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INNHOLD

Det store jubileumsåret 2005 har strengt tatt lite med
kommunearkivene å gjøre. En gjennomgang av for-
mannskaps- og kommunestyreprotokollene fra 1905 vil
snaut nok avsløre en eneste sak som omhandler unions-
oppløsningen. Kommunene var likevel sterkt involvert.
Det var de kommunale valgnemndene som sto for de for-
skjellige avstemninger som ble holdt det året.
Valgprotokollene gjenspeiler hvem som hadde stemmerett, hvilke stemmer som
ble forkastet og hva resultatet ble. Slikt sett hadde kommunene en viktig rolle i
spillet om unionen.

Flere kommunale arkivinstitusjoner har likevel valgt jubileet som bakgrunn
for å lage utstillinger. Dette skyldes først og fremst behovet for å synliggjøre de
kommunale arkivene. Det er mange ferske depotinstitusjoner som trenger 
publisitet, trenger å vise at de har historisk materiale. Alle de interkommunale
arkivdepotene er mindre enn 5 år gamle, formellt sett er det eldste bare 2-3 år
gammelt. Det gjelder derfor å nå fram til sitt publikum.
Det norske arkivlandskapet er et begrep som har vært brukt i mange år nå.
Dette er ikke noe statisk terreng, noen steder skjer forandringene fort. Det har
vært tatt en rekke initiativ de senere årene angående arkivenes fremtid. Det er
nettopp levert en innstilling fra Nysæter-utvalget som diskuterer 3 mulige 
modeller for norske arkivinstitusjoner. Et viktig poeng her er at alle steder i
Norge bør ha likeverdige tilbud. Dagens situasjon er langt fra slik. Noen kom-
muner har gode lokalhistoriske arkiver og er tilknyttet et IKA eller et byarkiv.
Andre har ingen av disse mulighetene.

ABM-utvikling har i dag et bibliotekstidsskrift og et museumstidsskrift og 
ønsker i tillegg å ha et arkivtidsskrift. Det har vært et par møter for å se på 
muligheter, blant annet for å bruke Arkheion som grunnlag for et slikt tids-
skrift. Redaksjonskomiteen har på sitt møte i september sagt at det ikke er 
aktuelt i denne omgang. Vi vil likevel ønske et eventuelt nytt tidsskrift vel-
kommen. Det vi mangler innen vår sektor er et arkivteoretisk tidsskrift.

Arkivenes dag nærmer seg igjen. Dagen i år er 12. november og det over-
ordnede temaet er ”Venner og fiender i Norden”. En del vil nok benytte 
muligheten for å bruke unionsoppløsningen som tema. Det blir en del
arrangementer rundt om i landet.

Det er mange som har grunn til å feire i år. En av dem er også Riksarkivet 
som i september åpnet nytt tilbygg. Vi gratulerer.
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AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
IKA KONGSBERG

T E K S T :  B E R I T S T I E/ I N A H A L L E-K N U T Z E N

>>>

Til 7. juni 2005 kunne en rekke kommuner åpne utstillingen ”Gjemt, men

ikke glemt”. En jubileumsutstilling i forbindelse med oppløsningen av

unionen med Sverige for 100 år siden. Utstillingen tok utgangspunkt i de

kommunale arkivene.

Til sammen 16 kommuner/fylkeskommuner i Aust-Agder, Telemark, Buskerud og
Vestfold deltok. Utstillingene ble utarbeidet med utgangspunkt i en prosjektgruppe
med medarbeidere fra Aust-Agder kulturhistoriske
senter og IKA Kongsberg.

Ønsket var å lage en utstilling for ”folk i farten”. En
enkel og tydelig utstilling som skulle kunne plasseres
for eksempel i et bibliotek, på tannlegekontoret, sko-
ler, i servicesenteret på kommunehuset eller i kommu-
nestyresalen. Etter diskusjoner om form og omfang
på utstillingen, ble resultatet at utstillingen skulle be-
stå av tre deler, eller tre plakater, hvor to er generelle
og vektlegger utviklingen på nasjonalt og regionalt
nivå. Disse plakatene ble utarbeidet av prosjektgrup-
pa i fellesskap. Den tredje delen er spesielt tilpasset
den enkelte kommune, og kommunene valgte selv et
tema de ønsket å belyse. Disse plakatene ble utarbei-
det i kommunene, og det ble lagt vekt på å benytte
lokalt arkivmateriale som illustrasjon. Arbeidet med
utforming av den spesielle kommunedelen ble utført
i samarbeid med arkivledere og kulturarbeidere i
kommunene, men også ordførere og rådmenn har
vært engasjert.

INNHOLDET

Del én og del to i utstillingen er delt inn i fem tids-
bolker:
1905 - 1920 Industrireising og kraftkommunalisme
1920 - 1940 Krise og konsolidering
1940 - 1945 Okkupasjon og nyordning
1945 - 1975 Gjenreising og velferdsutvikling
1975 - 2005 Det postindustrielle samfunnet

JUBILEUMSUTSTILLINGEN:

«Gjemt, men ikke glemt!»

           



Del én har en kort historikk fortalt til de enkelte tidsbolkene,
mens del to viser hvordan historien gjenspeiler seg i de for-
skjellige kommunale arkivene.

Del tre som er laget spesielt for den enkelte kommune er 
ment som et blikkfang for å skape interesse for resten av 
utstillingen. 

Plakatene er av typen RollUp-system med plakatbanner i 
80 x 200 cm, papir. Plakatene ble levert med bæreveske slik 
at utstillingen er enkel å transportere. De fleste kommunene
ønsket å benytte utstillingen flere steder i kommunen.

TEMA FOR KOMMUNEDELENE

Blant kommunene som tilhører arkivet hos Aust-Agder kultur-
historiske senter meldte følgende interesse for prosjektet: 

Kommune Tema på del tre
Birkenes Livet langs elva
Evje og Hornnes Nikkelverk og industri
Froland Skogsbilveier
Gjerstad Almuestaua - riving eller restaurering
Grimstad Grimstad i 1905
Iveland 100 år i mineralriket
Risør Risør og Søndeled - to kommuner blir til en
Tvedestrand Tvedestrand, Dypvåg og Holt 

- tre kommuner blir til en
Vegårshei Kommunehus anno 1959
Åmli Åmli sentrum veks fram

IKA Kongsberg inviterte seks av sine kommuner til å delta i
prosjektet. Alle de forespurte kommunene takket ja:

Kommune Tema på del tre
Nøtterøy Nøterø Haveby reguleringsplan. 

En sak fra arkivet 1921
Øvre og Deling av Øvre og Nedre Eiker
Nedre Eiker
Porsgrunn Porsgrunn 1905
Tinn En smakebit fra Tinn kommunes arkiver. 

Plassering av Sam Eyde statuen
Buskerud 
fylkeskommune Helsevern for utviklingshemmede gjennom 

100 år. Fra ”djevelens verk” til vår nye nabo.

ÅPNING

7. juni 2005 var utstillingene klar for åpning i kommunene.
Enkelte kommuner hadde åpning i egen kantine for
kommuneadministrasjonens ansatte, andre hadde åpning i 
forbindelse med siste kommunestyremøte før sommerferien.
Noen kommuner knyttet åpningen av utstillingen opp til 
andre arrangement. De steder hvor forholdene lå til rette 
for det, ble utstillingen supplert med foredrag, eldre arkiv-
materiale, gjenstander og bilder. 

Utstillingen ble laget som en vandreutstilling. Etterbruk av
utstillingen er tilpasset lokale forhold. De fleste deltaker-
kommuner oppgir at de ønsket å ha utstillingen stående i 
kommunehuset en periode, for senere å flytte den til 
kommunenes bibliotek eller det lokale museet. Det er også 
planer om å benytte utstillingen på eldresenter, kjøpesenter 
og i lokalbanken. Enkelte kommuner ønsker også å bruke 
utstillingen i undervisningssammenheng i grunnskolen.

BAKGRUNN OG PROSJEKTGRUPPE

Utstillingen er et resultat av samarbeid mellom IKA Kongsberg
og Aust-Agder kulturhistoriske senter. Dette er et ledd i de 
institusjonenes utviklingsprosess som interkommunale arkiv-
depot, med tanke på: aktiv formidling av kommunalt arkiv-
materiale, læringsprosess for de kommunale arkivmiljøene, og
å vise hvordan kommunale arkiv er gode kilder til kommunal
og lokal historie.
Prosjektgruppa var satt sammen av medarbeidere ved Aust-

Agder kulturhistoriske senter og IKA Kongsberg. ABM-utvik-
ling deltok på prosjektgruppens arbeidsmøter. Reklamebyrået
Sør Stangeby as har stått for layout og teknisk produksjon, og
medarbeidere ved Aust-Agder kulturhistoriske senter har 
bidratt med utstillingsfaglig veiledning. Samarbeidsaktører
for øvrig har vært de deltagende kommunene. Arbeidet startet
juni 2004 og ble avsluttet juni 2005. Prosjektgruppen hadde 
6 arbeidsmøter i løpet av året.

ØKONOMI

Ikke uventet ble prosjektets største utgiftspost konsulent-
bistand og produksjonen av plakatbannere fra Sør Stangebye
as. Dette beløp seg til ca kr. 280.000,-. I tillegg hadde begge 
institusjonene reiseutgifter i forbindelse med møter, oppsett
og oppfølging av utstillingene. Med bakgrunn i et nasjonalt
IKA-utviklingsprosjekt ble det søkt om midler fra ABM-utvik-
ling for å utvikle kompetanse på formidling av kommunalt
arkivmateriale. Det ble tildelt 90.000,-. 

>>>
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EVALUERING

Det har vært viktig for prosjektgruppen at utstillingen fikk et
profesjonelt preg. Ved hjelp av rådgiving fra museumstjenesten
i Aust-Agder, og profesjonelt reklamebyrå som stod for layout
og teknisk produksjon, synes gruppen at det har lykkes. Det har
også vært en styrke at ABM-utvikling har hatt en representant 
i prosjektgruppen. Prosjektgruppen ønsket også å etablere 
nettverk i kommunene som en kunne dra nytta av ved senere
prosjekter. Flere medarbeidere og fagsektorer i kommunene gir
uttrykk for at de i større grad ser betydningen av bevaring av
arkivene, også i en historisk sammenheng. Ved å forbedre tids-
skjemaet vil en kunne utnytte dette nettverket på en bedre
måte ved en senere anledning. Prosjektmedarbeiderne mente i
starten på arbeidet at man hadde god tid, men endte opp med
en svært hektisk sluttfase. Det var litt frustrerende for med-
arbeiderne, og antagelig også for reklamebyrået som stod for
den tekniske produksjonen.

Arkivsektoren får i sin helhet lite oppmerksomhet i media.
Jubileumsutstillingen fikk omtale i flere lokalaviser. Arkivene
bør likevel bli enda flinkere til å bruke pressen, muligens ved
bruk av kjendiser til å åpne utstillinger, holde foredrag, kåseri
eller lignende. Prosjektgruppen merket seg også at utstillingen
fungerte enda bedre der kommunene selv hadde utvidet 
utstillingen med foredrag, flere bilder, gjenstander eller 
dokumenter. Ved senere utstillinger ønsker en ikke å legge 
åpningsdato så tett opp til ferien på grunn av ferieavvikling
både i institusjonene og kommunene.

IKA Kongsberg og AAks, arkivavdelingen takker deltaker-
kommunene, medhjelpere i Aust.-Agder museumstjeneste, 
Sør Stangeby reklamebyrå og ABM-utvikling for godt sam-
arbeid. ABM-utvikling takkes spesielt for økonomisk støtte 
som er gitt til prosjektet. •

Arkheion -  2#2005 5
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GENERELT

Det var først i 1985 at det ble gitt en felles lov for stortings-
valg, fylkestings- og kommunestyrevalg i Norge. Før dette
ble disse valgene regulert av ulike lover. Går vi tilbake til det
lokaleselvstyrets tidligste år, var det slik at på landet sto 
presten for stortingsvalget og fogden/lensmannen for 
kommunevalget. I byene var det magistraten og formann-
skapet, altså et valgstyre, både ved stortingsvalg og kommu-
nevalg. På slutten av 1800-tallet kom dette til å endre seg. I
1898 (kommunevalg) og 1900 (stortingsvalg) ble det innført
valgstyrer også for landdistriktene. For byer kan det altså 
finnes kommunalt arkivmateriale knyttet til valg tilbake til
1814/1837. I landdistriktene kommer det først slike arkiver i
hhv. 1898 og 1900. Administrasjonsapparatet ved stortings-
valg og kommunevalg er forholdsvis likt. Dette apparatet ble
også brukt ved andre valg og avstemninger. For de som er
opptatt av lokale studier av 1905 er dette viktig å merke seg.
Dette betyr nemmelig at en sentral arkivserie som valgstyrets
møtebok var etablert i alle landets kommuner i 1905. Dette
betyr også at referater etter et lokalt valgstyres håndtering
av folkeavstemningen 13. august 1905 om unionsoppløs-
ningen og 12. og 13. november 1905 om kongevalg med stor
sannsynlighet er å finne i valgstyrets møtebok.

Lovgivningen for valgstyrenes sammensetning og adminis-
trasjon har vært forholdsvis lik. Valgstyrene har imidlertid
hjemlet sin virksomhet i ulike lover alt etter hvilket valg 
de skulle stå for. I mange tilfeller ser vi at de har brukt de
samme protokollene uansett valgtype. Derfor kan det være
vanskelig å skille ut særskilte arkiver for valgstyret ved 
stortingsvalg, kommunevalg, folkeavstemninger og andre 
avstemninger. Det er imidlertid mange eksempler på at de
forskjellige valgtypene har fått hver sine protokollserier, stor-
tingsvalg og folkeavstemninger i en serie, valg av kommune-
styre og kommunale avstemninger i en annen serie. Dette har
vært relativt vanlig når det gjelder møtebøker hvor man
finner valgstyrets forhandlingsbok for stortingsvalg og til-
svarende valgstyrets forhandlingsbok for kommunevalg.

LESESALSERFARINGER

Etter å ha bygget et moderne spesialrom for arkiv fikk i
Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS (IKA Rogaland) med
hjemmel i arkivforskriften §5-1 i 2002 overført depotansvar
for alt eldre og avsluttet arkiv fra sine medlemskommuner
for oppbevaring og betjening. I løpet av 2002/3 ble relativt
store volumer med ordnet og katalogisert eldre og avsluttet
arkivmateriale hentet inn fra våre medlemskommuner og
satt opp i dette nye arkivmagasinet. IKA Rogaland er sam-
lokalisert med Statsarkivet i Stavanger og vi har felles lesesal
i Bergelandsgaten 30 i Stavanger. Etter dette har vi ved IKA
Rogaland opplevd en stadig økende forespørsel om innsyn i
deponert kommunalt arkivmateriale på lesesal, og i 2004 og
2005 har en del av disse forespørslene dreid seg om 1905.
Det vi har merket oss ved slike forespørsler er at de som har
spurt om innsyn for å leite etter dokumentasjon om hvordan
1905 ble opplevd lokalt svært ofte først har spurt etter for-
mannskapets møtebok for perioden. Relativt raskt har de
kommet tilbake og sagt: Vi finner lite og ingenting her. Etter
dette har vi vanligvis funnet fram valgstyrets møtebok for
dem. Da får ofte pipa en annen lyd og det hele ender med 
at vi som betjener arkivene ofte må stå å kopiere fra arkiv-
stykket. Dette betyr nok at valgstyrets møtebok i mange 
tilfeller er en bedre kilde til lokale studier av unionsoppløs-
ningen i 1905 enn arkivsaker etter formannskapet.

