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Årets første Arkheion inneholder et bredt spekter av artikler med temaer fra
kunstnerarkiver til elektroniske sak-/arkivsystemer. I tillegg til våre faglige artikler
har vi i dette Bjørnson-året funnet plass til å ha en artikkel om Bjørnstjerne
Bjørnsons manuskripter og brev i Nasjonalbiblioteket. Med dette vil vi både
markere Bjørnson og vie oppmerksomhet til arkivmateriale som oppbevares i
andre institusjoner enn rene arkivinstitusjoner. Vi omtaler også privatarkivet
etter kunstneren og lyrikeren Triztan Vindtorn som er avlevert til Byarkivet i
Drammen og er under ordning i disse dager. Dette arkivet har fått mye
oppmerksomhet og var sist omtalt over en dobbeltside i VG søndag 14. mars.
Det er ikke ofte arkiver får så mye oppmerksomhet.
De arkivfaglige artiklene veier så klart tungt, og vi mener vi også denne
gangen har fått inn en rekke gode og interessante artikler. Vi åpner bladet med
en artikkel om prosjektet ”Rett i mappa”. Prosjektet arbeider med integrasjonen
mellom ulike skoleadministrative systemer og sak-/arkivsystemene.
Det produseres flere titalls tusen elevrelaterte dokumenter på de videregående
skolene i hver enkelt fylkeskommune, og det meste av disse produseres utenom
sak-/arkivsystemet. Det er viktig å få på plass en løsning som gjør at disse dokumentene journalføres og arkiveres på en god måte etter gjeldende retningslinjer
og standarder. Vi kan også tilby en interessant og viktig artikkel om bevaring av
informasjon fra det gamle sak-/arkivsystemet Forum Sak, og en artikkel med
betraktninger rundt dagens kassasjonsreglement.
Siden sist har Arkheion fått en ny medeier, Oslo byarkiv. Vi ønsker vår nye
medeier hjertelig velkommen! Du kan bli bedre kjent med byarkivet og deres
oppgaver i presentasjonen av Oslo byarkiv lenger bak i bladet. Kontakt- og
faktainformasjon er også lagt til i internsidene helt bak.
Arkheion har endelig nye websider! Se vår presentasjon av de nye websidene
her i bladet, og besøk oss på www.arkheion.no
God lesing.
Red.
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OPPLAND OG VESTFOLD FYLKESKOMMU N ER
T E K S T : Ø YS T E I N W I N D I N G S TA D

( O P P L A N D ),

HARRIET MARIE TERJESEN

(VESTFOLD)

Rett i mappa
Mange dokumenter som produseres på skoler blir ikke journalført.
”Rett i mappa” arbeider med å automatisere journalføringen av opplysninger fra ulike
skoleadministrative systemer til arkivsystemet. Prosjektet er per dags dato et integrasjonsprosjekt
mellom tre ulike fagsystemer og sak-/arkivsystemet 360⁰.
Det produseres årlig flere titalls tusen elevrelaterte
dokumenter på de videregående skolene i hver enkelt
fylkeskommune. Disse dokumentene er arkivverdige
og blir i beste fall håndtert manuelt. Denne prosessen
tar 6 -10 minutter per dokument. Men i verste fall blir
disse dokumentene ikke journalført i henhold til regelverket, og er dermed enten tapt for skole og elev/foresatte eller befinner seg i et fagsystem uten funksjonalitet for langtidslagring.
Målet for prosjektet er automatisk å sikre og journalføre alle arkivverdige elevdokumenter produsert i
skolefagsystemene samt tilgjengeliggjøre disse sikkert
for elev/foresatte elektronisk via eDialog og/eller
MinSide. Det er et mål å oppnå bedre kvalitet og
service samtidig som dokumentasjonen blir håndtert
i henhold til Riksarkivarens krav.
ET SAMARBEIDSPROSJEKT MED SEKS FYLKESKOMMUNER

Prosjektet ”Rett i mappa” er i dag et samarbeids prosjekt mellom fylkeskommunene Finnmark, NordTrøndelag, Sør-Trøndelag, Oppland, Vestfold og VestAgder. Samarbeidsfylkenes deltakelse er hjemlet i
vedtak i de respektive fylkeskommuners administrative
ledelse. Samarbeidet er nedfelt i egen avtale som ble
underskrevet av de 6 samarbeidsfylkene i mai 2009.
Denne avtalen omfatter mer enn prosjektet ”Rett i
mappa”, da samarbeidets hensikt er å utvikle en
fylkeskommunal bransjeløsing for sak-/arkivsystemet
og Beste praksis innen integrasjoner mellom
fagsystemer for skole og sak-/arkivløsninger.
Alle de seks samarbeidsfylkene er gjensidig forpliktet

i avtaleform med hensyn til målsetting, organisering,
innsats/ressurser, økonomi og i forhold til å ta i bruk
den fylkeskommunale bransjeløsningen. ”Rett i
mappa” er som nevnt over et av mange delprosjekter i
dette fylkeskommunale samarbeidet. Et samarbeid som
er døpt FOT; Fylkeskommunal Optimal Tilpasning. To
viktige stikkord for å karakterisere dette samarbeidet
er at det er stimulerende og inspirerende. Dessuten gir
det mulighet for arbeidsdeling og tilgang på flere
ressurser og ressurspersoner, enn den enkelte fylkeskommune hadde maktet alene. Det å arbeide innovativt er en tydelig uttalt forventning også fra de fylkeskommunale lederne. I tillegg har vi sterke fagmiljøer
som ønsker å forholde seg til lover og regler. Fylkeskommunenes IKT-avdelinger tenker også strategisk og
ønsker å legge til rett for automatiserte arbeidsprosesser og dokumentflyt. Med andre ord er den interne
forankringen tverrfaglig. Det er dessuten en drivkraft
å se at idéer/muligheter kan realiseres i et miljø hvor
mange faggrupper har eierskap.
Samarbeidet har altså stor nytteverdi på flere områder, blant annet ved at fylkeskommunene inngår i
et nettverk hvor hovedfokus er utvikling, erfaringsutveksling, samhandling på tvers av fylkeskommuner/
kommuner/stat, kompetansedeling samt å opparbeide
økt kunnskap om nye muligheter og effektive arbeidsformer. Tidligere har fylkeskommunene utviklet hver
sin kostbare tilpasning. Dette samarbeidet sørger altså
for en kostnadseffektiv bruk av offentlige ressurser ved
å spesifisere og utvikle felles standardløsninger.
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TYDELIGE FØRINGER FRA RIKSARKIVAREN OG
KOMMUNENES SENTRALFORBUND (KS)

Utfordringen med at elevdokumentasjon ligger i
skoleadministrative fagsystemer som ikke er godkjent
som elektronisk system, tar Riksarkivet opp i et brev
datert 23. mars 2007. I sitatet nedenfor anvendes
forkortelsen LMS, som betyr Learning Management
System.
”Et LMS dokumenterer
vurdering av studen tene/elevene og
studentenes/elevenes
arbeidsinnsats, progresjon, kunnskaper og
læring. LMS-et doku menterer også kom mentarer og tilbakemeldninger som kommer fra læreren, noe
som betyr at LMS-et
dokumenterer at
læreren utfører opp gaven sin og at studentene/elevene får den
oppfølgingen de
trenger. Denne doku mentasjonen er det viktig å ta vare på i en konsistent og
sikker form over tid av hensyn til rettsikkerhet både for
parter og for læringsstedet. I tillegg har Riksarkivaren
fattet bevaringsvedtak for universitetssektoren for en del
av den dokumentasjonen som inngår i et LMS (jf vedlagte
vedtaksbrev). Tilsvarende vedtak vil etter hvert bli fattet
for høgskolesektoren, videregående skole og grunnskole.
Det er med andre ord påkrevet at en del av dokumentasjonen håndteres på en forskriftsmessig måte, dvs.
at dokumenter tilknyttes tilstrekkelige metadata til at
dokumentets autentisitet kan opprettholdes over tid og
at selve dokumentet arkiveres på en slik måte at det er
gjennfinnbart med opprettholdt integritet.”

Riksarkivaren er her tydelig på
at elevdokumentasjon må forskriftsmessig behandles så dens
autentisitet og gjenfinnbarhet
opprettholdes over tid. Dette er
videre i tråd med føringene fra
KS i dokumentet ”eKommune
2012”, hvor sitatet under er
hentet fra kapittel 14 om
integrasjon av IKT-systemer:

4
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“MÅL
I løpet av 2010 skal kommuner og fylkeskommuner
ha tatt i bruk IKT-løsninger som sikrer sømløs overføring
av data mellom portaler, databaser, sak/arkivsystemer
og fagsystemer for ett eller flere av de viktigste
tjenesteområdene.”

