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FORMIDLING
AV ARKIV



I den seinere tid har temaet formidling vært i fokus i arkiv-
miljøene både på nasjonalt og internasjonalt plan. I kjøl-
vannet av ABM-utvikling her til lands, har det oppstått en 
diskusjon i  arkivmiljøet om forholdet mellom formidling av
arkiv og  tilgjengeliggjøring/ tilrettelegging av arkiv og hva
som er arkivenes rolle i den sammenheng. Jeg synes 
denne diskusjonen er både nødvendig og interessant, om enn
med noe dramatiske overtoner.
Formidlingsleiren og tilretteleggeseleiren
vektlegger forskjellig, men jeg opplever
det som helt marginale forskjeller. For
som noen allerede har sagt i debatten her,
er det vel slik at uten å tilrettelegge, kan en
heller ikke formidle. Jeg vil ikke gi meg i kast
med å diskutere hvem som har rett og galt,
men komme med egne synspunkt på hva jeg mener
må  til for å synliggjøre Arkivet i triumviratet Arkiv-
BibliotekMuseum(s)-utvikling. 

Det er et helt reelt hjertesukk at den egentlige problem-
stillingen dreier seg om noe så elementært som økonomi. Om
å få penger fra ABM-U sin pengesekk til forskjellige formål.
Den politiske målsetting er selvfølgelig å få ArkivBibliotek-
Museum til å samarbeide om å spre sin kunnskap til Folket. 
I seg sjøl er dette godt tenkt, men De Tre som skal samarbeid
har forskjellige måter å nå ut med sin kunnskap på,  og det er
vel ikke til å komme forbi at det å måtte forandre på godt
innarbeidete metoder er vanskelig for alle parter.

Spenningsfeltet mellom faggruppene fører til uenighet og
diskusjon. Den skal vi hilse velkommen. 

DEN VISUELLE METODEN

Museum kjenner alle til. For de fleste er museumsbesøk en
hyggelig familieaktivitet, kjekt på regntunge høstsøndager. Et
sted både barn og foreldre - eller besteforeldre - på ubekym-
ret vis kan ferdes fritt og " alle var enige om at det hadde
vært en fin søndag" som vi skrev i skolestilene våre. Stort sett

ser man på noe. Synsopplevelse med former og farger går
vanligvis rett hjem for de fleste. Derfor er museer vanligvis så
attraktive. Det er gir både hygge og kunnskap.  Det er lett å
vise gjenstander i ugjennomtrengelige montre, uten å sette
alt for mange ubehagelige spørsmål på dagsorden. Der kan
man se på gamle gjenstander på betryggende avstand, uten 
å måtte reflektere over handlinger og menneskers befatning

med gjenstanden. Derav oppstår nostalgi.
Ølboller fra Indre Sogn forteller ikke om
fedre og ektemenns ofte lettvinte om-
gang med innholdet. Falmet vevnad fra
Tyrifjord forteller ikke om trælete fing-

rers kamp med ullgarnet. Åket fra Hardanger
sier ingenting om smerten i skuldrene til den som

bar. Brukskunst heter det nå, og er høyt skattet.
Nødvendig arbeid for å skaffe seg husgeråd, var det

den gangen. Vi studerer gjerne skjønnheten i utforming av
stavkirker og utsøkt fargespill og penselføring i rosemalings-
tradisjonen. Så sier vi, "tenk at de kastet det!". Våre bestefor-
eldres generasjon kastet både åket og manglebrettet med
glede fordi det var forbundet med slit, arbeid og krøkete,
vonde rygger. Ikke nostalgi eller kulturskatter. Kastet kobber
og messing og fikk plast på kjøkkenet, linoleum på gulvet og
huntonittplater på veggen. Kjærkomment for enhver husmor
som til nå hadde pusset alt metallskrotet, ligget på kne og
skurt alle tregulvene  og forsøkt etter beste evne å holde
reint i kroker og kriker av snirklete treverk. Åh, så mye lettere
livet ble for dem! De fikk til om med tid til å gå ut i arbeid og
å delta i samfunnsdebatten! Vår generasjon ser på kastingen
med ublide øyne og kritiserer dem som ville kvitte seg med
det som var forbundet med slit, arbeid og kanskje nedverdi-
gelse. Så sier vi med vår tids hovmodige allvitenhet, "så flinke
de var før" og "så synd at de kastet", uten å forstå hvorfor de
kastet. I dag sier vi "så forferdelig " med tanke på for eksem-
pel det 1970-talls brutalistiske Rådhus i Bergen eller våre en-
kle ’60-tallsmøbler. Er det  noen som har en god forklaring på
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Hva er arkiv? For noen er det en bygning, et rom, en avdeling, et skap, et dokument. For

andre kan det være en servicefunksjon, systematikk, datasystem eller informasjonskilde.

Dette er både en del av problemet og en del av fasinasjonen med arkiv. Det dekker

fag–områder med spredning fra historiker og dataspesialist til bokbinder/konservator,

pedagog og sekretær. Det er altså snaut noen som kjenner alle aspekter med det vi 

kaller arkiv. Vi har alle våre spesialiteter og jobber innen en avgrenset del av fagfeltet.

Hvorfor har vi arkiv? Også dette spørsmålet kan få mange svar. Først og fremst er 

det for å være informasjonsbank for kommunens saksbehandlere. Men, vi har også 

begreper som rettssikkerhet, innsyn i kommunens gjøremål og kilder til historien. 

I arkivene finner vi noe både om enkeltindividene og om samfunnsutviklingen.

Alt dette er nok barnelærdom for oss som driver med arkiv. Men hva med alle andre?

Hva vet "folk flest" om arkiv? Dette er det springende punkt. For, om ingen har interesse

av hva vi gjemmer i våre magasiner, kan vi risikere at ingen ser verdi i å ta vare på 

disse tingene. Vi har derfor i de senere år fått forsterket fokus på "formidling" eller 

kanskje også "gjenbruk av arkiver". Det handler om å vise at også kommunene har 

skriftlig materiale som er interessant for den enkelte. Her vil vi kunne finne noe både

for forskeren, den nysgjerrige og den som vil finne ut av sine rettigheter.

Etter at kommunene har fått opprettet arkivdepoter, både i kommunal og interkom-

munal regi, har det skjedd mye her. Publikum har fått et sted å henvende seg, noen som

tar seg av den vanskelige fremfinningen. Vi har fått arrangementer som Arkivenes Dag

som presenterer arkivinstitusjonene for et publikum. Etter hvert vil vi også få se mye opp-

finnsomhet og kreativitet når det gjelder presentasjoner av arkiver og den enkelte 

institusjon.

I denne sammenheng er også Arkheion og andre arkivtidsskrifter viktig formidlings-

verktøy. Kanskje ikke for det store publikum, men for dere lesere som skjønner hva vi 

skriver om og kan bruke dette i sitt daglige virke.

Det skjer også stadig noe med måten å tenke organisasjoner. ABM-utvalget kom med

krav om samarbeid mellom arkiv, museum og bibliotek. Dette har gitt oss ABM-utvikling

som pådriver. Vi har nå også Nysæter-utvalget som ser på samarbeid og samhandling 

innenfor arkivsektoren på tvers av samfunnssektorer. Vi ser spennende tider i møte.

Og hvor står kommunearkivet i alt dette? På mange steder har det ikke skjedd mye 

siden kommunene ble opprettet. Det er bare arkivmengdene som er større. Gjenbruk og

formidling er fremmedord. Men, med øket fokus på publikum vil presset komme og kom-

munene innse at arkivdepot ikke bare er en plikt, men også en godt berettiget nødvendighet.
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Pga skifte av trykkeri lager vi denne gang et omslag trykket i farger.
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hvorfor vår hypermoderne minimalistiske stil går ’50-talls-
funskjonalismen en høy gang i popularitet?

Museumsgjenstanden i seg selv er unik og ugjenkallelig.
Det må enten en ulykke, tidens tann eller en bevisst tanke til
for at den skal forsvinne.  Håndtverkeren er borte for lenge 
siden og bruksområdet er gjerne forsvunnet på grunn av vår
tids tekniske dappedutter.   Museumsgjenstanden mangler en
viktig dimensjon selv om den er håndfast, synlig og tydelig i
form. Den mangler kontekst.

BIBILIOTEK – LESEMETODEN

Det er klart at det går an å sette ord til gjenstanden og skape en
forståelse av den. Vi kan lese om den, men bare hvis vi er 
interesserte nok til å gidde å finne bøker som handler om emnet. 
Da har vi gjerne en ide om hva vi vil vite. Så vi må skaffe oss
en bakgrunnskunnskap allerede før vi oppsøker biblioteket
for å be om faglitteratur om treskjæring på 1800-tallet. Her
kommer interessefeltene inn. Det kan være produksjonsmeto-
der. Det kan være bruksområder som ikke ligger opp i dagen.
Eller det kan være hvordan gjenstanden påvirket omgivelsene
sine. Dette er den forskermessige bruken av biblioteket.  Men
det er ikke slik at de  fleste av oss er  interessert i konteksten
til ølbollen fra Indre Sogn, men de fleste kjenner bibliotekets
funksjon,  vet hva som finnes der og hva det kan brukes til.
Det er ikke først og fremst faglitteraturen som for barn og
unge til å oppsøke biblioteket. Men Biblioteket har hatt be-
hov for å befeste seg som kulturinstitusjon - eller kulturmøte-
plass - for ikke å drukne i museums- og samlingsutstillinger. 

Bare se på målsettingen til § 1 i Lov om folkebibliotek:
§ 1. Målsetting 
Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning,
utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informa-
sjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materia-
le gratis til disposisjon for alle som bor i landet. 

Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne-
legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. 

Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres
kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem. 

På biblioteket blir det gjerne stelt i stand barneaktiviteter,
som eventyrlesning, kanskje et dukketeater eller annen 
opptreden for å underbygge det litterære. Det finnes barne-
litteratur, billedbøker, faglitteratur og skjønnlitteratur, poesi
og prosa, tegneserier,  musikk, video og CD’er. Alt dette er
former for informasjonsformidling. Gjennom opplevelse, 
gjennom øyet og gjennom øret. 

Bøkene er produsert av forfatteren – ikke bibliotekaren –

og inneholder en skjønns- og standsmessig utplukket kunn-
skap som forfatteren har interesse av å gi videre;  som musike-
ren ønsket å utgi; eller som  kunstneren vil legge vekt på, som
form og farge. En håndverker vil kanskje legge vekt på pro-
duksjonsmetoden eller skjæreredskapen. Kildekritikk er viktig
for å finne ut hvilket valg forfatteren har gjort. Ett element i
kildekritikken av tradisjonell forskning, er at det har skjedd
mye som aldri ble skrevet ned. Metadataene – eller skriften
mellom linjene – er borte. 

KILDEGRUNNLAGET I ARKIVENE 

Arkivloven sier:
§ 1. Føremål
Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg
kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg
eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at desse kan
verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for ettertida. 

Arkivloven har mye bra i seg, den. Den snakker masse om be-
varing, kassasjon, arkivdanning, avlevering, magasiner og
men denne lovteksten sier ikke ett ord om formidling.
Problemet er at den ble antikvarisk før forskriftene kom slik
at loven kunne tre i kraft. Det gjør at den er rommelig i lov-
teksten, blir fryktelig detaljert i forskriften, og  kommer selv-
følgelig aldri inn på problemstillingen om formidling.  Men
heldigvis er der slik at en lov ikke er banket fast, men kan 
forandres. Hierarkisk struktur og proveniensprinsippet er be-
greper som ikke finnes i museenes og bibliotekenes databaser.
Ordningsmetoden gjør det umulig for en arkivbesøkende å gå
i arkivet å lete etter noe. Når Arkiv skal konkureres med
Bibliotek og Museum (ABM-U),  må det flettes inn noe om
formidling i Arkivloven slik at arkiv kan  knyttes til aktiv 
formidling  i tillegg til de reint arkivfaglige gjøremålene. 

Arkivene består av skrevne kilder, oppstått som ledd i en virk-
somhet og satt sammen i en helt annen form enn bibliotek.
De kan være av offentlig eller privat art. Er de kommunale, 
vil hvert eneste dokument i arkivet være en dokumentasjon
på hvordan livet utfolder seg i denne kommunen.

Kommunearkivene vil ha gammelt materiale som er høyst
aktuelt også i dag og som vi kan dra nytte av i samfunnsutvik-
lingen. Ved siden av skatte- og ligningsmateriale,  er skole- og
helsevesen det som utpreger seg som mest som samfunns-
dannende. Utviklingen av disse sektorene har vært – og er
fremdeles – av største  
betydning for oss alle, og
er like viktige og aktuelle

>>>
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for vår generasjon som for dem som kommer etter oss. For å
bruke arkivkilder av denne typen  kreves det en forholdsvis
stor forkunnskap.

De som skal bruke materialet må vite hva de skal ha det
til.  Hvordan det skal brukes og hvilken målgruppe materiale
skal rettes inn mot.  Når vi i arkivene ordner, katalogiserer og
tilrettelegger arkivmateriale har det tradisjonelt vært myntet
på forskere fra universiteter og høyskoler. Mang en forsker
har  vårt arkivmateriale som kildegrunnlag og det er ikke få
hovedfagsstudenter som har svettet over protokoller og 
korrespondanse og blitt veiledet i bruk av materiale på vår 
lesesal. Den delen av arkivrollen skal vi selvfølgelig holde fast
ved, og det burde være plass for å søke midler hos ABM-U til
ordningsprosjektet. Det er nødvendig at noen stikker hodet
dypere ned i en problemstilling. I tillegg til dette  må vi kunne
tilrettelegge  for at allmenheten fatter interesse for arkiv og
historie. Det er skattepenger som finansierer herligheten, så
de som betaler inn vil etter hvert forlange å få noe ingen. Hva
vil de ha?

De vil at arkivet skal fremstå som museum. Gi  kunnskap på
en grei og enkel måte om emner som kan være av interesse
for de fleste.  

HVOR ER PRODUKTENE AV FORSKNINGEN

Men hvor er produktene? I kjelleren på Universitetet i Bergen
ligger det hauger av dem.  Tilfaller all denne viten samfunnet,
menigmann, elever, politikere, byråkrater eller andre grupper
mennesker som kunne ha behov for kunnskapen? Jo, selvføl-
gelig finnes de på bibliotekene, og riktig nok etter hvert på
internett, men hvor mange vil tenke på det dersom de ikke
hadde en unik interesse? På biblioteket finnes det dessuten
langt mer lettleselig og fengende tekster og fargesprakende
omslag enn det som preger en vitenskapelig avhandling. 

Bergen Byarkiv har akkurat flyttet i nye lokaler. Med et
trangt kommunebudsjett, hvor skoler og sykehus og offent-
lige bygg lider felles vanskjebne  på grunn av pengemangel,
har våre politikere gått til det skritt å gi byen ett nytt, feiende
flott byarkiv. Betalt med  skattebetalernes penger. De som 
betaler for dette, vil etter hvert forlange å få noe igjen. 

De fleste vil ha enkel og grei kunnskap om emner som er av 
almen interesse. Om ting som rører seg i tiden, eller om eldre
dagers hendelser. Som om de besøkte et museum en søndag.
Underholdningsverdien blir viktig for å holde interessen oppe.
Men det går ikke an  å stille ut et dokument og skape interes-
se rundt innholdet uten at det må det være noe mer. Noe som
kan virke gjenkjennende, noe som kan få fantasien eller 
nostalgien til å sette seg i sving. Noe som griper en. 

Nå skal vi ikke underkjenne Riksarkivaren helt. Arkivverket
har kommet med Arkivdagen og oppfordret til utstilling om
forskjellige emner. Uten det sparket i baken hadde vi sikkert
ikke kommet til startgropen på formidlingsdebattet en gang.
Og uten orden på papirene ville det ikke vært noe å lage ut-
stilling av. Det fikk vi i hvert fall erfare med Arkivdagen i 2002
hvor vi hadde et samarbeidsprosjekt mellom IKAH, Fylkes-
arkivet i Hordaland og Bergen byarkiv. Det het "Mat må vi
ha" og tok for seg matlaging, mattradisjon, mat for rike og
for fattige, fremvekst av folkekjøkken, skolefrokost  med mer.
Dokumenter og foto om mat, både fra private og kommunale
arkiver ble brukt.  Tatt ut av sine respektive arkivsammen-
henger  og satt sammen til noe helt annet.  En plakatustilling.
Selv den ville ha blitt for tynn uten krydder. Det ble supplert
med tre forskjellige foredragsholdere. En antropolog snakket
om "innvandrermat", en ernæringsfysiolog  snakket om 
"tradisjonell speking av sild". En forfatter snakket i mer pro-
saisk form om "mors kjøttkaker". Veldig arbeidskrevende å få
alt til å klaffe, en klar utfordring for kreativiteten til alle som
deltok. Uten ordnete arkiver ville det være umulig å få det i
stand. Var den godt besøkt på en ellers hektisk lørdagsetter-
middag, alt vårt arbeid til tross? Den var i hvertfall en av våre
best besøkte. Kanskje mest fordi vi i tillegg til oppskrifter og
dokumenter, hadde engasjert en yrkesskole hvor elever fra
kokk- og servitørlinjen stilte med en gratis søndagsmiddag
som de fleste bergensere har et forhold til. Nemlig sosekjøtt
m/ poteter og kålstuing og sviskekompott m/ fløtemelk til 
dessert. Kaffe og kaker etterpå. Det gjorde susen.  Dette var
ett eksempel på hva som må til for å synliggjøre et arkiv-
materiale i forhold til det å stille ut en suppeskål i en monter. 

>>>

MAT MÅ VI HA!
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Hadde vi
hatt mulighet og ressurser til å ha

slik utstilling hver lørdag, slik som museene  har, ville om
ikke annet enn søndagsmiddagen trekke publikum, og gjen-
nom den ville arkivenes mangfoldighet, og kunnskapen som er
gjemt i dem, ha blitt kjent for mange sultne mennesker. 

FORMIDLING AV HELSE- OG SOSIALMATERIALE

Et annet materiale som det vil bli mye fokus på fremover, og
som vi nå bare ser begynnelsen av, er dokumentasjon på egne
liv. Tiden da folk led i stillhet, fant seg i ydmykelser og øvrig-
hetens moralistiske pekefinger er over. Nå vil Folket vite. Jeg
vil vite hvorfor mitt liv ble som det ble. Jeg vil vite hvorfor jeg
kom på spesialskole. 

Hvorfor jeg måtte lide meg gjennom et liv til spott og spe.
Hvorfor fikk jeg ingen utdannelse. Hvorfor kom jeg på barne-
hjem. Hvorfor skal alt være så hemmelig. Hvem bestemte??
Tusen spørsmål om egne liv. Hvordan skal vi forholde oss til
slik informasjon? Selvfølgelig skal vi gi den dokumentasjonen
og den hjelp  til enkeltpersoner som ligger nedfelt i lovverket
og som de har rett og krav på. 

