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Tale ved Fylkesråd Ronald Wærnes  
 
Gratulerer med ny utstilling her ved Verdensarvsenteret for bergkunst Alta museum, til oss 
alle og spesielt til altaværingene og de ansatte ved museet. Jeg vet at det har vært jobbet 
hardt over lang tid med en fornyelse av museets basisutstilling. Et arbeid som krever faglig 
bred innsikt, lokal kunnskap og samarbeid. Nå er vi her ved den høytidelige åpningen av den 
nye basisutstillingen «Ressurser og identitet». 
 
Verdensarvsenteret for bergkunst  - Alta Museum er en kunnskapsinstitusjon med bred 
kompetanse innen flere fagfelt, som aktivt formidler verdensarven og Altas nyere historie, 
som del av Finnmarks felles historie. Jeg er opptatt av at museene er viktige 
kompetanseinstitusjoner som har ansatte med høg kompetanse.  
 
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum (VAM) har roller som både lokalmuseum og 
verdensarvsenter. VAM er det eneste museet i Finnmark, der fylkeskommunen er inne på 
eiersiden, grunnet fylkeskommunens rolle og ansvar for verdensarv. Regionalt, nasjonalt og 
internasjonalt har bergkunsten i Alta og Struves meridianbue en særstilling som verdensarv. 
Den nye utstillingen «Ressurser og identitet» setter både verdensarven bergkunsten i Alta og 
verdensarven Struves merdianbue i en samfunnskontekst i temaer som forhistoriske 
steinbrudd, som beskriver samtiden til verdensarven bergkunsten i Alta, og det gåtefulle 
nordlyset, med nordlysforskningen, Halddetoppen har et målepunkt på meridianbuen, og 
knytter sammen museets to funksjoner på en god måte. Verdensarven bergkunsten i Alta fikk 
som kjent en egen utstilling med «Spor i berg» i 2018.  
 
Ved den nye utstillingen presenteres Altas øvrige historie i ny og oppgradert versjon; en 
utstilling som vil bidra til at Alta Museum vil fremstå som en relevant samfunnsaktør, og 
forsterke museets samfunnsrolle. Jeg tenker at den nye historiefortellingen som utstillingen 
presenterer, kan føre til mer dialog og involvering fra publikum, og at museene selv utnytter 
sin faglige kompetanse i ny kunnskapsproduksjon gjennom forskning og fornying. Jeg håper 
og tror at utstillinger som denne fører til økt interesse fra altaværingene og andre besøkende 
for egen identitet og historie. Eksempelvis er det internasjonale samfunnet i gruvebyen 
Kåfjord trukket frem. Samenes rettighetskamp er også viet stor oppmerksomhet med 
Altasaken. Mennesket og grunnlaget for deres eksistens i Altaområdet er presentert gjennom 
spennende og relevante temaer. Utstillingen kan brukes som bakteppe til samfunnsaktuelle 
spørsmål, og på denne måten føre til at museet blir en møteplass og en arena for 
samfunnsdebatt, og legger videre til rette for medskaping av kunnskap og kulturarv. Et 
spennende utgangspunkt.  
 
Fylkeskommunen har gitt 1 mill. kr i tilskudd til dette utstillingen, gjennom ordningen 
«spillemidler til kulturbygg». Jeg håper at den nye utstillingen vil trekke flere besøkende til 
museet og bidra til refleksjon, undring og begeistring for egen historie. Jeg igjen berømme 
dere for et meget godt gjennomført arbeid, et flott resultat og lykke til med bruk og utvikling 
av utstillingen.  
 