Med slike føringer i offisielle dokumenter kan en imidlertid stille spørsmålene: Hvorfor er dette et utviklingsarbeid
som offentlige organer presser frem? Hvorfor er det ikke
en produktutvikling som softwarehusene selv har tatt
initiativ til?
STORT POTENSIAL FOR EFFEKTIVISERING

I dag er praksis ineffektiv og tilfeldig. Dessuten varierer
dokumentfangsten veldig fra skole til skole. I tillegg til
sikker dokumentasjon av de mange enkeltvedtak eller
annet, vil prosjektet resultere i store økonomiske
gevinster.
I forprosjektet til ”Rett i mappa” ble det beregnet at
hver fylkeskommune etter tre år kan spare 3,5 millioner
kroner og deretter ca. 1,8 millioner per år. Av dette
beløpet er mer enn 1,2 millioner direkte knyttet til at
skolene får forenklede arbeidsprosesser, sammenlignet
med manuell journalføring. Dette regnestykket forutsetter fullelektronisk sak-/arkivsystem, så estimatet tar
ikke med tidsforbruket som går med til arkivlegging.
Estimatene ovenfor er besparelser (gevinst/nytteverdi)
ved å effektivisere og automatisere arbeidsprosessene for
områdene; dokumentasjon vedrørende inntak og fagopplæring samt karakterer/kompetansebevis, varsler og
utviklingsplaner.
Bedre verktøy, mer effektive rutiner og enklere administrasjon kan også bidra til mer motiverte medarbeidere.
Ved å forbedre rutinene forbedres også servicen som ytes
til innbyggere og elever.
FORSKNING OG UTVIKLING, HVOR DET ER VIKTIG Å
JOBBE I TAKT

”Rett i mappa” er imidlertid mer et forsknings- og utviklingsprosjekt enn et arbeid bestående av programmering og utarbeidelse av rutinebeskrivelser. Det har
derfor tatt lengre tid enn planlagt å komme i test samt
sette integrasjonene i produksjon.
Flere kommuner og fylkeskommuner ønsker nå Rett i
Mappa-funksjonalitet på sine nye løsninger. Prosjektet
er med på å etablere forståelse for og krav til slik integrasjon hos offentlige og kommunale brukere.
De største utfordringene i prosjektet har så langt vært
å få alle parter - seks fylkeskommuner og tre fagsystemleverandører samt en ekstern samarbeidspartner - til å
sette av nok ressurser og jobbe i takt. Andre pågående

«RETT I MAPPA»
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med mange dimensjoner, fra å få de
forskjellige leverandørene til å snakke og
jobbe sammen, til å utvikle nye arbeids prosesser for skoleinntak, fagopplæring,
skoleadministrasjon, utsteding av kompe tansebevis og utsendelse av varsler og
gruppe- og individuelle opplæringsplaner.
Utfordringene er ikke endelig løst, men vi
er godt på vei til å finne løsninger på ut fordringene. •

ER

prosjekter og ressurstilgang påvirker inn satsen i slike utviklingsprosjekter, samtidig
som inntektsgivende oppgaver gjerne
prioriteres først.
Det er en utfordring at tre sentrale parter
er kommersielle og prioriterer noe annerledes
enn de offentlige.
Det har også krevd mye tid og fokus fra oss
som kunder for å få leverandørene til å forstå
og akseptere utfordringen, for dernest å
gjøre noe med det. Det er et arbeid i mange
steg fra spesifisering av løsningen, selve ut viklingsarbeidet, så testing før endelig imple mentering. Det er også et utviklingsarbeid

A r kh eion - 1 # 2 0 1 0

5

IK A MØRE OG ROMSDAL, IKA HORDALAND

SYNSPUNKT

T E K S T : A R N T O L A F I D J E S T Ø L , R U N E L OT H E

Nokre tankar om bevaring og kassasjon
Det nærmar seg ti-årsjubileum for oppnemninga av Bevaringsutvalet. Årsaka til at ein nedsette dette utvalet var at
Riksarkivet hadde ”behov for en totalvurdering av
hovedprinsipper og tilnærmingsmåtar for bevarings arbeidet i statlig arkivsektor”. Utvalet skulle også ”vurdere
sine anbefalinger i forhold til det tilsvarende arbeid som nå
foregår for kommunal sektor (Thime-utvalget)”. Rapporten
vart ferdigstilt i 2002, og var etter vårt syn eit utmerka
utgangspunkt for ein revisjon av bevarings- og kassasjonsreglementet. Kva har skjedd etter det? Svært lite, om noko
i det heile. Vi held oss framleis til retningslinene i Riksarkivarens bestemmelser for offentlige arkiver. Desse vart
ferdigstilt i 1988 og er blitt gjort særs lite med i ettertid.
Nå kan ein lese på heimesidene til Riksarkivet at det skal
leggast fram ein revidert versjon av reglementet for kom munane og fylkeskommunane hausten 2010. Dette helsar vi
velkommen. Vi reknar med og vonar at statleg sektor får sin
revisjon omtrent på same tida. Vi ynskjer med dette å kome
med nokre synspunkt som vi vonar Riksarkivet vil ta med
seg i sluttfasen av det arbeidet som skal sluttførast i 2010.
Det er viktig at vi nå får eit reglement og retningsliner som
er enkle å halde seg til både for å unngå feilaktig kassasjon,
men like mykje for å legge til rette for fortløpande vurderingar av desse slik at dei til einkvar tid er i takt med utviklinga i samfunnet og offentleg sektor. Vi vonar at Riksarkivet vil ta med seg våre synspunkt i det vidare arbeidet.
NOKRE HOVUDINNVENDINGAR MOT DAGENS REGLEMENT

Vi har ikkje føreteke ein detaljert analyse av dagens regle ment, men baserer innvendingane på dei erfaringane vi har.
Det er eit problem at reglementet på enkelte område er
inkonsekvent. Eit konkret døme som illustrasjon er
forskjellen på handsaming av ikkje-antekne anbod i
fylkeskommunal og kommunal sektor. Medan det i
fylkeskommunen sitt reglement er høve til å kassere, lyt ein
i kommunane sitt reglement vurdere kva anbodet gjeld.
Dette verkar ikkje logisk, og då meiner vi at ein har to val.
Anten samkøyre rutinane, eller forklare kvifor ein har ulik
handsaming. Kanskje ligg årsaka til ulik handsaming i
faktorar som var relevante på eit gjeve tidspunkt, men som
ikkje lenger er det? Dette er umogeleg å vite for dei som
skal halde seg til reglementet og aukar dermed terskelen
for å ta tak bevaringsvurderinga.
Språkbruk! Eit anna problem er språkbruk og termini 6
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logi. Dette er vi sikre på at Riksarkivet har gripe fatt i
i revisjonen. Det bør likevel nemnast som ei innvending at
det ikkje er blitt gjort noko med dette tidlegare. Til dømes
finn ein framleis Distriktenes utbyggingsfond, trass i at det
opphøyrte i 1993. Setningar som ”overført til edb” er lite
nytta i dagens IT-språk. Det at reglementet til fylkeskommunen er inndelt etter ein arkivnøkkel som sist gong
vart revidert i 1981 og reglementet for kommunane etter
ein nøkkel frå 1976 seier sitt. Mykje av desse problemstillingane vil naturleg nok verte løyst ved å knytte seg til
nyare arkivnøklar. Det er også uheldig at seinare tids skifte
av forvaltningsnivå ikkje er blitt teke omsyn til. Nå dekker
Riksarkivarens retningsliner for staten berre eigenforvaltningssaker. Det er likevel ikkje bra at ein berre finn sjukehus
referert til under fylkeskommunen og kommunen sitt reglement, der det i alle fall ikkje høyrer heime. Sidan retningslinene til Riksarkivaren berre dekker eigenforvaltningsaker,
vert det endå viktigare at dei sektorvise kassasjonsreglementa for statsforvaltninga er godt synlege på Riksarkivet
sine heimesider.
Eit siste moment i høve til Riksarkivarens retningsliner
er bruken av omgrep som gjev stor rom for individuell
tolkning. Omgrep som ”rutinemessig korrespondanse”,
”rutinemessige enkeltsaker”, ”prinsipiell betydning” og
”prinsipiell art” inviterer til tolkning og gjer arbeidet med
kassasjon meir krevjande og aukar samstundes sjansen for
at ein konkluderer feil.
Noko som også er forvirrande er bruken av ”som ovanfor”.
Om det vert referert til hovudoverskrifta, linja/avsnittet
eller talet ute i høgre margen er ikkje opplagt. Vi etterlyser
ein meir eintydig og lettfatteleg språkbruk.
Vi ser at dei nye sidene til Riksarkivet legg til rette for å
legge enkeltvedtaka for kassasjon ut på heimesidene. Dette
helsar vi velkomen. Vi skjønar at enkeltvedtak ikkje er
ålment gyldige, men dei vil både kvar for seg, og samla gi
eit godt grunnlag for kassasjons- og bevaringsarbeidet i
kommunane. Det vil også heve kvaliteten på framtidige
kassasjonsførespurnader til Riksarkivet at ein trekker inn
desse vedtaka i grunngjevingane.
MANGLANDE FORANKRING I BEVARINGSUTVALET SIN
RAPPORT

Som det vert nemnt innleiingsvis meiner vi Bevaringsutvalet
sin rapport er god. Den har lagt eit godt grunnlag for det

Foto: iStockphoto

– Dersom det er slik at det er
magasinkapasiteten som er avgjerande for
kor mykje ein tek vare på, er vi av den
formeining at det er betre å erkjenne at
ein ikkje kan ta vare på alt.

vidare arbeidet med bevaring og kassasjon. Når det kjem til
konkret oppfølging av rapportens konklusjonar, har det kome lite
i form av regelverk forankra i rapporten. Det er sjølvsagt uheldig
at både dei sektorvise kassasjonsreglementa og Riksarkivarens
reglar for bevaring og kassasjon ikkje har denne forankringa. Vi
skjønar at dette er eit kompleks problemområde. Det kan vere
vanskeleg å halde seg a jour med alle dei endringane som har
skjedd i offentleg sektor i tida etter at Bevaringsutvalet la fram sin
rapport. Det som er vanskelegare å skjøne er at reglementa ikkje
er justert i høve til dei meir overordna konklusjonar som vert gjort
av Bevaringsutvalet. Særleg syns vi det er uheldig at ein ikkje har
teke meir omsyn til rapportens konklusjonar på såkalla
”plukkassasjon” eller ”utvalskassasjon”.
Her er eit utval sitat frå rapporten om denne kassasjonsformen.
I kapittel 5.3.3 Vurderingsnivå: makro eller mikro står
følgjande:
”Som nevnt ovenfor må kassasjon lønne seg økonomisk. Det har
ingen hensikt å bruke større ressurser på å kassere deler av
materialet enn det vil koste å bevare det hele og holde det lett
tilgjengelig. Og selv om det er viktig ikke å undervurdere kost nadene ved bevaring og særlig ved effektiv gjenfinning, er det
grunn til å regne med at en for detaljert kassasjonsvurdering i
mange tilfeller ikke vil være lønnsom – dersom man ikke også av
andre grunner har behov for en detaljert gjennomgåelse av