Men kan vi gjøre mer for å informere om den kunnskapen
vi har? Vi som jobber med administrasjonshistorie hver eneste
dag, har en unik kunnskap om hvordan samfunnet vårt har
utviklet seg og hvordan det fungerer. Langt bedre enn forske-
ren, for ikke å si menigmann. Jeg var nettopp på en skole og
veiledet i en gren av vår virksomhet, moderne arkiv, eller 
arkivdanning som det heter på fagspråket. Forskjellen mellom
min foreldregenerasjon og dagens unger, er at før stolte 
foreldre på at skolen visste hva den gjorde. Ettersom tiden
har gått, folk flest har fått en høy utdannelse og vet at de 
har rettigheter, kommer foreldre og forlanger en del ting på
vegne av sine håpefulle. Hvilken skolebøker bruker dere?
Hvorfor bruker dere så lite alternative pedagogiske virke-
midler? Kan dere gjøre sånn? - og hvorfor gjør dere slik? 
De legger seg opp i ting. Så har vi den andre siden av skolens
nye rolle som er å ta seg av barn som av ulike grunner ikke
har det så bra. Selvfølgelig forferdelig forstyrrende og masete
for skolene og lærerne som får en helt annen rolle i elvens liv
enn de hadde før.  Folk flest er fryktelig mye flinkere enn de
var for noen 10-år tilbake,  selv om det mases om dårlige 
elever. Hva er de dårlig i?  Jo, de er dårlige til å adlyde, og
flinke til å spørre! Utidig, er det!

Hvorfor fokuseres det så mye på det negative. Uro i klassen,
dårlige karakterer, vanskelige elever, lite penger, you name it.

Kunne arkivet med sitt
mangfold av dokumentasjon på skolegang og

helseutvikling vært med på å snu dette sytet? Kan vi ved å
formidle gjennom dokumentasjon om skole- og helseforhold,
koblet sammen med folks egne fortellinger og opplevelser,
gjerne krydret med en morsom sammenstilling fra vår side?
Det er bare å la kreativiteten blomstre. Bruke folk som kan. 

Jeg er sikker på at med våre private og offentlige arkiver,
med våre kunnskaper og dokumentasjon, sammen med uten-
forstående folk både fra B&M-siden i formelen ABM-U, litt
penger fra formelen og kanskje med et interessert næringsliv
eller yrkesgrupper,  ville kunne brakt flerdimensjonal lærdom
ut til folk. Jeg kan på det sterkeste anbefale vår siste  nett-
utstilling som spant rundt temaet Eksplosjonsulykken i 1944,
for 60 år siden. Vår utstilling ble til i et samarbeid med dem
som hadde opplevd tragedien. Fortellinger om krigens redsler
og ettedønninger fortalt av dem selv, foto fra egne samlinger.
Vi spanderte kaffe og kaker og film. 

ER DET VÅR JOBB

Skal vi gjøre det? Drive med formidling i større stil? Er det vår
jobb? Er det faglig sett riktig? Hva om vi ikke gjør det? 

Vi skal gjøre det fordi det er vår plikt å spre vår viten både
gjennom å tilrettelegge for, så vel som å formidle kunnskapen.

Det er vår jobb, fordi vi er den eneste yrkesgruppen som
kan dokumentere fortid og nåtid og se utviklingen i sammen-
heng. Vi har et ansvar for å spre viten. 

Ut fra et arkivfaglig synspunkt ser jeg ingen motsetning
mellom å tilrettelegg for bruk av arkivene for forskere og
samtidig drive med mer utradisjonell virksomhet rettet mot
Folket. 

Vi mål formidle kunnskap fra våre arkiver gjennom så
mange kanaler som mulig. Ved å sy sammen noe som folk vil
være interessert  i ut fra viktige samfunnsmessige diskusjoner,
gjerne i  form av tradisjonell utstillinger eller i nettsammen-
heng. Dette må til om arkiv blir gjort synlig. Som ølbollen jeg
har snakket om tidligere. 

Da kan det kanskje bli noen kroner fra ABM-Utvikling sin
pengesekk og kanskje fra noen andre sine sekker også. 

Jeg ser virkelig frem til å ta i bruk de virkemidler som er
mulig for å spre kunnskap i ny drakt til Folket.  Kunnskap med
glede og kreativitet, til ettertanke i vår travle hverdag og som
input i samfunnsdebatten.  Revolusjonært?  Tja, men hva så…

Så står det å lese hos De Kulturhistoriske Samlinger i Bergen:
«Uten fortid, ingen fremtid!»
Og det kan vel være mye rett i det…? •

FORMIDLING I 

OSLO BYARKIV
(FORKORTET UTGAVE AV INNLEDNING VED KOMMUNEARKIVSEMINARET BALESTRAND 08.09.2004)

Hva er forskjellen mellom tilgjengeliggjøring og formidling?
Tilgjengeliggjøring er et samleord for å beskrive arbeidet med
å gjøre arkivmateriale tilgjengelig – nemlig ordne, registrere,
katalogisere og omtale det konkrete arkivmaterialet og arkiv-
skaperen – så publikum kan etterspørre det. For meg er innhol-
det i formidling mer det som franske arkivarer kaller "action
culturelle" – altså vår aktive kulturvirksomhet med f.eks. 
utstillinger og skoletjeneste og som engelsktalende arkivarer
kaller "outreach" – andre vil kanskje heller kalle det markeds-
føring. Den bør bl.a. rettes mot dem som aldri har hørt om 
arkivet og aldri tenkt på at de kan få hjelp til å finne ut av et
problem i livet sitt der, eller finne ut noe interessant f. eks. om
sitt lokalsamfunn eller sine forfedre (mer om dette i en artikkel
i Arkivråd 4/2004).

VÅRE ERFARINGER:

Vedtektene til Oslo byarkiv sier at vi skal levere mer enn 
vanlige tradisjonelle arkivtjenester som å ta imot materiale 
og gjøre det tilgjengelig: "4. Byarkivaren skal arbeide for å 
øke kunnskapen om Oslo bys historie og samarbeide med 
andre instanser i og utenfor Oslo kommune for å fremme 
dette målet." Byarkivar Bjørn Bering ville profilere Oslo byarkiv
som hovedstadens arkivinstitusjon - en åpen og tilgjengelig
kulturinstitusjon. Vi har for å oppfylle dette målet prøvd å la
oss inspirere, særlig i Frankrike, England og Australia. Siden 
er ABM-meldinga og kulturmeldinga kommet, som også fram-
hever demokrati- og allmenndanning som viktige perspektiv
ved arkivinstitusjonene.

Mht. tradisjonelt arkivarbeid – har vi hos oss i Oslo byarkiv et
uendelig etterslep – og kunne sitte mutters aleine i magasinet
og ordne og registrere til krampa tar oss. Vi skulle gjerne vært
flere og fått gjort mye mer. Men ingen ville hørt om oss, visst
hva vi var. Vi har måttet levere en viss synlighet for å bli et
merkbart lite byarkiv (fra 2 stillinger i 1991 til 19, 5 stillinger i
2002). Derfor er formidling for oss et spørsmål om å være eller
ikke være. Noen av tiltaka er:

1) Tobias – informasjonsbladet vårt internt i kommunen og til
brukerne våre var vårt første tiltak høsten 1992 samme år som
etaten ble oppretta. Bladet var viktig for å synes, bli lagt merke
til i det hele tatt i rådhus og bystyre og i etatene, blant histori-
elagsmedlemmer og oslointeresserte. Vi har siden gitt ut 4 nr. i
året. Det er fortsatt vårt viktigste talerør til våre foresatte. 

2) Internettsider var vårt neste tiltak. De har utvikla seg 
organisk fra starten tidlig i 1997. På nett har vi flest besøkende
– også skolebarn. På våre nettsider ble det registrert om lag 
88. 000 besøk i 2003. I gjennomsnitt hadde nettstedet 237 
besøk daglig i fjor. I første halvår i år 267 besøk daglig. Og t
otalt 48.609 i første halvår. Særlig etter at vi la ut vår nye 
flyfotobase har besøket økt ytterligere.

3) Vårt tredje tiltak var overfor skoleelever.
Groruddalsprosjektet i 1998 var lagd som et opplegg for 10.
klassinger i Groruddalen. Vi kan skryte av at vi var først ute i
Norge med noe slikt – heftet Fra bygd til by. Prosjektet skulle
være identitetsskapende og målet for elevene å forske i eget
lokalmiljø. Vi hadde 50 lærere og bibliotekarer på seminar og
var ute på besøk i et par klasser. Det ble for mye ferdigprodu-
sert stoff fra oss. Vi hadde mye arbeid og lite kontroll på å få
tilbakemelding på hva elevene gjorde ut av det. Men heftet er
gått som varmt hvetebrød, så vi er tom-
me. Vi ønsker nå å gjøre mer ut av dette
stoffet på nettsidene våre på en mer 
dynamisk måte.

4) Arrangement og utstillinger er vårt
fjerde tiltak. Til de første utstillingene
var vi uten egne lokaler og hadde en 
liten utstilling om OL i Oslo i 1952 på
rådhuset i forbindelse med OL på
Lillehammer i 1994. I 1996 hadde vi 
en fotoutstilling med utgangspunkt i
nylig innsamla kommunale bilder om
Maridalsvassdraget og Akerselva
hos oss og på biblioteket på
Grünerløkka.
Vi hadde åpen dag i april 2000
etter inn-
flytting 
høsten 1999 i
eget hus. Det
var også året
for et byjubi-
leum. Vi fikk
oppslag i
Østlandssendinga
og hadde ca. 

OSLO BYARKIV 
TE K S T :  E L L E N R Ø S J Ø
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110 mennesker på besøk. Vi hadde populærhistoriske fore-
drag, omvisninger og ekstraberedskap på lesesalen. Samme
uke arrangerte vi byhistorisk seminar om Oslos byutvikling de
siste 200 år med tittelen "Langsomt ble omlandet vårt
eget…." med  ca. 50 mennesker til stede. Vi hadde lagd tre
arkivpresentasjoner (i montre) og en tegningsutstilling. 
Til Oslos byjubileum i 2000 lagde Oslo bymuseum og vi 
utstillingen Vi kom fra alle kanter. Det ble en tradisjonell 
lavbudsjettutstilling i museet, vi ble litt usynlige. 

Til Arkivenes dag i november 2001 hadde vi Kjærlighet som
tema og satte fokus på dikteren  Rudolf Nilsen. På program-
met sto foredrag og underholdning med framføring av På
stengrunn som var svært vellykka. Og det var populære om-
visninger. Ca. 200 personer var innom. Tekstene på disse 
sidene våre brukes mye av skoleelever.

Den 29.01.2002 ble Byarkivet 10 år. Vi hadde arrangement
med festivitas og en dramaklasse som satte opp en liten 
forestilling om et bystyrevedtak - om rivinga av Enerhaugen.
Det var svært vellykka!

Sammen med Bymuseet sto vi for OL-utstilling 2002 (50 år
siden OL i Oslo) i rådhuset noen uker i mars og på nett – igjen
lavbudsjett der alt denne gang ble produsert hos oss. 
Temaet for Arkivenes dag 2002 var Mat. Dagen ble gjennom-
ført med utstilling, foredrag, filmframvisning, omvisning,
konsert og servering av oslo-frokost og smaksprøver fra noen
av kommunens gallamiddager. Byarkivet fikk hjelp av elever
fra Etterstad videregående skole til  deler av arrangementet.
Det var vel 170 personer innom.

Som en videreutvikling ble Rudolf Nilsen-utstillingen bestilt
på Deichmanske bibliotek Grünerløkka i de tre første 
måneder av 2003. Det var også en times program med vise-
sang ved Jon Arne Corell og foredrag på en søndag i mars
med et hundretalls publikummere.

Helsejubileet 2003 - 400 år med offentlig innsats for folks
helse ble markert. Byarkivet deltok ved å arrangere et 
seminar på Den internasjonale helsedagen.  Seminaret hadde
tittelen "Helse for de mange", og rettet fokus på helse og
helsearbeid i Oslo de siste 100-150 år. Ei lærebok i samfunns-
medisin ble presentert. Byarkivet hadde bidratt som billed-
leverandør til boka og sittet i billedredaksjonen. På vår lesesal
åpnet samtidig utstillingen "Helse for de mange", som viste

deler av Oslo kommunes helsearbeid med fokus på hvilke 
arkiver som finnes etter ulike kommunale aktører. 

5) Vi har også gitt bidrag til bokutgivelser. Særlig kan nevnes
Oslo byleksikon som har hatt en ivrig kritiker i Leif Thingsrud.
Han satt i redaksjonsrådet og tre ansatte bidro med artikler til
nyutgivelsen av leksikonet til byjubileet i 2000.

Fortidsminneforeningen i samarbeid med Byarkivet ga ut 
et spesialnummer av bladet "Fremtid for fortiden" (3/4-02)
om drabantbyen. Det ble lansert på pressekonferanse i
Byarkivet. Vi deltok i det redaksjonelle arbeidet, sto for utvalg
og teknisk tilrettelegging av mange av fotografiene samt 
bidro som forfatter. Forespørslene om bilder til bokutgivelser
er blitt stadig flere. I år har vi også hatt vår første illustrasjon
til en musikk-CD med hip hop – Back to work, en samle-CD
ved Tommy Tee med fine illustrasjoner fra landets beste sam-
ling av foto fra arbeidssituasjoner i yrkesfagene på 1920- og
30-tallet! 

6) Mer om skolebarn:
Arkivinstitusjoner har tradisjonelt sett så å si ikke blitt brukt av
skoleelever eller lærere i Norge, på tross av læreplanens gode
intensjoner om å gjøre seg kjent med enkelte primærkilder, kil-
dekritikk og bl.a. forske i eget lokalmiljø. Arkiv fenger ikke av
seg sjøl. Men skoler og 
skoleelever bør være en målgruppe for arkivene. I bunnen for
dette ligger en demokratitankegang; kildene i arkivene er vår
kollektive eiendom og brukere må gjøres oppmerksom på hva
som finnes og hvor man finner hva, og hvilke rettigheter man
har, som vanlig bruker eller part i sak. Skolebarn er derfor en
uttalt målgruppe som kan gi oss flere framtidige brukere.

Byarkivet har hatt noen sjeldne enkeltbesøk av elever med
lærer som ville gjennomføre en undersøkelse og tilfeldige
elever sendt av læreren. Med Groruddalsheftet fikk vi flere
henvendelser fra ungdomsskoleelever, men de fleste oppsøk-
te nok biblioteket og foretok intervjuer av eldre 
beboere ol. Vi opplevde også å få litt rare spørsmål som tyda
på mangelfull veiledning fra lærerens side. Vi prøvde i 2000
og 2001 å vise noen skoleklasser i barneskolen kilder til hus
og folk som har bodd i dem. 

Det var egentlig ganske godt egna. Men man er avhengig av motiverte
lærere, og en faglærer i ungdomsskolen eller videregående er nok l
ettere å samarbeide med om et opplegg. 

Vi har deltatt i prosjektet Er det her jeg hører til? som samarbeidspart-
ner for Deichmanske bibliotek i 2003-04, et nett-prosjekt 
(http://www.erdether.no/papp/) som henvender seg til skoleelever i tre
områder av byen. Vi har bistått dem i deres prosjekt, funnet fram til 
egnede kilder, veiledet i hva som kan egne seg, holdt foredrag for lærere
som skal arbeide med prosjektet og har levert digitaliserte kilder. Vi har
ikke kunnet forme prosjektet som vi ville og har gjort oss noen erfaringer
om å være ved- og vannbærer og dilemmaet ved ikke å ha styring med
et prosjekt på nett. 

Vi er involvert i det ABM-u-initierte arkiv & skole-prosjektet som starta
i år. Vi har kalt prosjektet: To familier – en historie? og vil prøve å utvikle
det i samarbeid med lærere på et team på Bjølsen skole. Byarkivet ønsker
å fokusere på en familie – noen mennesker – som illustrerer både spesiell
og generell Oslo - enn si Norgeshistorie. Vårt mål er å få fram at kildene
til å følge familier, lokalhistorie, kommunale beslutninger, skolegang,
bygningoppførelser etc. finns og er tilgjengelig. Vi ønsker at skole-
elevene skal bli nysgjerrige og stille spørsmål – og lete etter mulige svar. 

Vi produserer stoff for nettet, utvikler databasene, og vi legger ut
Tobias på sidene. Vi rydder for å lette tilgangen særlig for skolebarn –
eksempler på bruk av kart og foto – tenker å låne ut oslofilm. Vi håper
med vårt nye prosjekt å få flere skoleelever som brukere, iallfall at de blir
kjent med oss, forteller om oss hjemme og blir framtidige brukere.
Det burde utvikles et tilbud til lærerskolestudenter der vi kan skolere i
hva arkivene er og kan brukes til, for eksempel at de kan bygge bro 
mellom fortida og nåtida. Lærerne på skolene i kommunen kan vi jo sjøl
tilby veiledning/videreutdanning. Men vi konkurrerer om oppmerksom-
heten og begynner nå i det små med personlige kontakter og interes-
serte lærere.

7) Det multikulturelle samfunn i arkivene er et prosjekt vi har fått midler
til fra ABM-u og Norsk kulturråd – Oslo er Norges største innvandrerby
med en tredel av landets innvandrerbefolkning. Det syns dårlig i arkive-
ne. Det har ikke i noen skala vært samla inn privatarkivmateriale fra de
nye minoritetene i Norge tidligere, og materialet er i ferd med å for-
svinne, særlig fra den første tida på 60- og 70-tallet. Vi ønsker å sikre og
gjøre tilgjengelig arkiver fra innvandrergrupper som representerer bred-
den av Oslos kulturelle mangfold med arkivmateriale som dekker et vidt
spekter. Vi ønsker å gi de nye minoritetene en rettmessig plass i arkivets
samlinger, utvikle et bedre tilbud til innvandrere og flerkulturelle som
brukere av vår institusjon og formidle deres historie til hele befolkning-
en, så vi kan legge til rette for kulturmøter. Vi bør det om vi skal vi treffe
dagens skoleelever der 35,5% har minoritetsspråklig bakgrunn og bør
finne noe som angår deres identitet spesielt. •

Fra utstillingsområdet i National
Archives of Australia. Institisjonen
har snudd sitt image fra lager til
skattkammer. Foto: Ellen Røsjø

EN NESTENDRUKNING
I november 2003 mottok IKA
Kongsberg  en protokoll fra
Notodden kommune til vårt depot.
Den var slitt, og reparert med gam-
meldags papirlimbånd. På limbåndet
er det skrevet: “Gammel Hjartdal-
protokol”. I 1924 under 
legeskifte var den kastet i elven av
rengjøringshjelpere og ble tilfeldig
funnet i elvekanten. Liste over 
aktuelle kasus “fæstet foran!”
Protokollen inneholder syke-
historiene til dem som ble forpleiet
og begynner i 1908. Hendelsen i
1924 synes ikke å ha satt noe alvor-
lig preg på bruken av protokollen,
den har innførsler av nye pasienter
til 1931 og oppfølging av gamle 
til 1963.

