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Reidun, gratulerer med tildelingen av Kongens Fortjenstmedalje, en ære - å bli 
hedret av Kongen. Du blir på denne måten belønnet for særlig samfunnsgavnlig 
innsats. Som du vet, har Troms og Finnmark fylkeskommune hatt en rolle i denne 
sammenheng, og vi vil si noe ord til deg i den anledning.  

Reidun kom til Finnmark fylkeskommune i 1989 og virket som fylkeskonservator i 
Finnmark i 18 år. Som fylkeskonservator var hun en tydelig og markant leder, som 
jobbet hardt for kulturarven og synliggjøring av historien i Finnmark. Et 
nyttbrottsarbeid på mange måter. Frem til Reidun gikk av som pensjonist jobbet 
hun med større utviklingsprosjekter og ikke minst med samarbeidet med 
Russland. Tidlig i sin tid i Finnmark fylkeskommune tok Reidun initiativ til en 
delegasjonsreise for nordnorske museer til Murmansk og Arkhangelsk fylker, og 
noe av det siste Reidun jobbet med i Finnmark fylkeskommune, var nettopp er et 
stort samarbeidsprosjekt mellom russiske og norske museer i nord. Et arbeid som 
altså har pågått i 30 år.   

Det blir omfattende å komme inn på alle områder som Reidun har jobbet med, 
men arbeidet med den unike bergkunsten i Alta må nevnes. Bergkunsten i Alta 
omfatter, som kjent helleristninger og hellemalerier som ble innskrevet som en 
del av verdensarven i 1985.  Som Nord-Europas største samling av helleristninger 
laget av jeger- og fangstfolk dokumenteres menneskelig aktivitet i 
nordområdene i mange tusen år.  Jeg vil berømme Reidun for at hun innen 
arbeidet med verdensarv gjorde en betydelig innsats for å etablere et tettere 
samarbeid mellom verdensarvstedene i Norge, og opprettelsen av Norges 
verdensarv. Reidun har også bidratt i det internasjonale arbeidet med verdensarv. 
En betydelig kapasitet også her.  
 
«Fotefar mor Nord»-prosjektet var et nordnorsk samarbeidsprosjekt med mål om 
å formidle kulturarven i Nord-Norges rundt om i landsdelen rundt om i 
kommunene. Reidun hadde en rolle også her. Jeg vil anta at det gleder Reidun og 
dere andre å vite at arbeidet med Fotefar mot nord er i gang igjen, nå i regi av 
Landsdelrådet for kultur.  

Reidun jobbet med Varanger som nasjonal turistveg. Etablering av Steilneset 
minnested i Vardø var en av Reidun sine viktigste arbeidsoppgaver her. 
Monumentet ble åpnet av Hennes Majestet dronning Sonja i 23. juni 2011, og nå 
skal du møte kongefamilien igjen, i hvert fall Hans majestet Kong Harald i 
anledning av at han skal hedre deg.  

Som dere for lengst har forstått, har Reidun vært en medarbeider med stor 
arbeidskraft og sterk vilje til å jobbe utviklingsrettet med fokus på lange linjer, og i 
et nært samarbeid med eksterne samarbeidspartnere. En drivkraft og pådriver, 
ikke minst for kulturarv i fylket.  
 
Alle arbeidsgivere trenger aktive og engasjerte medarbeidere, og Reidun har vært 
en slik i særdeleshet. Jeg takke deg for din innsats, engasjement og utrettelige 
pågangsmot, med å gi deg en blomsterhilsen fra Troms og Finnmark 
fylkeskommune. Gratulerer igjen.  