materialet. Det følger av dette at bevarings- og kassasjonsvurdering i hovedregel bør skje på makronivå.”
Vidare står det at eit mogeleg unntak for vurdering på makronivå vil kunne vere bevarings- og kassasjonsplanar knytta til
arkivnøkkel.
I kapittel 5.3.6 Bevaring av utvalg og prøver står følgjande:
”Hensikten er å bevare noe som gir et mer eller mindre representativt bilde av materialet, uten å ta kostnadene ved å bevare hele
materialet. De vanligste utvalgsmetoder forutsetter at materialet
er stort og homogent. Dette innebærer at det først og fremst er
entypeserier som egner seg for utvalgsbevaring.”
Vidare står det:
”Kritiske røster hevder at man oppnår svært lite, bl.a fordi
statistisk representativitet ikke kan defineres generelt, men må
knyttes til spesifikke problemstillinger mv. Det er vel også et
faktum at det har vært svært lite bruk av slikt materiale i
forskningssammenheng.”
Utvalet konkluderer i kapittel 7.1.3 Bevaringskriterier brukt i
et makro-/mikroperspektiv:
”Utvalget vil generelt advare mot en metodikk som baserer seg
på en nitid gransking av enkeltsaker og –dokumenter. Dersom
bevarings- og kassasjonsarbeidet skal gjennomføres innenfor
rimelige ressursrammer, er det helt nødvendig å rette oppmerksomheten mot større arkivenheter. Det innebærer også at
>>>
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utvalget vil anbefale bevaringskriterier som er anvendbare i
et makroperspektiv.”
Vi meiner vurderingane og konklusjonen til rapporten på
dette området er god. Skal ein følgje rapporten på dette
området burde konsekvensen vere at utvalsbevaring vart
fjerna i alt regelverk. Det bør i alle fall som eit minimum
grunngjevast godt, dei gongene ein meiner at utvalsbevaring
er berettiga.
Eit grelt døme på reglement som ikkje har teke inn over seg
bevaringsutvalets konklusjonar er kassasjonsreglementet for
trygdekontora som er forankra i vedtak gjort i 1995. Der
definerer ein på side fire og fem kva sakstyper som skal
avleverast til arkivverket og kva sakstypar som ikkje skal
avleverast. Når sakstypane er definert i reglementet står
følgjande:
”Det er et utvalg av disse sakstypene som skal avleveres til Arkivverket. Utvalget omfatter saker på personer født 1. og 11. hver
måned og saker på personer født på årstall som ender på 0.”
Dette er etter vårt syn ein framgangsmåte som bryter med
proveniensprinsippet. Er arkivet eit objektarkiv må ein også ta
omsyn til dette når ein tek vare på utval. Er arkivet ordna på
objekt, som i dette tilfelle, kan ein ikkje gå inn i dette
materialet og i neste omgang kassere på emne. Anten kasserer
ein på objekt eller så kasserer ein på emne, ikkje begge deler.
Det vil i praksis nærmast vere umogeleg å unngå feilvurder ingar med ein slik framgangsmåte, samstundes som ein sit
igjen med eit materiale det heilt openbert vil vere svært
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vanskeleg å forhalde seg til i forskningssamanheng. Alle dei
sektorvise reglementa som finst i dag bør med andre ord
gjennomgåast og reviderast i tråd med dei tilrådingar som vert
gjevne i Bevaringsutvalet sin rapport.
Dersom det er slik at det er magasinkapasiteten som er avgjerande for kor mykje ein tek vare på, er vi av den formeining
at det er betre å erkjenne at ein ikkje kan ta vare på alt. Er
arkivserien av ein slik karakter at den framstår som uoversiktleg og uetterrettleg etter at kassasjonsvurderinga er gjort,
er det betre å kassere heile serien enn berre deler av den. Vi
ynskjer oss ein normalinstruks med rettleiing tilpassa dei
enkelte forvaltningsområda og -nivåa i offentleg sektor.
Denne skal vere fundert på Bevaringsutvalet sin rapport som
på makronivå, i regelen på arkivserienivå, seier noko om
bevaringstid. Deretter kan prosessen vidare vere at bevaringsplanane i offentleg sektor skal forankrast i desse rettleiingane,
men endeleg godkjennast av Riksarkivet før dei vert gjeldande. For saksarkiv, vil det vere naudsynt å gjere ei vurdering
på nivået under arkivserienivået. Vi meiner at ein her bør
legge arkivnøkkelen til grunn.
Riksarkivet vil kanskje innvende at dette vil verte eit for
tidkrevjande arbeid for dei. Vi trur ikkje det. Vi trur at langt
dei fleste arkivseriane vil vere uproblematiske å vurdere. Ein
lyt bruke litt meir tid på enkelte seriar, men etterkvart som ein
får erfaring med desse, vil også dette arbeidet verte enklare
og krevje mindre ressursar. Best av alt er at ein då vil ha eit
konkret reglement som ein fortløpande kan justere og
kommentere etterkvart som utviklinga innanfor offentleg
sektor gjer dette naudsynt. •

REDAKSJONEN ARKH EION
T E K S T: I N G E M A N F R E D B J Ø R L I N

Godkjente Noark 5-systemer
Siden Noark 5-standarden ble publisert som gjeldende standard 4. juli 2008 har leverandørene
jobbet med å utvikle systemer tilpasset den nye standarden. De første løsningene har nå fått
midlertidig godkjenning av Riksarkivaren.

Som første leverandør på markedet har Software Inno vation oppnådd sertifisering som komplett NOARK 5system for produktet Public 360° 4.0.
Riksarkivaren skriver i godkjenningsbrevet:
”Riksarkivaren gir herved
systemet Public 360 versjon
4.0 SP5 (heretter P360) fra
Software Innovation en
midlertidig godkjenning
som en komplett Noark 5løsning, som kan fungere
frittstående eller integreres
med ett eller flere fag systemer. […] En endelig
godkjenning vil bli gitt på
bakgrunn av uttrekk fra en
løsning integrert med eller basert på
P360 som har vært i produksjon i minst
seks måneder. Det kreves da at det produseres et
avleveringsuttrekk fra produksjonssystemet i tråd med
godkjenningsprosedyren, og at avleveringsuttrekket god kjennes av Riksarkivaren.”
Direktøren i Software Innovation Norge, Halvor Walla,
uttaler på selskapets nettsider:
”Det er en viktig milepæl for oss at Riksarkivaren nå har
gitt oss denne godkjenningen. At vi fører an i utviklingen
på dette markedet, understreker vår posisjon som den
ledende leverandøren av sak- og dokumenthåndterings løsninger til offentlig sektor i Norge”.
FRITTSTÅENDE NOARK 5-KJERNER

Fra før har systemet Documentum fra Ciber og Joint og
W3D3 fra FormPipe Software AB oppnådd Noark 5godkjenning. Disse er imidlertid kun godkjent som
frittstående Noark 5-kjerner, og ikke komplette Noark 5løsninger. Det betyr at disse systemene må integreres

med et fagsystem for å fungere som et helhetlig arkivog saksbehandlingssystem. En eventuell endelig godkjenning gis etter at et system har vært integrert med eller
basert på en av disse Noark 5-kjernene og vært i
produksjon i minst seks måneder. I tillegg må
det produseres et avleveringsuttrekk fra
produksjonssystemet i tråd med godkjenningsprosedyren og avleveringsuttrekket godkjennes av Riksarkivaren.
NOARK 5

Noark 5 erstatter den tidligere
Noark 4, men forvaltningen vil
ikke bli pålagt å gå over fra Noark
4-baserte til Noark 5-baserte system
fra en bestemt dato.
Riksarkivet skriver på sine nettsider:
”Riksarkivarens holdning er at forvaltningen
til enhver tid må velge de innretninger for
journalføring og arkivering som, innenfor arkivlovens
rammer, er mest tjenlig for organet. I dette ligger at for
visse forvaltnings- eller saksområder kan det fortsatt være
hensiktsmessig med papirbasert journal og arkiv, mens
andre har behov for å benytte fagsystem med
funksjonalitet basert på kjernekravene i Noark 5.”
Godkjenningsbrevene fra Riksarkivaren kan lese i sin
helhet på Riksarkivets nettsider:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentligforvaltning/Noark/Noark-5/Godkjente-loesninger
På nettsidene er også all informasjon man trenger om
Noark 5:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Offentligforvaltning/Noark/Noark-5
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N A S J ONALBIBLIOTEKET

Bjørnstjerne Bjørnsons
T E K S T: S I G B J Ø R N G R I N D H E I M
F OTO : N A S J O N A L B I B L I OT E K E T, H Å N D S K R I F T S A M L I N G E N

manuskripter og brev i Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket eier ca. 800 manuskripter av Bjørnstjerne Bjørnson, nesten 6.500 brev
fra ham, rundt 12.000 brev til ham og 190 manuskripter om ham. Det meste er originaler.
I tillegg har biblioteket en overveldende mengde hilsener til hans fødselsdager og ved
andre anledninger.

D

et aller meste av originalmaterialet i
Bjørnsonarkivet er donasjoner fra
familien, fra Bjørnsons datter, Dagny
Bjørnson Sautreau, blant annet i 1930, 1934 og 1937
og fra Karoline Bjørnson i 1930. I arbeidet med å sikre
dette materialet for ettertiden spilte også Francis Bull
og Øyvind Anker en sentral rolle, og det ble tatt
initiativ til å opprette et Bjørnsonrom i Universitetsbiblioteket (nå Nasjonalbiblioteket) med egen innredning og møblement. I hyllene står trykte bøker,
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småskrifter, oversettelser, bøker om BB og et utvalg fra
hans egen boksamling på Aulestad. Rommet ble
innviet 21. november 1934. Blant gavene fra familien
ved åpningen var manuskriptene til skuespillene Paul
Lange og Tora Parsberg, Naar den ny vin blomstrer, det
utrykte Kong Eystejn og en rekke artikkelmanuskripter
og brev.
Bjørnstjerne Bjørnsons arkiv, som er det største
forfatterarkivet i Nasjonalbibliotekets håndskriftssamling, er et enestående rikt kildemateriale, ikke