June Wahl overrekker helserådsprotokoll
til Steinar Marvik.
Foto: Wenche R.Osen
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Inger Johanne Lyngø holder foredrag
om Oslofrokosten på Arkivenes dag i
2002 i Oslo byarkiv. 
Foto: Kjetil Mortensen/Oslo byarkiv
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FORMIDLING AV ARKIV 
ET FORSØK PÅ EN PROBLEMATISERING

I KA TR OMS
T E K S T :  H A R A L D L I N D BAC H

Innenfor kommunearkivmiljøet eksisterer det en sterk tradi-
sjon for å igjennom foredrag og presentasjoner vise hva man
har gjort ved den enkelte institusjon og derigjennom dele 
erfaringer. Dette foredraget kommer ikke til å føye seg inn i
denne tradisjonen. Erfaringene vi har gjort kommer nok til 
å ligge i bakhodet, både de vellykkede og de mindre vellyk-
kede eksperimentene vi har foretatt. Likevel skal jeg her for-
søke å konsentrere meg om ting vi foreløpig ikke har gjort.
Jeg vil ta utgangspunkt i at arkivmateriale inneholder infor-
masjon av ulike typer og at denne informasjonen fremtrer
ulikt speilet mot forskjellige bakgrunner, eller – for å si det
på en annen måte – fremstilt i ulike kontekster. Jeg vil også
ta som utgangspunkt at samfunnet og arkivene er inne i en
forvandlingsperiode preget av ny teknologi og nye behov.

Det er grunn til å anta at effekten informasjonsteknologien
har – og i stadig økende grad vil ha – vil skape stadig større
forvandlinger i kunnskapsdanningsprosessene. Kunnskapens
natur har også forandret seg i pakt med de generelle om-
danningene i samfunnet. Kunnskap kan overføres i de nye ka-
nalene eller prosessorene som den moderne teknologien har
skapt kun hvis den kan omdannes til informasjonsstørrelser.1)

I samfunnet i dag ser vi to parallelle hovedstrømmer av infor-
masjon. Den ene er åpen for alle og utgjør den strømmen av
informasjon som gjør oss til opplyste samfunnsborgere, det
er en strøm av informasjon som binder oss til det samfunnet
vi lever i, på lokalt, globalt eller nasjonal plan. Den andre
strømmen av informasjon derimot bidrar vi bare passivt til i
og med at samfunnet krever at vi avgir informasjon. Denne
strømmen av informasjon er forbeholdt beslutningstagerne. 

Beslutningstagerne har og har alltid hatt makt. I informa-
sjonssamfunnet kan vi godt si at de utgjør en klasse, om enn
ikke i tradisjonell marxistisk forstand. Den samme motsetning
som kan sees lokalt – mellom oss som individuelle aktører og
beslutningstakerne – kan og sees globalt mellom områder
med mye tilgang på omsettelig informasjon og områder med

lite tilgang på omsettelig informasjon, mellom nord og sør,
mellom øst og vest.

Som arkivarer er vi uløselig knyttet til beslutningstagerne. Vi
er deres håndlangere og deres redskaper. Vår yrkesgruppe og
våre institusjoner har primært oppstått ut fra behov hos 
beslutningstagerne. Det er dermed ikke hvilken som helst type
informasjon som finnes i våre arkiver. Våre arkiver består først
og fremst av informasjon som er samlet inn som et ledd i 
beslutningstagelsessprosesser. Den informasjonen vi har i våre
arkiver er legitim informasjon, legitimert gjennom en prosess
der innsamling av visse typer informasjon svarer til visse behov
hos beslutningstagerne, disse behovene er igjen legitimert
gjennom lovgivning eller gjennom anerkjente normer.

Som arkivarer har vi vært vant til å presentere denne infor-
masjonen forkledd som hukommelse eller som "historiske"
kilder. Først og fremst er materialet vi har informasjon. For 
at det skal kunne betegnes som informasjon må det imidler-
tid fremstå i en spesiell sammenheng, det må være forståelig,
det må ha en kontekst. Som arkivarer har vi vært flinke til å
ta vare på den formelle konteksten eller den formelle 
provienensen som det heter på vårt språk. Bruken av dette
språket, først og fremst knyttet til provienens, har vært
grunnleggende for den faglige diskursen eller det faglige
språkspillet innenfor vår profesjon. Det er å beherske denne
faglige samtalen som skiller vår profesjon fra andre profesjo-
ner og vårt fag fra andre fag.

I arkivloven er begrepet dokument sentralt. Arkiv defineres
som dokumenter som blir til som ledd i en virksomhet.
Dokument blir igjen definert som en logisk avgrenset 
informasjonsmengde som er lagret på et medium. Med den
vekten på dokumentene som finnes i loven er det en fare for
at mediet blir det sentrale. Denne faren har Ivar Fonnes sett
og omtalt i arkivhåndboken. 2) 

Går vi til kassasjonskriterier og lignende er det åpenbart at 
informasjon er det sentrale, det er informasjon vi er ute etter,
det er informasjon vi tar vare på. Likevel forblir mediet sen-
tralt. Forholdet mellom informasjon og medium virker begge
veier. Det er mediet som bestemmer hvilke informasjon som
skapes og i siste innstans påvirker hvilke tanker som blir tenkt.
Når vi skriver en e-post, en sms eller et brev forholder vi oss på
tre forskjellige måter. Kommunikasjonsmåten vi benytter oss
av setter rammer for vår mulighet til å formidle oss.
Forståelsen av dette er av sentral betydning for arkivfaget. 

I moderne forskning har arkivet selv blitt satt under lupen i
stadig større grad. Den konvensjonelle ideen om at arkivarer
ganske enkelt mottar og tar vare på dokumenter og derved
bidrar til å ta vare på samfunnets hukommelse er blitt forlatt
av stadig flere. I dag blir arkivarer sett som medskapere og
formgivere til samfunnets minne.3) Arkivdanningsprosessen
har med ett blitt tillagt mye mer vekt. I vitenskapene har selve
kommunikasjonsprossesene i lang tid vært et av de viktigste
undersøkelsesområdene. Ideene om at kommunikasjon kun er
et instrument for overføring av ideer og observasjoner er an-
takelig forlatt for godt. 

At det finnes regler for kommunikasjon er åpenbart. I for-
skjellige sammenhenger velger vi å utrykke oss på forskjellige
måter. De aller fleste av oss har innsett at det er en viss sam-
menheng mellom måten vi utrykker oss på og resultatet våre
ytringer blir møtt med. Når vi utrykker oss som institusjoner
gjelder helt spesielle regler. Disse reglene er ikke nødvendigvis
nedskrevne, av og til er de helt åpenbare som ordre i hæren
og bønner i kirka. Ofte kjennetegnes institusjonenes samtale
like mye av hva som ikke skal sies, man diskuterer ikke ordre
og man banner ikke i kirka. For å si det med Jean-Francois
Lyotard: "en institusjon er forskjellig fra en samtale ved at den
alltid krever begrensninger for at uttalelser skal bli erklært
som tillatte innenfor dens grenser ". 4) Disse bergrensningene
fungerer som filtre som holder enkelte typer utsagn borte, 
de bryter også av mulige forbindelser i kommunikasjonsnett-
verkene, det finnes rett og slett ting som ikke skal sies.

Også arkivinstitusjoner er underlagt visse begrensninger
somkommer til syne i vårt møte med offentligheten. Vi uttaler
oss som arkivinstitusjoner, vi uttaler oss om det arkivinstitusjo-
ner har greie på. I en kronikk i Dagbladet utrykker Jon
Herstad det på følgende måte "Vår holdning har vært og er at
vi ikke skal dekke til. Men heller ikke skal vi kle av eller være
aktører i samfunnspolitisk forstand". 5)  Dette er selvfølgelig
en vanskelig balansegang, men vi har klart det bra hittil.
Dessverre vil noen hevde at bakgrunnen for at vi har klart

denne balansegangen så bra er at vi har gjort så lite. 
Arkivinstitusjoner blir ofte beskrevet som kulturinstitusjoner.
Kultur er imidlertid et svært vanskelig begrep som vi ofte 
benytter uten å egentlig tenke over hvilke mening ordet 
bærer. De siste 20 årene har også dette begrepet vært 
gjenstand for atskillig omtolkning som følge av den generelle
utviklingen i samfunnet og derigjennom i vitenskapene. Det
tradisjonelle synet, eller det vi kan kalle det modernistiske 
synet, innebærer tre hovedtrekk. 
1. Mennesker er ikke fra naturen komplette skapninger, 

men blir til igjennom en prosess som tar sted etter 
fødselen og foregår i samspill med andre mennesker.

2. Mennskeliggjøringen er i hovedsak en læringsprosess 
som kan deles inn i tilegnelse av kunnskap kombinert 
med temming eller undertrykkelse av dyriske sider.

3. Læring er bare en side av prosessen, mens den andre 
siden er opplæring. En fullstendiggjøring av mennesklig-
gjøringsprosessen krever derfor lærere og et formelt 
eller uformelt skoleringssystem. 6)
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1)  Lyotard,Jean-Francois, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge, Manchester (1979) 2001, s. 4
2)  Fonnes, Ivar, Arkivhåndboken, Oslo 2000, s. 41-42

3)  Nesmith, Tom, Seeing Archives: Postmodernism and the Changing Intellectual Place of Archives i The American Archivist 1/2002 s. 27
4)  Lyotard, Jean-Francois, The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. Manchester (1979) 2001, s. 17
5)  Herstad, Jon, Arkivaren som historieforteller i Dagbladet 14. april 2004.
6)  Bauman, Zygmunt, Intimations of Postmodernity, London 1992, s. 3
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Som vi legger merke til er kultur i følge dette synet noe man
blir påført eller opplært i. Det er også noe man kan ha mer 
eller mindre av. Dette synet på kultur hadde sine glansdager
på 1800-tallet, men preger oss fremdeles i dag. Det gjenspei-
ler seg også i vårt møte med publikum, vårt publikum er de
skolerte, de kultiverte, de som behersker de tillærte kodene.

Det modernistiske kultursynet, født ut fra behovet for å 
temme de rotløse og umedgjørlige arbeidermassene, møtte
imidlertid sin undergang i den moderne kapitalismen. Det
moderne massekonsumsamfunnet førte også til en krise for
de intellektuelle som hittil hadde sett det som sin oppgave å
bidra til samfunnets kultivering. Nå ble salgstall det viktigste
kriteriet for kulturell suksess. Litteratur, musikk, film, billed-
kunst osv. ble en del av den moderne markedsliberalismen der
målet var å skape og reprodusere konsumenter. Salgstall ble
ett objektivt mål på suksess. 

De intellektuelle møtte denne utviklingen med en viss grad 
av panikk og en stor grad av kritikk. Konsumsamfunnets 
entreprenører ble kritisert for å presse på folk en middel-
målig, standardisert og fabrikkprodusert kultur som skulle 
erstatte de tidligere rike og varierte kulturformene. Kulturell
ensformig mistet altså sin tiltrekningskraft når det ble klart at
krefter utenfor de intellektuelles kontroll styrte spillet.
Nå ble resultatet av denne utviklingen langt fra større ensfor-
mighet, men snarer større variasjon i kunstneriske og 
kulturelle utrykk. Denne utviklingen tvang i sin tur frem 
nødvendigheten av å studere kultur på en ny måte. Kultur 
blir ikke lenger sett på som noe som blir utført av en del av
befolkningen og påført en annen del. Kultur er heller ikke
noe som kan formes eller omformes. Kultur er gått fra å være
et mål for vitenskapene til å bli et objekt som kan 
studeres. Kultur kan vitenskaplig bare behandles kognitivt,
som mening og ikke praktisk som en oppgave. 7) Det er 
ikke lenger mulig å være kulturløs.
I den grad arkivene har en kulturell oppgave må vi 

gjenspeile det synet på kultur som finnes i samfunnet vi
eksisterer i. Hvordan – og om – vi skal gjøre dette er imidlertid
avhengig av hvilket syn vi har på arkiv, av hvordan vi 
besvarer spørsmålet: Hva er arkiv?

Det svaret er ikke uten videre nedfelt i arkivloven en gang for
alle. At arkiver er dokumenter som blir til som ledd i en virk-
somhet er greit nok, med de forbehold jeg tidligere har tatt.
Likevel støter vi umiddelbart på problemer. Mengden arkiv
som eksisterer er for eksempel mye større enn mengden arkiv
vi har mulighet til å ta vare på. Ut fra hvilke kriterier skal vi

velge? Hvem er kvalifisert til å ta disse  valgene og hvem har rett
til det?  Dette er store og viktige spørsmål som er vanskelige å
besvare. Hvilke valg vi tar vil avgjøre hvordan arkivene blir 
sammensatt. Hva vi anser som arkivverdig eller verdige arkiv vil
i praksis besvare spørsmålet om hva arkiv er. De fleste av oss vil
være enige om at dette er viktige valg. Vi må spørre oss om
hvor rustet vi er til å ta disse valgene, hvilket teoretisk og faglig
utgangspunkt har vi som gir oss rett til å velge og vrake. For å
sette det på spissen kan man spørre seg: Hva vet historikere om
fremtiden? Spørsmålene knyttet til disse valgene er like relevant,
skjønt ikke like uopprettelig, når det gjelder valg knyttet til 
formidling.

De fleste arkivene vi forholder oss til oppstår som tidligere
nevnt ut fra behov hos beslutningstagere. Det er også disses
behov som i utgangspunktet avgjør at de blir bevart. Foruten
de rent forvaltningsmessige behov er det oftest behovet for
fremtidige historisk kildemateriale som har vært viktigste 
årsak til at man har bevart arkiver. Dette har også gjenspeilet
seg i opprettelse av statlige og etter hvert ikke-statlige 
institusjoner. Det har foregått en utvikling fra arkiver 
sentralisert i de store byene til spredte arkiver rundt om i 
landet. 8) I etterkrigstiden har det foregått en demokratise-
ring når det gjelder tilgangen til arkiv, både når det gjelder
geografisk tilgang og innsyn. Denne demokratiseringsproses-
sen har vært mer eller mindre global når det gjelder de rike
landene og er – sannsynligvis riktig nok – satt inn i et 
perspektiv der bedre helse, lengre liv og mer fritid for 
pensjonistene samt generelt større interesse for historie 
er viktige faktorer.  9)

I vår tid er det kulturelle perspektivet blitt viktig. Ved Oslo 
byarkiv har man aktivt gått inn for å gi de nye minoritetene
en rettmessig plass i arkivets samlinger. Målet er å utvikle et
bedre tilbud til innvandrere og formidle deres historie til hele
befolkningen. Ett annet uttrykt ønske er å legge tilrette for
kulturmøter. 10)  Bak dette ligger ett syn på arkivene som
viktige deler av samfunnets hukommelse og kulturarv. Dette
synet forplikter selvsagt. Det krever aktivitet. 

Det er imidlertid ikke uten videre enkelt å gi noen en rettmes-
sig plass i arkivene. I Interkommunalt arkiv Troms holder vi for
tiden på med å ordne kommunearkivet til min hjemkommune
Gaivuotna/Kåfjord. Gaivuotna er en kommune som i stor grad
er befolket av samer og kvener. Kommunearkivet, som vi har
fått inn til ordning, strekker seg fra begynnelsen av 30-tallet
til ut på 70-tallet. I dette arkivet finnes det svært lite omtale
av noen av disse gruppene. Det er lite som skiller Gáivuotna

fra øvrige norske kommuner. De etniske forholdene ble for-
tiet eller ansett som uviktige. Dette er i seg selv en opplys-
ning som sier mye om kommunen i nettopp denne perioden.
Stillheten må imidlertid settes i en kontekst for å forståes. 

Arkivene taler på mange måter like mye når de holder kjeft.
I dag vil jeg anta at det samiske perspektivet er sterkt frem-
me i samme kommunes arkiv, mens det kvenske perspektivet
er mindre. Slik sett gjenspeiler kommunearkivene konkrete
maktforhold i samfunnet. Når Oslo byarkiv er opptatt av 
innvandrernes historie gjenspeiler dette også at deres 
organisasjoner er blitt viktige samfunnsfaktorer og er del av
et internasjonalt mønster der disse gruppene er på veg inn i
arkivene i hele vesteuropa. Et annet perspektiv på arkivene
er også blitt mer fremtredende i de senere årene. Arkivene
som demokratiet og rettsstatens fundament. I stortingsmel-
dinga Kjelder til kunnskap og oppleving heter det:

Arkivvern og arkivinstitusjonar er ein del av den institusjo-
nelle infrastrukturen som trengst i eit levande demokrati,
ved at det legg til rette for eit aktivt og opplyst ordskifte
tufta på den retten den einskilde har til fritt å ytra sine 
meiningar basert på fri tilgang til informasjon.  11)

I Sverige – som har en sterkere tradisjon når det gjelder inn-
syn og offentlighet 12) – er det et krav at alle elever skal vite
hva et arkiv er og hvordan man kan benytte informasjonen i
et arkiv senest i niende skoleår.  13) Også i Norge er det øn-
skelig å få arkivundervisning inn i grunnskolen. Ikke først og

fremst i form av historieundervisning, men for at elevene
skal få innblikk i beslutningsprosessene i samfunnet, noe
som er en forutsetning for å benytte sine demokratiske 
rettigheter på en aktiv og kunnskapsfull måte.

Ser vi på et enkelt arkivs livsløp er det ingen tvil om at det 
er i den tidlige fasen, nærmest i skapelsesfasen, at det er
mest i bruk. Det er også i denne tidlige perioden at de fleste
aktive demokrater ønsker innsyn i sakene. Ønsket om innsyn
i aktivt arkiv er økende og fra et demokratisk synspunkt er
det såre godt. Det peker imidlertid frem mot en erkjennelse
av at til tross for at arkivpolitikk ofte henger nøye sammen
med allmenn kulturpolitikk er det også andre viktige 
faktorer som spiller inn. Arkiv har andre og like viktige
egenskaper. Arkiv dokumenterer, arkiv er håndfast bevis, 
arkiv gir innsyn i beslutningstagelsesprosesser - også for de
som ikke tar beslutningene. 