HVA KAN SÅ MØTEBOKA TIL VALGSTYRET FORTELLE OM 1905? 

- NOEN SMAKEBITER FRA ROGALAND

Det er jo klart at her kan det sies mye, men for å fatte oss i
korthet har vi valgt å gjøre en enkel undersøkelse i noen 
utvalgte kommuner sine arkiver knyttet til følgende tema:
• Nevnes folkeavstemningene i perioden juli til desember 

1905 i formannskapets møtebok?
• Hvor mange sider med referat er det om folkeavstem-

ningene i 1905 i valgstyrets møtebok?
• Hvordan har valgstyret organisert sine møtebøker?
• Hvordan var valgresultatet?

Valgstyret
SOM KILDE TIL LOKALE STUDIER AV 1905

I KA R OGALAND
TE K S T :  S I G V E E S P E L A N D
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Vi har valgt følgende kommuner: Klepp, Egersund, Høle  og
Høyland (de to siste er i dag del av Sandnes). Når det gjelder
Høyland så er det interessant å merke seg at de hadde felles
valglokale med Sandnes by i forsamlingslokalet ”Elim”. I re-
feratet i valgstyrets møtebok i forbindelse med valget den
12. og 13. november 1905 heter det: ”I afstemningslokalets
endeværelse var afdelt 6 lukkede rum. Mandtallet og valg-
styret var delt saaledes at Høyland benyttede den ene side
af valglokalet og Sandnes den anden side”. Men de samar-
beidet ikke bare om avviklingen av valget. De samarbeidet
også om manntallet og førte felles referat for valgstyret.
Det heter f.eks. i referatet fra valget den 12. og 13. novem-
ber 1905: ”Af mandtallet som 13. august d.a. havde 1264 ef-
fektive stemmeberettigede, undtagne 10 som siden den tid
er afgaaede ved døden og til 2 den gang stemmeberettige-
de - en i Høyland og en i Sandnes - føiedes suspensjons an-
merkning. 10 nye - nemmelig 6 fra Sandnes og 4 fra

Høyland - oppførtes på listen som stemmeberedtigede. Her
skal saaledes vis være 1262 effektive stemmeberettigede i
valgsonet”. Dette eksemplet på at flere kommuner sam-
arbeidet om avviklingen av disse valgene i 1905 ser vi også i
de andre møtebøkene som vi har brukt som grunnlag for
denne artikkelen. Dette gjelder f.eks. protokollen etter Høle
valgstyre hvor protokollen på omslaget har tittelen:
”Forhandlingsprotokoll for valgbestyrelsen i Høgsfjord” og
hvor referatene dekker kommunene Høle og Forsand. Når
det gjelder Egersund by ser vi av møteboka, eller ”valgbog”
som det heter der, også har informasjon om valget i
Eigersund herred og Ogna kommune (som i dag er en del 
av Hå kommune). I møteboka til Klepp valgstyre finner vi
derimot ingen spor av samarbeid mellom kommuner.
Protokollene er altså ofte proveniensmessig knyttet til en
kommune men de dekker flere. 

>>>

>>>

Sandnes kommunes arkiv ved IKA Rogaland
Fotograf: K. K. Kleppe

Kongetoget i Sandnes 1906

NEVNES FOLKEAVSTEMNINGENE I FORMANNSKAPETS MØTEBOK?

Klepp: Ingenting
Høle: Ingenting
Høyland: Ingenting
Egersund: Folkeavstemningene nevnes i 

en sak hvor formannskapet bevilger penger 
til å gjennomføre valgene.

HVOR MANGE SIDER MED REFERAT ER DET I VALGSTYRETS MØTEBØKER 

OG HVORDAN ER DE ORGANISERT?

Sider referat: Organisering av møteboka:
Klepp: 5 Egne forhandlingsbøker for stortingsvalg 

og kommunevalg
Høle: 7 En samlet valgprotokoll for et valgstyre 

for flere kommuner 
(Høgsfjord som dekket kommunene
Høle og Forsand)

Høyland: 10, 25 Egne forhandlingsbøker for stortingsvalg 
og kommunevalg

Egersund: 6 Egne forhandlingsbøker for stortingsvalg 
og kommunevalg
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Høyland: Klepp: Høle/Høgsfjord: Egersund:
Valgsted: Forsamlingshuset Klepp Stedene: Stedene:

Elim hovedkirke • Høle • Ogna
• Forsand • Eigersund
• Dirdal • Egersund (by)
• Lysebotn Valgstyret møtte i 

gymnastikklokalet i
Egersund

Valgavvikling beskrevet: Ja Ja Ja Ja
Stemmeberettigede: 1262 - 658 1563
Avgitte stemmer: - - 624 1129
Godkjente stemmer: - - 618 -
Myndige som ikke får 
stemme (suspensjonsmerknad): 98 51
Forfaldsanmeldelser (forhåndsstemmer): 141 38 85 199
Godkjente forhåndsstemmer: 128 35 79 172
Forkastede forhåndsstemmer: 13 3 6 27
JA stemmer: 1186 453 618 1128
NEI stemmer: 0 - - 1
Blanke: 1 - - -
Formidlet: Telegrafisk Telegrafisk Ikke oppgitt Ikke oppgitt

til Justisdep. til Justisdep.

VALGRESULTAT UNIONSOPPLØSNINGEN 13. AUGUST 1905

Høyland: Klepp: Høle/Høgsfjord: Egersund:
Valgsted: Forsamlingshuset Klepp Stedene: Stedene:

Elim hovedkirke • Høle • Ogna
• Forsand • Eigersund
• Dirdal • Egersund (by)
• Lysebotn Valgstyret møtte i 

gymnastikklokalet i
Egersund

Valgavvikling beskrevet: Ja Ja Ja Ja
Stemmeberettigede: 1264 657 1377
Avgitte stemmer: 1031 384 509 -
Godkjente stemmer: 1029 382 504 1014
Myndige som ikke får stemme 
(suspensjonsmerknad): 2 54
Forfaldsanmeldelser (forhåndsstemmer): 92 30 54 86
Godkjente forhåndsstemmer: 84 25 49 78
Forkastede forhåndsstemmer: 8 5 5 8
JA stemmer: 796 355 387 818
NEI stemmer: 233 27 117 196
Blanke: 2 - - 3
Formidlet: Telegrafisk Telegrafisk Ikke oppgitt Ikke oppgitt

til Justisdep. til Justisdep.

VALGRESULTAT KONGEVALGET 12. OG 13. NOVEMBER 1905

OPPSUMMERING

Denne enkle undersøkelsen bekrefter med all tydelighet at våre
lesesalserfaringer stemmer. Det er valgstyret og arkivene etter
disse, først og fremst møtebøkene, som forteller mest om folke-
meningene lokalt omkring de store politiske spørsmålene i for-
bindelse med unionsoppløsningen i 1905. Her har vi på en enkel
måte trukket ut noen faktaopplysninger fra noen utvalgte kom-
muner som sier litt om hvordan disse folkeavstemningene ble
gjennomført lokalt og hva resultatet ble. En hovedkonklusjon er
at man i 1905 var entydig for oppløsning av unionen med
Sverige i de kommuner vi har undersøkt. I kongevalget var man

ikke fullt så enige, selv om flertallet for monarkiet var stort. 
Fra alle de arkivstykkene som vi har brukt som kilder kan det
også hentes ut mer informasjon. Bl.a. så navngis og/eller 
begrunnes alle forkastede forhåndsstemmer. Vi finner eksempel
at forhåndsstemmer ble forkastet fordi velgeren har mottatt
fattigunderstøttelse eller det er gjort tekniske feil i forbindelse
med stemmegivningen, f.eks. så banale ting som at konvolutten
ikke er klebet igjen før den ble lagt i urna. Det er også klart 
dokumentert i protokollene at det foregikk en god del inter-
kommunalt samarbeid i forbindelse med avviklingen av valgene.
Dette er altså et spennende materiale. •

>>>

Valgresultater 1905

Kongevalget

Unionsoppløsnning
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For 15.000 kroner ville antikvariatet i Oslo selge to dokument-
mapper som inneholdt manntallslister fra Grimstad fra 1905.
Sammen med manntallslistene lå også diverse artikler om 
resultatet av de to folkeavstemmingene.

Det var ”Samler og antikkbørsen” som skrev en artikkel om
de historiske dokumentene som var til salgs. Denne historien
ble plukket opp av Grimstad Adressetidende, og dermed bragt
ut i offentligheten. 

Antikvariatet fikk kjøpt disse dokumentene for en god
stund tilbake, og har hatt de liggende i påvente av jubileet 
i 2005. Manntallslistene ble brukt i forbindelse med folke-
avstemmingen for eller mot fortsatt union med Sverige 13. 
august 1905, og i folkeavstemmingen 12. og 13. november
som gjaldt republikk eller monarki. 

Etter at Agderposten hadde skrevet om dokumentene, ble 
saken tatt tak i av Aust-Agder kulturhistoriske senter. Det ble
presisert at dette var offentlige dokumenter på avveie, som
skulle ha vært avlevert til Statsarkivet. Statsarkivet ble infor-
mert om saken, og tok dette igjen opp med Riksarkivet. Etter
at Riksarkivet tok kontakt med antikvariatet havnet dokumen-

tene til slutt i Statsarkivet i Kristiansand, der de hører hjemme.
Dermed er disse historiske dokumentene sikret for ettertiden,
og er tilgjengelig for innbyggerne på lesesalen på statsarkivet.

VALGSTYRET OG MAGISTRATEN

Valgene i 1905 ble gjennomført av valgstyret, som bestod av
magistraten og medlemmene av formannskapet. Magistraten
var en statlig embetsmann med en rekke juridiske, administra-
tive og forvaltningsmessige oppgaver. I tillegg utførte han en
del kommunale oppgaver. Valgstyret var en kommunal nemnd,
men det har vært vanlig å tillegge administrasjonslederen stor
betydning når man bestemmer arkivmaterialets tilhørighet.
Dermed anses valgmaterialet og
manntallene i denne sammen-
heng som en del av magistra-
tens arkiv, og arkivmaterialet
er da å regne som statlig. •

1905-manntall
BLE LAGT UT FOR SALG

Tidligere i år ble 1905-manntallene fra Grimstad lagt ut for salg hos et antikvariat i Oslo.

Manntallene ble tatt opp i forbindelse med folkeavstemmingene i 1905. 

Dette er offentlige dokumenter som var på avveie.

1905-manntall: Tidligere i år ble 1905-manntallene fra Grimstad for-
søkt solgt, men arkivverket grep inn og protokollene befinner seg nå
på Statsarkivet i Kristiansand. (Avfotografert: Tore Knutsen, AAks)

Folkeavstemning 1905: 
Stortinget besluttet 
28. juli 1905 å holde 
en folkeavstemning 
om ja eller nei til 
unionsoppløsningen 
med Sverige. 

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T E K S T :  I N G E M A N F R E D B J Ø R L I N

Manntallslister fra 1905
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Året 1905
I SOGN OG FJORDANE

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane har gjennomført eit stort prosjekt om året 1905 i 

Sogn og Fjordane fylke. Prosjektet har hatt som mål å sette fokus på det lokale, og gjere 

innbyggjarane i fylket kjende med hendingane i 1905.

Det er kjeldene om 1905 som har stått i sentrum for fylkes-
arkivet sitt arbeide. Arkivet har gått gjennom lokalaviser frå
1905 og henta ut stoff både om hendingar knytt til unions-
oppløysinga og notisar og artiklar som seier noko om korleis
det var i den einskilde kommunen i 1905. Ein del av avis-
utklyppa er digitaliserte og fleire av dei er også skrivne av i
moderne skrift. Fylkesarkivet har gått gjennom privatarkiv-
samlinga si for å finne relevante kjelder og har i samarbeid
med Statsarkivet i Bergen digitalisert referat frå valstyra i
1905. For å finne kjelder om 1905 har vi også nytta foto-
samlinga vår og lokalhistorisk litteratur. 

Fylkesarkivet valde å presentere kunnskapen om 1905 i ei
artikkelsamling. Denne samlinga består av ålmenne artiklar
og kommuneartiklar. Dei ålmenne artiklane handlar om dei
nasjonale hendingane i 1905 og emne som er felles for fylket.
For kommunane har Fylkesarkivet laga ein artikkel for kvar
av dei 26 kommunane i fylket der kunnskapen om 1905 vert
presentert samla. 

Artikkelsamlinga er presentert på Internett. Her er det 
mogeleg å lese artiklar og sjå kjelder om 1905. Kjelder som er
digitalisert og avskrive er knytt til dei einskilde kommunane
slik at dei som er interesserte i å arbeide vidare med 1905 får
lett tilgang til kjeldemateriale. I tillegg til at stoffet er lagt ut
på Internett har alle kommunar, skular og bibliotek fått til-
sendt ein CD-rom med artiklane og kjeldene. Hausten 2005
vert det gitt ut ei bok der artiklane er samla.

Artiklane og kjeldene har vorte nytta av skular i samband
med prosjekt om 1905, det har vorte nytta av museum i deira
arbeid med utstillingar, det har vorte nytta i ulike lokalhisto-
riske skrift, av avisene i fylket og av privatpersonar.
Medarbeidarar ved Fylkesarkivet har også nytta stoffet i 
samband med fleire foredrag om 1905.

Dersom du er interessert i å lese meir om kva som hende i
Sogn og Fjordane i 1905, eller å sjå nærare på prosjektet vårt
er du velkommen inn på www.fylkesarkiv.no.

PRIVAT KVINNEUNDERSKRIFTSAKSJON

Kvinnene hadde ikkje statsborgarleg røysterett i 1905. Men
kvinnene ynskte å gje sitt ja, tilliks med mennene. Fleire 
kvinneorganisasjonar gjekk saman om ein landsomfattande
underskriftsaksjon, og den 22. august overleverte dei over
250 000 underskrifter til Stortinget. 

Underskrifts-innsamlinga vart ordna på ulike måtar. På
Leikanger skjedde det i kyrkja, kvinnene fekk høve til å skriva
namna sine på utlagde lister i sakristiet. "Kvinnene fór ut i 
sakristiet, der dei kappast om å koma til," står det i avis-
stykket. "Det var eit gripande syn å sjå gamle koner - somme
med stav - stå og ropa til dei yngre: "Skriv meg! Skriv meg!
Skriv meg óg!" På nokre minutt vart det teikna over hundre
underskrifter. 