bare til hans eget liv og diktning, men også til norsk historie i
de 60 årene han mer enn noen annen satte dagsorden i norsk
offentlighet. Man finner selvfølgelig mange spor etter hans
internasjonale engasjement i form av manuskripter og
korrespondanse med intellektuelle, politikere og andre
engasjerte personer i Europa og Amerika. Francis Bull sa i sin
tale ved åpningen: ”Hans hersker-røst lød noen til henrykkelse,
andre til forargelse, - men ingen til likegyldighet.”
En del av brevene og manuskriptene lå i lukkede konvolutter
den første tiden etter 1934, og heller ikke det andre originalmaterialet kunne benyttes uten tillatelse fra professor Francis
Bull, som også måtte gi tillatelse til publisering. Francis Bull
skriver til en som ønsket å se blant annet Ellen Keys brev til BB:
”Men vilkåret for enhver benyttelse av Bjørnsonarkivet er at
jeg før en eventuell offentliggjørelse skal se hvad som aktes
citert og referert. (Bestemmelsen er fattet for å hindre at
privatissima om B.B.:s familie o.a. skal serveres for publikum)”.
100 år etter Bjørnsons død er ingen av hans brev og manuskripter klausulert.
Til tross for at det er utgitt godt over tyve bind med brev fra
Bjørnson, har biblioteket ennå mellom tre og fire tusen brev
som ikke er trykt. Dette brevet fra Roma våren 1898 til sønnen
Bjørn er et typisk Bjørnson-brev, engasjert og levende. Her
kommenterer han de viktigste begivenheter og stridsspørsmål i
tiden, den spansk-amerikanske krig, Dreyfus-saken, unionssak
og stemmerett, æresbegreper og kirkegods, men skriver også
varmt om venner og familie og gir et vårlig stemningsbilde fra
Roma.
«Roma 1898 3/5
Kjære Bjørn, nu rejser vi til Venedig. Jeg har aldrig hat det så
hyggelig her siden første gang. Vi har funnet "vor kneipe", en
lik den vi hadde i gamle dager, hvor vinen er ægte, maten
billig, mænneskene håndværkere, kunstnere, gode snille, livet
sang og musik. Alle, vi fører dit, er henrykte. Bernt Lie er
opdageren, og hans og hustrus sælskab har været os en glæde
hele vinteren. Vi vilde gjærne ha blet her længer; men jeg har
fåt min svindel igjæn og må bort. Efter nogle dager i Venedig,
til Schwaz. Derfra senere til Bajern, jeg vet ænnu ikke hvor.
- Hos Ross har vi hver dag spist en brillant middag til 3 lire hver.
Men nu hører vel det op; den amerikanske krig og told på
malerier i Amerika (en tredjedel!) har berøvet ham hans
klientel. - Jeg sitter og skriver dette for åpne vinduer i vort
dejlige logi, (hjørnet av due Macelli og Capo le Case p.p.),
væntende på en kalesche. Vi vil kjøre Bernt Lie og hustru og
børn en tur som til avsked. Vi rejser mandag den niende. - Tak
for dine brev! Min mening om Thommessen holder jeg på. Jeg
vil ikke mere prøve ham. Men jeg vil heller ikke binde mig til
andre. Holsts artikel om "foregangsmæn" har skræmt mig. Nej,
noget så snevert vil jeg ikke gi mig til. Venskab, men ikke
giftermål. Ikke med nogen. "Ringeren" må optræde. Den er jo

stum som en fisk. Nu blir den også en likegyldig. Hvad er dette?
Som nu deres taushed overfor alle angrep på mit "russerbrev"?
Og overfor stemmeretten og deres "foregangsmæn"!!! En
virkelig kritik av unionskommitteens instilling heller ikke. Den
svenske presses stilling ties også til. Endnu har Stortinget ikke
interpellert angående
voldgiftssagen. Og
"Ringeren" har ikke
spurt efter den. Og
kontoret for
utenrigske saker? Hvor
blir det av? Hvad
gjøres overhovedet?
I teatersaken ser jeg
fremgang; men ellers?
Hvad pokker, - har
Norge ingen drivkraft
længer?
Så langt i går, og
derefter en dejlig
kjøretur. Idag rægn.
Mit brev til Zola har
vakt et svare røre; nu
blir der på grunlag av
det samlet in meninger
om Dreyfussagens
inflydelse på verdensudstillingen 1900 fra
alle landes presse. På
den måde får kanske
Franskmændene
øjnene op. Nu har man
der gåt så vidt som (i "Jour") å forlange, at breve som mit siste
til Zola "burde med lov forbydes trykte i Frankrige"! Når og hvor skal så vi træffes? Vi kommer ikke på længe til
Norge; jeg føler det, når jeg er der, som er der en man for
meget i Norge. Det kan jeg også se, når jeg er borte. Da er jeg
borte, så det forslår.
Med mit arbejde har der været scirocco-stans; det er derfor
jeg rejser. Ellers alt vel både med det og med os. - Går alt godt,
så tar vi Erling ned til os en stun nu til vinteren. Ejnar kommer
hjæm til Norge og ikke til os. Vi træffes vel senere hen, kan jeg
tænke mig. Jeg hører han tænker på å gjøre handelsforrætninger. Jaja. - Det er Erling, som er vor bekymring og glæde.
Hans moralske omvændelse er det glædeligste, vi oplever; men
hvordan det videre skal gå, er vor bekymring.
Krigen mellom Amerika og Spanien er vel den dummeste
som er ført i min tid. "For ærens skyld"! Spaniens ære lider ikke
det minste skår ved at slagte mæn og kvinner på Cuba som
høns. Men å gi det fra sig, det lider æren av! Det må ænnelig
først gjøres således at Spanien blir bankerot, hele værden
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brødløs, og hundretusen (eller hvad det blir til) ligger død på
valen. Da er det "ære" at avstå Cuba! Ja, så længe værden har
disse absolut hedenske og absolut tåbelige urationelle begreber
om "ære", og kirken ikke tør rette på dem, - så tar middelalderen aldrig ænne i os. - Nu får vi se, om Spanien, for at rette
på sine finanser, tør ta kirkens ejendommer!!! Der er fremtidens
opgave, der kommer det avgjørende til at ligge! Det gamle og
det ny Spanien møtes der. Jeg kjænder ikke deres inbyrdes
styrke; jeg vet derfor intet om kampens utgang.
- Hils hjærtelig fra mor til Ingeborg. Hun ønsker eder alt godt!
Og jeg da? Eders væn far.
Borgermester Christie var her. For en ælskværdig man, du!»
Bjørnson samlet til å begynne med ikke på egne kladder og
renskrevne manuskripter. Først fra begynnelsen av 1860-årene
har vi bevart vesentlige mengder med manuskripter, blant
annet til dikt fra tiden i Roma. Det er fra de siste tiårene
manuskriptene er bevart mest systematisk, og det kan være
passende å avslutte med utdrag fra et par artikkelmanuskripter
som viser spennvidden i hans engasjement – fra de mest brennende internasjonale saker til de mest lokale, som i ”Puksten
som Vejfyld” i Gausdal (tr. i Gudbrandsdølen 28.6.1906):
«Men den Maade som Pukstenen nu bruges paa til Vejene, maa
blive en anden.
Allerede dens Størrelse er umulig for ældre og faste Veje; vi
har jo ingen svære Maskiner, som kan trykke den ned og jævne
Banen. Netop at vi ingen saadanne Maskiner har, kræver smaa
Sten. Pukstenen, meget for stor i sig selv, kjøres om Vinteren
frem i Kasser, som spilder. Intet Tilsyn retter paa det. Den
slænges hen i Vejkanten, saa Slædemejerne tar fat i den og drar
den med lange Stykker. Den kares udover om Vaaren saa
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skjødesløst og rigelig, at den omtrent gjør Vejene ufremkommelige. I alle Fald er det en Lidelse at bruge dem; de aser
ud Hestene, de skader Redskapen. For os, som skal frem med
Skyss, er det hvergang en Strafferejse. Og hvad er Resultatet?
At der Vejene har taget til at jævne sig, der kjører Folk, og
hele den øvrige Vejbane ligger ubrugt.
Hvad Cyklesporten angaar, saa lægger Folk udenom. Ja,
ogsaa Touristerne foretrækker at lægge Vejen udenom
Gausdal, naar de skal til dens øvre Del. Det Hele er virkelig
saa klodset ordnet og gjennemført, at det bør paatales.
B. B.»
I kampen han starter året etter for slovakenes og andre minoriteters rettigheter i det daværende kongeriket Ungarn, skriver
han artikler i tyske, østerrikske, franske og italienske blad, noen
med bitende titler som ”Ungarische barbarei” og ”Den magyariske undertrykkelse”. I ”Freden og fredsvennerne” – som ble
trykt i Samtiden i september 1907 – tar han et kraftig oppgjør
med det han også tidligere hadde kalt fredshykleriet:
«Magyarerne er de ivrigste, hvor det gjæller Fredsarbejdet.
Overhovedet de ivrigste, naar det gjæller Humanitet og
Retsbevissthed. Men hjemme hos sig selv undertrykker de tre
Millioner Slovaker. De forbyr dem at bruke sine Fædres, sin
Sjæls Tale; de haaner deres Kjærlighed til historiske Minner. De
stænger Musæer, de konfiskerer Midler, som skulde forene dem
med deres Fædres Liv. De skjæller dem ut i Riksdagen for
"Svin"; de kaster dem ned ad Trapperne, og de spytter efter
dem i Bladene. Den, som i Egenskap av Undervisningsminister
anfører Mishandlingerne, er samtidig en Forkjæmper for
Kristendom. Han heter Grev Apponyi og er den mest veltalende
paa alle internationale Fredsmøter.» •

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AG D ER
T E K S T : K J E T I L R E I T H AU G

ARKIVMELDING

– tiden er inne for en dyd av nødvendighet
Etter at vi fikk ABM-meldingen, (St.meld. nr. 22, 1999–2000) har Kulturdepartementet gitt oss
Bibliotekmeldingen (St.meld. nr. 23, 2008–2009), Museumsmeldingen (St.meld. nr. 49, 2008–2009),
Digitaliseringsmelding (St.meld. nr. 24, 2008–2009) og en kulturmelding.