David Bearman har argumentert sterkt for først og fremst 
å se på arkiv som bevismateriale eller dokumentasjon. Han
hevder at å se: -"arkiv som bevismateriale folk trenger for 
å etablere deres identiteter og fullføre sine sosiale forpliktel-
ser viser til grunnleggende menneskelige behov og rettig-
heter". 14)  Å se arkiv i et slikt perspektiv medfører at skillet
mellom arkiv, bibliotek og museer fremtrer tydeligere.
Metodene våre kan være til forveksling like, men målene
med det vi gjør er forskjellige. I et slikt perspektiv fremtrer
arkivdanning som en nøkkelfunksjon.
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NYTT NAVN PÅ FYLKESARKIVET I OPPLAND
Fylkesarkivet har 10-års jubileum i februar neste år, og vil i den sammenheng 
foreta en navneendring. Grunnen til dette er at vi blant annet har inngått avtaler
med Hedmark fylkeskommune og kommuner i Hedmark. Når vi krysser fylkes-
grensene ser vi at navnet på institusjonen ikke "strekker til". Vi kunne tenke oss 
å invitere Arkheions lesere til en idédugnad for å finne et nytt navn. Vi vil ikke
binde oss opp til fylkesgrenser, men ha et navn som er dekkende eller uavhengig
av den region det er naturlig at vi arbeider i. Navnet bør også være treffende,
uavhengig av organisatorisk tilhørighet og selskapsform. 

Send forslag til: fylkesarkivet@oppland.org
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beste måten å drive arkivformidling på. Samfunnet forandrer seg
stadig. All sannsynlighet taler for at større offentlighet vil komme.
Fremtidens arkiver vil sannsynligvis være direkte søkbare for interes-
serte. Aktivt arkiv blir stadig oftere benyttet. Da må vi spørre oss om
det ikke er arkivdanning vi skal formidle? Skal vi ikke vise hvordan
og hvorfor arkiv blir til? Kanskje er det her vi skal trekke inn skolene,
i kommunene og fylkeskommunene? Mye taler selvsagt for å gjøre
begge deler, gjerne gjennom ett besøk i administrasjonen og ett 
besøk i depoet og på lesesalen. Dette vil kunne gi elevene en 
forholdsvis god innsikt i arkiv.

For å gi noen denne gode innsikten må vi imidlertid først stille spørs-
målet til oss selv: Hva er arkiv? Det svaret vi her kommer til vil danne
det teoretiske grunnlaget som vi kan bygge vår formidling på. Når vi
så vet hva vi vil, kan vi diskutere pedagogikk og fremgangsmåte. 

Både teknologisk utvikling og teoretisk utvikling har betydning 
for vårt syn på hva arkiv er. Jeg har argumentert for at informasjon
er det sentrale. Informasjon må imidlertid framstå i en kontekst 
for å være informasjon. Uten denne sammenhengen har vi bare
usammenhengende tegn eller elektroniske spor som ikke gir 
mening. Arkiv er på mange måter informasjonsbanker der hver 
enkelt kan ta ut den informasjonen som er tilgjengelig for selv å 
sette bitene sammen til kunnskap.

Noen vil kalle den informasjonsmengden vi har for vårt kollektive
minne eller vår felles hukommelse. For meg blir det for store ord.
Arkiv blir først og fremst til i forbindelse med beslutningstagelses-
prosesser og det er den informasjonen som beslutningstagerne har
behov for som blir samlet inn og tatt vare på. Der arkivene slutter
begynner virkeligheten, og den kan vi aldri fange. Vi kan imidlertid
forsøke å rekonstruere deler av den. I disse forsøkene er vi avhengi-
ge av informasjonen i arkivene. Enhver rekonstruksjon vil være 
subjektiv og i noen grad skille seg fra andre. Et av midlene til å gjøre
disse rekonstruksjonene mer troverdige er dyp kjennskap til arkive-
nes natur, til deres iboende egenskaper. Dette skal vi formidle. Dette
forutsetter imidlertid at vi tar fagkritikken på alvor. Å vise hva vi har
er en del av den tilgjengeligjøringen som er vårt daglige arbeide.
Formidling innebærer overføring av kunnskap. •

Dette synet på arkiv er sannsynligvis det de fleste vil være 
fortrolig med. Slik fremstår arkivene i film, tv-serier og i
kriminallitteraturen. Det finnes imidlertid store problemer 
knyttet også til dette synet. Arkiv gjenspeiler ikke den totale
virkeligheten, arkivmateriale er konstruksjoner som gjenspeiler 
dominante maktforhold i samfunnet. 15)  Ikke alle har arkiver,
ikke alle finnes i arkivene. I en tid med vektlegging av hva man
kan kalle arv og kultur har "arkivene for alle" blitt et slagord.
Det er et slagord som i praksis er vanskelig å følge opp, det
krever handling og ressurser. En ting er å ha åpne arkiver med
adgang for alle, noe helt annet er å forsøke å dokumentere
samfunnet som totalitet.

Det første som møter en besøkende i en depotinstitusjon er en
skranke som nok oppleves som høy for de fleste. Her må man
legge frem sitt ærende, hva man vil og hvorfor man vil det. 
For å få tak i noe må man som regel vite at det eksiterer på 
forhånd. Man blir møtt med et fagspråk som de færreste 
behersker og ofte også fortalt hvordan kildene kan og bør 
brukes. Alt dette virker fremmedgjørende på svært mange. 

Mange arkiver har slitt med den tradisjonelle institusjonsrollen
og forsøkt å bli mer publikumsvennlig og åpen. De mest 
radikale – som Lesbian Herstory Archive i New York – har gått 
så langt at de oppmuntrer besøkende til selv å bla gjennom 
arkivene for å se om de finner noe som kan vekke interesse. 16)

Overgangen fra et modernistisk kultursyn til en kognitiv tilnær-
ming har åpenbare konsekvenser for kulturinstitusjoner. Vi blir
ikke lenger sannhetens voktere, men døråpnere til en mangfol-
dig virkelighet som det er opp til hver enkelt å tolke etter evne
og behov. Vi kan si noe om hvordan og hvorfor arkiv har opp-
stått, men det forblir opptil hver enkelt å danne sin egen sam-
menheng. Det finnes ingen "riktig" måte å benytte arkiv på. 

Likevel er det behov for vår fagkunnskap i møte med publikum.
I dag er en stor del av henvendelsene knyttet til dokumentasjon
av rettigheter. Dette reflekterer det vi kan kalle rettighetssam-
funnet vi lever i. De aller fleste arkivarer vil være enige om at
dette er en av de viktigste oppgavene våre. Kommer dette frem
i den formidlingen vi driver? Jeg tror at svaret stort sett er nei.
Altfor ofte får den formidlingen vi driver form av historie-
formidling.  Fordi vi er historikere eller historisk interesserte er
det lett for oss å ende opp med formidlingsprosjekter som rett
og slett er formidling av historie. Dette kan – etter hvor gode
historikere vi er – ende opp som mer eller mindre vellfunderte
rekonstruksjoner av fortiden.

Slike grep har gjort det vanskelig å skille historikerne fra 
arkivarene. Dette har ført til en viss kritikk mot formidling som
sådan. En kritikk som er av det gode. Det er ikke historie vi skal
formidle, men arkiv. Formidlingen skal være vår måte å vise hva
arkiv er, hvorfor vi tar vare på arkiv og hva det kan brukes til.
Det er forskjell på formidling og tilgjengeliggjøring, selv om

dette ikke alltid er like tydelig fremme i de faglige samtalene.
Arkiv er ikke historie, men det kan være råmateriale for 
historie. Det er imidlertid historikeren som gjennom rekon-
struksjon gjør dette råmaterialet til historie. De svarene vi får 
er avhengige av de spørsmålene vi stiller. Arkivarene skal ikke
først og fremst være eksperter på historie, men ha kunnskap
om informasjon, tekst og kontekst. Formidling skal demonstre-
re hva arkiv er. Om vi ikke gjennom intelligent bruk av 
eksempler klarer å formidle dette kan resultatet av våre 
bestrebelser fort bli at vi underbygger våre egne og andres 
fordommer. Teori er med andre ord nødvendig.

Vi må ikke bare stille oss spørsmål knyttet til vår egen forståelse
av nedtegnelsene. Vi må gå lenger. I hvilken grad forstår for 
eksempel den som nedtegner informasjonen dens kontekst. Fra
den historiske kildekritikken – og fra livets harde skole – vet vi
at folk lyver når det tjener deres sak nok. Mer avanserte former
for forstyrrede kommunikasjonsmønstre florerer imidlertid også
i arkivmateriale. Her kan alt fra dialektforhold til mentalitet og
klasseforskjeller spille viktige roller. Alle undertrykte kultur-
former har for eksempel utviklet ulike dobbeltkommunikasjons-
former.  17) Det vil, noe forenklet, si at man utrykker seg på en
slik måte at medlemmene av inngruppen forstår at meningen
av det man sier egentlig er noe annet enn det medlemmene av
den dominerende gruppen oppfatter. Meningen tolkes altså
forskjellig av de ulike mottakerne. Forstyrrelsene i kommunika-
sjonsformene vil være større jo større grad det er av kulturell og
sosial ulikhet mellom partene. Hvordan formidler vi slike mer
problematiske, men likevel elementære sider ved arkivene?

Vi kan tenke oss ulike typer utstillinger av arkivmateriale.
Gjerne vil de være i en form som fremhever en tidsakse: 
sildefiskeriene gjennom 100 år eller noe lignende. En slik type
utstilling vil selvsagt synliggjøre arkivmateriale, vise hva som
finnes i arkivene og hvordan det kan brukes. I tillegg vil en slik
type utstilling kunne fremstille historien på en utmerket måte,
folk vil kunne lære noe av den. Jeg vil likevel ikke gjøre meg til
talsmann for denne typen formidling. 

Målet med arkivformidling er å formidle arkiv, å synliggjøre 
hva arkiv er. Vi kan tenke oss en lignende utstilling som vi kan
kalle romani- eller taterfolkets møte med myndighetene 
gjennom 100 år. Her benytter vi offentlige dokumenter, brev og
protokollutskrifter. Her vil de fleste se det vi kan kalle de 
flerdimensjonale egenskapene i arkivmaterialet. De historiske
og juridiske egenskapene ved dokumentene vil være åpenbare.
Fordommer – som en gang var god latin – vil tre åpent frem. 
En bieffekt vil være ar man får belyst en viktig sak og at en
gruppe som har vært dårlig behandlet vil få synliggjort dette.
Målet for en slik utstilling vil likevel primært være å demonstre-
re hva arkiv er. Min målsetning er at midlet – bruk av konkrete
eksempler i formidlingen – skal være styrt av målet, som er å
skape større forståelse for arkiv.

Det er slett ikke sikkert at utstilling av historisk arkiv er den

15)  Harris, Verne, The Cultured Archive: an Interrogation of the Nexus 
between Archive and Culture from a South African perspectiv,
innlegg ved seminaret "Arkiver i flerkulturelle samfunn", 
Oslo 2004. (www.llp.no/artikler/Verne_harris.htm sitert 30.08.04)

16)  Zoe, Lucinda R, About the Archives 
( www.lesbianherstoryarchives.org/about.htm sitert 19.05.2003)

17)  Lindbach, Kaisa Maliniemi, "Drømmen om Ruija – havlandet". 
Kvenlitteratur i Nord-Norge, i Gröndal, Satu (Red.) Litteraturens 
gränsland, Uppsala 2002, s. 127

>>>
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– HVEM VAR FAREN?
I et prestearkiv i en medlemskommune til 
IKA Nordland ble et brev fra slutten av
1800-tallet funnet med følgende tekst:

«...Moderen fastholder, at Jakob M., nu  
først  havde Omgang med henne, flere
Gange før Nytaar og derpaa, så vidt  hun
kan erindre, strax efter Nytaar. Derpaa hav-
de hun 2 Gange omgang med Anton M. i 
løbet av Januar Maaned. Saa igjen i
Begyndelsen af Februar atter omgang 
med Jakob M.

Jakob M.  paastaar, at han først havde
Omgang med henne ved  den Tid, man 
reiste til Lofoten, hvilket er forklaret at 
har skeet i de første Dager av Februar. 
Han indrømmer at han flere Gange var 
sammen med henne. 

Hun tør ikke selv afgjøre, hvem at disse 
to skal indskrives som Barnets Fader, men
holder paa at begge bør tildskrives.»

Det var slett ikke uvanlig at barn ble unn-
fanget før foreldrene var gift, og så lenge
graviteten endte med ekteskap, var det som
regel ingen stor sak. 

I dette tilfellet med to fedre-kandidater,
var det nok verre. Det er grunn til å tro at
graviditeten ikke førte til ekteskap, siden
det ble en sak av det. I slike tilfeller ble 
tilværelsen for mor og barn vanskelig både
økonomisk og sosialt. 

Vi vet ikke hvordan det gikk i denne 
saken, men det spørs vel om hun fikk begge 
mennene godkjent som fedre.
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– Kan du fortelle litt om bakgrunnen din?
Jeg har arbeidet som saksbehandler i
Servicetorget i Ørland kommune siden
1998. I 2001 fikk jeg rollen som arkiv-
ansvarlig og dermed det overordnede 
arkivansvaret for alle arkiver i kommu-
nen. Jeg har tidligere jobbet i flere av
etatene i kommunen, blant annet 
oppvekst, teknisk og i sentraladministra-
sjonen. Dette har vist seg å være en stor
fordel for min nåværende funksjon som
ansvarlig for alle enhetene.
– Hvorfor begynte du å arbeide med arkiv?
Det var egentlig ganske tilfeldig da
sentraladministrasjonen og etatene 
flyttet sammen alt merkantilt til service-
torg i nytt rådhus. Jeg har siden den gang
tatt utdanning i Forvaltningsrett, Fagbrev
kontorfaget, Arkivakademiet del 1 og er
nå i gang med påbygningsenhet del 2
"Elektronisk arkiv". Arkivakademiet har
vært veldig nyttig og inspirerende for
meg, da skolen gir god kunnskap om hva
man faktisk kan kreve av organisasjonen
man arbeider i med hensyn til behand-
ling og oppbevaring av arkivmateriell.
Fagkunnskapen man får gjennom
Arkivakademiet gjør at man blir "hørt" i
viktige saker, og det blir lettere å få satt
fokus på viktige og lovpålagte saker for
oss som arbeider med arkiv. Vi har også
stor nytte av vårt medlemskap i IKA

Trøndelag og den fagkunnskapen de 
sitter med har gjort at arkivarbeidet har
fått en positiv utvikling.
– Hvordan er arkivet i Ørland kommune
bygget opp?
Ørland kommunes arkiv omfatter et 
sentralarkiv samt delarkiver for skoler,
barnehager og helse og omsorg. Slik er
det fremdeles i dag, selv om sentral-
arkivet nå har overtatt all journalføring
og det daglige post- og arkivansvaret for
noen av disse enhetene. Det vil ikke bli
gjennomført større endringer i organise-
ringen av arkivet før vi innfører ett felles
postmottak for hele kommunen. Dette
arbeidet er allerede i gang, og vil bli
gjennomført sammen med innføring av
nytt fullelektronisk sak- og arkivsystem
som er på trappene. I denne forbindelse
vil det jo naturligvis bli en prosess med
omrokering for noen ansatte ved de tid-
ligere delarkivene. Før arbeidet med inn-
føringen av ett felles postmottak starter,
skal vi som jobber på sentralarkivet 
hospitere noen dager ved de forskjellige
delarkivene for å gjøre oss bedre kjent
med deres rutiner, behov og arkiver. Slik
håper vi å få gjennomført omorganise-
ringen så smertefritt som mulig både for
enhetene og oss selv.
– Hvor stor del av stillingen din er beregnet
til arkiv og hvilke andre oppgaver har du?

Det er ikke fastsatt noen egen andel av
stillingen for arkivlederfunksjonen, men
dette har selvfølgelig første prioritet for
mitt arbeidsområde. Skulle gjerne ønske
at en egen stillingsstørrelse ble fastsatt
for dette arbeidet og at stillingstittel sto i
samsvar til arbeidet, da dette etter hvert
begynner å bli et ganske krevende an-
svarsområde med mange og store utfor-
dringer. De viktigste av mine øvrige opp-
gaver er superbruker og system- og opp-
læringsansvarlig for kommunens sak- og
arkivsystem. Foruten dette har jeg nest-
lederfunksjon for Servicetorget og deltar
i alle prosjektarbeider innenfor arkiv. Jeg
er også for tiden depotansvarlig, inntil vi
får overført våre arkiver til IKA Trøndelag
og med lettelse kan overlate denne opp-
gaven til dem. Har også en fot innenfor
kommunens kriseledelse, som informa-
sjonsansvarlig kriseledelse/Servicetorg.
– Hvor mange er det som arbeider med
arkiv i kommunen?
Vi er fem ansatte samt noen virksomhets-
ledere som jobber mer eller mindre med
arkiv i kommunen, fordelt på henholdsvis
sentralarkivet, skoler, barnehager og 
helse og omsorg. På sentralarkivet er vi to
ansatte, men ingen rene arkivstillinger.
Sentralarkivet innehar som nevnt det
overordnede ansvaret for alle arkiver i
kommunen. Vi har også opprettet et 

ARKIVLEDER I ØRLAND KOMMUNE
arkivforum som møtes fire ganger i året
hvor vi tar opp alle slags spørsmål knyttet
til arkiv. Dette ledes av sentralarkivet ved
meg som arkivansvarlig, og alle som jobber
med arkiv i kommunen er medlemmer i
forumet. Kommunen har allerede en arkiv-
plan, men vi jobber i disse dager med 
prosjektet "Arkivplan på web". Dette 
gjøres i samarbeid med IKA Trøndelag etter
en standardmal. Når prosjektet er ferdig
får vi et godt brukerverktøy som er lett 
tilgjengelig for alle.
– Synes du at de har nok tid og ressurser til
å løse oppgavene?
Nei, dette med tid og ressurser er nok en
stor mangelvare. Med den farten utvikling-
en nå går, er det alltid for liten tid til å 
sette seg skikkelig inn i de forskjellige opp-
gavene. Det blir mange hasteløsninger som
må foretas i forhold til arkivspørsmålet 
spesielt når avdelinger og enheter over en
lav sko samlokaliseres og slås sammen med
andre, både i den enkelte kommune og 
regionalt med flere kommuner. Det er så
lite penger å hente i den kommunale 
administrasjonen for tiden, at dette med å
få ekstra ressurser til prosjekter og nye
oppgaver har vist seg å være svært vanske-
lig. Tross mange oppgaver, små ressurser
og liten tid, er det svært spennende og 
utviklende å delta i dette arbeidet. 
En spennende og utfordrende hverdag!
– Føler du at arkivfunksjonen blir verdsatt
av ledelse og saksbehandlere?
Ja, egentlig gjør jeg vel det. Både ledelse
og saksbehandlere er blitt flinkere til å ta
dette arbeidet på alvor. Vi har gode rutiner
og legger vekt på tett oppfølging. En del
ressurser går selvfølgelig med til kon-
troller, restanseoppfølging etc. 
Vi har også grundige retnings-

linjer for hvem som har ansvar for hva. 
– Hvordan er samarbeidet mellom arkivet
og andre enheter i administrasjonen?
Arkivet har en god dialog med alle enheter
i kommunen. Alle nyansatte saksbehandle-
re, uansett hvilken enhet de tilhører, blir
tatt inn til Servicetorget for opplæring på
blant annet telefoni, post- og arkivrutiner
og saks- og arkivsystem. På denne måten
får de nyansatte raskere en forståelse 
av hvordan vår organisasjon virker og 
arbeider. Når man på et tidlig stadium har
blitt kjent med, og sett og hørt hvordan
ting skal fungere, blir det også enklere 
for alle parter å ta en henvendelse når 
behovet melder seg. Dette gjør hverdagen
enklere for oss alle.
– Hvilke utfordringer mener du kommer 
til å bli de største i tiden fremover?
Vi står foran veldig store utfordringer når
det gjelder arkiver og organisering. 
Med den utviklingen vi og andre kommu-
ner nå er inne i, med samlokaliseringer og
sammenslåing av avdelinger og enheter,
begynner det å bli vanskelig å skulle for-
holde seg til bestemmelsene i Arkivloven til
enhver tid. Det er kanskje på tide at loven
åpner for dette i større grad enn det den
gjør i dag. Systemleverandørene bør vel
også komme på banen med nye og gode
løsninger på dette med felles databaser for
saksbehandling på tvers av avdelinger og
kommunegrenser. Dette er noe vi alle i nær
fremtid må kunne forholde oss til, og det
er absolutt ikke noen enkel sak. Heldigvis
har vår ledelse i økende grad blitt klar over
at arkivet faktisk er grunnleggende viktig i
slike prosesser. Vi som arbeider med arkiv

erfarer at vi, i motsetning til tidligere,
får informasjon om hvilke endinger

som gjennomføres. Vi blir tatt

med på råd på et tidligere stadium, og våre
krav med hensyn på lovverk, rutiner og 
reglement blir i større grad tatt hensyn til.
Vi har også her hatt en god støttespiller og
rådgiver i IKA Trøndelag som har bistått oss
mye i disse prosessene.