"EN STERK NATIONAL STEMNING”

Gjennom heile året 1905 venta folk spent på siste nytt om
unionen mellom Noreg og Sverige, - om utviklinga i konsulat-
saka utover våren, - om unionsoppløysinga 7. juni, - om 
folkerøystinga 13. august, - forhandlingane i Karlstad, -
spørsmålet om kongedømme eller republikk og det nye 
kongehuset i månadsskiftet november/desember. 
Fjordenes Blad kunne 8. mars fortelje om "en sterk national
stemning" som kom til uttrykk på ein fest som ungdomslaget

i Kalvåg og logen
"Frøya" heldt. Avisa
kunne fortelje at det
vart halde foredrag
om Noreg i 1814. På
festen deltok fleire 
tilreisande fiskarar frå
heile kysten opp til
Nordland. "Der raaded
paa hele festen en
sterk national stem-

FYLKESARKIVET I  SOGN OG FJORDANE
TE K S T :  KA R I A N N E SC H M I D T V I N D E N E S

Dagbøker frå 1905 er særs interessant ved at dei kan gje innblikk i korleis einskildpersonar opplevde hen-
dingane, og kva dei tenkte og følte. Karl Birknes (seinare Gåta) frå Gulen skreiv dagbok. Han var sjømann
på D/S Raftsund i fart mellom Bergen og Tromsø. På denne sida skriv han folkerøystinga 13. august.

             



ning. Man kunde høre mænd fra de forskjelligste kanter af 
landet og med de forskjelligste synsmaader forresten udtale 
sin harme over Sveriges optræden og sin enighed om at 
nationen nu burde staa samlet om et bestemt og mandig skridt
- unionen fik saa bære eller briste"

FOLKERØYSTINGA 13. AUGUST

24. august kunne ein i avisa Fjordenes Blad lese om folke-
røystinga i Oppstryn kyrkje. Dagen var "en sand festdag (..) 
alle flag [var] i top fra morgen til kvæld. (..) De unge stemme-
berettigede, som før ikke var indførte i mandtallet, ilede afsted
for at faa dette ordnet i lovlig tid. Ja endog gamle hvidhaarede
mænd, som maatte benytte sine to krykker og som under 
andre omstændigheder vist havde foretrukket at være hjemme
i ro og fred, reiste paa valgdagen til valgstedet for at lægge sit
"ene" ord med i Norges store sag. (..) Efter gudstjenesten talte
Fosnes [presten] fra kordøren klart og greit om, hvad fædre-
landet nu krævede af en og hver. Og det viste sig ogsaa, at
hans ord rammede, da mange sad med taarer i øinene."

7. JUNI 1905

7. juni 1905, dagen då unionen vart oppløyst, var ein onsdag
og vanleg kvardag, men folk venta i spaning på siste nytt frå

hovudstaden og Stortinget. Etter kvart som nyhendet vart
kjent, heiste folk flagget og somme stader sende dei helsings-
telegram til styresmaktene. Stortinget sende ut ei kunngjering
om unionsoppløysinga. Kyrkjedepartementet sende opp-
moding til prestane om å lesa opp kunngjeringa i kyrkjene 
fyrste pinsedag, den 11. juni, eller
seinare.

Edvard Liljedahl sende straks
gratulasjonstelegram til Stortinget
og eit par dagar seinare brev til 
lærar Andreas Vamraak på
Kyrkjebø. Om 7. juni skreiv han:
"Leve et fuldt frit Norge! Jeg er
med med Liv og Sjæl, heiste mit
Flag 7de Juni og sendte telegram
til Thinget. Saa skal det vere, Gut.
Lad os nu haabe den bedste
Udgang - jeg tror paa Fred. Aa,
hvor det er deiligt, at Svenskeriet
er dødt og dødt, fordi det gjorde
sig selv umuligt. Mer, naar vi 
træffes.”•

Dette fotografiet er teke i Fjærland i Sogn 13. august 1905. 
Biletet er eit godt døme på at fotografi er ei god historisk kjelde.

Avisene har gitt oss mykje
informasjon om kva som
hende i 1905. Dette ut-
klyppet er frå avisa Nordre
Bergenhus Amtstidende
som kom ut i Florø. 7. juni
1905 skreiv dei: ”Unionen
erklæres opløst.
Midlertidig regjering 
indsat. Norges trone ledig.
I dag kl. 10 meddelte 
regjeringen til storthing og
konge, at den nedla sine
embeder. Storthinget 
bemyndiged regjeringen 
at udøve den kongen til-
lagte myndighed paa
grund af, at unionen er 
opløst som følge af, at 
kongen er ophørt at
fungere som norsk konge.
Storthinget meddelte 
kongen dette i en adresse,
hvori udbedes hans 
medvirken til, at en af 
kongehusets prinser kan
bestige Norges trone.”

«Kvinnene fór ut i sakristiet, der dei kappast om å koma til»

«Skriv meg! Skriv meg! Skriv meg óg!»
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I KA F INNMARK
TE K S T :  HE G E SÆ T R U M KE N N Y

HVORDAN SYNLIGGJØRE ARKIVENE?

En stor del av befolkningen har ikke kjennskap til hva arkiv
er, hvilken informasjon man finner i arkivene, hvor arkiv-
materialet befinner seg eller hvilke rettigheter publikum har
til innsyn i offentlig arkivmateriale. Selv for de som vet hvilke
rettigheter de har, kan det fortsatt være vanskelig å vite
hvem innsynsforespørselen skal rettes til og på hvilken måte.

Arkiv er informasjon som blir til i en sammenheng. Denne
sammenhengen, konteksten, gir viktig tilleggsinformasjon til
den informasjonen som dokumentene inneholder. Dette er
viktig å være klar over for brukere av arkivene.

Arkivmaterialet er unikt, det vil si at det ikke er mang-
foldiggjort, og det er i arkivene man finner informasjon om
enkeltmenneskene. Det er blant annet disse tingene som 
skiller materialet i arkivene fra materialet bibliotekene og
museene forvalter. Dette er også viktig å poengtere for 
mulige brukere fordi det hjelper en å vite hvor man finner
den type informasjon man er interessert i.

Arkivloven slår fast at arkiver som inneholder viktig for-
valtningsmessig, juridisk, historisk eller kulturell informasjon
skal bevares for ettertiden. Kommunene har ansvaret for at
den dokumentasjon som skal bevares for ettertiden blir 

bevart slik at den
er tilgjengelig for
brukere også etter
at arkivmaterialet
er gått ut av daglig
bruk.

Det er viktig å synliggjøre for kommunens ledelse og saks-
behandlere arkivenes verdi, både den verdien de har for 
arkivskaper selv, men også verdien materialet har for andre
enn arkivskaper. Arkivene har en kulturell verdi og er en del
av en større sammenheng. Dette budskapet må en få frem
for å skape forståelse for hvorfor kommunen skal bruke 
midler på oppbevaring og betjening av arkiver som ikke
lengre er i aktiv bruk. Det er også viktig å fremheve forde-
lene et godt organisert daglig arkiv har for saksbehandling-
en, og den effektivisering av virksomheten dette gir. Alle
som har prøvd å finne frem i et rotete og dårlig organisert
arkiv vet hvor mye tid som går med til leting. Uryddige arkiv
kan også få økonomiske konsekvenser for kommunen der-
som man ikke kan finne den dokumentasjonen som er nød-
vendig i forbindelse med for eksempel rettssaker. Kvaliteten
på arkivdanningen bestemmer kvaliteten på de arkivene som
skal bevares for ettertiden. Kommunene må få en forståelse
for at satsing på arkiv er en fremtidsrettet investering.

Arkivinstitusjonene må arbeide for at arkivene skal nå ut til,
interessere og engasjere et mye større publikum i fremtiden
enn de gjør i dag. Tradisjonelt er det i stor grad forskere og
studenter som har vært brukere av kommunens arkivmateri-
ale. Men også blant denne gruppen brukere har kommune-
arkivene vært lite brukt. Dette på grunn av at mange kom-
munearkiv i praksis ikke har vært/er tilgjengelige for bruk
fordi de ligger stuet bort i kjellere og på loft uten å være

Synliggjøring av hva arkiv er, hva de inneholder og hva de kan brukes til må rette seg både mot 

arkivskaper selv og mot ulike brukergrupper. Det er i denne sammenhengen viktig å få frem hvilke arkiver

som skal bevares for ettertiden og hvorfor de skal bevares. 

Å skape orden fra kaos er viktig arbeid for arkivinstitusjonene. Foto: Steinar Marvik
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ordnet og katalogisert. Ordnings- og 
katalogiseringsarbeidet er derfor en
forutsetning for senere bruk og for-
midling av arkivmaterialet.

Rettighetsdokumentasjonen kommu-
nearkivene innholder er av interesse for
alle som har blitt berørt av kommunens saks-
behandling på disse områdene. Fremdeles er det
mange som ikke er klar over at har man fått spesial-
undervisning på skolen er det stor sannsynlighet for at sko-
len og PP-tjenesten har en personmappe på vedkommende,
det samme gjelder dersom man har vært klient i sosial- eller
barnevernssaker. Brukere av kommunens tjenester må opp-
lyses om at det i kommunens arkiv ligger informasjon om
den enkelte person, og at de har rettigheter i forhold til 
innsyn i disse opplysningene.

Kommunearkivene inneholder også mye informasjon som
er interessant for slektsforskere, journalister, lokalhistorikere
og andre med interesse for lokal historie og kultur. Man må
formidle også til disse gruppene arkivenes verdi som doku-
mentasjon om lokalsamfunnet. Kommunearkivene har også
stort brukerpotensiale i forhold til skoleverket i kommunen.
Det er mange måter arkivmaterialet kan tenkes å bli benyt-
tet i undervisningen. Ved å etablere samarbeid med skolene
for å utarbeide undervisningsopplegg for elevene vil man
gjøre fremtidens voksne kjent med hva arkiv er, hva de inne-
holder og på hvilke vilkår de kan brukes av publikum.

Når det gjelder formidling og synliggjøring av arkiv har 
arkivinstitusjonene mye å vinne på ABM-samarbeid. Ved å
samarbeide med museum og bibliotek får en mulighet til å
nå frem med informasjon om arkivene til den delen av 
publikum som er brukere av museums- og bibliotektjenester.
Kan nevne som eksempel at IKAF i samarbeid med Porsanger
museum og bibliotek arrangerte en utstilling med tittelen
”Porsangeskolen gjennom 100 år, 1905-2005”. På de fem 

dagene utstilling-
en var åpen var
400 besøkende

innom. Man kan nok regne med at
mange av disse ikke hadde kommet der-
som IKAF hadde vært arrangør alene.

Dette fordi de fleste ikke har noe forhold
til arkiver og ikke vet hva vi holder på med.

Det var kjennskap til museet og forventning-
er i forhold til dette som gjorde at så mange

valgte å besøke utstillingen. Utstillingen ga imidler-
tid en kjempemulighet til å informere om ulike spørsmål

rundt arkiv på bakgrunn av det arkivmaterialet som var be-
nyttet i utstillingen.

Andre ting som kan gjøres for å synliggjøre arkivene for et
bredere publikum kan være å utarbeide nettutstillinger 
enten med utgangspunkt i en fysisk utstilling eller som et
eget prosjekt. Det viser seg at mange har et stort behov for 
å snakke om egne opplevelser som friskes opp når en 
besøker en utstilling. Man kan derfor i etterkant av utstil-
lingen arrangere temakvelder der en inviterer publikum til å
fortelle selv samtidig som man viser frem og informerer om
relevant arkivmateriale, litteratur og lignende Her er det
bare å bruke fantasien og tenke utradisjonelt når det gjelder
å komme opp med formidlingsprosjekt. Formidling er et 
relativt nytt område for arkivinstitusjonene. Man har ikke
hatt tradisjon for utadrettet virksomhet mot mulige brukere,
og på dette området har vi mye å lære fra de andre ABM 
institusjonene.

Arkivinstitusjonene må ikke være redde for å prøve ut 
alternative måter å nå publikum med informasjon om 
arkivene. Det beste argumentet for å få forståelse fra 
bevilgende myndigheter på at bevarings- og formidlings-
arbeidet må få tilført økte ressurser er at man kan vise til at
arkivene faktisk brukes. Slik situasjonen er i dag er det 
kommunene selv som har ansvaret for å bevilge penger til
arbeidet med bevaringsverdig arkivmateriale, men Nysæter-
utvalgets innspill om at staten bør finansiere arbeidet med
kommunale og private arkiv med inntil 60% er positivt, og
man kan bare håpe at dette forslaget får gjennomslag hos
sentrale myndigheter. Skal man få arkivene ut til folket og gi

lik tilgang til alle  bruker-
grupper uavhengig av
hvor de bor må beva-
rings- og formidlings-
arbeidet tilføres mer 
ressurser enn det som 
er tilfelle i dag. •
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NYSÆTER-UTVALGET

I KA KONGSBERG
T E K S T :  S T E I N A R M A RV I K

Basis for innstillinga er de signaler som tidligere er gitt i kultur-
meldinga. Der er skissert at fram mot 2014 kunne de se for seg
et arkivlandskap bygd opp rundt sterke regionale arkivinstitusjo-
ner med ansvar for bevaring og formidlig av både kommunale
og private arkiver. Det kan også være interessant å vurdere det-
te i sammenheng med de regionale statsarkivene.

Utvalget går i sin innstilling inn for å få etablert et nettverk av
sterke regionale arkivinstitusjoner.

Disse regionalarkivene skal
innen et geografisk område
ha et samlet ansvar for 
bevaring og formidling av
både statlig, fylkeskommu-
nalt, kommunalt og privat
arkivmateriale. For å få til
dette er det nødvendig at
staten går inn med mid-
ler. Utvalget mener at
det vil være rimelig at
staten, slik som for 
museumssektoren, 

finansierer inntil 60%
av driftskostnadene

for arbeidet med
kommunale

og private
arkiver.

Det blir presentert tre modeller eller faser i utviklingen fram
mot disse regionalarkivene. Den første blir kalt IKA-modellen 
og baserer seg på en grunnleggende målsetting om at alle 
kommuner og fylkeskommuner bør delta i en interkommunal
arkivordning, eller ha egne større, profesjonelle arkiv for å 
kunne oppfylle de krav som ligger i regelverket og i de politiske
føringene. Det bør derfor gjøres godt planlagte initiativ for å
opprette IKA-ordninger i de tre fylkene som står utenfor, og 
for å få med de 79 kommunene som ikke er medlemmer i de 
fylkene der det finnes et IKA.

Den andre modellen kalles arkivsentermodellen og er allere-
de på vei flere steder. Både Stavanger og Trondheim har 
etablert bofellesskap mellom statsarkivene og IKA'ene, og til
dels byarkiver.