Alle disse meldingene nevner arkiv, mener noe om arkiv og
kommer med innspill som betyr noe (av og til mye) for
arkiv, men altså ikke en egen melding om arkivfeltet.
Norge mangler en melding om arkiv.
Arkivfeltet ble beskrevet i ABM-meldingen, men meldingen var av varierende kvalitet i sin beskrivelse av
fagområdet. Fremstillingen av arkivlandskapet var skjev,
både fordi landskapet selv var skjevt, men mest fordi
beskrivelsen var skjevt vektet. Vekten var lagt på den
statlige innsatsen (les: Arkivverket). Arbeidet med privatarkiver ble nevnt – men med utgangspunkt og vekt på det
statlige. Meldingen beskrev det kommunale arkivfeltet,
men beskrivelsen var ganske lett på flere områder. Det
ble servert skryt og anbefalinger av IKA-ordningen, men
beskrivelsen var ganske tynn når det gjaldt byarkiv og
ikke minst var fylkesarkiv nærmest utelatt.
Arkivlandskapet har endret seg dramatisk siden ABMmeldingen. Landskapet var skjevt beskrevet allerede da,
og mye har skjedd siden. Det kommunale, arkivfaglige
miljøet har vokst dramatisk, flere kommuner er deleiere
i et IKA. Disse ordningene dekker nå sammen med byarkiv
og fylkesarkiv nær sagt hele landet. Miljøet har også vokst
faglig. Fra å være ordnings- og rådgivningsorganer, har nå
så godt som alle disse institusjonene i tillegg depotansvar
for kommunenes arkiver – både de papirbaserte og de
elektroniske. Institusjonene har etablert seg som kultur institusjoner, mange ganger med en åpen tilnærming og
lave terskler for eksterne brukere. Ikke minst i arbeidet
med å produsere og bevare elektroniske arkiver har de
kommunale institusjonene vist styrke og oppfinnsomhet.
Blant annet på metodeutvikling har disse institusjonenes
arbeid gitt bidrag som gjør at institusjonene må benyttes
og utnyttes.
Mange av de kommunale arkivinstitusjonene har vist stor
arbeidsinnsats og nyskapning når det gjelder tilnærmingen
til privatarkiver. Disse institusjonenes arbeid med privat arkiv står i dag, sammen med enkelte private institusjoner,

for hovedinnsatsen på området og er altså større enn det
statlige arkivverkets samlede arbeid. Det må avklares hvordan arbeidsdelingen og finansieringen av dette arbeidet
skal være. Det er ikke naturlig eller hensiktsmessig at
ansvaret for arbeid og fordeling av midler legges til den
statlige aktøren på privatarkivarbeidet.
Det er mange som har hevet røsten for en egen arkivmelding: organisasjoner som LLP og enkeltpersoner med
faglig tyngde og pondus. Jeg slutter meg til rekken: gi oss
en arkivmelding – arbeidet bør komme i gang raskt og den
må gi et balansert bilde av dagens arkivlandskap.
Meldingen må inneholde store, og passende, vyer for fremtiden, og den må bidra til å sikre en helhetlig, nasjonal
arkivpolitikk. Denne nasjonale politikken må ta alle typer
arkiv like alvorlig, både de statlige, fylkeskommunale,
kommunale og de private. Politikken må ta hensyn til at
det finnes både utfordringer og løsninger utenom det
statlige arkivverket. Politikken må også ta inn over seg at
det finnes et tungt, stort og viktig arkivmiljø utenom det
statlige arkivverket. Miljøet utenfor arkivverket både
støtter og utfordrer, og dermed supplerer, arkivverket.
Samtidig har det kommunale miljøet et annet utgangspunkt – et utgangspunkt i lokal tilknytning og sterk
eierskapsfølelse i kommunene og samtidig en virkelig
tilknytning til arkivdanningen og dermed den viktigste
forutsetningen for bevaring av arkivene.
Sett i lys av kulturdepartementets nylige grep på bibliotekfeltet i ABM-utvikling, er det også viktig at arkivmeldingen kommer raskt. Meldingen må gi ministeren et godt
og balansert grunnlag for sine avgjørelser på arkivfeltet,
slik at vedtakene ikke må baseres på skjeve og mangelfulle
framstillinger fra tiår tilbake. Til nå har vi noe spissformulert hatt en arkivpolitikk for statlige arkiver – vi trenger en
nasjonal arkivpolitikk for alle arkiver. Samfunnets arkiver er
langt mer enn statsforvaltingens egne arkiver og arkivsektoren er mer enn det statlige arkivverket – det må
nasjonale myndigheter ta hensyn til. •
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IK A ROGALAND
T E K S T: S I G V E E S P E L A N D

Bevaring av Forum Sak i Sola kommune var ingen enkel sak:

FORUM SAK FRA SIP TIL DIP
Bevaringsprosjektet rettet mot det gamle og avsluttede sak/arkivsystemet Forum Sak som Sola
kommune brukte i perioden 1993 – 2000 var en krevende sak. Det er prosessene omkring dette
bevaringsarbeidet vi skal fortelle om her.

FORUM SAK I SOLA KOMMUNE

Forum Sak var Sola kommune sitt første saksbehandlings system, eller sak/arkivsystem som vi kaller det i dag. Systemet
ble levert av et selskap som den gang i 1993 het Alliance
Informasjonssystemer AS. Systemet ble brukt til saksbehand ling, arkiv og utvalgsbehandling i kommunen fra mars 1993
og fram til mai 2000 da kommunen tok i bruk det KOARK/ NOARK-3 baserte sak/arkivsystemet Kontor2000. Forum Sak
var et relativt utbredt sak/arkivsystem i kommunal sektor før
NOARK-3/KOARK-baserte systemer slo igjennom.
Da Sola kommune tok i bruk Kontor2000 valgte de å la
være å konvertere dataene fra Forum Sak inn i Kontor2000
som en historisk database for oppslag der. De valgte å
beholde Forum Sak i sin opprinnelige form i sitt opprinnelige
miljø. I nesten 10 år etter dette surret og gikk derfor den
gamle serveren og ble stadig eldre, og ble kun brukt til
oppslag av sentralarkivet.
MISLYKKEDE FORSØK PÅ BEVARING – FÅR VI LOV TIL Å
SLETTE DET?

De siste årene har det vært en økende fokusering på be varing av eArkiv. Interkommunalt Arkiv i Rogaland (IKAR) har
på lik linje med sine søsterorganisasjoner rundt om i landet
fokusert på denne utfordringen overfor kommunene.
Arkivleder i Sola kommune til 2009, Astrid Askø, var klar over
denne utviklingen og forsto at kommunen i samarbeid med
IKAR måtte få til en bevaring av Forum Sak før den gamle
serveren brøt sammen. Vi forsøkte derfor å finne mest mulig
ut om Forum Sak og den Informix-plattformen som systemet
lå på i Sola kommune. I denne prosessen forsøkte vi også å
gjøre et uttrekk med verktøyet Pervasive Dataintegrator Pro,
noe som vi ikke lyktes med fordi vi ikke klarte å koble
uttrekksverktøyet opp mot den gamle Informix-databasen.
Da bevaringsverktøyet DEX ble markedsført av Sysco AS i
2008 kom Sola kommune og IKAR i en dialog med Sysco som
endte med at vi fikk lov å teste DEX på Forum Sak før Sola
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kommune kjøpte en eventuell lisens. Også dette forsøket på
å produsere et bevaringsuttrekk av Forum Sak mislykkes
i første omgang, og grunnen var følgende: I proprietær form
ble Forum Sak kjørt på en Informix 4-plattform i Sola kommune, og kommunen hadde ikke brydd seg med å oppgradere Informix-miljøet sitt etter at de tok i bruk
Kontor2000. Vi fant relativt raskt ut at DEX manglet en JDBCdriver som fungerte opp mot Informix 4-teknologi. Vi fant
også ut at slike JDBC-drivere ikke eksisterer for så gammel
Informix-teknologi. I tillegg fant IKT-avdelingen i Sola
kommune ut at hvis de skulle bevare systemet og produsere
uttrekk fra det, måtte de oppgradere databaseplattformen
sju ganger fra Informix 4 til Informix 11. Dette ville bli svært
kostnadskrevende, og vi hadde ingen garanti for at dataene
ville overleve en så omfattende oppgradering. IKAR
informerte samtidig om at systemet må bevares selv om
kommunen har et godt papirarkiv for denne perioden skapt i
interaksjon med Forum Sak. Dette er en naturlig konsekvens
av § 3-20e i arkivforskrifta. De fikk samtidig vite at hvis de
ville forsøke å slette systemet måtte de søke Riksarkivaren
om dette. IKAR informerte samtidig om at de trolig ville få
avslag på en slik søknad, men at de godt kunne forsøke. De
søkte Riksarkivaren om å få lov til å slette systemet med
begrunnelse om at det ville bli for dyrt å bevare systemet,
og at kommunen har et godt papirarkiv for denne perioden.
Sola kommune fikk avslag på søknaden.
EN LITT UFORMELL SAMTALE – ET ALTERNATIVT LØP TAR FORM

Ganske tidlig i den prosessen som er skissert ovenfor hadde
rådgiver fra IKAR og driftpersonale i IKT-avdelingen i Sola
kommune en uformell samtale over en kaffekopp hvor vi
diskuterte hva vi kunne gjøre hvis alle forsøk på å produsere
avleveringsuttrekk til kommunalt arkivdepot fra originaldatabasen strandet, og kommunen fikk avslag på søknaden
sin til Riksarkivet. IKAR informerte i denne sammenheng om
at hvis kommunen klarte å produsere et dump av data fra

PRESERVATION PLANNING

FRA INFORMIX VIA DATALAB TIL SIP – ET OAIS LØP STARTER

Migreringen av databasen fra de flate filene som ble dumpet ut
av Informix og over til MySQL ble gjort av en ekstern konsulent,
Roy Olsen i ErgoGroup Vest AS, ved hjelp av en datalab.
ErgoGroup leverte deretter MySQL-kopien av Forum Sak direkte
til IKAR. Nå kunne vi ved IKAR starte arbeidet med å produsere
et avleveringsuttrekk for Sola kommune, en såkalt SIP.
Sola kommune er en av IKAR sine 23 eierkommuner i Rogaland. I tillegg til at IKAR er Sola kommune sin faginstans på
arkiv, ivaretar IKAR også arkivdepotfunksjonen for kommunen

DESCRIPTIVE
INFO

DATA
MANAGEMENT

QUERIES
RESULT SETS

INGEST
SIP

ACCESS

ARCHIVAL
STORAGE
AIP

AIP

ORDERS

CONSUMER

DESCRIPTIVE
INFO
PRODUCER

Informix 4-basen som flate filer og deretter importere disse inn i
for eksempel en MySQL-database sammen med koblinger til
tilhørende fulltekstdokument, så kunne vi deretter kjøre
avleveringsuttrekket til arkivdepot fra denne teknologien. Dette
var en alternativ løsning, den er ikke helt optimal ut fra et
provenienssynspunkt, men en løsning som IKAR kan produsere
et arkivuttrekk fra for Sola kommune. Da Sola kommune fikk
avslag på søknaden sin fra Riksarkivet ble denne siste løsningen
valgt.