Videreutvikling av allerede gjennom-
førte prosjekter, som f. eks. HØYKOM-
prosjektet "Elektroniske skjema på nett"
for alle Fosen-kommunene, er også noe vi
må bli flinkere på. Det blir lett slik at pro-
sjekter som egentlig har ferdig-status ikke
blir tatt tak i og videreutviklet.

Når det gjelder opplæring av saks-
behandlere har vi inngått et uforpliktende
samarbeid med vår nabokommune Bjugn.
Det fungerer slik at når vi har ledige 
plasser på kurs for saksbehandlere sender
vi hverandre melding om det slik at ansatte
i den andre kommunen kan delta dersom
det er behov for det. Dette er mulig fordi
begge kommunene bruker samme type
saks- og arkivsystem, og i tillegg har vi gan-
ske like rutiner for dokumenthåndtering. 

Periodisering og avlevering står også for
tur hos oss i nærmeste fremtid. Vi skal fra
januar 2005 ha vår første avlevering til 
depot for papirbasert arkiv, og vi er også i
gang med elektronisk avlevering av våre
IKT-systemer i samarbeid med IKA
Trøndelag.

Til slutt vil jeg oppfordre alle lesere som
ennå ikke har sett nytten av dette med
medlemskap i et IKA-samarbeid om å bli
medlemmer. Dette har i hvert fall gitt oss
veldig mye tilbake. Selvfølgelig avhenger
det mye av kommunen selv hvilken nytte
en kan få ut av medlemskapet. Det er 
meget viktig at kommunen aktivt bruker
sitt medlemskap! •

BRITT BREVIK
INTERVJUET:

I KA TRØNDELAG
T E K S T :  J E N S R Ø N N I N G

Britt Brevik er arkivleder i Ørland kommune, en av landets tettest befolkede landkommuner. 

Ørland ligger sør-vest på Fosen-halvøya, og har drøyt 5000 innbyggere. 

Kommunesenteret heter Brekstad.
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Det som før 1965 var Høle kommune er i dag en del av
Sandnes kommune i Rogaland. Høle ligger på vestsida av
Høgsfjorden ved innløpet til Lysfjorden hvor de kjente turist-
målene og landemerkene Prekestolen og Kjerag er. I det føl-
gende skal vi forsøke å si noe om røykevaner i denne bygda
under 2. verdenskrig basert på kommunalt arkivmateriale.

Kommunale forsyningsnemnder var virksomheter som ble
etablert i alle kommuner i Norge i forbindelse med utbrud-
det av 2. verdenskrig. Nemndene sto for den lokale rasjone-
ringen av et utall forbruksvarer. Nemndene sin virksomhet
var størst under krigen. I etterkrigstiden ble virksomheten
gradvis trappet nede, men nemnda i Høle fungerte ennå så
sent som på 1960-tallet, f.eks. hadde forsyningsnemnda i
Høle oppgaver i forbindelse med "bygg under arbeid" så
sent som i 1964. I årene 1940-1945 var virksomheten spesielt
stor, det er derfor arkivseriene er forholdsvis store for disse
åra. I arkivene etter Høle forsyningsnemnd er det, i tillegg til
1 kopibok og 2 arkivbokser med korrespondanse, bevart 62
arkivstykker knyttet til detaljert rasjonering. Her finnes dag-
lister knyttet til rasjonering av petroleum, skotøy, fett, kraft-
fôr, melk, smør, slakt, poteter, korn, såpe, sukker, maling, ost
og diverse kontrollregnskap knyttet til rasjoneringen. Et av
disse kontrollregnskapene er knyttet til tobakk for årene
1942 – 1943. Hva forteller dette arkivstykket oss om røyke-
vaner i dette lokalsamfunnet den gangen? 

I denne protokollen dokumenteres det at forsynings-
nemnda i Høle i perioden 27. mai til 23. juni 1942 leverte 
ut 279 tobakkskort til menn født før 1. januar 1924 og 14 
tobakkskort til kvinner født før 1. januar 1921. 257 av 
kortene levert ut til menn kom i retur til forsyningsnemnda
fra ulike tobakksforhandlere. 9 av kortene levert ut til 
kvinner kom i retur. I perioden 18.mai til 13. september 1943

delte Høle forsyningsnemnd ut 258 tobakkskort til menn og
14 til kvinner. Her forteller kilden ingenting om retur av kort.

Arkivstykket forteller også hvor voksne røykere på Høle
kjøpte sin tobakk under krigen. I en merknadsrubrikk listes
det opp navn på forhandlere som returnerte tobakkskort til
Høle forsyningsnemnd. Hele 33 forhandlere listes opp for 
perioden 27. mai til 23. juni 1942. Her finner vi lokale 
kjøpmenn, det lokale handelslag, foretninger og handelslag i
nabo kommuner, mange tobakksforhandlere i byene
Stavanger og Sandnes. Et av kortene ble faktisk returnert fra
en tobakksforhandler i Oslo.

Av ovenfor nevnte kan vi trekke følgende sluttinger: Det
var ikke overraskende flest menn som røykte i Høle under 
krigen. Disse røykerne kjøpte i all hovedsak tobakken sin hos
lokale kjøpmenn, men mange benyttet også anledningen til
å skaffe seg tobakk når de var på bytur.

Arkivstykket har også rubrikker for det som kalles tilleggs-
kort utlevert i perioden 18.mai til 13. september 1943.
Tilleggskort ble gitt til spesielle yrkesgrupper. Dette var yrkes-
grupper som vanligvis ble knyttet til hardt fysisk arbeid. I
Høle gjaldt dette følgende arbeidsgrupper: Sjøfolk, fiskere,
skogsarbeidere og gardsarbeidere. I denne perioden ble det
delt ut tilleggskort til sjøfolk 6 ganger, fiskere 31 ganger,
skogsarbeidere 4 ganger og gardsarbeidere155 ganger.
På bakgrunn av denne kilden kan vi trekke følgende 
slutning: Det var i all hovedsak hardt arbeidende menn 
knyttet til primærnæringer som røykte i Høle under 2. 
verdenskrig.

Kilde: Høle kommune; Forsyningsnemnda; 
Tobakk – kort; 1942-1943

I KA R OGALAND
T E K S T :  S I VG V E E S P E L A N D

HVORFOR
SKAL ARKIVINSTITUSJONER DRIVE MED FORMIDLING? 

– HVA SKAL ARKIVINSTITUSJONER FORMIDLE?

Innlegget handler om hvorfor jeg mener det er viktig at arkivin-
stitusjoner driver med formidling, og litt om hva slags formid-
ling jeg mener arkivinstitusjoner skal drive med.

Riksarkivar John Herstad hevdet i en kronikk i Dagbladet 14.
april i år at når det nå tas til orde for at det må drives mer med
aktivt formidlingsarbeid i arkivinstitusjonene, så er det "et 
forsøk på å overføre en ufordøyd museumsideologi og et 
uferdig produkt på arkivsektoren". Jeg tror de som arbeider for
mer aktiv formidling i arkivinstitusjonene har et mer bevisst for-
hold til situasjonen enn dette. Herstad har likevel et poeng i den
forstand at det er viktig at vi ikke bare stresser med formidling
fordi noen synes vi må være like gode til det som museene. 
Jeg har derfor valgt å ta JHs påstand som en utfordring, og vil
forsøke å snakke om hvorfor og hva arkivinstitusjonene skal 
formidle med utgangspunkt i arkivinstitusjonenes spesielle 
behov og fortrinn. Men først litt om hva jeg legger i begrepet i
denne sammenhengen:

HVA ER ARKIVFORMIDLING?

Den diskusjonen om formidling som har løpt i arkivmiljøet den
siste tiden, har vist at det ikke er enighet om hva man skal legge i
selve begrepet "formidling". Kort oppsummert dreier uenigheten
seg om hvorvidt man skal inkludere katalogisering og annen
"vanlig" tilgjengeliggjøring i begrepet, eller om man ikke skal
gjøre det. Selv har jeg tatt til ordet for det siste. Jeg går ikke inn i
denne diskusjonen nå, men vil bare klargjøre at jeg i dette innleg-
get bruker begrepet om publikumsrettet virksomhet utover det vi
vanligvis vil betrakte som alminnelig tilgjengeliggjøring. Det vil
være omtrent det samme som på engelsk kalles for "outreach".
Det betyr at jeg i dag ikke snakker om for eksempel katalogise-
ring, lesesalsløsninger, veiledning eller fremfinning, mens for 

eksempel utstillinger, foredrag, undervisningsopplegg og omvis-
ninger faller innenfor begrepet slik jeg benytter det her. 
(Det betyr ikke at jeg mener at katalogisering, lesesaler osv. ikke
er viktig, det betyr bare at jeg ikke snakker om det akkurat nå.)

HVORFOR SKAL ARKIVINSTITUSJONER DRIVE MED FORMIDLING?

Demokratisering: Det er et kjennetegn ved moderne, demokra-
tiske samfunn at de gjør arkivene sine tilgjengelige for innsyn
og bruk. Slik kan folk få innsikt i de forutsetningene samfunnet
bygger på, og de kan få dokumentert sine individuelle og 
kollektive rettigheter. Men det er ikke alle som bruker arkivene
og arkivinstitusjonene på denne måten, og ikke minst så er det
ikke alle som er klar over at de kan brukes slik. Aktiv markeds-
føring og formidling for å stimulere til bruk av og kunnskap om
arkiver i stadig større deler av befolkningen blir i et slikt per-
spektiv et demokratiseringsprosjekt, og demokratiaspektene blir
et sterkt samfunnsmessig argument for å drive med formidling.

"Image" og kunnskap: Jeg tror at vi har et nokså omfattende
"image"- og kunnskapsproblem. Hvem er det som ikke har opp-
levd at rullegardina går ned eller interessen forsvinner når du
forteller noen at du jobber med arkiv? Og det er vel ingen av
oss som føler at mottakeren av budskapet har en noenlunde
dekkende forståelse av hva det dreier seg om når vi røper at vi
arbeider i en arkivinstitusjon. På ICA-konferansen i Wien for et
par uker siden ble det gjengitt en brukerundersøkelse foretatt i
England. Undersøkelsen viste at svært få av de som ikke hadde
vært i kontakt med noen arkivinsitusjon hadde begreper eller
assosiasjoner knyttet til arkiv. Blant de som hadde en oppfat-
ning av arkiver, var den stort sett negativ, og mange nevnte ord
som støv, gammelt, kjedelig og unyttig. Det er vel dessverre 
liten grunn til å tro at dette er vesentlig annerledes her.

ABM-UTVIKL ING
T E K S T :  RA N V E I G G AU S DA L

INNLEGG PÅ KOMMUNEARKIVKONFERANSEN 2004, BALESTRAND

Formidling
>>>

Det var i all hovedsak hardt arbeidende menn knyttet til 
primærnæringer som røykte i Høle under 2. verdenskrig.

«TOBAKKSKORT»

- HVEM RØYKTE I HØLE UNDER 2. VERDENSKRIG?



>>> I 2002 foretok Riksarkivet i samarbeid med Statskonsult en 
undersøke om kjennskapen til og kunnskapen om
Arkivverket. De var selv veldig fornøyde da ca 90 % av de
spurte oppga at de hadde hørt om Riksarkivet. Det ser i ut-
gangspunktet også svært imponerende ut at omtrent halv-
parten oppga at de visste hvor de skulle henvende seg for å
innhente eldre opplysninger fra det offentlige om seg selv 
eller sin familie. Da de ble bedt om å konkretisere dette, 
svarte imidlertid 30 % av denne halvparten at de ville 
henvende seg til Folkeregisteret. Kun mellom 4 og 5 % av
den halvparten som oppga å  ha kunnskap om hvor de skulle
vende seg, oppga Riksarkivet og/eller statsarkivene.

Jeg synes det å heve kunnskapsnivået og endre oppfat-
ningen om arkiv og arkivinstitusjoner er en viktig grunn til å
drive med formidling. Det er ikke fordi det skal bli enklere
for oss i selskapslivet når vi sier hva vi jobber med, men fordi
jeg mener det må være av betydning at folk har en noen-
lunde presis oppfatning av arkivinstitusjoner og tjeneste-
tilbudet vårt, og at kunnskapen er stor nok til at arkiv-
institusjonene blir oppsøkt når det er naturlig.

Reell tilgang for alle: Selv om vi nå var kommet dit at folk
hadde nok kunnskap om arkiver til at de ble oppsøkt når det
var naturlig, så ville det fortsatt være store forskjeller blant
folk når det gjelder deres evne til å nyttiggjøre seg informa-
sjon i arkivene. Gjennom aktivt formidlingsarbeid kan for-

skjellene gjøres mindre, og terskelen for å oppsøke en arkiv-
institusjon og benytte seg av arkivressurser reduseres.

Det har vært hevdet nærmest som et argument mot for-
midling at behov for bakgrunnskunnskaper og forståelse for
konteksten dokumentene er skapt i gjør at allmennheten 
likevel ikke er i stand til å ha utbytte av arkivdokumenter. 
Jeg mener at det heller må være slik at i den utstrekning all-
mennheten ikke er i stand til å tilegne seg arkivdokumenter,
må det være et mål for arkivinstitusjonene å formidle på en
slik måte at allmennheten blir i stand til det. 

Skjevheter i materialet: Som alle tilstedeværende vil vite,
er det slik at det materialet arkivinstitusjonene forvalter ikke
gir noe fullstendig bilde av noen sak eller noe tema. I noen
tilfeller vil det materialet som finnes i arkivene også kunne gi
et urimelig skjevt bilde. Da vil formidlingsarbeid kunne bøte
på skjevheten ved at man kan vise hva som mangler og hvilke
versjoner ikke er representert. Noen ganger kan man også
gjøre det til en del av formidlingsarbeidet å bøte på skjev-
heten ved å supplere materialet.

Synliggjøre potensialet i materialet: De fleste arkivinstitu-
sjoner har svært omfattende samlinger, og potensialet for
bruken av materialet er alltid større enn den faktiske utnyt-
telsen. Oftest er det svært mye større. Som forvaltere av de
ressursene arkivene er, bør arkivinstitusjonene kjenne et 
ansvar for å gjøre oppmerksom på ressursene og inspirere til

mer bruk og mer variert bruk. Formidling er et virkemiddel for å
få til en synliggjøring av hvilke arkiver som finnes, og hva de kan
brukes til. For meg er dette likevel et mindre viktig argument for
formidling enn det å gjøre flest mulig i stand til bruke arkiver.

Når jeg har argumentert for formidlings- og opplysningsar-
beid, har jeg møtt på reaksjoner av typen: "Men er det et mål at
alle skal inn på lesesalene?" Og nei, det synes jeg ikke er et mål i
seg selv, og hensikten med å drive med formidling er ikke å få
alle eller flest mulig til å være arkivbrukere for en hver pris. Jeg
synes hensikten må være at flest mulig – og dette uavhengig av
sosial gruppe eller behov for spesielle tilpasninger - vet om arkiv-
institusjonene, at de har en realistisk forestilling om hva de tilbyr
og kan brukes til, at de bruker dem når det er naturlig eller nød-
vendig, og at de har utbytte av det ved disse anledningene. 

HVA SLAGS FORMIDLING?

Jeg synes det er viktig at arkivene driver med formidling på sine
egne premisser. Derfor må man ta utgangspunkt i hva slags 
behov arkivinstitusjonene har for å drive med formidling. I tråd
med det som er sagt ovenfor, mener jeg derfor vi bør satse på
formidling som synliggjør arkivene som de ressurser de er. Da er
det viktig å belyse spørsmål som: Hva er en arkivinstitusjon og
hva kan den gjøre for deg? Hva slags arkivmateriale finnes, og
hva kan det brukes til? Det kan gjøres ved presentasjoner av 
materialet, men det kan også gjøres ved å formidle for eksempel
historie med utgangspunkt i materialet. 

Videre bør vi drive formidling som satser på å nå ut til grupper
som tradisjonelt ikke har vært arkivbrukere, slik at de ressursene
arkivinstitusjonene forvalter blir tilgjengelige for stadig flere. Vi
bør drive formidling for å synliggjøre at ikke alle historier eller
alle saksforhold er belagt i arkivene, og for å gjøre oppmerksom
på at der vårt materiale forteller én historie, kan den være bare
deler av historien, eller det kan finnes alternative historier.