Det endelige målet er regionalarkivet som presenteres som
modell nummer tre. Vi har her en sammensmeltning av arkiv-
institusjoner til en felles institusjon som betjener en hel region.
Dette bør ikke nødvendigvis være det samme som arkivet til de
regioner som eventuelt vil overta for fylkeskommunene.

Veien fram hit er nok kanskje tornefull og lang, med store
kulturelle og organisasjonsmessige forskjeller mellom små lokal-
historiske arkiver, IKA'er og statsarkivene. På et møte med de
fleste av landets kommunale arkivinstitusjoner i september, var
uttalelsene om innstillingen svært positiv. Forutsetningen for
suksess ligger i stor grad i statlige ”gulerøtter”. Mangelen ved
systemene, slik de er i dag, er at forskjellige geografiske om-
råder i landet har svært forskjellige arkivløsninger. Noen steder
finnes det gode ordninger både for private, kommunale og stat-
lige arkiver, mens andre deler av landet verken har kommunale
arkivordninger eller lokalhistoriske arkiver. Mange av de arkiv-
institusjoner, som tross alt finnes, er for små til å kunne bygge
opp et faglig sterkt miljø.

Det vesentlige med Nysæter-utvalger er derfor hensynet til en
felles løsning som vil gi publikum i hele landet like muligheter.
Dette vil få oss bort fra den store grad av tilfeldighet som rår
innen privat og kommunal arkivsektor. Dette krever, imidlertid,
en kraftig satsing på disse løsningene fra statens side.

Det er altså store forventninger til utvalgets rapport og de virk-
ninger den kan få for arkivarbeidet i årene fremover. •

Nysæter-utvalget ble nedsatt av Riksarkivaren med oppgave å se nærmere på rammevilkår og oppgaver for

de kommunale arkivdepotene - med særlig vekt på de interkommunale arkivordningene (IKA). I våres kom

utvalget med sin innstilling, som Riksarkivaren vil sende ut til høring i løpet av høsten/vinteren.

Egil Nysæter 
Foto: Steinar Marvik

      



DAGSKONFERANSE OG
«VEKKELSESMØTE» 

1. september hadde nærmere 70 representanter fra kommuner
og fylkeskommuner i Hedmark og Oppland møtt opp for å høre
en rekke innlegg om utfordringer på arkivsektoren og ideer til
løsninger fra en rekke foredragsholdere. Statsarkivaren på
Hamar, Per-Øivind Sandberg, sto for arrangementet og formålet
var å legge et grunnlag for å opprette et samarbeid mellom
kommunene i de to fylkene for å løse de store oppgavene kom-
munene har foran seg. 

Arkivverket var naturlig nok sterkt representert blant fore-
dragsholderne. Riksarkivar John Herstad presenterte riksarkiva-
rens rolle i det kommunale arkivarbeidet og fortalte blant annet
om sin aktive rolle for å få etablert ulike interkommunale arkiv-
ordninger rundt omkring i landet. Avdelingsdirektør Ivar Fonnes
fra Riksarkivet ga en gjennomgang av de helt spesielle utfor-
dringene elektroniske fagsystemer og arkivsystemer gir kommu-
nene med hensyn til blant annet langtidsbevaring. Fra Data-
tilsynet kom Christian With og holdt et fordrag omkring lovverk
vedrørende publisering av personopplysninger på Internett. 

De fremmøtte fikk også høre om hvordan en av kommunene
med erfaring som deltaker i et interkommunalt arkiv ser på den-

ne måten å løse utfordringene på. Tore Gullichsen er styreleder i
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) og har i en år-
rekke vært rådmann i Mandal kommune og presenterte løsning-
en sett fra eiersiden. Hans positive innlegg og utradisjonelle til-
nærming gjorde tydelig inntrykk på de fremmøtte kommunere-
presentantene. Innlegget ble fulgt opp av arkivsjef Kjetil
Reithaug fra IKAVA som fortalte hvordan oppgaven var løst i
Vest-Agder. Han understreket også at IKA-samarbeidet mellom
kommunene i Vest-Agder i praksis er et samarbeid med alle I
KA-kommuner omkring i landet. Det unike nettverket av kom-
munale arkivinstitusjoner gir eierkommunene tilgang på et stort
antall fagpersoner med stor kompetanse på alle felt innen arkiv-
arbeid. Før oppsummeringen presenterte arkivar Oddleif Lian fra
statsarkivet i Kristiansand deres erfaringer i forhold de interkom-
munale arkivordingene i det statsarkivdistriktet.

Etter møtet har arbeidet med å utrede et formelt arkivsam-
arbeid  i Hedmark og Oppland kommet i gang. Vi venter spent
på å se om løsningen også blir et IKA i disse fylkene og hvordan
man ønsker å utvikle et slikt eventuelt samarbeid sammen med
fylkesarkivet i Oppland. •
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INTERKOMMUNALT ARK IV VEST-AGDER
T E K S T :  K J E T I L R E I T H AU G

OM ARKIVFORHOLDENE I HEDMARK OG OPPLAND

Samarbeid med
Bankgata ung-
domsskole gir Arkiv
i Nordland mulig-
het til å presentere
ei unik utstilling til

årets "Arkivenes Dag". Arkiv i Nordland
leverer en del av klassens viktigste
"verktøy" -  nemlig arkivmaterialet En
8. klasse ved Bankgata ungdomsskole
skal studere arkitektur til tre bygninger
og utformingen av et boligområde i
Bodø. Breidablikk, Bankgata ungdoms-
skole, Turisthytta og Galnåsen.
Resultatet av arbeidet deres presenteres

i en utstilling som vises under Mørke
Nu. Mørke Nu er ei samling av fylkets
kulturkrefter, også kalt ei ”samtids-
kulturmønstring”. Utstillinga blir også
en viktig del av Arkiv i Nordlands 
bidrag til Arkivenes Dag, og går av
stabelen 6. november i Nordlands-
museets lokaler.  

Utstillinga blir til som resultat av et
samarbeid med 8.klassen ved Bankgata,
Arkiv i Nordland, Salten Museum og
Mørke Nu. Hjemmesida til Arkiv i
Nordlands er elevenes arbeidsverktøy,
og her legger vi ut scannede eksempler
på hva som fins i våre arkiver på de om-

rådene elevene jobber med. Sidene er
under konstant utforming, og vil 
forhåpentligvis resultere også i ei 
nettutstilling som vil være interessant
for flere enn vi som bruker den nå.

Samarbeidet med Bankgata skole er et
viktig steg videre i forhold til formidling
av arkivmateriale. Arkiv i Nordland ser
mange nye muligheter for samarbeid
med skoler, og håper at dette også gir
mersmak både til Bankgata skole, og
andre som ser nytte av å  levendegjøre
tverrfaglig ulike tema i skolen. •

FORMIDLING AV ARKIVMATERIALE;

ARKITEKTUR I BODØ SETT GJENNOM ØYNENE TIL EN 8. KLASSE

        



Trondheim byarkiv skulle barnet hete.
Nytt navn og ny organisasjonsstruktur
for arkivtjenesten, kommunens interne
posttjeneste og grafisk senter var på
plass 1. september 2005. Byarkivar Tor
Inge Hegvold besatte 4 av 5
fagansvarligstillinger fra egne rekker.
Posttjenesten og Grafisk senter hadde
allerede fagansvarlige på plass, mens 
arkivsektoren som allerede var i ferd
med å samle alle kommunens funksjoner
for postmottak og journalføring skulle
styrkes. Til stillingene som fagansvarlig
for ”Moderne arkiv” med ansvar for å

føre kommunen inn i den fullelektronis-
ke hverdagen og ”Historisk arkiv” med
ansvar for depot og formidling fant man
egne krefter til å bekle rollene.

Stillingen som fagansvarlig for funk-
sjonene rundt postmottak, journalføring
og skanning/digitalisering ble dermed
utlyst. Tilsettingsprosessen gikk greit og
da bunken på 20 søkere var gjennom-
gått og både første og andre intervju-
runde var i havn, sto Rune Nordtømme
innstilt på førsteplass til jobben han så
takket ja til.

På  Runes CV kunne vi se at mannen
var 38 år, gift og har ei datter på to og
et halvt år.

Rune har nærmest hele sin fartstid i
yrkeslivet fra jernbanen. Han startet i
NSB for 22 år siden etter endt mekani-
kerutdanning fra yrkesskolen. I 17 av 
disse årene har han viet tilværelsen til
arkivene -først i NSB, og senere i det 
nyopprettede Jernbaneverket. Der fikk
han med seg utviklinga fra manuelle
journalarkiv til innføring av elektronisk
journal sist på 80-tallet og etter hvert
innføring av elektronisk arkiv/sakssy-
stem. I denne fasen, som skjedde paral-
lelt i alle jernbaneverkets regioner, 
hadde Rune en sentral rolle som 
rådgiver på nasjonalt plan. 
- Hva er det som får deg i en alder av

snart 40 år og 22 års fartstid fra statlig
virksomhet til å skifte beite?

Som resten av offentlig forvaltning er
heller ikke samferdselssektoren skjermet
for omorganisering, rasjonalisering og
sentralisering. Så da vedtaket om sam-
ling av jernbaneverkets arkivfunksjoner
til Hamar kom i 2003 telte jeg lenge på
knappene før familien i fellesskap ble
enige om at ny jobb i Trondheims-
området var å foretrekke. Perioden fra
da av og fram til flytting ble hektisk med
fokus på å få den elektroniske saks-
behandlingen på plass i hele organisa-
sjonen, samt tett samarbeid med
Statsarkivet i Trondheim for å få ordnet,
pakket og avlevert  de arkivene som var
modne for depot. I denne sluttfasen
dukket samtidig stillingen som fag-
ansvarlig for Trondheim byarkivs doku-
mentsenter opp. Jobben virket svært
fristende og jeg søkte umiddelbart. 
- Nå en måned senere hva er dine inn-
trykk så langt?

Fagområdet  virker minst 100 ganger
større enn det tross alt begrensede fag-
området jeg kom fra. Mye skyldes nok at
alt er helt nytt så hvis du spør meg igjen
om et år håper jeg å ha litt mer oversikt.
Samtidig må det sies at jeg har fått med
en fin gruppe der enhetene som har
overført arkivoppgaver har overført 
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SNART GÅR DET PÅ SKINNER I

TRONDHEIM KOMMUNE

RUNE NORDTØMME
INTERVJUET:

TR ONDHEIM BYARKIV
T E K S T :  MO R T E N JO H A N S E N

           



personalressurser med de beste kvalifika-
sjoner på sitt fagområde.

Dokumentsenteret er i dag bemannet
med 7-8 årsverk og vi regner med en bort-
imot tredobling før alle kommunens en-
heter har sine arkivfunksjoner overført til
arkivmiljøet her på Dora. 

Dora 1 er navnet på ubåtbunkeren de 
tyske okkupasjonsmyndighetene bygde
nede på ”Nyhavna” i Trondheim.
Bunkeren har i fredstid inneholdt ulik
småindustri og lagerfunksjoner.
Ubåtbunkeren  inneholder i dag arkiver
og samlinger for en rekke institusjoner i
ABM sektoren. I disse dager reises et nytt
administrasjonsbygg som i tillegg til
Trondheim byarkiv skal huse institusjoner
som Statsarkivet i Trondheim, IKA
Trøndelag, Sør Trøndelag fylkes arkivtje-
neste og deler av Universitetsbibliotekets
virksomhet i Trondheim. Hvem vet om vi
ikke her kan se konturene av et tettere 
regionalt samarbeid eller i ytterste fall en
ny regional arkivinstitusjon for all offent-
lig forvaltning og privatarkivene i regio-
nen. Vi står i alle fall overfor et arkiv-
senter der utrolig mye fagkompetanse 
vil være samlet under ett tak. Det nye 
administrasjonsbygget er beregnet ferdig
til overtakelse ved årsskiftet 2006-2007.
Dette begrenser litt mulighetene for å
overføre arkivfunksjoner fra de ytre en-
heter og inn til Dora i det tempo vi på 
byarkivet og deler av organisasjonen 
skulle ønske.
- Hvorfor har dere slikt hastverk når nytt
bygg står ferdig om drøyt ett år?

Store deler av kommunens enheter
samles i disse dager i nye lokaler på

Tinghusplassen i Trondheim sentrum. I alt
750 saksbehandlere er på flyttefot og det
er ikke beregnet arkivplass nok til at disse
enhetene uten videre kan ta med seg sine
skap og rullereoler til ny adresse.

Arkivfunksjonen må derfor overføres
byarkivet og Dokumentsenteret senest
ved flytting, så vi har her klare utfordring-
er før kabalen går opp. 
- Hvordan har det vært å motivere arkiv-
medarbeiderne ute i organisasjonen til å
si farvel til nye lokaler i Trondheim 
sentrum og farvel til de fagmiljøer de til
nå har vært en del av.

Det skal ikke feies under teppet at 
dette har i enkelte tilfeller vært en utfor-
dring. Når det gjelder fine lokaler er jeg
overbevist om at de som er så heldige å få
bli en del av Doramiljøet vil få topp fasi-
liteter straks vi er på plass i det nye felles-
bygget. Jeg er også overbevist om at de
kvaliteter et sterkt fagmiljø som det nye
arkivsenteret vil være, må bli en svært 
attraktiv arbeidsplass for arkiv og histori-
einteresserte ansatte i hele organisasjo-
nen. Men prosessen vil ta litt tid, enhver
endring innehar elementer av vegring og
utrygghet. Det er her vi får stå på med 
aktiv markedsføring av hva dette kan bli
og et sterkt fokus på teambuilding som vi
sier på trøndersk. 
- Hvis vi til slutt ber deg nevne områder
der du ser dere spesielt vil møte utfor-

dringer framover. Hvilke områder vil du
da nevne?