DIP

ADMINISTRATION
MANAGEMENT

med hjemmel i arkivforskriften §5-1 for eldre og avslutta arkiv
både på papir og på digitale formater. I IKAR sitt arbeid med å
bevare eldre og avsluttet digitalt arkivmateriale står følgende
dokument sentralt: «Metodebeskrivelse for håndtering av
digitalt arkivmateriale i kommunal sektor». Denne metodebeskrivelsen ble ferdigstilt i en rapport av det såkalte «eArkivsamarbeidet i kommunal sektor» i 2007. I dette prosjektet var
blant annet IKAR representert. Sentralt i denne metodebeskrivelsen står den såkalte OAIS-modellen (ISO 14721: 2002 Reference
Model for an Open Archival Information System). Dette er en
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ISO-standard, en arbeidsmodell, for bevaring av eArkiv.
Sentralt i OAIS-modellen står forkortelsene SIP (Software
Information Package), AIP (Archival Information Package)
og DIP (Data Information Package) hvor en SIP er det
datauttrekket en arkivskaper avleverer til en arkivdepot institusjon, en AIP er den gjennomgåtte og godkjente
versjonen av avleveringen som arkivdepotinstitusjonen
vedlikeholder over tid. En DIP er tilrettelagte kopier av data
basert på en AIP i forbindelse med en innsynforespørsel
rettet til en arkivdepotinstitusjon, altså arkivformidling.
Før vi ved IKAR startet produksjon av en SIP på bakgrunn

av den MySQL-kopien av Forum Sak som vi hadde fått,
foretok vi en del testing av MySQL-databasen i følgende
program XAMPP, DEX og Pervasive Dataintegrator Pro. Vi
fant feil i 6 av 62 tabeller hvorav feilene i 5 av tabellene var
relativt enkle å rette opp. Disse 5 feiltypene var knyttet til
dato-format i en del felt i disse tabellene, det vil si tabellene inneholdt datofelt som var fylt ut med 00.00.000 i
stedet for NULL slik MySQL krever for tomme felt. Dette ble
rettet opp med relativt enkle UPDATE-kommandoer i SQL.
Når det gjaldt tilhørende fulltekstdokument var prob lemet større. Etter mye prøving og feiling fant vi ut at i
tilknytning til de ca. 47.000 fulltekstdokumentene som
inngikk i Forum Sak i Sola kommune knyttet det seg et
sammensatt problem som måtte løses for at vi skulle klare
å produsere et bevaringsuttrekk hvor vi også fikk bevart
fulltekstdokumentene. Disse dokumentene var opprinnelig
produsert i tekstbehandleren Word Perfect 5.0 og skulle ha
hatt et filnavn/filnummer og fil-ekstensjonen WPD (*.wpd),
både i databasen og i den fysiske mappen hvor fulltekst dokumentene lå, for at DEX skulle kunne gjenkjenne dem
og konvertere dem til PDF/A. Slik var det ikke. Både i data basen og i mappen hvor dokumentene lå hadde dokumen tene et navn/filnummer og en ekstensjon A (*.A).
I tillegg fant vi ut at koblingen mellom database og
fulltekstdokument var sammensatt og lå i tre felt i en tabell
som heter spi_poin. Koblingen lå skjult i to av disse feltene
og var vanskelig å finne, mens i et av feltene var koblingen
intuitiv, logisk og lett å finne. Disse utfordringen betydde
at vi måtte gjøre følgende:
• Vi måtte endre ekstensjon på ca. 47.000 fulltekst
16
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dokumenter fra *.a til *.wpd. Dette ble gjort ved hjelp
av en smart og enkel rename-kommando i DOS.
• For å oppdatere tabellen spi_poin hvor koblingene mot
fulltekstdokumentene lå måtte vi igjen i dialog med
ErgoGroup og Roy Olsen. Han skrev så to relativt
sammensatte SQL-kommandoer som oppdaterte
tabellen spi_poin slik at DEX med tilhørende PDFkonverter (Open Office) kunne finne, gjenkjenne og
konvertert fulltekstdokumentene til PDF/A og samtidig
koble de konverterte fulltekstdokumentene opp mot
tilhørende XML-file i databaseuttrekket.
Det tok ca. en uke med prøving, feiling og søking for å
avdekke og løse disse problemene.

SIP HOS IKAR

Nå kunne vi endelig starte produksjonen av en SIP fra
Forum Sak, da kom neste lærdom, og den er litt komisk.
Et eArkiv i form av en database med tilhørende fulltekstdokument som har vært brukt til saksbehandling i en
kommune over flere år er ofte relativt stor, og den blir bort
i mot fire ganger så stor når man bruker DEX til å
produsere en SIP. Noen tabeller kan være svært store og
det tar tid å få en kopi ut av databasen til XML-format,
men det er spesielt konverteringen av tilhørende fulltekstdokument som tar tid. Det er derfor ikke lurt å starte et
slikt uttrekk kl. 14.45 en fredag ettermiddag slik vi gjorde.
Du ødelegger lett litt av helga da. I andre sammenhenger
har vi ved IKA Rogaland også erfart at det er lurt å starte et
uttrekk tidlig om morgenen, da har du en mulighet for å
bli ferdig før arbeidsdagens slutt. Men i tilfellet Forum Sak
for Sola kommune, som var et vanskelig kasus, var det
vanskelig å la vær å starte uttrekket når vi skimtet suksess
like om hjørnet. I forbindelse med produksjon av en SIP er
det verd å merke seg at et uttrekk fra et stort system fort
kan gå i over 12 timer. Dette har vi for eksempel erfart i
forbindelse med at vi gjorde et uttrekk fra fagsystemet
Profil i Karmøy kommune. I tilfeller som dette er det viktig
at det også planlegges i forhold til nattlige operasjoner
som kjøres på den serveren uttrekket gjøres fra. Men vi
lykkes altså med uttrekket fra Forum Sak til Sola kommune
selv om vi ødela den første kvelden av ei helg. I fila
INFO.TXT logget DEX følgende tekniske data om uttrekket:

OVERORDNET INFORMASJON OM ARKIVSKAPER OG
ARKIVVERSJON

ArkivId:
ArkivNavn:
SystemId:
Systemnavn:
Startdato for utrekk (yyyy.mm.dd):
Sluttdato for utrekk:(yyyy.mm.dd):
Utført av:
Utført dato/klokkeslett:
Ferdig dato/klokkeslett:
Tidsforbruk:
Antall tabeller lest:
Antall rader lest:
Antall eksterne dokumenter:
Antall lese/konverteringsfeil:

1124_2
Sola kommune
1124_2
Forum Sak
1993.03.03
2000.05.05
SIES
2009.10.02 02:45:37
2009.10.02 06:13:51
3 timer 28 min. 14 sek.
62
219549
47186
4

PRODUKSJON AV AIP - GODKJENNING

Da SIP-en var i boks startet en prosess som er en av primæroppgavene til en arkivdepotinstitusjon i forbindelse med bevaring av
eldre og avsluttet eArkiv. Nemlig det å gjøre en SIP om til en AIP,
«Archival Information Package», det er i form av slike pakker at
et eldre og avsluttet eArkiv langtidsoppbevares og vedlikeholdes
i en offentlig arkivinstitusjon. Ved IKAR vil dette på det nåværende tidspunkt i den faglige og tekniske utviklingen knyttet til
eArkiv si:
• Å gå igjennom avleveringen og sjekke at den tilfredsstiller de
(juridiske) kravene som stilles til en avlevering. Mye av denne
befaringen gjør vi ved IKAR i dag ved hjelp av programmet
Altova XMLSpy. Samtidig har vi også laget en sjekkliste som vi
bruker i dette arbeidet. Denne sjekklisten danner et viktig
grunnlag for det godkjenningsbrevet som sendes arkiveier/kommunen etter fullført gjennomgang og testing.
• Vi sjekker at påkrevd systemdokumentasjon følger
avleveringen/deponeringen hvis slik er tatt vare på i
kommunen eller i det hele tatt eksisterer. Hvis arkivskaper
ikke har systemdokumentasjon forsøker IKAR å skaffe slik via
sitt faglige nettverk ved andre kommunale arkivinstitusjoner
(KAI).
• Vi lager også fila INNHOLD.TXT hvis denne ikke følger
avleveringen. (DEX lager ikke denne filen.)
• Vi foretar også en del testing av XML-filene som inneholder
tabelldata. Blant annet importerer vi XML-filer fra databaseuttrekket til en database på en proprietær databaseplattform.
Ved IKA Rogaland gjør vi i dag mye slik importering mot
MySQL.
Etter en gjennomgang og testing som skissert i punktene ovenfor
sendte vi godkjenningsbrev til Sola kommune den 13. november
2009 (IKAR sak/arkivreferanse: 09/164 – 18).

SOLA KOMMUNE ØNSKER EN DIP

Etter at Sola kommune hadde mottatt godkjenningsbrevet ble
det fra arkivtjenesten i kommunen ytret ønsket om å få tilbake
fra IKAR en kopi av dataene som ble reddet ut fra Informixmiljøet for oppslag i ennå noen år. Arkivleder i kommunen
oppfattet tross alt ikke Forum Sak som et særlig gammelt system.
Dette åpnet en mulighet for formidling for IKAR. Vi kunne lage
en DIP for Sola kommune som arkivtjenesten kunne bruke på en
lokal pc eller sette opp på kommunens intranett for oppslag.
IKAR foreslo for Sola kommune å sette dette opp på kommunens
forslag til arbeidsplan for IKAR for 2010. Som sagt så gjort.
I februar 2010 laget IKAR en DIP (Data Information Package)
for Sola kommune hvor vi gjorde følgende:
• Reimporterte de 4 XML-filene inn i en MySQL database ved
hjelp av Altova XMLSpy og kontrollerte feltformatene i henhold til filen METADATA.XML i avleveringen.
• Deretter brukte vi programmet PHP-Runner til å designe
oppslagsdatabasen bestående av nevnte MySQL-database
og PHP-filer som kan kjøre i alle nettlesere vi kjenner til.
• Denne oppslagsdatabasen ble presentert for arkivtjenesten og
IKT-avdelingen i Sola kommune den 2. mars 2010. De likte det
de så og vil sette denne DIP-en opp på en virtuell server på
kommunen sitt intranett i løpet av våren 2010.
Slik endte historien om Forum Sak i Sola kommune.
HVA HAR VI LÆRT?