Når det gjelder hva slags formidling arkivinstitusjoner skal 
drive med, må det være viktig at de benytter seg av det som er
deres spesielle fortrinn. Et av disse fortrinnene er at arkivene 
inneholder autentiske dokumenter. Det gir en egen nærhet til
historien og muligheter for identifikasjon med virkelige mennes-
ker, virkelige hendelser og virkelige miljøer i fortiden. Det gir
muligheter for å skape opplevelser i formidlingssituasjonen, og
en mer omfattende og annerledes læring enn andre historie-
fremstillinger byr på. 

Arkivene som primærkilder gir også gode muligheter for formid-
ling som illustrerer kunnskapsproduksjon, og som bidrar til utvik-
ling av en kritisk holdning til kunnskap og informasjon. Det er et
viktig bidrag i et samfunn som oversvømmes av informasjon av
vekslende kvalitet.

Det er et banalt og selvsagt poeng at arkivinstitusjonene har
særlige forutsetninger for å formidle historie, og at deres for-
midling kan bidra til historiekunnskap. De temaene som er 
representert i arkivinstitusjonenes depoter er svært mange og
gir store muligheter for tematikk og innfallsvinkler knyttet til
fortiden. Det er et fortrinn som vi selvsagt skal benytte oss av i

formidlingsarbeidet. Det har imidlertid vært hevdet som et 
argument for at vi skal drive med formidling at vi at vi har et
særlig ansvar for å synliggjøre historiefaget og for formidling av
historie generelt. Det er ikke jeg enig i. Jeg synes vi skal drive
med historieformidling når og fordi det er en naturlig oppgave
med utgangspunkt i våre behov for å drive med arkivformidling.
Antagelig er det naturlig og viktig at arkivinstitusjoner driver
mye med historieformidling, men jeg synes ikke vi skal tape av
syne at poenget må være å gjøre det fordi det er hensiktsmessig
for arkivinstitusjonen og ikke fordi vi har en forpliktelse overfor
historiefaget.

PROSJEKT OM ARKIVFORMIDLING I SKOLENE

For å bidra til økt satsing på arkivformidling i arkivmiljøet, og for
å få utviklet og formidlet erfaring og metode, har ABM-utvikling
tatt initiativ til et samarbeidsprosjekt om arkivformidling og 
skoleverket. Prosjektet skal utforske  hvilke muligheter
Læreplanverket for grunnskole og videregående skole gir for
samarbeid mellom skoler og arkivinstitusjoner. Vi har invitert
Riksarkivet, Statsarkivet i Stavanger, Oslo byarkiv, Fylkesarkivet i
Vestfold og Arkiv i Nordland til å delta. Hver av dem har fått et
tilskudd til å utvikle sitt eget delprosjekt, som skal resultere i et
konkret formidlingstilbud til en eller flere skoler. Delprosjektene
skal utvikles i samarbeid med skolene og skal være forankret i
læreplanverket. Institusjonene deltar i en sentral prosjekt-
gruppe, som møtes med jevne mellomrom for å diskutere 
problemstillinger med utgangspunkt i erfaringene fra de ulike
delprosjektene. Hensikten er blant annet å bygge opp kompe-
tanse og erfaring hos de som
deltar og i ABM-utvikling.
Erfaringene fra prosjektet
vil bli oppsummert i en
rapport som skal komme
hele arkivmiljøet
til gode. •
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Aust-Agder kulturhistoriske senter (som Aust-Agder-Arkivet nå
er en del av) har i samarbeid med Høgskolen i Agder, bedriften
Saint-Gobain Ceramics Materials AS og Eydehavn-muséet 
startet opp et formidlingsprosjekt om industristedet Eydehavn
utenfor Arendal i Aust-Agder. Prosjektet er kalt "Eydehavn-
portalen: industrihistorie gjennom 100 år" og skal bli en i
nternettbasert kunnskaps- og formidlingsbase som skal gjøre
tilgjengelig relevant informasjon om industristedet.  Prosjektet
startet opp i 2003 og har som mål å ha en ferdig kunnskaps-
database i 2006. Det er opprettet en egen styringsgruppe med
medlemmer fra de ulike institusjonene, samt en prosjekt-
gruppe i regi av Aust-Agder-Arkivet. Arbeidet med Eydehavn-
portalen finansieres av Aust-Agder kulturhistoriske senter og
ABM-utvikling.

Eydehavn utviklet seg i årene etter 1905 til et moderne 
industri- og velferdssamfunn basert på gründervirksomhet, 
elektrisk kraft og utenlandsk kapital. Industristedet er oppkalt
etter en av nasjonens mektigste industrigründere, Sam Eyde.
Han ble født i Arendal i 1866 og kom utover på 1900-tallet til å
få en betydelig innflytelse på utviklingen av norsk industri. 
Sammen med professor Kristian Birkeland skapte han den 
norske nitrogenindustri og sto for etablering av en rekke
industribedrifter i Norge. Mest kjent er stiftelsen av Norsk Hydro
i 1905.Eydehavns industrielle eventyr startet egentlig med eta-
bleringen av Arendals Fossekompani i 1890-årene, som blant
annet sørget for elektrisk kraft til bedriftene i Eydehavn. Flere 

bedrifter ble etablert i årene som fulgte, blant annet Saltrød
Smelteri i 1908. Det var imidlertid først i 1912 at utviklingen 
virkelig tok av. Da anla Sam Eyde de to store industribedriftene
A/S Arendal Smelteverk og Det Norske Nitridaktieselskap.
Førstnevnte etablerte sin virksomhet på fremstilling av slipe-
stoffet siliciumkarbid (SIKA) til bruk i den mekaniske industrien,
mens Nitridaktieselskapet satset på produksjon av aluminium.
Bak begge selskapene stod det betydelige utenlandske kapital-
interesser, hovedsakelig fra Tyskland og Frankrike.

De to bedriftene sørget for mange nye arbeidsplasser og 
sysselsatte på det meste 7-800 mann. I kjølvannet av dette 
vokste Eydehavns befolkning raskt og stedet ble utskilt som
egen kommune i 1919. Denne fikk navnet Stokken kommune.
Arbeiderbevegelsens innflytelse på utviklingen av kommunen
var sterk og oppbyggingen av velferdsgoder- og tjenester ble
satt i fokus. På grunn av Arbeiderpartiets sterke stilling i 
kommunen blir Stokken også gjerne kalt "Ettpartikommunen."
Gjennom flere tiår hadde Arbeiderpartiet rent flertall i 
kommunens folkevalgte organer.

Stokken var egen kommune til 1962 da den ble slått sammen
med Austre Moland, som i dag er innlemmet i Arendal kommu-
ne. Det Norske Nitridaktieselskap ble nedlagt i 1975 mens 
størsteparten av produksjonen ved Arendal Smelteverk nå er
flyttet til Norton ved Lillesand. I dag er det bare 150 mann som
jobber ved smelteverket og industrieventyret i Eydehavn går
unektelig mot slutten. Likevel jobbes det aktivt med å etablere

ny industri og havnevirksomhet ved stedet. 
Prosjektet "Eydehavn-portalen: industrihistorie gjennom 

100 år" har som mål å samle og gjøre tilgjengelig relevant 
informasjon basert på ulike kildetyper. Kunnskapsbasen skal
også være et redskap for Aust-Agder kulturhistoriske senter og
Eydehavn-museet i arbeid med innsamling, bevaring og 
formidling av historisk materiale. Høgskolen i Agder er aktive 
på den tekniske siden og prosjektet tar sikte på å opprette en
historisk database basert på informasjon knyttet til relevante 
arkiv, foto, gjenstander, litteratur og muntlig materiale skapt av
de industrielle virksomheter, offentlige organer, politiske partier
og ulike foreninger og lag. På arkivsiden formidler prosjektet
materiale fra en rekke arkivskapere, blant annet Arendal
Smelteverk, Stokken kommune, Saltrød Smelteri, Aust-Agder
kraftverk og ulike politiske partier. Det tas sikte på å tilgjenge-
liggjøre arkivskapernes kataloger og deler av materialet på 
internett. Ved hjelp av internett blir informasjonen også til-
gjengelig for forskere, lokalhistorikere, skoleelever og andre
som ønsker å skaffe seg informasjon om Eydehavn, norsk 
industrihistorie og utvikling av lokale velferdssamfunn.

De tekniske løsninger for prosjektet står sentralt og metodik-
ken og systemet som er brukt for å styre og sameine informasjo-
nen som lagres i de ulike databasene skal være overførbar til 
tilsvarende prosjekter og kunne brukes av andre brukere, 
spesielt innenfor ABM-sektoren i Norge. Å forstå oppbyggingen
av de tekniske løsningene er ikke enkelt, men kort fortalt skal
systemet gjøre det mulig å overføre informasjon fra ulike fag-
systemer som ASTA og Primus til Eydehavn-portalens database
ved hjelp av en såkalt datapumpe. Se figur under.

Denne løsningen knytter sammen informasjon fra ulike informa-
sjonskilder til en Internettportal. Av datasikkerhetsmessige 
hensyn bør ikke datapumpen ligge på selve portalen.
Målsetningen er å få laget et rammeverk for kjernen av 
portalen med komponenter som er relativt enkle å lære å 
sette sammen for webdesignere, slik at utforming og design 
av portalen kan gjøres uten spesiell IT-kompetanse. 

Hovedmålsetningen med portalen er å få mulighet til å hente
ut data fra ASTA, Primus og Micromarc, men på lang sikt er det
også et mål at prosjektet skal gi muligheter for ulike undervis-
ningsopplegg og e-læring. Muligheter for slike opplegg utredes
i sammenheng med prosjektet, men større ressurser settes ikke
av til dette i denne omgang.

De fleste ansatte ved Aust-Agder kulturhistoriske senter er 
involvert i arbeidet med Eydehavn-portalen i større eller mindre
grad. Den første tiden har i stor grad gått med til kartlegging
og innsamling av informasjon, det være seg arkivmateriale, 
litteratur, fotografier eller gjenstander. I tillegg forberedes det
intervjuer av arbeidere i industribedriftene og innbyggere i
Eydehavn-samfunnet. I neste fase av prosjektet vil formidlings-
delen komme mer i fokus. 

Det er håp om at Eydehavn-portalen kan bli et viktig formid-
lingsverktøy også for andre institusjoner i årene som kommer.
For Aust-Agder kulturhistoriske senter gir den i hvert fall gode
erfaringer og fine muligheter til å møtes på tvers av ulike 
fagmiljøer, samtidig som den styrker arbeidet med å konsolidere
institusjonen til et livskraftig ABM-senter.  •
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ØSTFOLD
I N T E R K O M M U N A L E  A R K I V S E L S K A P

Adresse:
Postboks 220, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Fylkeshuset, Oscar
Pedersensv. 39, 1706 Sarpsborg
Tlf: 69 11 70 00 
E-post: 
ika.postmottak@ostfold-f.kommune.no

Personale:
Vigdis Bjørnstad, daglig leder
Tlf: 69 11 73 36 Mobil: 906 414 89
E-post: 
vigdis.bjornstad@ostfold-f.kommune.no
Lene-Kari Bjerketvedt, arkivfaglig kons.
Tlf: 69 11 73 37 Mobil: 958 94 291
E-post: 
lene.kari.bjerketvedt@ostfold-
f.kommune.no

Medlemskommuner:
Aremark, Askim, Eidsberg, Hvaler, 
Marker, Rakkestad, Rygge, Rømskog, 
Råde, Sarpsborg, Skiptvet, 
Spydeberg, Trøgstad, 
Våler og Østfold fylkeskommune

ELEKTRONISK ARKIVPLAN
Den 9. juni hadde vi besøk av Torleif Lind som til daglig jobber i IKA Kongsberg og som også er med i
utviklingsgruppen til Arkivplan.no. Han hadde den første presentasjonen av Arkivplan.no for våre
medlemmer. Det er nå i skrivende stund syv av våre medlemskommuner som er meldt inn som brukere
av Arkivplan.no og det synes vi er svært positivt. Den 19.november holder vi en workshop i Askim for
de kommuner som har meldt seg på. 

KURS 
Vi har nå holdt  vårt grunnkurs i arkivarbeid for mange av våre medlemmer og oppfordrer dere som
ikke har arrangert dette kurset til å ta kontakt med oss og gjøre en avtale. I år har vi satset veldig på å
holde kurset for skolene og fått mange positive tilbakemeldinger fra de som har deltatt.

ARKIVLEDERFORUM
Neste møte i Arkivlederforum blir den 19. oktober. Temaene denne gang er bla. rutiner, arkivene til
de ulike interkommunale selskapene/samarbeidene og innspill til arkivkurs for saksbehandlere. Vi hå-
per at alle medlemmer har anledning til å møte.

INNBINDING
Vi mottar stadig nye innbindingsoppdrag og oppfordrer våre medlemmer til å fortsette med dette.

Foredragsholderne som var invitert til konferansen var, som det
stod i invitasjonen, landets fremste talerør for arkiv. Deres fokus
var rettet mot kriterier for rettferdighet og demokrati. 
Et tema som sjeldent har fått fokus.

Konferansen ble åpnet av IKA Kongsbergs styreleder 
Geir Langhelle Mathiesen. 

Først ut på programmet denne dagen var Gudmund Valderhaug,
avd.direktør i ABM-utvikling. Overskrift for hans foredrage var
Arkiv – ein garanti for rettferd? Hans svar på spørsmålet er - ja!
Arkiv er en garanti for rettferdighet. Men det ligger en rekke 
vilkår til grunn for dette svaret. Disse vilkårene er ifølge Valder-
haug at arkivdokumentene er autentiske, at arkivene ikke er
tause om bestemte forhold og at arkivene blir bevart. Men ikke
minst at arkivarene må arbeide for å demokratisere arkivene, og
utvikle tjenester og service som kan gi mennesker tilgang til den
dokumentasjon de trenger ut fra sine egne forutsetninger.

Tore Somdal-Åmodt, kst. Byarkivar i Oslo, snakket denne 
dagen om bruk og tilgjengelighet til kommunale arkiver. Vi fikk
et innblikk i hva en stor arkivinstitusjon som Oslo byarkiv har av
personarkiver, hva er det mest etterspurte, hva bruk av arkivene
forutsetter og hva arkivets ansvar og hovedoppgave er.
Problematikken rundt innsyn vil alltid være tilstedeværende,
men man må tørre å ta beslutninger!

IKA Kongsberg inviterte Espen Søbye, filosof, statistiker og
forfatter til arkivkonferansen. Med bakgrunn i Søbyes kritiker-
roste bok om Kathe, en 15 år gammel jødisk jente som ble 
deportert og drept under 2. verdenskrig. Hva kunne arkivene si

om en 15 år gammel jødisk jente? Det viste seg å være svært lite.
Dette sier noe om behovet for dokumentasjon.

Egil Nysæter, fylkesarkivar i Hordaland, og leder av Nysæter-
utvalget oppnevnt av Riksarkivaren. Utvalget er nedsatt for å 
utrede arkivinstitusjonsløsninger for kommunesektoren.
Foredraget tok for seg spørsmålet om et nytt norsk arkiv-
landskap. Hva er dagens arkivlandskap og hvor vil vi gå. Hvilke
politiske signaler er gitt, hvordan ønsker vi at regionale arkiv-
institusjoner skal fremstå. Nysæter redegjorde for ulike modeller
som kan være tenkelige for fremtiden.

Avslutningsvis på denne konferansen redegjorde Riksarkivar
John Herstad for riksarkivets rolle og ansvar. Å ha gode arkiver
er den eneste måten vi kan dokumentere rettigheter på. Det vi
må ha i bakhodet er at arkivene vi besitter er forvaltningens 
dokumentasjon, dette er ingen samfunnsdokumentasjon.
Mangel på arkiver om alle aspekter ved livet og samfunnet 
er demokratiets pris!

Hva er riksarkivets ansvar? Hva er kommunenes ansvar? 
Hvor lenge skal man kunne dokumentere urett? Ingen vet når
arkivene blir uaktuelle, og ved å makulere arkiver fratar man
mennesker deres rettigheter…

Konferansen ble avsluttet med paneldebatt hvor deltagere fra
Vestfold, Telemark og Buskerud, Statsarkivet i Kongsberg og 
IKA Kongsberg var representert.

Utgangspunkt for diskusjon – dokumentasjon om og for den
enkelte innbygger, bevaring av kildemateriale. Hvordan sikre
kommunale arkiv i Buskerud, Vestfold og Telemark?  •

ARKIVKONFERANSE PÅ

KONGSBERG
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OPPLAND
Fylkesarkivet i Oppland er en fylkeskommunal depotinstitusjon. Arkivet ble opprettet i 1995 med 
hovedoppgave å være fylkeskommunens fjernarkiv og depot for arkivene etter Lillehammer- OL.
Siden opprettelsen er aktivitetene utvidet. Vi har inngått samarbeid med kommuner i Oppland,
Hedmark fylkeskommune og enkeltkommuner i Hedmark. Dette har ført til at flere kommuner v
urderer å overføre sine historiske arkiver til oss for ordning og oppbevaring. Også enkelte statlige 
organer leier depotplass. Som et resultat av dette, bygget vi nytt depot som sto ferdig i 2002. Totalt
har vi nå ca 5000 hyllemeter depotplass.  

I tillegg til ordningsoppdrag, inngår arkivfaglige tjenester ( konsulentoppdrag, innbinding, befaring,
formidling, betjening osv…) som en naturlig del av driften , og hvert år arrangerer vi kurs i forskjel-
lige arkivrelaterte emner. 

Opplandsarkivet er en viktig samarbeidspartner og sammen står vi for driften av Arkivnett Oppland
(www.arkivnett.ol.no). Arkivenes dag inngår også som en naturlig del av dette samarbeidet. Ellers 
har vi kontakt med andre arkivinstitusjoner og bibliotek/ museer.

Siste tiden har vi også vært engasjert i et prosjekt som gjelder innføring av et system for  behandling,
sikring og formidling av digitalt fotomateriale. Verktøyet som brukes er Fotostation. Verktøyet er 
foreløpig tatt i bruk av sentraladministrasjonen i fylkeskommunen. 
Et annet prosjekt omhandler skanning av eldre arkivmateriale,  for å gjøre enkeltdokumenter 
tilgjengelig og søkbare over internett/intranett.  

Når det gjelder andre former for elektronisk arkivmateriale har vi til nå kun mottatt uttrekk fra
Oppland fylkeskommunes Noark-3 journal, men vi forsøker å holde oss oppdatert og forberedt på 
det som kommer.