Den gevinst Trondheim kommune vil
oppnå med et slikt sentralt postmottak
som Dokumentsenteret ved Byarkivet vil
bli, kan ikke måles i færre arkivmedarbei-
dere. Arkivets oppgaver blir større og 
endret i forhold til dagens situasjon.
Gevinsten av en slik tjeneste vil ligge på
kvalitetsøkning på mange ledd i arkiv-
syklusen. Skal vi oppnå rasjonaliserings-
gevinster vil det være på saksbehandlerni-
vå der den fullelektroniske hverdagen kan
gi merkbar gevinst. Forståelse for dette ar-
gumentet kan bli en utfordring på mange
plan i organisasjonen. På mer kort sikt ser
jeg store utfordringer i overføring av arkiv-
funksjoner for de tjenesteområdene med
stor andel av personsensitive dokumenter.
Både helse og barnevernsarkiver vil her
skape hodebry kan jeg se. Vi jobber i dag
med intern jobbrotasjon for å minske sår-
barheten i dokumentsenteret. Jeg ser at
dette må planlegges nøye for slike tjenes-
ter. For øvrig har fagansvarlig utfordringer
nok i å sette seg inn i en såpass kompleks
organisasjon som kommunen er. 2-300 
enheter, mange nye medarbeidere og et
uttall av fagprogram jeg gjerne skulle visst
noe om. Men har etter hvert lært meg å
bruke både mobiltelefonen og det for meg
nye e-postsystemet, så jeg føler at vi er på
sporet av noe stort. •
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Fra venstre mot høyre Eva E. Nyvold, 
Rune Nordtømme, Toril Anita Hanssen, 
Arve Solheim, Ruth Ustad og Målfrid Trøan
(sittende)
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Stage technique international des archives (STIA) - er dei 
magiske orda - grunnen til at eg var i Paris. STIA vil seie 2,5
månader i Paris, kollegaer frå mest heile verda samla, 
lærdom om arkivteori og arkivpraksis, vitje franske arkiv og
prate fransk. Det er nasjonalarkivet i Frankrike som gir meg
og kollegaer frå heile verda denne gåva - som mange etter-
kvart har nytta seg av. Sidan 1951 har nasjonalarkivet arran-
gert dette arkivkurset ein gong i året.

KVIFOR?

For å forklare deg kvifor STIA er spanande for meg, lyt eg
fortelje deg litt om kven eg er. Eg fann vegen til Sogn og
Fjordane etter å ha teke hovudfag i historie ved universitetet
i Bergen. Sidan september 2002 har eg arbeidd ved
Fylkesarkivet. Då eg byrja var eg historikar - no er eg arkivar.
Overgangen skjedde gradvis i løpet av den første tida ved
Fylkesarkivet. Gode kollegaer lærte meg kva proveniens, 
periodisering og Noark tyder, og gjennom praktisk arbeid
lærte eg etterkvart faget. 

Men kva med alle tankane, erfaringane og teoriane som
ligg bak praksisen? Kan det vere andre metodar å arbeide 
etter? Nye tankar om formidling av arkiv? Kva kan vi utrette
gjennom internasjonalt samarbeid? Ja, det var for å få svar
på desse spørsmåla at eg reiste til Frankrike.

ACTION CULTURELLE

Det franske arkivinstitusjonane nyttar omgrepet ”action 
culturelle” om eit av deira viktigaste satsingsområde.

Nasjonalarkivet seier at ”action culturelle” er ei samling av
verkemiddel for å gjere folk kjende med kulturarven. Lik 
tilgang til kultur er eit viktig mål. Byarkivet i Marseilles nyttar
omgrepet om sin politikk for å gjere arkivet og deira sam-
lingar kjent hjå eit stort publikum. Verkemidla består av
mellombelse og omreisande utstillingar, kulturarvdagar, 
foredrag, publikasjonar og å ta imot arkivbrukarar. 

SERVICE EDUCATIF

”Service educatif” er eit unikt tilbod til skuleborn. Ordninga
er eit samarbeid mellom dei franske arkiva og det franske ut-
danningsdepartementet. Kvart år får alle skuleklassar tilbod
om å vitje sitt lokale fylkesarkiv. Målet med ”service educatif”
er å gjere elevane og studentane merksame på den skriftlege
kulturarven i deira fylke slik at dei kan oppdage den rikhaldi-
ge lokalhistoria, men også kva funksjon fylkesarkiva har.
Fylkesarkivet i Yvelines seier at målet med besøka er å utvikle
elevane sin mottaksevne og kritiske sans ved at dei får direk-
te kontakt med dokumenta, reiskapen for å skrive historie.
Målgruppa for skulebesøka er frå barneskulen til og med 
vidaregåande, og arkiva utviklar opplegg som passar for dei
ulike alderstrinna.

Aktivitetane ved eit skolebesøk kan delast inn i to hovud-
kategoriar: kjennskap til fylkesarkivet og arbeid med særskil-
de emne. For at elevane skal verte kjent med fylkesarkivet,
startar besøket med ein kort presentasjon av arkivet. Vidare
viser ein dei fire hovudoppgåvene ved alle arkiv: innhenting
av arkiv, ordning, bevaring og formidling. Elevane vert også

ARKIVUTDANNING I FRANKRIKE

Dette er alle studentane ved STIA våren 2005 og
tre representantar frå det franske nasjonalarkivet.

Eg står som nr. 2 frå venstre i fremste rekkje.

FYLKESARKIVET I  SOGN OG FJORDANE
TE K S T :  KA R I A N N E SC H M I D T V I N D E N E S

Ein vårdag 2005 sat eg på hybelen i Paris. Kva eg gjorde der?  

Jo, det var akkurat det eg hadde tenkt å fortelje deg - berre høyr.
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tekne med på ei omvisning der dei får
sjå originale arkivdokument. Dei sær-
skilde emna som elevane får arbeide
med kan delast inn i fire hovudtema:
skrifttypar, arkivdokument, segl og 
våpenskjold. 

SPØRSMÅL - OG SVAR

Eg er glad for å kunne seie at eg har
fått fleire gode svar på spørsmåla eg
hadde før eg reiste. Særskilt spanande
synst eg det er med ”action culturelle”
og ”service educatif”. På desse områda
har dei etterkvart god erfaring i
Frankrike, erfaringar som vi i Noreg
kan hauste av dersom vi ynskjer å satse
på liknande ordningar. 

I Noreg har vi eit veldig bra arkivfag-
leg miljø som eg nyttar aktivt i arbeidet
mitt ved Fylkesarkivet. Eg er glad for å
seie at eg no også tilhøyrer eit interna-
sjonalt arkivfagleg miljø. Eg vonar at
dette miljøet vil vere ein ressurs i mitt
vidare arbeid som arkivar. •

Passeport pour les Archives er gitt ut av
fylkesarkivet i Seine-Maritime. Boka er
ein praktisk guide til arkiva. Gjennom

boka får ein oversyn over kva arkiv som
har vore skapt i ulike periodar, ein kort

historikk over ulike arkivskaparar og
kunnskap om korleis ein skal nytte 
arkiva. Ulike publikasjonar har ein 

sentral plass i dei franske arkivinstitusjo-
nane. Felles for fleire av bøkene er at

dei er tilpassa brukarane, med bruk av
mange bilete og med enkle tekstar

Dette er ei brosjyre for eit av tilboda fylkes-
arkivet i Aude har til skuleborn. Her skal 
elevane lære om skrifttypar. Dei får lære om 
karolinsk og gotisk skrift og dei får prøve å
skrive dei einskilde bokstavane med dåtidas
skrivereiskap. Elevane får lære om utviklinga
av skrifttypane, og skal til slutt svare på 
nokre spørsmål om det dei har lært.
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BLANT ARKIVARER I 
ST. PETERSBURG 

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

Interkommunalt arkiv Troms inviterte i fjor høst den russiske
historikeren Alexei Jurchenko for å orientere om russiske 
arkiver. Dette innledet et samarbeid og ikke lang tid etterpå
mottok vi en invitasjon fra Galina Lisitsyna som er direktør ved
arkivopplæringssenteret i St. Petersburg. Nå har vi opprettet
varig kontakt med våre russiske kollegaer og er klare til å
finne modeller for å utvide samarbeidet i fremtiden. 

PÅ SEMINAR I ST. PETERSBURG

Opplæringssenteret i Arkiv ved Det Europeiske Universitet i 
St. Petersburg stod som arrangører for seminaret ”Arkivenes
rolle i dokumentasjon av offentlig og privat liv i det 21. år-
hundre” som ble finansiert av Likhachev-fondet i samarbeid
med Det Europeiske Universitet i St. Petersburg, École
Normale Superieur Paris, Universitet i Michigan, Det Franske
Institutt i St. Petersburg, Det Russiske Arkivverket (Rosarkiv),
Arkivkomiteen i Leningradregionen, Statsuniversitetet i 
regionen Tver, Statsarkivet i Firenze og Interkommunalt arkiv
Troms.

Deltagerne kom fra hele Russland og hadde, til tross
for et høyt faglig og teoretisk nivå, en hverdag som
var nokså ulik den vi har. Det var for eksempel flere
som ikke hadde tilgang til datamaskiner. Likevel
skal det understrekes at russerne gjennomfører
digitaliseringsprosjekter på et svært høyt nivå og
har vært flinke til å ta ny teknologi i bruk når den
først har vært tilgjengelig. Hovedproblemet i
Russland synes faktisk å være fulle lesesaler, man må
bestille plass god tid i forvegen dersom man ønsker å
besøke en arkivinstitusjon.

Opplæringssenteret i arkiv retter sin undervisning
mot to grupper: arkivarer og forskere. Universitetet
hvor sentret er plassert utdanner doktorgradsstuden-
ter og gjennomfører forskningsprosjekter, det vil si at

for å være tilknyttet universitetet må man minst ha en hoved-
fagseksamen. Dette viser hvilket nivå man plasserer arkiv på i
Russland.

Seminaret var uten sidestykke det mest lærerike jeg har 
deltatt på. Siden seminaret - som varte ei uke - ikke begynte
før klokken 10 om morgenen, var deltagerne opplagte og 
engasjerte selv etter flere dager med arkivteori. For meg var
det spesielt oppmuntrende å oppdage hvilken interesse både
russere og utenlandske gjester viste for den norske modellen
med interkommunale arkiver, også når det gjaldt privatarkiver
var det stor interesse for hvordan vi løste problemene. Et rett-
ferdig referat ville lett komme til å dekke en hel utgave av
Arkheion, derfor vil jeg her forsøke å konsentrere meg om
noen hovedtrekk ved russiske arkiv slik de ble presentert.

ARKIV OG REVOLUSJON

Historikeren Eugenij Starostin sammenliknet i sitt fore-
drag den russiske og den franske revolusjons forhold

til arkivene. Han viste til at i Frankrike hadde bon-
demassene gått løs på og ødelagt de føydale 

arkivene. De krevde rett og slett arkivene 
utlevert av de gamle føydalherrene. Alle

ble etter hvert gitt innsyn i arkivmateria-
le som ikke ble ødelagt. Dette var en 
del av den franske revolusjonens 
demokratiske prinsipp.
I Russland var ikke den formaliserte lov-

festningen like sterk som i Frankrike, dette
betydde at bondemassene ikke i like stor grad
var interessert i arkivene. Her brente man ned
adelens hus og ødela deres fysiske eiendom for
å sikre at de ikke kom tilbake. Når adelens 

arkiver ble ødelagt i Russland hadde de ofte
stått bak destrueringen selv. De forsøkte å

EN KORT INNFØRING I RUSSISK ARKIVTRADISJON
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slette sin egen fortid ved å ødelegge dokumentene som
bandt dem til den.

Etter hvert gikk imidlertid den russiske revolusjon inn i en
ny fase og bolsjevikene festet grepet om makten. Her gikk
bolsjevikene inn i den rollen som de spontane bondemassene
hadde hatt i Frankrike. For å sikre seg mot tilbakefall planla
Lenin å ødelegge dokumenter som dokumenterte privat 
eiendomsrett. 
Starostin hevdet at både den russiske og den franske revolu-
sjonen ødela dokumenter som kunne bli sett på som kompro-
mitterende for de nye makthaverne. Det som ble ansett som
nyttig ble imidlertid tatt godt vare på. Mens Frankrike hadde
en sterk tradisjon for ivaretakelse av nasjonale arkiver var
denne tradisjonen svakere i Russland. Historisk var innsyn i og
tilgang til russiske arkiver også svært vanskelig i tiden før 
revolusjonen. 

I Russland fortsatte de arkivarene som hadde arbeidet i
Tsarens institusjoner sitt arbeid under Bolsjevikene. De nye
måtene å katalogisere og inndele arkivene på som ble 
introdusert etter revolusjonen reflekterte imidlertid det 
nye samfunnssystemet. For de som ble satt til å gjennomgå
arkivene ble det introdusert tre hovedklasser:
• Nyttig
• Unyttig
• Farlig

UTVIKLINGEN OVER TID

Tatiana Horhordina er en av de mest kjente russiske arkiva-
rene og har skrevet flere bøker om arkivenes historie. Hun ga
en innføring i de russiske arkivene med vekt på tiden fra 1917
og fremover. Bolsjevikene opprettet store statlige arkivfond
konsentrert i statlige arkivinstitusjoner. Arkiver tilhørende 
privatpersoner eller private organisasjoner ble delt opp og
provienensen ble ødelagt.

På 1950-tallet, under Krutsjov, kom den neste store rekon-
struksjonen av de russiske arkivene. Man gikk inn i viktige 
diskusjoner for å avdekke prinsippene for å etablere en verdi-
vurdering av dokumentene. Nye administrative reformer
overførte makt til lavere nivåer i administrasjonen, dette
igjen førte til en vekst i dokumentproduksjonen som igjen 
avfødte slagordet: ”Færrest mulig dokumenter - mest mulig
informasjon!”. 

Statens arkivinstitusjoner ble på denne tiden gitt rett til å
avvise arkiver og dokumenter. Målet var å filtrere ut unød-

vendig dokumentasjon. Dette førte til konflikt mellom arkiva-
rer og byråkrater. En konferanse ble gjennomført av de som
ble regnet som eksperter på verdivurdering av arkiver.
Verdivurderingen skulle ikke lenger være basert på politiske
syn, men på informasjonsinnholdet. Her kom også vurdering-
en av lokale arkiver og lokalhistorie inn i bildet, men spørs-
målet ble så komplisert at arkivrådet som var samlet i 1959
valgte å skille ut lokalarkiver fra diskusjonen.

I perioden fra 1960 til 1970 ble det teoretiske grunnlaget
for russisk arkivvitenskap utvidet. 70-årene var preget av at
kvantitet overtok for kvalitetshensyn. Man forsøkte å samle
størst mulige arkiver, og mest mulig materiale. Samtidig opp-
stod det en tendens til at ulike organisasjoner foretrakk å 
beholde arkivmateriale selv og avleverte bare deler av sine 
arkiver.

I august 1991 befant Russland seg igjen i en revolusjonær
situasjon. Partiarkivene i Moskva ble angrepet av en folke-
mengde som begynte å ødelegge arkivene. En enslig politi-
mann forsøkte å stoppe ødeleggelsene og tok seg inn i 
bygningen. Gulvene var fulle av dokumenter som var revet i
filler. Takket være denne politimannen klarte man å bevare
de viktigste samlingene til kommunistpartiet, politbyrået og
til KGB. Disse arkivene befinner seg i dag ved en institusjon i
Moskva, og innsynsretten er begrenset.