Når elektronisk arkivmateriale som skal bevares ligger på en
gammel proprietær teknologisk plattform som tiden er i ferd
med å løpe fra, kan utfordringene for å få til en vellykket
bevaring være krevende både arkivfaglig, teknologisk og
økonomisk. Ofte må ekstern kompetanse hentes inn for å lykkes.
Man må i tillegg være tålmodig og bruke nødvendig tid for å
lykkes. Som dette eksemplet viser så lar selv vanskelige utfordringer seg løse. Eksempelet med Forum Sak i Sola kommune
viser også hvor viktig det er å få til en tidlig avlevering/deponering av et eldre og avsluttet elektronisk arkiv. Venter
vi for lenge vokser problemet fordi den proprietære teknologien
vokser fra en forlatt server med et eldre og avsluttet eArkiv på.
Derfor heter det følgende i «Forskrift om offentlege arkiv»
§ 3-17: «Ein elektronisk kopi av basen for ein avslutta periode
skal klargjerast for deponering i arkivdepot. [...]. Deponering
skal skje straks, jf. elles føresegnene for avlevering frå statlege
organ til Arkivverket, kap. V. Kommunar og fylkeskommunar
skal følgje den same prosedyren eller eit anna opplegg som på
fullgod måte ivaretek omsynet til langtidslagring og framtidig
dokumentasjon.» •
A r kh eion - 1 # 2 0 1 0
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BYA RKIVET I DRAMMEN
T E K S T : I D A M A R I E B R O W N , TO M O D D B Y
F OTO : B I R G I T T E S I M E N S E N B E R G

Triztan Vindtorn
Drammenseren, lyrikeren og kunstneren Triztan Vindtorn døde i 2009, 66 år gammel. Etter
ønske fra arvingene overtok byarkivet i Drammen Vindtorns privatarkiv, og arkivet etter
Norges største surrealistiske dikter er nå i ferd med å gjøres tilgjengelig. Vindtorns privatarkiv vil inngå som ett av flere elementer i en større Vindtorn-utstilling på Drammens biblioteket i 2011, i forbindelse med byens 200-årsjubileum.

– ET ANNERLEDES PRIVATARKIVPROSJEKT
Triztan Vindtorn ble født i Drammen 31. juli 1942 og
vokste opp i arbeiderstrøket Fjellsbyen (sammen med
blant andre den kommende musikeren Jonas Fjeld).
Med utdannelse som tekstiltekniker fra Sverige og
Storbritannia startet han sin arbeidskarriere i tekstilbransjen, men prøvde seg også som sjømann og lys tekniker ved en rekke av Oslos teatre før han begynte
å skrive dikt. Triztan Vindtorns døpenavn var Kjell Erik
Hafnor Larsen, men da han begynte å skrive byttet han
navn; først til Kjell Erik Vindtorn, deretter til Triztan
Vindtorn – Triztan forøvrig etter hans stambar på Ibiza.
På slutten av livet tok han også mellomnavnet Gyldenløwe, etter plassen ved samme navn i Drammen.
Den skrivende karrieren startet i 1970 med diktsamlin gen Sentrifuge. I løpet av sitt 66-årige liv rakk Vindtorn
å gi ut nærmere 30 diktsamlinger, samt å bidra til flere
antologier og andre utgivelser. Han var også svært aktiv
på mange andre områder innen kulturfeltet, blant
annet som billedkunstner. Dette, sammen med utallige
utenlandsopphold, fargerike sceneopptredener og
performanceforestillinger, bidro til å befeste Vindtorn
som en av de store norske kulturpersonlighetene fra
1980-tallet og utover. Vindtorn er blant annet tildelt
Aschehougprisen, Doblougprisen, Oslo bys kulturstipend
og Drammen kommunes kulturstipend i tillegg til at han
hadde statens garanti-inntekt for kunstnere fra 1983.
Diktene hans er oversatt til 19 språk.
OM SELVE PROSJEKTET

Seks måneder etter Vindtorns død i mars 2009 ble 18
pappesker med hans personlige arkiv avlevert til by arkivet. Det var et bestemt ønske fra arvingene om at
18
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Vindtorns arkiv skulle forbli i Drammen, byen der han
mer eller mindre levde fra vugge til grav. Byarkivet er
meget fornøyd med at Vindtorn-arkivet nå forblir i
Drammen, særlig fordi Nasjonalbiblioteket også var
meget interessert i dette arkivet.
I tillegg til Vindtorns personlige arkiv har vi mottatt
flere titalls pappesker med aviser der Vindtorn er nevnt i
en eller annen forbindelse. Dette er aviser som han selv
samlet fra diktdebuten i 1970 og nesten frem til sin død
39 år senere. Avisene med diverse omtale av Vindtorn er
det i denne omgang ikke ressurser til å gjennomgå –
selv om det nok kunne ha blitt et verdifullt tillegg til
hans personlige arkiv med tanke på det lange tidsrommet avisene er samlet fra. Fra Vindtorns arvinger har
vi også fått beskjed om at byarkivet senere vil få digitale
kopier av alle TV- og radio-opptak som Vindtorn var
med i. Alt dette, kombinert med at Drammensbiblioteket har fått en god del av Vindtorns egen private boksamling, gjør at det er gode muligheter for å lage en
større utstilling om Triztan Vindtorn i 2011.
Både på lokal- og riksplan har det vært tildels stor
medieinteresse for Vindtornarkivet fra dag én, og saken
er omtalt flere ganger både i Drammens Tidende og
andre lokal- og regionsaviser, i NRK og nå sist i et tosiders oppslag i VG. Byarkivaren ble endog oppringt i
sin sommerferie og bedt om å stille til direktesendt
intervju. Med dårlig mobildekning langt inne på VestAgders skogkledde åser fikk NRK allikevel det intervjuet
de ville ha. Og byarkivarens barn lurte veldig på hvem
pappa pratet med, ute i skogen i øsende regnvær ...
Medieinteressen har utelukkende vært positiv, og har
bidratt til å synliggjøre byarkivet spesielt og privat-

arkivarbeidet generelt, på en fin måte.
Et ”spleiselag” med Drammensbiblioteket og kultursjefen gjorde det mulig for
byarkivet å ansette en prosjektmed arbeider som kunne begynne arbeidet
med å gjennomgå Vindtorns personlige
arkiv. Det var klart fra starten av at her
trengte byarkivet annen kompetanse enn
den tradisjonelle arkiv- og historikerkompetansen, og via kontakter på
Institutt for lingvistiske og nordiske
studier ved Universitetet i Oslo ble det
etablert kontakt med litteraturviteren
Ida Marie Brown. Siden 1. september
2009 har Ida jobbet 50 % med ordning
og registrering av Vindtorn-arkivet, og
vi regner med å være ferdig rundt 1. juli
2010. I skrivende stund er vi i sluttfasen
av ordningsarbeidet, og regner med at
selve registreringsarbeidet kan påbegynnes sent på våren.
OM SELVE ARKIVET

Vindtornarkivet er et godt eksempel på
personarkiv, slik denne typen arkiv er
beskrevet i boken til Lange, Mangset og
Ødegaard om privatarkiver (Riksarkivarens skriftserie, nr. 11). Arkivet var et
tilnærmet ”kaos-arkiv” da det ble avlevert. Det fantes svært lite systematikk
eller proveniens i arkivet, og det virket
som at alle typer papirer og dokumenter
var lagt helt vilkårlig i pappesker. Her var
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Faksimile fra VG 14. mars med Ida Marie
Brown.
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Triztan Vindtorn

det ligningspapirer, regninger, kvitteringer, privat korrespondanse, utstillingsbrosjyrer, originalmanuskripter
med mer i skjønn forening. Enkelte gjenstander ble også
funnet i arkivet. Derfor har vi brukt mye tid på å få en
oversikt over omfanget av arkivet og ikke minst hvilken
type dokumentasjon som befinner seg i arkivet.
Så langt virker det som om arkivet gir et godt innblikk
i Vindtorns liv og virke. Det er blant annet mye korre spondanse - både privat og forretningsmessig, flere
originalmanuskripter med forfatterens egne notater og
rettelser, samt en rekke dikt med håndskrevne instrukser
til bruk ved opplesning. Særlig de håndskrevne
instruksene når det gjaldt fremføring av egne dikt vil
kunne bidra til et mer levende minne om Vindtorns
lyrikk. Han var særlig kjent for sine performancelignende opplesninger, og som gjerne var sammensatt av
både musikk, lydeffekter og kostymer i tillegg til selve
teksten. Mange av dokumentene i arkivet er også vitne
om Vindtorns flittige deltakelse på ulike kulturelle
arrangementer i inn- og utland fra 1970-årene og frem
til sin død. Her finnes både plakater, programmer,
oppdragsbrev og lignende. Deltakelse på en rekke
internasjonale poesifestivaler er blant annet godt
dokumentert i arkivet.
UTFORDRINGER