Adresse: 
Fylkesarkivet i Oppland
Vormstuguvegen 40, 
Fakkelgården
2624 Lillehammer
Tlf. 61 25 79 68 Faks. 61258038
Epost: : fylkesarkivet@farkiv.ol.no
Internett: www.farkiv.ol.no

Personale:
Svein Amblie, arkivleder
(svein.amblie@oppland.org)
Kirsti Sletten, arkivar 
(kirsti.sletten@oppland.org)
Tormod Holdbrekken, arkivar
(tormod.holdbrekken@oppla nd.org)
Rolf Anfinsen, arkivar 
(rolf.anfinsen@oppland.org)
Reidar Sandin, bokbinder
(reidar.sandin@oppland.org)

Depotarkiv for :
Oppland fylkeskommune, Hedmark 
fylkeskommune, Lillehammer kommune
(Fåberg kommune), Gausdal kommune
(Vestre Gausdal, Østre Gausdal), Åsnes
kommune (Hoff kommune), Søndre Land
kommune (Fluberg kommune)

Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvol 
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk 
behandlingsenhet i Oppland
Forsvaret (Utdannings- og kompetanse-
senter for hærens samband, SBUKS)
Annet: Norsk fredssenter

7. oktober arrangerte IKA Kongsberg arkivkonferanse med tema 

«Kommunalt arkivmateriale – en kilde for enkeltindividet og lokalmiljøet til 

dokumentasjon av sin sosial-juridiske historie». 
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Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf: 51 50 12 83  Faks: 51 86 11 40
E-post: epost@ikarogaland.no
Internett: http://www.ikarogaland.no

Personale:
Anne-Lise Kirkerud, arkivkonsulent
Tlf: 51 50 12  82 Mob: 917 74 397
E-post:
annelise.kirkerud@ikarogaland.no
Vigdis Bergstad, arkivsjef
Tlf: 51 50 12 80  Mob: 952 05 712
E-post: vigdis.bergstad@ikarogaland.no
Sigve Espeland, arkivkonsulent
Tlf: 51 50 12 81 Mob: 952 02 965
E-post: sigve.espeland@ikarogaland.no
Gerd Hertaas, arkivsekretær
Tlf: 51 50 12 83  Mob: 952 06 025
Hallgeir Olsen, arkivkonsulent
Tlf: 51 50 12 84  Mob: 952 05 822
E-post: hallgeir.olsen@ikarogaland.no
Anne Gundersen, papirkonservator
Tlf 51 50 12 85
E-post: anne.gundersen@ikarogaland.no

Medlemskommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund,
Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hjelmeland,
Hå, Karmøy, Klepp, Kvitsøy, Lund,
Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Sauda,
Sokndal, Sola,Suldal, Time, Tysvær,
Utsira, Vindafjord, Ølen

Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk
IKS, Interkommunalt Vann-, Avløp- og
Renovasjonsverk IVAR
Faste abonnenter: 
Helse Stavanger og Helse Fonna

AUST-AGDER-ARKIVET

Adresse:
Ekspedisjon og lesesal på Langsæ:

Postadr.: Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf.:37073500, Faks: 37073501

E-post: postmottak@aa-arkivet.no
Nettsted: www.aa-arkivet.no

Åpningstider:
Ekspedisjon: Man-fre: 8-15

Lesesalen: 15.9-14.5
Ma,on,fr: 9-15, ti,to: 17-20

Lesesal 15.5.-14.9: ma-fr: 9-15.
Personale:

Kjell-Olav Masdalen, styrer
Brit Østerud, bibl./leder formidl.avd.

Ann Carol Endresen, sekr.
Anne Møretrø, sekr.

Kjell Knudsen, arkivar
Anne Tone Aanby, arkivar (p.t. i bokprosj.)

Berit Stie avd.leder depot og veiledn.
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fototgraf

Bård Chr. Raustøl, arkivar
Gro Stormoen Nilsen, registrator

Claus Å. Gramm, bokbinder
Ismail Rafieh, bokbinder

Hanne Kaastrup, bokbinderlærling.
Engasjementer:

Anette Walmann, arkivar 
Jerry Aas, ekstrahjelp ordningsarbeid

Gustav Sætra, bokprosjekt
Medlemskommuner:

Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,
Evje og Hornes, Froland, Gjerstad,

Grimstad, Iveland, Risør, Tvedestrand,
Valle, Vegårshei, Åmli,

Aust-Agder fylkeskommune

I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

VEST-AGDER
Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand
Tlf: 38 14 55 91 Faks: 38 14 55 92
E-post: ikava@ikava.va.no
Hjemmeside: www.ikava.no

Personale:
Kjetil Reithaug, arkivsjef
E-post: reithaug@ikava.va.no
Mobil: 9208 9207 
Bjørn Tore Rosendahl, rådgiver
Mobil: 9208 9218
E-post: rosendahl@ikava.va.no
Betty D.Stensgård, sekretær

Medlemskommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal,
Marnardal, Sirdal, Songdalen, 
Søgne, Vennesla,
Åseral, Vest-Agder fylkeskommune

DEPOTSAKEN
Styret i IKAVA IKS inviterte i vår medlemskommunene til å gjøre formelle, bindende vedtak om et 
interkommunalt depot for kommunene i Vest-Agder blir samlokalisert med Statsarkivet i Kristiansand.
Alle kommunene i Vest-Agder, inkludert fylkeskommunen fattet slike vedtak så depotet er nå i prinsippet
endelig vedtatt fra vår side. Nå er det arbeidet i arkivverket og departementene som gjenstår. Vi har 
allerede begynt den endelige kartleggingen av mengden arkivmateriale som skal avleveres – slik at vi 
kan vite hvor stort magasin vi skal bygge. Vi har også mottatt ønsker fra flere kommuner om å ta mot 
avleveringer av elektronisk materiale allerede fra høsten av, og på det området er det som kjent ikke 
lokalene som er den store utfordringen…

ORDNINGSARBEID
Vi har to ansatte som arbeider med ordning av eldre arkiver i tillegg til vårt faste arbeid. Vi mottar stadig
oppdrag, men det er fortsatt mulighet for kommunene å kjøpe ordningstjenester. Dette gjelder både for
eldre og avsluttet arkiv, men også personregistrene som skal avleveres og som kanskje blir for mye for
kommunene å greie selv?

ORDNINGSKURS
Fra januar setter vi i gang kurs i ordning av eldre arkiver for våre medlemskommuner. Kurset vil være
praktisk innrettet, men selvsagt også med det nødvendige teoretiske grunnlag. 

IKA

PERSONALNYTT
Direktør Liv Ramskjær har sagt opp sin stilling ved Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks) med virkning 
fra 27.9.04. 

FORMIDLINGSPROSJEKTER
Kulturminnedagen ble avholdt ved Aust-Agder kulutrhistoriske senter 12. september. Tema var husmorrollen
og husmorskoler og omtrent 100 besøkende var til stede. En nettutstilling om temaet er lagt ut på våre 
hjemmesider.
Arkivet ved AAks er involvert i ulike formidlingsprosjekter. Sammen med IKA-Kongsberg har vi gående et
prosjekt som skal munne ut i en 1905-utstilling om kommuneadministrasjon og kommunale arkiver sett i 
hundreårsperspektivet 1905-2005. Målet med utstillingen er å synliggjøre kommunale ansvarsområder
gjennom bruk av kommunale arkiver. Prosjektet søker støtte fra ABM-utvikling. 
Medarbeidere fra arkivet er også aktive med dokumentasjon og historiske notater til en større fylkesbasert
museumsutstilling om 1905-jubileet som ledes av museumstjenesten ved AAks. Prosjektet med Eydehavn-
portalen, som er et samarbeidsprosjekt mellom museumsdelene og arkivdelen ved AAks, HiA og Eydehavn-
museet, er i rute. (Se egen artikkel i dette nr. av Arkheion.)

KURS OG KONFERANSER
Høstens arkivfaglige seminar vil bli holdt i Grimstad i november. Hovedtema vil være innsyn i kommunale 
arkiver. I tillegg til dette seminaret vil det bli holdt kurs om landbruksarkiver i løpet av høsten 2004/vinteren
2005. Ellers er det mulig å bestille ulike typer arkivkurs etter behov.(se våre hjemmesider på internett.)

GENERELT
Vi har vært aktive med å bistå kommunene med oppstart av elektroniske arkivplaner. Samtlige av våre
kommuner er nå godt i gang med å legge inn materiale i sine arkivplaner, og responsen på arkivplan.no
har vært god. Vi har erfart at det ikke var nok med ett oppstartsmøte slik vi først planla, men at det ble
nødvendig med oppfølgende samlinger. Ellers har vi fått unnagjort flere store ryddeprosjekter i 
kommunene i Rogaland, og flere av kommunene har også kommet med store avleveringer til depotet. 
De fleste kommuner ønsker Asta-kataloger over deponert arkivmateriale. 

KURS OG KONTAKTKONFERANSE 
Høstens kursrekke er godt i gang. Vi har satset på temakurs denne gang, og i skrivende stund (medio
oktober) er det avholdt to av i alt tre temakurs. Temaene har vært "Dokumentasjon relatert til barn og
unge" hvor vi inviterte arkivpersonell og saksbehandlere fra skoler, barnehager, barnevern og PP-
tjenesten. Oppslutningen var god, til sammen 60 deltakere. Kurset ble kjørt to ganger, en gang i hver del
av fylket. Vi skal også holde et kurs om tekniske fagarkiver, som også vil være relatert til saksbehandlere
og arkivpersonell innen teknisk sektor.

KONSERVERING AV KOMMUNALT ARKIVMATERIALE
Vi har gleden av å melde at vi i sommer ansatte Anne Gundersen som konservator ved vårt kontor. Hun 
vil gjennomgå det deponerte arkivmaterialet i magasinet vårt, og foreta nødvendig konservering av det
materialet som trenger det mest. Hennes filosofi er å gjøre materialet klart for bruk igjen, ikke å få det til
å se "nytt" ut. Mye godt konserveringsarbeid kan for øvrig enkelt gjøres ved å sørge for korrekt oppstil-
ling i hyller og bokser. Kommunene våre vil få utført konservering på sitt materiale etter en rettferdig 
fordeling som gjenspeiler mengden på deponert materiale.
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I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  F O R  
B U S K E R U D , V E S T F O L D  O G  T E L E M A R K  I K S

IKA KONGSBERG
Adresse:

Nansensgate 1, 3616 Kongsberg
Tlf.: 32 86 63 78 Faks: 32 72 49 54

E-post: postmottak@ikakongsberg.no
Personale:

Wenche Risdal Osen, daglig leder
Tlf.: 32 86 63 77 Mob.: 992 79 615
E-post: wenche@ikakongsberg.no

Torleif Lind, rådgiver
Tlf.: 32 86 63 78 Mob.: 992 79 635

E-post: torleif@ikakongsberg.no
Ina Halle-Knutzen, rådgiver

Tlf.: 32 86 63 86 Mob.: 481 75 837
E-post: ina@ikakongsberg.no

June Wahl, rådgiver
Tlf.: 32 86 63 76 Mob.: 992 79 6 57

E-post: june@ikakongsberg.no
Steinar Marvik, rådgiver

Tlf.: 32 86 63 79 Mob.: 992 29 627
E-post: steinar@ikakongsberg.no

Gunnar Aulesjord, prosjekt 
Tlf.: 32 86 63 78

E-post: gunnar@ikakongsberg.no
Torfinn Fønset, prosjekt

Tlf.: 32 86 63 78
E-post: torfinn@ikakongsberg.no

Medlemskommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hole,

Hurum, Krødsherad, Lier, Nedre Eiker,
Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag,
Røyken, Sigdal, Øvre Eiker,  Hof,
Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy,
Sande, Svelvik, Tjøme, Tønsberg,

Fyresdal, Hjartdal, Nome, Notodden,
Porsgrunn, Siljan, Tinn, Tokke, Vinje,

Buskerud fylkeskommune

Et foreløpig klimaks i en travel høstsesong var seminaret om "Kommunalt arkivmateriale – en kilde for en-
keltindividet og lokalmiljøet til dokumentasjon av sin sosial-/juridiske historie" holdt på Kongsberg 7.okto-
ber. Med gode foredrag og rundt 60 engasjerte deltakere ble det en faglig svært vellykket dag.

Tilbud om depottjenester har nå gått ut til alle kommunene i våre fylker. Dette innebærer at det depottilbu-
det vi har hatt i flere år allerede blir mer formalisert. Vi gikk også samtidig ut med tilbud om deponering av
elektroniske arkiver. Ved å opprette avtaler om disse tjenestene vil vil kunne planlegge arbeidsinsatsen på
en helt annen måte enn tilfelle er i dag.

Det foregår et samarbeid med Aust-Agder-Arkivet om et utstillingsopplegg for 1905-2005. Det er nærmere
omtalt der. Wenche R. Osen er medlem av "Nysæter-utvalget" som utreder modeller for den fremtidige ar-
kivstrukturen i Norge. Dette er etter oppdrag fra Riksarkivaren, men vil trolig bli brukt politisk som en måte
å oppnå de mål som er satt i Kulturmelding, Arkivlov og St.meld. nr.22 ("ABM-meldingen").

Torleif Lind er aktiv i arbeidet med elektronisk arkivplan som nå ligger ute for salg. Systemet viser nytten av
samarbeid og blir tatt svært godt imot av svært mange kommuner.

Arkivenes dag står for døren i skrivende stund, men vil allerede være historie når dere leser dette. Temaet i
år er/var "Samferdsel". IKA Kongsberg vil som vanlig samarbeide med Statsarkivet om et opplegg i
Statsarkivets møterom.

I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

ROGALAND IKS
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I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

TRØNDELAG IKS
Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1
(Varelevering kjørebro G)
7042 TRONDHEIM
Tlf: 73 50 18 90
www.ika-trondelag.no

Personale:
Kari Remseth, daglig leder
Tlf: 73 50 18 90/ 92 60 61 18
e-post: kari.remseth@ika-trondelag.no
Gro Merete Løkvoll, arkivkonsulent
Tlf: 73 50 18 92/ 90 04 58 99
e-post: gro.lokvoll@ika-trondelag.no
Lin Øiesvold, konsulent
Tlf: 73 50 18 92/95 21 55 07
e-post: lin.oiesvold@ika-trondelag.no
Ståle Prestøy, IKT-rådgiver
Tlf: 73 50 18 91/ 90 05 57 08
e-post: stale.prestoy@ika-trondelag.no
Jens Rønning, arkivar / rådgiver
Tlf: 73 50 18 93/ 92 28 73 51
e-post: jens.ronning@ika-trondelag.no

Medlemskommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Levanger,
Lierne, Malvik, Melhus, Meråker,
Midtre Gauldal, Mosvik, Namsskogan,
Oppdal, Orkdal, Røros, Røyrvik, Selbu,
Skaun, Steinkjer, Stjørdal, Tydal,
Verdal, Ørland

Adresse hovudkontor:
Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 13 44 40 Faks: 70 13 44 41
e-post: postmottak@ikamr.no 
Heimeside: http://www.ikamr.no/
Adresse avdelingskontor:
Rådhuset, Kaibakken 2, 
6509 Kristiansund Tlf: 71 58 61 39
E-post:
postmottak.kristiansund@ikamr.no 

Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar
Tlf.: 70 13 44 42 Mob: 971 88 903
E-post: arnt.ola.fidjestol@ikamr.no
Torun Segtnan Soknes, arkivkonsulent
E-post:  torun.soknes@ikamr.no 
Mads Langnes, arkivkonsulent
Tlf.: 70 13 44 45
E-post: mads.langnes@ikamr.no
Rolf Petter Waage, IKT-arkivar
Tlf.: 70 13 44 43
E-post: rolf.petter.waage@ikamr.no
Tonje Ramse Trædal, arkivkonsulent,
Tlf.: 70 13 44 44
E-post: tonje.ramse.traedal@ikamr.no 
Liv Randi Foss, 
Kulturnett Møre og Romsdal, 
Tlf.: 70 13 44 46
E-post: liv.randi.foss@ikamr.no  
Medlemskommunar:
Aukra,  Aure, Averøy,  Frei, Giske,
Gjemnes, Halsa,  Haram,  Hareid,
Herøy, Kristiansund,Midsund,  Nesset,
Norddal, Rauma, Rindal,  Sande,
Sandøy,  Skodje, Smøla, Stordal,
Stranda,  Sula, Sunndal,  Surnadal,
Sykkylven,  Tingvoll,  Tustna ,
Ulstein,  Vanylven , Vestnes,  Volda,
Ørskog,  Ørsta, 
Møre og Romsdal fylke

ARKIVDEPOT
Det nye depotet på 3000 hyllemeter vart teke i bruk i sommar. 8 av dei 12 kommunane med depotavtale
har allereie deponert mesteparten av sine eldre papirarkiv. 

ELEKTRONISK ARKIVPLAN OG BEVARING AV EL-ARKIV
IKA Møre og Romsdal har hatt nasjonalt prosjektleiaransvar for utarbeiding av elektronisk arkivplan.
Fleire kommunar er no i gang med å leggje inn informasjon i den elektroniske arkivplana. IKA Møre og
Romsdal har også gjennomført uttrekk frå it-system i fleire kommunar det siste halvåret. 

AVLEVERINGSPROSJEKTET – PERSONARKIV
Avleveringa av personarkiv til IKA Møre og Romsdal går kontinuerlig føre seg.

KURS 
I løpet av hausten blir det arrangert faggruppemøte for medlemskommunane, der årets emne er 
personaldokumentasjon. 

PRIVATARKIVPROSJEKTET
IKA Møre og Romsdal har vorte utpeika som koordinerande organ for privatarkiv i Møre og Romsdal, 
og har i år gjennomført eit privatarkivprosjekt som blir avslutta i løpet av seinhausten 2004. 
Målet er ein permanent privatarkivteneste for fylket.

KULTURNETT MØRE OG ROMSDAL
IKA Møre og Romsdal har fått ansvaret med opprettinga og koordineringa av Kulturnett Møre og
Romsdal; ein felles internettportal med kulturinformasjon frå heile fylket. 

ELDRE ARKIV
Dei eldre protokollane i arkiva til fleire kommunar har vorte ordna og registrerte. På heimesida kan 
ein søkje i arkivkatalogane over dei registrerte, eldre arkiva frå til saman 17 kommunar.

PERSONALET
Torun Soknes er ute i permisjon fram til mai 2005. Liv Randi Foss vart tilsett i august 2004 i ei 
prosjektstilling knytt til Kulturnett Møre og Romsdal.

DEPOT FOR ELEKTRONISKE ARKIVER
Det er noe treghet med å få i gang avleveringer av elektronisk arkivmateriale fra medlemskom-
munene. I den forbindelse er vi nå ute og besøker IKT- og arkivledere i alle medlemskommunene for 
å informere om hvorfor og hvordan avlevere. Vi benytter også disse møtene til å bli enige om først 
å få i stand avleveringer fra de systemer der situasjonen er mest prekær.

DEPOT PAPIRBASERTE ARKIVER
Bestanden av papirbaserte arkiver er nå kommet opp omkring 2050 hyllemeter. Prosjektet med ordning
av Hemne kommunes arkiver er nå avsluttet, og vi har begynt med ordning av Frosta kommune. 
I tillegg til formidling fra deponert materiale, arbeides det med listeføring og grovordning av arkiver
fra Holtålen og Oppdal kommuner.

KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET
Planlagte kurs og tilbud ligger ute på våre hjemmesider.

PERSONALE
Lin Øiesvold ble fast ansatt i IKA Trøndelag fra 1. oktober. Hun hadde da arbeidet med prosjekter 
hos oss i omkring ett år. Lin kommer til å ha særlig ansvar for rådgiving og saksbehandling på feltet
personregistermapper, både i dannings- avleverings- og depotstadiet.

I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

MØRE OG ROMSDAL IKS
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Adresse:
Årstadveien 22, 5009 Bergen

Tlf: 55 30 60 90  Faks: 55 30 60 95
E-post: ika@hordarkiv.hl.no

Heimeside: www.hordarkiv.hl.no

Personale:
Jorunn Dobbe, arkivsjef 

Tel. 55 30 60 91
E-post: jorunn.dobbe@hordarkiv.hl.no

Jan Tore Helle, arkivar Tlf. 55 30 60 90
E-post:  jan.tore.helle@hordarkiv.hl.no

Randi Krüger, arkivkonsulent
Tlf. 55 30 60 97 

E-post: randi.krueger@hordarkiv.hl.no
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent

Tlf. 55 30 60 93
E-post: aase.stroemme@hordarkiv.hl.no

Medlemskommunar:
Askøy, Austevoll, Austrheim, Bømlo,

Eidfjord, Etne, Fedje, Fjell, Fitjar, Fusa,
Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad,

Lindås, Masfjorden, Meland, Modalen,
Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger,
Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang,

Ulvik, Vaksdal, Voss,  Øygarden

I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

HORDALAND IKS

BERGEN BYARKIV

ARKIVDEPOT
IKAH har lenge arbeid med å vera depot for papir- og elektronisk arkiv.  I vår sende vi ut depottilbod til
kommunane, med svarfrist 1. september.  Dei fleste av kommunane har no kome tilbake med svar, men i
skrivande stund er det framleis nokon som ikkje har teke stilling til tilbodet vårt.  Resultatet så langt er at
dei aller fleste ønskjer at IKAH skal vera depot for elektronisk arkiv, og at halvparten ønskjer at vi er depot
for papirbasert arkiv.

ARKIVPLAN
Fleire kommuar er interessert i å få utarbeid / revidert arkivplan i år.  IKAH presenterer no eit opplegg for
elektronisk arkivplan i kommunane, og arbeidet med dette er godt i gang i 7 – 8 kommunar. 

ELEKTRONISK ARKIV
IKAH  tek del i innføringsprosjekt for NOAK-4 system i fleire av kommunane. Vidare har det vore arbeidd
med uttrekk frå it-system i fleire kommunar dette året. Jan Tore Helle er prosjektleiar i eit nasjonalt samar-
beid for handtering av elektronisk arkiv i kommunal sektor.

ORDNINGSARBEID
Det eldre arkivet etter Fusa kommune før 1964 er no ferdig ordna og registrert, og arkivet etter
Hålandsdalen kommune er under ordning.  Det eldre arkivet etter dei tre kommunane Bremnes, Moster og
Bømlo, som etter 1964 vart til noverande Bømlo kommune, er no ferdig ordna og registrert. 
Deler av dei ferdige arkivkatalogane er lagt ut på våre nettsider. Sjå www://hordarkiv.hl.no, under
Kommunal historie.

PERSONALNYTT
Arkivsjef Jorunn Dobbe har permisjon til sommaren 2005. Jan Tore Helle er konstituert i hennar stilling i
mellomtida. Kjersti Engvik Nygaard er tilsett som vikar.

Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 76, 5018 Bergen
Faktuaadresse:  Bergen kommune, LRS, 

Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 62 83
Telefax:  55 56 62 82

Epost: 
post.byarkivet@bergen.kommune.no

Nettsider:
http://www.bergen.kommune.no/byarkivet/

http://www.oppslagsverket.no

Personale:
Administrasjon:

Arne Skivenes, byarkivar
Marit Andersen, konsulent 

Moderne arkiv:
Karin Gjelsten, fagsjef

Phat Di Duong, spesialkonsulent
Kristin Akselberg, konsulent

Foto og digitalisering:
Anne Louise Alver, avdelingsleder

Formidling og publikumsbetjening:
Mona Nielsen, avdelingsleder

Åsta Vadset. arkivar
Marit Haugland, konsulent

Depot og katalog:
Knut Geelmuyden, avdelingsleder

Paul Lossius, bokbinder
Per Meyer, typograf

Bjørn Borlaug, saksbehandler
Edna Olaug Kallset, rådgiver

Tiankham Johannesen, renholder
Asbjørn Methlie, bokbinderassistent

Privatarkiver/LAB:
Terje Haram, avdelingsleder

Birger Haugdal, arkivar
Prosjektmedarbeidere:

Aslak Wiik, Kristin Kjos, Anders Nilsen,
Stig Brunstad, Tor Jarl Knutsen, Kari

Siverts, Sidsel Blix, Bjarne Medbye
Sivilarbeidere: Olav Mjelde, 

Marius Holmefjord, Øyvind Solberg

Siden sist har det skjedd store ting ved Bergen Byarkiv.

I begynnelsen av juni flyttet vi endelig inn i våre nye flotte lokaler (se omtale i forrige Archeion). Det vil si,
det var vi selv og møblene våre som flyttet inn, magasinene var ikke ferdige på dette tidspunktet. Utover
sommeren ble magasinene ferdige, og reolmontasjen kunne ta til. Etter hvert som nærmagasinene ble 
ferdige, kunne vi begynne å flytte det som skulle dit. Monteringen av de største fjellmagasinene har vært
utsatt for forsinkelser, og flyttingen inn i fjellet er ikke kommet så langt som vi hadde håpet. Ikke før i 
november regner vi med at monteringsarbeidet er ferdig. Det gjenstår også arbeid med finjustering av 
klimaanlegget.

Arbeidet med å flytte arkivsakene er godt i gang, og vi har fått på plass 3-4.000 av i alt 16.000 hyllemeter
som skal flyttes. Tyngdepunktet ligger på barnevernssaker, byggesaker, skattelister og andre ting som er
mye etterspurt. 

14. mars feiret vi Bergen Byarkivs 25-års jubileum. På grunn av flyttearbeidet gjorde vi ikke så veldig mye
ut av det, men vi fikk bra pressedekning.

Vi har markert 60-årsjubileet for eksplosjonsulykken på Festningskaien 20.april 1944 med en nettutstilling
som har fått fin mottakelse, bl.a. førstesideoppslag i Dagbladet. 

Vi har fått ansatt ekstrahjelp til å ta oss av henvendelsene vedr barnehjemsopphold, og for mesteparten
av 2004 har to personer arbeidet heltid med dette.

I mai vedtok byrådet at det skal opprettes et sentralarkiv for Bergen kommune, i første omgang for alle by-
rådsavdelingene (unntatt Byutvikling i første omgang). Senteret skal legges til Byarkivet v/fagsjef for moder-
ne arkiv og blir lokalisert til Rådhusets 3.etg. I første omgang skal Sentralarkivet telle 8,5 stillinger. Den nye
enheten blir bygget opp i de nærmeste månedene og skal være funksjonsdyktig fra 1. januar.

Til sist kan nevnes at byarkivar Arne Skivenes er oppnevnt som medlem i styret for ABM-utvikling.
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FINNMARK
KARTLEGGING ELEKTRONISKE SYSTEM
I løpet av høsten vil IKAF starte kartleggingen av medlemskommunenes elektroniske 
systemer. 

ARKIVPLAN
IKAF har som mål å få startet utarbeidelse av elektronisk arkivplan som prøveprosjekt i 
to kommuner denne høsten. IKAF har påtatt seg oppgaven med å teste ut den nye bruker-
håndboka til den elektroniske arkivplanen. Dette vil gjøres i løpet av høsten som et ledd i
at IKAFs ansatte setter seg inn i bruken av verktøyet.

KOMMUNEBESØK
IKAF ble etablert i 1998 og i den forbindelse ble det foretatt arkivbefaring i alle 
medlemskommunene. Dette er nå 5 år siden og vi synes det er på tide med en ny 
kartleggingsrunde for å utarbeide en ny statusrapport over arkivsituasjonen i våre 
medlemskommuner.

ARKIVDEPOTPROSJEKT
IKAF fortsetter utredningen av mulige lokaler og kostnader. Saken legges frem for 
årsmøte 2005 og tilbud med krav om bindende vedtak blir sendt ut våren 2005.

UTADRETTET VIRKSOMHET
Ny hjemmeside
IKAF har fått ny hjemmeside. Denne kan ses på www.ikaf.no
Merk for øvrig også at IKAF har fått ny e-mail adresse.

ARKIVDEPOT
Deltakende kommuner kan nå bruke IKAT som depot for papirbaserte arkiver. 
Foreløpig har bare en kommune gjort vedtak i kommunestyret om å benytte seg av 
denne tjenesten, men flere har signalisert at de ønsker å ta i bruk ordningen.

ORDNING AV ELDRE OG AVSLUTTET ARKIV
Arkivmateriale fra Målselv, Trondenes/Harstad, Gáivuona/Kåfjord, Lyngen, Berg, Salangen
og Lavangen er hentet inn til ordning. I løpet av året vil arkiver bli hentet fra Dyrøy og
Storfjord. 

ARBEID MED PERSONREGISTRE
IKAT tar jevnlig imot avleveringer av kommunale personregistre, og ordningen fortsetter 
i samme spor. Det arbeides med å utvikle arkivfaglige rettledninger for alle kommunale
arkivskapere som har personregistre. Rettledningene skal legges ut på våre nettsider.

ARKIVPLANLEGGING
IKAT er for tiden involvert i arkivplanprosjekt i 3 kommuner: Lenvik, Målselv og Kåfjord.
Lavangen, Bjarkøy, Balsfjord og Sørreisa står på venteliste og vil få startet opp prosjekter
så snart IKAT har ledig kapasitet. Systemet Elektronisk arkivplan er foreløpig presentert i
Kåfjord, og vil bli prøvd ut i flere kommuner i løpet av 2004/2005.  IKAT er også i gang
med å kartlegge elektroniske systemer i medlemskommunene.

KURS OG OPPLÆRING
Vi er i gang med de regionale felleskursene som i år tar for seg bruk av K-koder.

Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø 
9293 Tromsø
Tlf: 77 67 69 80
Faks: 77 67 65 20
E-post: interkom@online.no
Hjemmeside:
http://www.ikatroms.no

Ansatte:
Hilde E. Bjørnå (arkivsjef)
Mobil: 90 13 75 35
E-post: hild-elv@online.no

Harald H. Lindbach (arkivar)
Mobil: 91 81 33 15
E-post: haraldli@online.no

Frøydis Antonsen (arkivkonsulent)
Mobil: 91 81 06 49
E-post: froydisa@online.no

Wenche Haug Andersen (arkivkon-
sulent, vikar)
Mobil: 92 29 39 43
E-post: w-hander@online.no

Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Bjarkøy,
Dyrøy, Gáivuona/Kåfjord,
Gratangen, Harstad, Ibestad,
Karlsøy, Kvænangen, Lavangen,
Lenvik, Lyngen, Målselv, 
Nordreisa, Salangen, Skånland,
Storfjord, Sørreisa, Torsken, 
Tranøy

Postadresse
c/o Porsanger kommune, 
Rådhuset, 9712 Lakselv 

Kontoradresse
Gamle herredshuset,
Meierivn. 2, 9700 Lakselv
Tlf. 78 46 46 60/ 78 46 30 60 
Telefaks 78 46 47 55 
E-post: ikaf@ikaf.no
Internet: www.ikaf.no

Personale 
Hege Sætrum Kenny, daglig leder
Marion J. Sørensen, arkivkonsulent

Medlemskommuner
Berlevåg, Båtsfjord, Gamvik,
Hammerfest, Kárásjohka - Karasjok,
Kvalsund, Loppa, Måsøy, Nordkapp,
Porsanger, Unjargga - Nesseby,
Vadsø, Vardø

Adresse: 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,

6863 Leikanger
Tlf: 57656400 Faks: 57656101

E-post: postmottak.sffarkiv@sf-f.kommune.no
Tilsette:

Gunnar Urtegaard, fylkesarkivar, tlf 57656401, 
e-post gunnar.urtegaard@sf-f.kommune.no

Randi Melvær, sekretær/stadnamn, tlf: 57656400,
e-post: randi.melvar@sf-f.kommune.no

Oddvar Natvik, utvandring/pers.data/fotovern, 
tlf: 57656405, 

e-post: oddvar.natvik@sf-f.kommune.no
Hermund Kleppa, Kulturhistorisk Atlas og

Leksikon og prosjekt, tlf: 57656402, 
e-post: hermund.kleppa@sf-f.kommune.no

Øystein Åsnes, musikkarkivar, tlf 57656404 , 
e-post: oystein.asnes@sf-f.kommune.no

Snorre Øverbø, fagleiar og arkivar – 
fylkeskommunale arkiv, tlf: 57656403, 

e-post: snorre.d.overbo@sf-f.kommune.no
Karianne Schmidt Vindenes, arkivar 

- kommunale arkiv, tlf: 57656406, 
e-post: karianne.schmidt.vindenes@sf-f.kommune.no

Ole Stian Hovland, arkivar - kommunale arkiv, 
tlf: 57656409, 

e-post: ole.stian.hovland@sf-f.kommune.no
Gunnar Yttri, arkivar - fylkeskommunale arkiv,

(permisjon ut 2005)
Berit Selseng, registrator, tlf: 57656407, 
e-post: berit.selseng@sf-f.kommune.no

Arild Reppen, fotograf/fotoarkivar, tlf: 57865124,
e-post: arild.reppen@sf-f.kommune.no

Kjerstin Risnes, prosjektleiar for Fjellatlas 
(engasjement), tlf: 57 65 64 00

e-post: kjerstin.risnes@sf-f.kommune.no
Medlemskomm. i  kommunearkivorninga:

Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, Eid,
Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen, Gulen,

Hornindal, Hyllestad, Høyanger, Jølster, 
Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal, Selje, 

Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy, Årdal, 
Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Adresse:
Høgskolen i Bodø, 8049 BODØ

Telefon 75 51 75 77 og faks 75 51 75 78
E-post: ain@hibo.no

Hjemmeside: http://ain.hibo.no

Ansatte
Inge Strand, leder

Ketil J. Alsos, arkivar, privatarkiv
Hanne O. Johansen, sekretær

Kari A. Kleve, arkivar, kommune
Tone-Lise Fische, arkivar, fylkeskommune

Solveig L. Jensen arkivar/it-ansvarlig
Nansy Schulzki, arkivar, kommune

Finn Myrvang, prosjektleder/navnekonsulent,
Stadnamnprosjektet 

Medlemskommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Evenes,

Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Lurøy,
Lødingen, Meløy, Nesna, Røst, Saltdal, 
Skjerstad, Steigen, Sørfold, Tjeldsund, 

Træna, Tysfjord, Værøy

Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)

F Y L K E S A R K I V E T  I

SOGN OG FJORDANE
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er ein fylkeskommunal kulturverninstitusjon som arbeidar med
vern og formidling av arkiv og anna kjeldetilfang. Formidlingsverksemda til Fylkesarkivet skjer via
Internett, www.sffarkiv.no, føredrag, konferansar, artiklar i ulike fagblad og gjennom Fylkesarkivet
sitt eige tidsskrift, Kjelda. Kommunearkivordninga er ein av fagavdelingane ved Fylkesarkivet, og
arbeider med arkivfaglege tenester for fylkeskommunen og alle dei 26 kommunane i fylket.

AKTUELT FRÅ KOMMUNEARKIVORDNINGA
Fylkesarkivet arbeider med eit prosjekt der vi gjer arkivmateriale knytt til 1905 tilgjengeleg på
Internett. Vi skal lage ein artikkel for kvar kommune der vi presenterer lokale hendingar og 
arkivmateriale som kan nyttast i arbeid med 1905. Dette prosjektet er også kommunearkivorninga 
delaktig i og vi vil presentere kjelder frå til dømes valstyre og formannskap.

I løpet av hausten vil kommunearkivordninga arrangere regionale samlingar for arkivleiarar.
Hovudfokuset på desse samlingane vil vere planlegging av arbeidsåret 2005. Vi arbeider med 
innsamling av personregistermateriale frå kommunane, og vi har planlagd arkivkurs for barne-
vernstenesta i kommunane denne hausten.

I september var Fylkesarkivet arrangør av den årlige konferansen for kommunearkivinstitusjoner 
i Norge (KAI-konferansen). Temaet i år var formidling. Vi ved Fylkesarkivet er nøgd med 
gjennomføringa av konferansen, og vil takke alle dei dyktige forelesarane frå arkivmiljøet for 
deira bidrag.

ARKIVLEDERSEMINAR 13. OKTOBER 2004
Vi arrangerte i år Arkivlederseminar for første gang. Det ble holdt på Høgskolen i Bodø, hvor AiNs
Nansy Schulzki og Inger-Johanne Johnsen, arkivleder i Volda kommune, holdt hver sine foredrag.
De tok for seg arkivlederrollen, forventinger og virkelighet.
Det var 21 deltakere fra 13 kommuner og 6 fylkeskommunale institusjoner. Det ble et veldig 
vellykket seminar med gode og nyttige diskusjoner. 
Referat fra seminaret vil bli lagt ut på vår hjemmeside.

PERSONREGISTERMATERIALE
Vi er klar for å ta imot mer personregistermateriale fra kommuner og fylkeskommunale 
institusjoner. Personregistermateriale vi tar imot er:
- Klientarkiv (klientmapper) etter lov om sosiale tjenester
- Barnevernsarkiv (barnevernsmapper) etter lov om barneverntjenester
- Pleie og omsorgsarkiv (brukermappe) etter lov om sosiale tjenester
- Elevarkiv (elevmapper) i grunnskolen/videregående
- Arkiv vedrørende barn i barnehage
- Klientarkiv (klientmapper) innen PPT
- Klientarkiv (klientmapper) fra flyktningkontor
- Pasientjournaler og helsekort fra kommunehelsetjenesten 

Ta kontakt med oss for mer informasjon.

PLAN FOR ARKIVFELTET PÅ HØRINGSRUNDE
Arkiv i Nordland har utarbeidet et forslag til plan for fylkekommunens samlede virksomhet innen
arkivfeltet. Fylkesrådet har nå sendt planutkastet ut på høringsrunde med svarfrist 1. desember
2004. Last ned planen på vår hjemmeside: http://ain.hibo.no/homepage/plan_arkiv.htm

A R K I V  I

NORDLAND
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