Galina Lisitsyna, direktør for arkivopplæringsenteret
i St. Petersburg

>>>
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RUSSISK ARKIVLOVGIVNING

Andrej Artizov fra det russiske arkivverket (Rosarkiv i Moskva)
presenterte den nye Russiske arkivloven. Den første arkivloven
etter Sovjetunionens sammenbrudd kom i 1993 og i løpet av
de 10 årene som var gått hadde det i følge Artizov foregått så
store endringer i det russiske samfunnet at en ny arkivlov var
nødvendig. Den nye loven dekker en del av det offentlige som
tidligere ikke hadde vært lovregulert på samme måte, nemlig
lokale myndigheter. Dette regnes ikke som en statlig form for
myndighet. Den nye loven skiller seg også fra den gamle ved
at arkivdokumenter nå blir behandlet som eiendom. I loven fra
1993 fantes det et element av felles eller delt eiendomsrett
som i følge Artizov var en levning fra den gamle eiendoms-
retten til kommunistpartiet.

Tidligere dekket lovgivningen kun den delen av de offent-
lige arkivene som var knyttet til arkivfondene. Et arkivfond 
betyr i denne sammenhengen en samling arkiver som fra det
skapes til det deponeres sees som en enhet og skal på samme
historiske depot. I Norge kan statens regionale arkiver sies å
utgjøre Statsarkivenes arkivfond dersom vi velger å nytte den
russiske bruken av begrepet. Som i Norge er det i Russland
også kun en liten del av arkivene som kan sies å tilhøre et 
arkivfond i den forstand at det er sikkert hvor det vil ende sine
dager i samme øyeblikk som det skapes. Andrej Artizov hevdet
at over 97 % av de Russiske arkivene ikke tilhørte arkivfond i
henhold til den gamle arkivloven. Disse blir nå gitt legal status
i den nye loven. Mens arkiver fra det kommunale nivå ikke var
regulert av den gamle loven og i følge Artizov kunne bli solgt
eller gitt bort som gaver, er dette ikke lenger mulig. Likevel er
det tydelig at reguleringen av det kommunale nivået ikke går
langt, her legger loven opp til ulike modeller avhengig av for-
skjeller i lokalforvaltningen i ulike områder. Dette gjenspeiler
imidlertid rent faktisk den russiske virkeligheten hvor forhold-
ene varierer sterkt fra område til område. Verdt å merke seg er
det for øvrig at den russiske arkivloven regulerer hvilke 
institusjoner som har lov til å oppbevare arkiv.

UTENLANDSKE ARKIV I RUSSLAND

I Russland befinner det seg en mengde arkiv fra utenlandske
arkivskapere. Mange av disse tilhører ulike land som var 
tilknyttet østblokken. I løpet av 90-årene ble mange spørsmål
knyttet til disse arkivene løst. Likevel er fortsatt mange arkiv
av utenlandsk opprinnelse oppbevart i Russland. Arkiv som 
tilhørte de nazistiske landene blir ansett som å tilhøre den 
russiske stat. 

Dette er imidlertid ikke uten videre enkelt. Franske arkiv ble
for eksempel først beslaglagt av de tyske okkupantene før de
senere ble overtatt av Russland. I dag er en del av disse 
arkivene i ferd med å bli tilbakeført. Også ulike privatarkiver
fra utlandet befinner seg i russisk varetekt. Dette dreier seg

blant annet om jødiske dokumenter som ble tatt av tyskerne
under og før andre verdenskrig.

For å returnere arkiv til de opprinnelige eierne krever russer-
ne penger. Av og til utveksler de også dokumenter mot 
dokumenter. Russerne hevdet at siden de tok så godt vare på
dokumentene i så lang tid har de krav på å få sine utlegg 
refundert. Her ble Ukraina som vederlagsfritt tilbakeførte 
dokumenter av utenlandsk opprinnelse brukt som ett eksem-
pel på hvordan ting ikke burde gjøres av representanten fra
Rosarkiv (det russiske arkivverket). 

SAMARBEIDET MÅ FORTSETTE

I forbindelse med seminaret ble det også gjennomført en
rundebordkonferanse om ”internasjonalt samarbeid ved-
rørende profesjonell utdanning for arkivarer”. Både russiske,
franske, amerikanske og italienske modeller ble presentert. 
De første skrittene mot et felles norsk-russisk samarbeid ble
også tatt, forhåpentligvis kan vi nå frem til en felles konferan-
se om ikke så alt for lenge. Her må imidlertid hele arkiv-
landskapet i Norge komme på banen. Vi har mye å lære av 
russerne, og vi har også ett og annet å lære bort.  •

>>>

Noen institusjoner er vakrere enn andre, detalj av
taket ved arkivopplæringssenteret.
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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 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse:  Sarpsborg rådhus, 
Glengsgt. 38, Sarpsborg
Tlf: 69 11 62 49 - 69 11 62 60  
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com

Personale:
Vigdis Bjørnstad, daglig leder
Tlf: 69 11 62 49 Mobil: 906 414 89
E-post: vib@sarpsborg.com
Lene-Kari Bjerketvedt, arkivfaglig kons.
Tlf: 69 11 62 60 Mobil: 958 94 291
E-post: lekb@sarpsborg.com

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

NY EIER
Østfold interkommunale arkivselskap IKS ønsker Moss kommune velkommen som ny deleier i selskapet
gjeldene fra 01.06.2005. Vi synes det er spennende å få en ny deleier og ser frem til å samarbeide med
dere. Med den nye eieren har selskapet nå 16 eiere.  

ARKIVLEDERFORUM
1. september hadde vi arkivlederforum i Sarpsborg rådhus. Det var 22 personer tilstede. Hilde Lind fra
Indre Østfold kommunerevisjon IKS orienterte om dokumentasjon i forbindelse med forvaltnings-
revisjon sett fra revisors ståsted. Det viste seg at man hadde mange sammenfallende interesser. 
Diskusjoner i grupper om ulike temaer er noe vi vil videreføre når vi har arkivlederforum, da utbyttet
fra slike diskusjoner ofte blir veldig bra. Deltakerne ga tilbakemelding om at de var veldig fornøyd med
dagen og programmet. 

ARKIVPLAN
10 kommuner er i gang med å legge inn informasjon i elektronisk arkivplan. Vi vil arrangere et arkiv-
plankurs i høst og et arbeidsseminar hvor vi praktisk kan jobbe videre med å få lagt informasjon i elek-
tronisk arkivplan. Dato for disse to arrangementene vil vi komme tilbake til.  

GENERELT
Det i høst stor aktivitet ute hos våre eiere. Vi kan bla. nevne at Sarpsborg kommune skal innføre skan-
ning og elektronisk arkiv, Rakkestad kommune etablerer sentralarkiv, Skiptvet og Trøgstad kommune
skal innføre elektronisk sak/arkivsystem, Moss kommune skal gå over på Noark 4 system, Våler kommu-
ne jobber med utarbeidelse av dokumenthåndteringsrutiner. I tillegg til dette har vi i det fleste 
kommunene satt i gang ordningsarbeider.  IKA Østfold bidrar selvfølgelig i alle disse arbeidene med
bla. rådgivning. 

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 har
overført 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 forskjellige
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 Fotoware. Verktøyet er fore-
løpig tatt i bruk av sentraladministrasjonen i fylkeskommunen. 
Et annet prosjekt omhandler digitalisering av eldre arkivmateriale, for å gjøre enkeltdokumenter til-
gjengelig 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
Fakkelgården
Vormstuguvegen 40, 
2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00,  Faks: 61 27 18 01
Epost: fylkesarkivet@oppland.org
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@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

                   



AUST-AGDER
KULTURHISTORISKE SENTER, ARKIVET

PERSONALNYTT
Kjell-Olav Masdalen er nå tilsatt som direktør ved Aust-Agder kulturhistoriske senter (AAks). Berit Stie 
fortsetter å fungere som kst. arkivstyrer for arkivavdelingen ved AAks. Inge Manfred Bjørlin ble 1. mai 
tilsatt i nyopprettet arkivar/rådgiverstilling. Bård Raustøl har sluttet hos oss og begynt i ny jobb hos IKAVA. 
En ny arkivar/rådgiver er tilsatt og vil begynne hos oss så snart som mulig.

ORGANISASJONSUTVIKLING
En ny organisasjon tar form på Aust-Agder kulturhistoriske senter. Senteret er nå delt inn i tre avdelinger: 
arkivavdelingen, museumsavdelingen og en felles formidlingsavdeling. Arkivets lesesal vil naturlig høre inn
under den nye formidlingsavdelingen. I tillegg er det opprettet en stab dirkekte underlagt direktøren, og det
er utnevnt egen forskningsleder for senteret.

ARKIVDEPOT
Våre arkivmagasiner var fulle. Vi har nå installert nye mobilreoler i våre eksisterende tilleggslokaler i
Barbudalen, og har fått 1400 nye hyllemeter. Dermed har vi igjen kapasitet til å ta i mot nye arkiver. Vi jobber
nå spesielt med å få inn flere arkiver fra kommunene og fra de videregående skolene i fylket.

SEMINARER OG KURS
Det vil bli holdt kurs i personalarkiv og personaldokumentasjon 26. oktober. I løpet av høsten er det også
planlagt å holde et nytt møte i arkivfaglig fylkesforum. Vi jobber også med arkivenes dag i november, der 
vi vil ha et spennende program med foredrag og flere utstillinger. Vi bidrar også på museumsavdelingens 
utstillingskurs, med innlegg om bruk av arkiver og fotografier.

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
NY MEDARBEIDER
1. august begynte Petter Pedryc som IT-arkivar hos oss. Hovedansvaret hans vil være arbeide med uttrekk og
avlevering av databaser. Vi har en tid fremover fått en prosjektmedarbeider. Hun heter Anne Magnussen og
vil arbeide med bl.a. registrering av personregistre. Det er også utlyst stilling som depotarkivar. Det er ventet
at vi har en person på plass ved årsskiftet.

UTVIDELSE AV DEPOTKAPASITETEN
Det er bestilt nye hyller til vårt arkivmagasin i Bussedalen. Dette er en 2-etasjes løsning fra Constructor
Norge AS som vil gi plass til ca.1716 hm. Hyllene ventes levert mot slutten av oktober slik at hyllene skal stå
ferdige ca.18.november. Dette vil forbedre situasjonen for vårt mottak av arkiver ganske radikalt. I dag er alt
helt fullt.

MER KONTORPLASS
Fra 1. oktober overtok vi tre kontorer i andre etasje i Nansensgate 1. 

REGIONALE MØTER
Det vil iløpet av høsten arrangeres ny runde med regionale samlinger. Tre av våre regioner vil gå sammen
om temaet dokumenthåndtering vedr. kommunale anbud og innkjøp. 

12-K SAMARBEID I VESTFOLD
Mange kommuner i Vestfold fylke går sammen om felles innføring av nytt sak-/arkivsystem. IKA Kongsberg
er engasjert i prosessen for å sikre at de nye arkivrutinene og andre arkivrelaterte problemstillinger blir 
behandlet på best mulig måte.

ARKIVFORMIDLING FOR SKOLEELEVER
IKA Kongsberg  har blitt invitert til å delta i et samarbeidsprosjekt om arkivformidling som ABM-utvikling
har tatt initiativ til. Målet med prosjektet er å utvikle erfaring, metode og kunnskap om formidling av arkiv
til skoleelever.

Adresse:
Parkveien 16, 4838 Arendal

Tlf: 37073500, Faks: 37073501
E-post: postmottak@aaks.no

Nettsted: www.aaks.no

Åpningstider Arkivet:
Ekspedisjon: Man -fre 8-15

Lesesal: 15.9-14.5
Ma,on,fr kl. 9-15, ti,to kl. 17-20
Lesesal 15.5-14.9: ma-fr kl. 9-15

Personale arkivavdelingen:
Berit Stie, kst. arkivstyrer

Bodil Mortensen, sekretær
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf

Gro Stormoen Nilsen, rådgiver
Anne Tone Aanby, arkivar

Kjell Knudsen, arkivar
Claus Å. Gramm, bokbinder

Ismail Rafieh, bokbinder
Inge Manfred Bjørlin, arkivar

Engasjementer:
Jerry Aas, ekstrahjelp ordningsarbeid

Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle,

Evje og Hornnes, Froland, Gjerstad,
Grimstad, Iveland, Risør, 

Tvedestrand,Valle, Vegårshei, Åmli,
Aust-Agder fylkeskommune

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 79 657

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

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

Torfinn Fønset, ordningsmedarbeider
Tlf.: 32 86 63 78

E-post: torfinn@ikakongsberg.no
Petter Pedryc, rådgiver

Tlf.: 32 86 63 78 Mob. 974 25 327
E-post: petter@ikakongsberg.no

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

Krødsherad, Lier, Nedre Eiker, Nore og
Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken, Sigdal,

Øvre Eiker,  Andebu, Hof, Horten, Lardal,
Larvik, Nøtterøy, Sande, Svelvik, Tjøme,

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

Vinje, Asker, Buskerud fylkeskommune
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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, arkivsjef (vikar)
Tlf: 51 50 12 82  Mob: 917 74 397
E-post:
annelise.kirkerud@ikarogaland.no
Vigdis Bergstad, Permisjon
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
Elin Lea Christensen (midl. ansatt)

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

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 
Bård Raustøl, rådgiver
E-post: raustol@ikava.va.no
Tlf: 38 14 55 97
Betty D.Stensgård, sekretær
E-post: stensgard@ikava.va.no

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

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

VEST-AGDER
PERSONALET
Bård Raustøl er begynt i sin stilling som rådgiver ved IKAVA. Han skal ha depotarbeide som hoved-
oppgave.  Frem til Turid Holen begynner i januar, vil han arbeide en god del med rådgivning innen 
arkivdanning. Bård kommer fra Aust-Agder kulturhistoriske senter og har bred erfaring fra arkivarbeid 
i ulike institusjoner. I en liten stund fremover vil noe tid gå med til intern opplæring, men Bårds erfaring
gjør at det burde gå ganske raskt. Vi har også tre prosjektmedarbeidere som med ordning av eldre 
arkiver i tillegg til vårt faste arbeid.

HJEMMESIDEN
Vi har i det siste lagt litt energi inn i å oppdatere hjemmesiden vår oftere. I tillegg til de vanlige sakene,
har vi startet en publiseringsserie på siden som vi ser på som en del av våre depotoppgaver. Vi vil jevnlig
presentere dokumenter fra eiernes arkiver. Vi legger ut skannede versjoner av dokumenter som kan bely-
se dagsaktuelle saker, historiske fenomener eller ganske enkelt være fine å se på. Hvert dokument blir
ledsaget av en artikkel som forklarer litt om bakgrunn og innhold. I første omgang vil vi publisere nye
smakebiter hver måned. I tillegg vil vi ved passende anledninger publisere artikler i sammenheng med ak-
tuelle saker i lokalsamfunnet. 

SAK/ARKIVINNKJØP I MEDLEMSKOMMUNENE
8 kommuner i Vest-Agder, de såkalte DDV-kommunene, står for tiden midt oppe i felles innkjøp av sak/ar-
kivsystem. IKAVA deltar i prosessen som arkivfaglig rådgiver. Også i Vest-Agder fylkeskommune er samme
prosess i gang og vi er involvert som arkivfaglig rådgiver også der. Vi ser på dette som en naturlig del av
vårt tjenestetilbud, både med hensyn til kompetanseoverføring mellom kommunene, men og som et ar-
beid for å bedre arkivdanningen hos eierkommunene. Dette vil igjen øke sjansen for å få akseptable avle-
veringer til depotet i fremtiden når disse systemene en gang skal avleveres.

IKA

GENERELT
Det ABMU støttede samarbeidsprosjektet mellom Hå kommune og IKA Rogaland ”Amerikafeber” er nå i
avslutningsfasen og i den forbindelse er det en utstilling, som er laget av elevene i Hå i samarbeid med
IKA Rogalands konsulent og konservator. Se for øvrig vår hjemmeside. Videre er vi representert i arbeidet
med El-arkivprosjektet. Det arbeides med en rapport om sammenslåingsprosessen av kommunene Ølen og
Vindafjord.

Arkivplan.no-arbeidet  pågår kontinuerlig og de fleste av kommunene er nå kommet godt i gang. Vår
konservator er i gang med  å kartlegge papirmaterialet i utvalgte museer i fylket i forbindelse med et
ABMU-støttet papirkonserveringsprosjekt i tillegg til å utføre det kontinuerlige arbeidet med å utbedre
kvaliteten på materialet som befinner seg i depotet.

Ordningsarbeid ute i kommunene og i magasinet pågår uavbrutt.  Det er en økende tendens i etter-
spørsel av deponert arkivmateriale, både fra kommuner, privatpersoner og fra lesesalsgjester. Vi får 
kontinuerlig inn arkivmateriale til vårt depot fra kommunene. Rogaland fylkeskommune som har fattet
vedtak om å benytte oss som depot har  hatt en større overførsel. I skrivende stund (oktober) har første
møte i arbeidsgruppen for regionalt arkivsenter i Rogaland blitt satt på kalenderen.Rogaland
Kontrollutvalgssekretariat IKS vil bli innlemmet IKA-familien fra nyttår.

KURS
Vi har hatt kurs i personaldokumentasjon i Haugesund  I samråd med IKA Hordaland ble det sendt invita-
sjon til deres medlemmer og det var god oppslutning både av Hordalendinger og Rogalendinger. Kurs i 
arkiver i den kommunale helsetjenesten holdes i oktober.

PERSONALNYTT 
Elin Lea Christensen er midlertidig ansatt fram til mai 2006 og skal ha som primæroppgave å ordne og 
katalogisere arkivmateriale, samt ta hånd om innbindingstjenesten. 

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

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

ROGALAND IKS

                            



BERGEN BYARKIV
16. juni 2005 kunne Bergen Byarkiv endelig foreta offisiell åpning av sine nye lokaler. Forfatteren Stig
Holmås leste glimrende prolog, byarkivaren holdt åpningstale, ordfører Herman Friele foretok den høytide-
lige åpning og Olav Dale/Magne Thormodssæter  trakterte lett kamuflerte bergenssanger i lekker jazzinn-
pakning. Deretter var det tid for hilsninger, 15 i tallet, byråd Henning Warloe måtte innrømme at han aldri
hadde vært på en åpning med flere hilsninger. 

Flytting av 17000 hyllemeter arkiver og 2000 hyllemeter bøker fra 12 lokaler til Byarkivet er nettopp ferdig,
en flytteoperasjon som tok 16  måneder. Henning Meyers store bergenstegning ble flyttet fra Rådhusets 
foaje, og pryder nå vårt møte/kurslokale.

Det er kommet mange delegasjoner for å se på lokalene. Lengst hjemmefra var nok Deputy Director Zhu
Qiliang som besøkte oss 13. september sammen med 5 kollegaer fra Shanghai Byarkiv. Styret i ABM-
utvikling la sitt styreseminar hit 30.-31. mai bl.a. for å se på lokalene og få en orientering om Byarkivets 
arbeid og om privatarkivarbeid.  

I forbindelse med åpningen har vi produsert utstillingen ”1905 - 2005: 100 dokumenter”.  Den viser 
utviklingen av Bergenssamfunnet siden unionsoppløsningen gjennom en rekke dokumenter.
I arbeidet med både utstillingsrommet og selve utstillingen har vi vært opptatt tilgjengelighet for ”alle”, 
i første omgang funksjonsfriske, synshemmede, hørselshemmede og bevegelseshemmede.  
Utstillingen er delvis bygd opp som en tradisjonell utstilling, med arkivdokumenter i montre eller i glass 
og rammer, men vi har også tatt noen nye grep for å aktivisere publikum. Vi har stilt ut originaldokumenter
i gamle tegningskap, hvor publikum selv må åpne skuffene. Vi har samlet kopier av dokumenter i 
temaalbum som publikum kan bla i, vi har stilt ut ulike typer lagringsmedia og arkitekturmodeller som 
publikum kan ta i. 

I forbindelse med ekstremværet i september fikk vi litt å gjøre. Vi måtte hjelpe Fana Sparebanks kunder
med vannskadete dokumenter da bankboksene sto under vann (frysetørring), og vi måtte på kort varsel
hente frem alle relevante dokumenter vedr rassikring og lignende i Hatlestadområdet.

7.-9- september arrangerte Bergen Byarkiv KAI-konferansen 2005. 

Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS, 

Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Telefon: 55 56 62 83 Telefax:  55 56 62 40

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
Dessuten Sentralarkivet, se nedenfor

Foto og digitalisering:
Anne Louise Alver, avdelingsleder

Rune Kilen, rådgiver
Formidling og publikumsbetjening:

Mona Nielsen, avdelingsleder
Åsta Vadset. arkivar

Marit Haugland, konsulent
Edna Olaug Kallset, rådgiver

Depot og katalog:
Knut Geelmuyden, avdelingsleder

Grete Fjeldtvedt, rådgiver
Paul Lossius, bokbinder

Per Meyer, typograf
Bjørn Borlaug, saksbehandler

Tiankham Johannesen, renholder
Privatarkiver/LAB:

Terje Haram, avdelingsleder
Birger Haugdal, arkivar

Prosjektmedarbeidere: Aslak Wiik, 
Aslak Wiik, Kristin Kjos, Tor Jarl Knutsen,

Bjarne Medbye, Ine Merete Baadsvik,
Ragnhild Botheim, Knut Skeie Alsaker,

Oddbjørn Berntsen, Olav Mjelde, 
Ingfrid Bækken, 

Morten Sverre Jenssen, 
Birgit Stølen,

Sivilarbeidere: 
Lars Holen, Alexander Lund
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Postadresse BBA sentral: 
Boks 7700, 5020 Bergen

Personale: 
Kari Amundsen, Grethe Andersen

Nina Buene, Marita Eide
Grethe Espedal, Rune Gjerde

Ingebjørg Gullbrå, Elisabeth Håvåg
Heidi Johannessen, Brith Kvale

Tina Lindstrøm,Geir Madsen
Liv Meyer, Betty Salhus

Astrid Skarsvåg, Tore Skaug
Inger Strømme,

Anne-Marie Vatle Tangen
Bente Toft, Vidar Woldseth

Birte Marie Rine Young

E-postadrese:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no

UTVIDING AV SENTRALARKIVET.
Den 1. april ble den felles arkivtjenesten for Bergen kommunes største byrådsavdeling (Byrådsavdeling for by-
utvikling) slått sammen med Sentralarkivet. Dermed har Bergen kommune én felles arkivtjeneste for samtlige
byrådsavdelinger - inkludert en del underliggende etater. Sentralarkivet har kontor i hele rådhusets 3. etasje,
og består av ca 20 ansatte. 

De ansatte rapporterer til fagsjef for moderne arkiv ved Bergen Byarkiv. Dette vil si at sentralarkivet er en
del av byarkivet og avdeling for moderne arkiv. Sentralarkivet skal være ledende innen moderne arkivdan-
ning. Personalet her er spesialister på bruk av kommunens sak- arkivsystem, og må ha kunnskap om de sider
ved den teknologiske utviklingen som påvirker arkivfaget. Arkivpersonalet er viktige ressurspersoner for saks-
behandlere og ledere i kommunen. 

MOTTAGELSE I SENTRALARKIVET  
I forbindelse med KAI-konferansen i Bergen 7.-9. september, ble det arrangert en liten mottagelse og omvis-
ning i Sentralarkivet. Vi hadde besøk av ca 35 arkivkolleger fra Finmark i nord til Agderfylkene i sør. Gjestene
lot seg imponere over hvordan Bergen kommune har organisert arkivtjenestene - ved å legge det hele (fra
danning til depot) inn under byarkivet. 

40-ÅRSJUBILEUM
Sentralarkivets Grethe Andersen har vært ansatt i Bergen kommune i 40 år. Dette ble feiret den 20 september.
Det er en styrke for en virksomhet og et arkiv å ha så trofaste medarbeidere. Inngående kjennskap til den
kommunale organiseringen gjennom en lang yrkeskarriere gir gode ringvirkninger til oss andre i arkivet.  

SENTRALARKIVET

                                      



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

HORDALAND IKS
ARKIVPLAN:  Os kommune har sett i gang arbeid med å oppdatere arkivplanen og har inngått avtale om
arkivplan.no. Dei er den trettande kommunen i Hordaland som tar i bruk arkivplan.no. 

Dei aller fleste kommunane i fylket har ein arkivplan på papir som dei har laga tidlegare. Når dei skal
oppdatere arkivplanen sin velgjer dei fleste å gå over til ein elektronisk versjon og bruke arkivplan.no som
verkty. Ein stor del av arbeidsprossessen med å lage arkivplan er likevel den same som for papirversjonen
og er derfor kjent for kommunane.

ELEKTRONISK ARKIV: IKAH har etablert elektronisk depotteneste for 20 av kommunane i Hordaland. Vi har
til no 6 avleveringar, alle Koark-baserte sak-arkivsystem (Forum Winsak og Kontor 2000). Vi arbeider med
uttrekk og dokumentasjon av ein del pre Noark-system, SRSak og ForumSak og Unique Sophie. Vi har også
mottat data frå fagasystema Familia, Gerica, Fsys2000, Unique Omsorg og WIS.

IKAH deltar også i prosjektarbeid med fleire av kommunane om innføring av Noark 4- baserte 
sakarkivsystem. Jan Tore Helle ved IKAH er prosjektleiar for Nasjonalt samarbeid for handtering av 
elektronisk arkiv i kommunal sektor.

ORDNINGSARBEID: Deler av det eldre arkivet etter Os kommune, alle protokollane,  vart i sommar ordna
og katalogisert med 10 hyllemeter. Ordninga og katalogiseringa av det eldre arkivet etter Etne kommune
er straks sluttført.  Det same gjeld for det eldre arkivet etter Ulvik herad, men her står det att å henta inn
for ordning  eit par arkivskaparar, mellom anna skulevesenet. Ein del av kommunen sitt arkivet  gjekk tapt
under bombinga av Ulvik i 1940.  Dette vert no synleggjort ved mangel av ymse arkivskaparar og arkivseri-
ar før 1940. 

Vidare vil arkivet etter tidlegare Strandvik kommune vera ferdigstilt ved utgangen av året.  Arbeidet
med det eldre arkivet etter Askøy kommune har starta opp, og arbeidet med Tysnes kommune vil ta til før
vinteren.  Samstundes med dette er protokollane for dei største arkivskaparane i Odda kommune under
registrering.  Deler av ferdige arkivkatalogar er lagt ut på våre nettsider.  Sjå www://hordarkiv.hl.no, under
Kommunal historie. 

PERSONALNYTT: Arkivsjef Jorunn Dobbe kom i august attende etter permisjon.  Arkivkonsulent Kjersti
Engvik Nygaard slutta ved IKAH i september, og stillingen er lyst ledig for tilsetjing snarast. 

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

27

ARKIVDEPOT: Dei 13 kommunane med depotavtale for papirarkiv har no deponert mesteparten av sine
eldre arkiv. Ein har også byrja ta inn arkiv frå etter 1965. 12 kommunar har deponert til saman 17 data-
sett el-arkiv. Deponering av personregistermateriale går kontinuerleg føre seg. IKA har også lesesal i til-
knyting til arkivdepotet. 

ARKIVPLAN: 20 kommunar er no i gang med å leggje inn informasjon i elektronisk arkivplan.

ELDRE ARKIV: Arbeidet med ordning og registrering  går kontinuerleg føre seg. På heimesida kan ein 
søkje i arkivkatalogane over dei registrerte, eldre arkiva frå til saman 27 kommunar.

ULIKE PROSJEKT: IKA tek del i nasjonale prosjekt knytt til el-arkiv og elektronisk arkivplan, og har leiar
ansvar for prosjektet OpenArms. 
IKA har vorte utpeika som koordinerande organ for privatarkiv i Møre og Romsdal og alt ligg no til 
rettes for at IKA får ein privatarkivteneste frå 2006.
IKA har fått ansvaret for oppretting og koordinering av Kulturnett Møre og Romsdal; ein felles internett-
portal med kulturinformasjon frå heile fylket. Lansering oktober 2005. 
IKA har markert jubileet for unionsoppløysinga i 1905 med ei større nettutstilling med avfotograferingar
og avskrifter av arkivkjelder.
IKA har fått stønad for å gjennomføre ei kartlegging av fiskerihistoriske arkiv i løpet av 2005.
IKA har inngått samarbeide med Arbeidarbevegelsens Arkiv for Møre og Romsdal, og om lag 50 hylle-
meter med arbeidararkiv er no flytta over til IKA sine magasin. 

PERSONALE: Tonje Ramse Trædal slutta i IKA Møre og Romsdal i september 2005. 

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

MØRE OG ROMSDAL IKS

Adresse hovudkontor IKAM&R:
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, arkivkons.
Tlf.:71 58 61 39
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
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

                                   



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

TRØNDELAG IKS
DEPOT FOR DIGITALE ARKIVER: Vi har nå oppgradert vårt miljø for håndtering av digitale arkiver, og vil i
løpet av vinteren og våren 2005/2006 håndtere en rekke digitale avleveringer. Mange av avleveringene
vil være fra Noark-3 hos kommuner som har gått over til Noark-4, men også avleveringer fra fagsystemer
forventes å øke. Vi vil også bruke tid i høst og vinter på dokumentasjon av arbeidet med digitale avleve-
ringer slik at det kommer inn i ”eArkivprosjektets” metodehåndbok.

DEPOT FOR PAPIRBASERTE ARKIVER: Etter at vi har mottatt resten av Verdal kommunes historiske arkiv
og en del klientarkiv fra andre eierkommuner, er bestanden av papirbaserte arkiver nå kommet opp i
omkring 2275 hyllemeter. I tillegg til ordning, katalogisering og formidling fra deponert materiale arbei-
des det med kartlegging av lokal- og privatarkiver

KURS OG INFORMASJONSVIRKSOMHET: Oppfølging av arkivplan.no avholdes både i oktober og novem-
ber. I tillegg arrangeres kurs for ansatte innen barnevern 3. november og Noark-4 kurs/ overgang til elek-
troniske arkiver 28. november.

PERSONALE: Merete Brenn startet hos oss i desember 2004, og er nylig ferdig med ordning og katalogise-
ring av Holtålen kommunes arkiver. Randi Leistad har siden mars arbeidet med grovordning av arkiver
fra Malvik og Melhus kommuner. For tiden jobber hun med elektronisk verktøy for avlevering av papir-
basert arkiv. Tove Nypan begynte i august d.å. og har grovordnet arkiv fra Ørland, Lierne og Meråker
kommuner. Ole Richard Slåttøy har jobbet hos oss et halvt år, og han har blant annet gjort mye arbeid
med våre nye hjemmesider som kommer i løpet av november. Gro Løkvoll er tilbake fra permisjon i mars
2006.

28

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

Trondheim byarkiv holder til i ubåtbunkeren DORA 1 hvor det bak tre meter tykke betongvegger opp-
bevares over 10 000 hyllemeter med arkivmateriale fra aktiviteter i Trondheim siden midten av 1700-
tallet.  Byarkivet er Trondheim kommunes utøvende fagorgan innen dokument- og arkivbehandling,
post- og grafiske tjenester. Enheten er inndelt i fem fagområder med hver sin fagansvarlig og teller 
(pr. sept.05)  til sammen 35 ansatte.

POSTTJENESTEN: Tjenesten er en fellestjeneste for alle avdelinger, bedrifter og enheter i Trondheim 
kommune og skal sikre en forsvarlig intern og ekstern ekspedering av kommunens postsendinger.
Det mottas ca. 2.000 eksterne og ca. 2.000 interne forsendelser daglig, som sorteres og fordeles på 
6 postruter. 

DOKUMENTSENTERET: Dokumentsenteret er et nyopprettet område ved Trondheim byarkiv som ble 
etablert i forbindelse med prosjektet for sentralisering av postregistrering og arkivering.
Hovedoppgavene er å ivareta service ovenfor kommunens enheter når det gjelder den daglige arkiv-
danningen. Kommunens post blir journalført, skannet og fysisk arkivlagt ved Dokumentsenteret og 
distribuert elektronisk via sak-/arkivsystemet. 

MODERNE ARKIV: Trondheim byarkivs fagområde for moderne arkiv fokuserer på fremtidsrettede 
arkivaktiviteter. Sentrale arbeidsoppgaver er systemansvar for og systemutvikling av sak-/arkivsystem,
kursing/opplæring, arkivplan, postliste og etablering av overordnede rutiner for arkivdanning. Det 
legges opp til stor grad av kommunikasjon med alle nivå i kommunen gjennom både prosjekt og kursing.

HISTORISK ARKIV: Fagområdet Historisk arkiv tar hånd om depot og formidling og er til stor hjelp for
slektsgranskere, hovedfagsstudenter, historikere og alle andre som er interessert i byens historie.
Byarkivet har ansvar for at arkivmaterialet er tilgjengelig for publikum på egen lesesal. Historisk arkiv
håndterer også krav om innsyn i deponerte arkiv.

GRAFISK SENTER: Grafisk senter produserer grafiske tjenester for kommunale enheter, men også 
eksterne kunder. Det utføres trykksarbeide, skjemafremstilling, plotting i store formater, fargeprint og 
sort kopiering. Det utføres innbinding, fotografering og skanning. Daglig produseres det i sort print 
ca. 44.000 ark og ca. 4.000 ark i fargeprint.
Alle som jobber i den grafiske prosessen har grafisk utdanning. 

Besøksadresse:
Dokumentsenteret, 

Moderne arkiv og Historisk arkiv:
Maskinistgata 1, Dora 1.

Posttjenesten og Grafisk senter: 
Lade Allè 80.

Postadresse: 
Trondheim byarkiv, 7004 Trondheim

Tlf.: 72548280  Faks: 72546300
e-post: trondheim-byarkiv.

postmottak@trondheim.kommune.no
Nettsted: 

www.trondheim.kommune.no
Åpningstider:

08.00-15.30
Kontaktinfo fagansvarliggruppen:

Tor Inge Hegvold, enhetsleder
Epost: tor-inge.hegvold@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72542237
Rolf Albert Johansen, fagansvarlig

Posttjenesten
Epost: rolf-albert.johansen@

trondheim.kommune.no
Tlf.: 72548291

Rune Nordtømme, fagansvarlig
Dokumentsenteret

Epost: rune.nordtomme@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72542230
Kari Korsen, fagansvarlig 

Moderne arkiv
Epost: kari.korsen@

trondheim.kommune.no
Tlf.: 72542218

Morten Johansen, fagansvarlig
Historisk arkiv

Epost: morten.johansen@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72542221
Per Lohse, fagansvarlig Grafisk senter

Epost: per-johannes.lohse@
trondheim.kommune.no

Tlf.: 72548280

TRONDHEIM BYARKIV 

                              



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.fylkesarkiv.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 kommu-
nane i fylket.

AKTUELT FRÅ FYLKESARKIVET OG KOMMUNEARKIVORDNINGA
ABM-utvikling (Statens senter for arkiv, bibliotek og museum) har peika ut Sogn og Fjordane fylke
som prøveregion for nettbasert kulturformidling. Målet med prosjektet er å utvikla og prøva ut 
ulike former for nettbasert kulturformidling som kan ha overføringsverdi til andre delar av landet.
Ein er no i ferd med å tilsetja prosjektmedarbeidarar.

I første  del av prosjektet  har ein arbeidd med å få på plass ein god digital infrastruktur, særleg
ved musea. Musea har fått breiband via fiberkabel, og alle dei lokale basane er samla der alle gjen-
standsopplysningane  frå musea i Sogn og Fjordane no ligg. Gjenstandsbasen er lagt ut på nettet,
og vert ei viktig tenestene i det nye Kulturturnett Sogn og Fjordane Eitt samarbeid med skulane og
kommunane er ein annan viktig del av prosjektet.

Bygginga av dei nye magasina er i rute og skal stå ferdig i slutten av november. Magasinet skal
hysa fylkeskommunalt, kommunalt og ikkje-offentleg arkivmaterialet frå heile fylket og vil kunna
ta 10 000 hyllemeter arkiv. Fylkesarkivet arbeidar no med rutinar og instruksar for den nye depot-
tenesta.

Kommunearkivordninga driv med ei omfattande kartlegging av arkivbestand og arkivlokala i 
kommunane, og i samband med dette vil me vitja alle kommunane i fylket. Før nyttår skal det og
haldast kurs i grunnleggande arkivkunnskap for alle medlemskommunane.

ARKIVLEDERSEMINAR
I november går AiNs andre arkivlederseminar av stabelen. Årets tema er samspillet mellom AiN og
våre kunder. Tema belyses gjennom innledninger fra Asle Tveiti, kommunearkivar Vefsn og Inge
Strand fra AiN. Seminaret legger opp til samtalen som formidlingsform, og vi håper på en frisk 
diskusjon, med gode innspill til den videre utviklinga av AiN. 

FORMIDLING I GRUNNSKOLA
Vi fortsetter med formidlingsprosjekt rettet mot grunnskola, og har i år ”outsourced” Arkivenes
dag til en 8. klasse fra Bankgata skole i Bodø kommune. Klassen bruker arkivmateriale og utstil-
lingskompetanse fra AiN, og leverer ei utstilling som skal være en del av årets markering av
Arkivenes dag fra oss. Mer om prosjektet på våre hjemmesider, http://ain.hibo.no/homepage/

A R K I V  I

NORDLAND

Adresse: 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2,
6863 Leikanger,Tlf: 57656400 Faks: 57656101
E-post: postmottak.sffarkiv@sf-f.kommune.no
www.fylkesarkiv.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

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 Jensen, arkivar, privatarkiv
Hanne Osnes, sekretær
Kari A. Kleve, arkivar, kommune
Tone-Lise Fische, arkivar, fylkeskommune
Solveig L. Jensen, arkivar/it-ansvarlig
Nansy M. Schulzki, arkivar, kommune
Unni Kymre, arkivar, kommune (vikariat)

Medlemskommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bodø, Evenes,
Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy, Lurøy,
Lødingen, Meløy, Nesna, Røst, Saltdal, 
Skjerstad, Steigen, Sørfold, Tjeldsund, 
Træna, Tysfjord, Vega, Værøy

Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk (SHMIL)
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I N T E R K O M M U N A LT  A R K I V  I

TROMS (IKAT)

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

FINNMARK
LOKALT ABM-SAMARBEID: IKAF samarbeidet med Porsanger Museum og Porsanger Bibliotek
om å arrangere en utstilling med tema ”Porsangerskolen gjennom 100 år, 1905-2005”.
Utstillingen ble støttet både av Streif-prosjektet og av Norsk Kulturråd. Samarbeidet fungerte
veldig bra. Mange besøkte utstillingen, både skoleelever og andre. Vi fikk oppslag og omtale i
flere lokale aviser og på NRK Same radioen og må si oss veldig godt fornøyd med prosjektet.

KARTLEGGING ELEKTRONISKE SYSTEM: IKAF vil videreføre kartleggingen av elektroniske arkiv
som ble startet i høst. Vi regner med å ha innhentet svar fra alle våre medlemskommuner i løpet
av høsten.

ARKIVPLAN: Mange kommuner ønsker å ta i bruk den elektroniske arkivplanmalen. IKAF har
startet arkivplanprosjekt i vest. Prosjektet blir organisert slik at hver enkelt kommune jobber
med egen arkivplan og IKAF avholder samlinger der kommunene møtes. På disse samlingene får
en veiledning og opplæring i bruk av verktøyet samt at en får tatt opp ulike arkivfaglige pro-
blemstillinger som dukker opp underveis. Kommunene som deltar er; Loppa, Porsanger,
Nordkapp og Karasjok. Oppstart av arkivplanprosjekt i øst er utsatt til våren 2006.

ARKIVDEPOTPROSJEKT: IKAF har ikke fått inn forpliktende vedtak i forhold til samarbeid om ar-
kivdepot for papirarkiver fra alle sine kommuner. Så langt har 7 kommuner gjort forpliktende
vedtak på at de vil ha arkivdepot i regi av IKAF. Når det er klart hvor mange av medlemmene
som går inn i samarbeidet og en vet hvor store arealer en trenger vil arbeidet med å finne egne-
de lokaler starte. Vi har som mål at arkivdepot tjenesten skal være etablert i løpet av første halv-
år 2006.

PROSJEKT SYNLIGGJØRING: Styret vedtok i 2004 at vi skal ha som må å ”bli en synlig kul-
turinstitusjon i Troms”. Som del av dette arbeider vi med å få realisert ulike prosjekter.
Blant annet er IKAT en av initiativtakerne til et kulturrådstøttet prosjekt som skal utvikle
teorier og metoder for å analysere minoritetskulturers plass i offentlige arkiv. Vi arbeider
også med å utvide og følge opp kontakten med Russiske fagmiljøer. I samarbeid med
Statsarkivet i Tromsø skal Arkivenes dag brukes til å vise oss fram for, og knytte kontakt
med ulike fagmiljøer ved Universitetet i Tromsø.

PUBLIKUMSTJENESTER: Som del av arkivdepotfunksjonen skal IKAT tilby en rekke publi-
kumstjenester på vegne av de kommunene som har delegert denne oppgaven til oss.
Utbygging av publikumstjenestene er nå begynt, og samarbeidet med Statsarkivet i
Tromsø er viktig ettersom vil skal ha felles lesesalstjeneste.

ORDNING AV ELDRE OG AVSLUTTET ARKIV: Ordningsarbeidet går sin gang. Eldre og av-
sluttet arkiv fra Storfjord, Balsfjord og Sørreisa står for tur, og vil bli hentet inn til ord-
ning.

ARKIVPLANLEGGING: IKAT er for tiden involvert i arkivplanprosjekt i 3 kommuner. Alle
blir nå tilbud å få utarbeidet elektronisk arkivplan, også de kommunene som har papirba-
serte arkivplaner.

KURS OG OPPLÆRING: De regionale felleskursene denne høsten vil ha Behandling av per-
sonalarkiv som tema. Det vil ellers bli avholdt grunnkurs og temakurs i kommuner som
har bestilt dette. Oversikt over hvilke kurs som kan bestilles finnes på våre hjemmesider.
Kursvirksomheten vår er for tiden under revisjon. Målet er at IKAT fra neste år skal kunne
tilby kommunene et mer fleksibelt opplæringsopplegg.

REGIONALE SAMLINGER: Slik vi tidligere har informert om vil vi begynne å avholde regio-
nale samlinger denne høsten. Kommunene vil bli kontaktet god tid i forveien, og vil ha
stor innflytelse på hvilke tema som blir tatt opp på samlingene.
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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

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

Internett: www.ikaf.no

Personale 
Hege Sætrum Kenny, daglig leder

Marion J. Sørensen, arkivkonsulent

Medlemskommuner
Berlevåg
Båtsfjord

Deanu - Tana
Gamvik

Hammerfest
Kárásjohka - Karasjok

Kvalsund
Loppa
Måsøy

Nordkapp
Porsanger

Sør - Varanger
Unjargga - Nesseby

Vadsø
Vardø
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Hovedkontor: Avdelingskontor:       Avdelingskontor:     Avdelingskontor:        Avdelingskontor:
Pb. 363, 1323 Høvik                Madlakrossen 24          Magnus Barfotsv. 5     Østre Rosten 102          Nørvevika
Sandviksvn. 36, 1363 Høvik     4042 Hafrsfjord           4633 Kristiansand       7075 Tiller                   6008 Ålesund
Tlf.: 67 11 26 00 Tlf.:  51 59 71 40         Tlf.: 38 19 90 96         Tlf.: 72 89 61 40          Tlf.: 70 10 22 90
Fax. 67 11 26 01 Fax. 51 59 71 41          Fax. 38 19 90 97         Fax. 72 89 61 41           Fax. 70 10 22 91

www.constructor.no

powered by CONSTRUCTOR

NOEN LEVERANSER
SENESTE ÅR: 
IKA Rogaland,
Fylkesarkivet i Oppland,
Bergen Byarkiv,
Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane, 
IKA Kongsberg, 
DORA,
Interkommunalt arkiv i
Møre og Romsdal, 
Aust-Agder
Kulturhistoriske Senter,
Statsarkivet i Tromsø.

Stort utvalg av skap for
arkivering og oppbevaring.

Compactus®Office, mobile
reoler, med lav høyde og
glass dekorfronter,
tilpasset kontormiljøet.

Compactus®Double Decker,
mobile reoler over to etasjer, 
med elektronisk styring/drift.
Systemet som utnytter
høyden.

OFFICElift, Paternoster. 
Utnytter takhøyden. 
Setter fokus på ergonomi.

Compactus®Archive, mobile reoler. Konstruert for krevende oppgaver.

ARKIVLØSNINGER FOR ALLE FORMÅL