Da vi startet prosjektet ble det klart at det å ordne personarkivet til en såpass betydelig dikter og ”kulturkjendis” som Triztan Vindtorn ville by på spesielle
utfordringer. Først og fremst fordi dette prosjektet
krevde inngående kjennskap til Vindtorn og hans
kunstneriske produksjon og virke. Uten inngående
kjennskap til hans lyrikk kunne vi kanskje ha kommet i
skade for å kassere viktig arkivdokumenter fordi vi ikke
var i stand til å se sammenhengen. Og verst av alt,
kanskje bidratt til kassasjon av ikke-utgitte dikt.
Dernest var dette en utfordring fordi hvert enkelt
dokument måtte vurderes for seg, enten det dreide
seg om kvitteringer, klage på selvangivelsen, brev eller
instruksjoner i forbindelse med fremføring av egne dikt.
Mange av dokumentene bærer Vindtorns påtegninger
og instruksjoner, og kan være viktige for å få en helhet lig forståelse av ham som kunstner og menneske. Pr. 15.
mars har vi gjort rundt 5000 enkeltstående registreringer
i arkivet, og flere vil komme til før vi er ferdig med
ordningsarbeidet. I starten av prosjektet fikk vi god hjelp
av Nasjonalbibliotekets håndskriftssamling, som har lang
erfaring med personarkiv etter forfattere og lyrikere. Vi
har fulgt deres råd så langt det har latt seg gjøre.
Den største utfordringen med Triztan Vindtorns arkiv
har vært sammenblandingen av kategorier. Vanligvis vil
man finne klare skiller mellom privat og offisiell korre -
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spondanse, men i Vindtorns tilfelle var mange av hans
venner også kunstner- og forfatterkollegaer som han
hadde felles prosjekter med. Enkelte brev er derfor både
personlige og profesjonelle - i flere tilfeller også med
økonomiske bilag og referanser, og kategoriseringen må
derfor vurderes i hvert enkelt tilfelle.
Et annet problem har vært arkivmateriale som ikke
umiddelbart kan klassifiseres. Enten på grunn av sin
materielle form, eller uklarhet i forhold til betydning for
Vindtorns liv og virke. Enkelte koblinger mellom arkivmateriale og ulike prosjekter er ikke eksplisitt angitt, og
derfor mindre tilgjengelige. Man må lete for å finne
sammenhenger, og hele tiden tenke kontekst i forhold
til resten av arkivet. Arkivets kaostilstand har sørget for
at det meste av orden og kronologi er forskjøvet; det er
tilfeller der brev er blitt funnet på toppen av en eske, og
den tilhørende konvolutten med notater vedrørende
svar har ligget i bunnen av samme eske. Dette kompliserer selvfølgelig ordningsprosessen.
Den delen av arkivet som det er mest orden i er det
som gjelder Vindtorns originale manuskripter. Her var
han påpasselig, og disse ligger ofte adskilt fra annet
arkivmateriale. Mange av manuskriptene er rike på
notater og kommentarer, og det er interessant å se
lyrikerens egne refleksjoner rundt diktene - både i
førsteutkast og endelige utgaver. Omslagene til hans
ulike diktsamlinger foreligger også, samt mye materiale
som ble brukt til å komponere det endelige designet.
Det betyr at selve prosessen fra tanke til bok er godt
dokumentert i arkivet.
PROSJEKTAVSLUTNING

Prosjektet nærmer seg sakte men sikkert en foreløpig
slutt. Når Vindtorns personarkiv er ordnet og registrert
rundt 1. juli avsluttes prosjektet, selv om byarkivet
fortsatt har flere titalls pappesker med aviser der
Vindtorns liv og virke er omtalt. Dette må vi vurdere
nærmere ved en senere anledning. Det kan synes som
om selve registreringen av arkivet kan by på noen
utfordringer i sluttfasen, med tanke på de mange tusen
registreringene vi har gjort i ordningsfasen. Å finne en
hensiktsmessig og god kategorisering blir en viktig
oppgave i sluttfasen, og slik det ser ut nå er ikke en
inndeling etter allment arkivskjema hensiktsmessig.
Men det kan være at vi ser annerledes på dette når vi
har gått nærmere inn i kategoriseringen.
I samråd med Vindtorns arvinger vil vi også vurdere
hvilke deler av arkivet som skal klausuleres, og for hvor
langt tidsrom. Videre skal det i nær fremtid signeres en
deponeringsavtale med arvingene, før Vindtorns personarkiv blir tilgjengelig på byarkivets lesesal - forhåpentligvis til høsten. •

REDAKSJONEN ARKHEION
T E K S T: I N G E M A N F R E D B J Ø R L I N

Arkheion har nye websider med nytt design, forbedret innhold og nye funksjoner!
Besøk www.arkheion.no. Vi legger nå også ut utvalgte hovedartikler i fulltekst.

Ny webside for Arkheion
Det første du møter når du besøker arkheion.no er
tre artikler i fulltekst fra siste nummer av bladet.
Dette er utvalgte hovedartikler som anses å ha bred
interesse. Tidligere publiserte hovedartikler finnes i
artikkelarkivet (”Se eldre artikler…”) nederst på
forsiden. Utvalgte hovedartikler i fulltekst legges ut
for hvert nummer fra og med Arkheion nr 2, 2009.

fullversjon som pdf-filer på websidene, men nå har vi
også skannet alle tidligere utgivelser helt tilbake til
det første nummeret som kom ut i 1997. Går du inn
på ”Tidligere utgaver av bladet” vil du finne alle
utgivelsene sammen med en innholdsfortegnelse for
hvert nummer.
ARKHEION OG EIERNE

ABONNER PÅ WEBSIDEN

Arkheion.no har fått RSS-feed. Dette gjør at du kan
abonnere på websiden til din egen RSS-leser eller til
egne websider. Slik kan du selv holde deg oppdatert
om de nyeste artiklene på arkheion.no, eller du kan
legge inn RSS-feeden på egne websider slik at dere
alltid har de siste utvalgte hovedartiklene fra
Arkheion som nyheter på websiden. Et eksempel på
dette kan ses på websidene til Interkommunalt arkiv
i Hordaland: www.ikah.no.
ALLE TIDLIGERE UTGIVELSER PÅ NETT!

Samtlige utgivelser av Arkheion ligger nå på nett som
pdf-filer. Alle nye utgivelser har lenge blitt lagt ut i

Websiden har også generell informasjon om
Arkheion og en presentasjon av alle våre eiere med
lenker til deres websider. Søkefunksjon og nettstedskart er med på å gjøre det lett å finne frem på
arkheion.no.
SUPPLEMENT TIL PAPIRVERSJONEN

Den velkjente papirutgaven av Arkheion vil fortsatt
være hovedpublikasjonen, men vi håper de nye
websidene vil være et godt supplement og til nytte
for alle våre lesere. Vi ser frem til å utvikle websiden
videre parallelt med videreutviklingen av papirutgaven. •

RSS-feed gjør at du kan
abonnere på websiden til din
egen RSS-leser eller til egne
websider.

Besøk oss på: www.arkheion.no
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OS L O BYARKIV
T E K S T : R O B E RT K A L L E B E R G

OSLO BYARKIV – ny medeier i Arkheion
Nå er også Oslo byarkiv medeier i Arkheion. Oslo byarkiv ble opprettet i 1992, som en videreføring av
kommunearkivet fra 1914. Byarkivets lokaler i Maridalsveien 3 ble åpnet i september 1999. Byarkivet er
en del av Kulturetaten som er underlagt Byrådsavdeling for kultur og utdanning.
Byarkivet er Oslo kommunes utøvende fagorgan innen
dokument- og arkivbehandling. Vi har faglig myndighet for
kommunens samlede arkivvirksomhet og oppbevarer
kommunalt arkivmateriale som skal bevares for ettertiden.
Byarkivet har ansvaret for at arkivmaterialet blir gjort
tilgjengelig for ulike grupper av brukere.
OSLO BYARKIV BESTÅR AV TO SEKSJONER:

Seksjon for historisk arkiv
Seksjonen utgjør i dag åtte og en halv stilling og har
følgende ansvarsområder:
- Mottak av arkiver fra Oslo kommune
- Mottak av privatarkiver
- Ordning og katalogisering av arkiver
- Publikumstjeneste
- Formidling og kulturvern

Seksjon for moderne arkiv
Seksjonen har syv stillinger med følgende ansvarsområder:
- Veiledning i aktiv arkivdanning overfor alle virksomheter i
Oslo kommune
- Utvikling og vedlikehold av Oslo kommunes arkivnøkkel
- Kurs og opplæring
- Faglig premissgiver i arkivspørsmål
- Befaringer i kommunens virksomheter
- Utarbeiding av regelverk og instrukser vedrørende
kommunens arkiver
- Mottak av elektroniske arkiver

Oppgaver og overordnede mål for virksomheten er gitt av
bystyret i Vedtekter for Byarkivet (Bystyrets sak 15/92).
Kommunens arkivordning og Byarkivets myndighet og
oppgaver er videre beskrevet i Arkivinstruks for Oslo
kommune (vedtatt av Bystyret 22/6-99).
Byarkivet er Oslo kommunes arkivdepot og bevarer arkivmateriale fra alle virksomheter i kommunen, fra tidligere
Aker kommune og ulike private bedrifter, institusjoner og
organisasjoner. Til sammen oppbevarer Byarkivet 17 000
hyllemeter med papirarkiver, en omfattende boksamling

Oslo byarkivs ansikt utad: f.v. May-Liss Lindøe (resepsjon), Tore
Somdal-Åmodt (byarkivar) og Johanne Bergkvist (lesesalsinspektør).
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Byarkivets nye magasiner rommer 21.000 hyllemeter.
Reolsystemene er elektrisk drevne og elektronisk styrte.

FYLKESARKIVET I OPPL A N D
T E K S T : TO R M O D H O L D B R E K K E N

Digitalisering av
lydopptak fra fylkestingmøter
med hovedvekt på Oslo-litteratur, en
mengde byggetegninger, kart og ca
600 000 fotografier. Materialet er
hovedsaklig fra 1837 og fram til i dag.
Det eldste materialet skriver seg
imidlertid fra 1594 (Oslo Hospital).
Materialet gir mange innganger til
byens utvikling, økonomisk og politisk
historie, sosialhistorie og personalhistorie.
Byarkivet formidler kunnskap om
Oslos historie, og stiller kildemateriale
til disposisjon for ulike typer brukere.
Kildematerialet gir grunnlag for å
dokumentere enkeltpersoners rettig heter og interesser, og forhold som er
av rettslig, økonomisk og forvaltningsmessig betydning for Oslo kommune.
Blant brukerne er kommunens virksomheter, forskere, studenter, skoleelever,
slektsgranskere, historielag og media.
Tobias er Byarkivets informasjonsblad.
Her presenteres byhistorisk stoff. •

Rådhusets østre tårn ble utstyrt med for
den tiden topp moderne arkivsystemer.
Byarkivet holdt til her fram til 1999.
Foto: Jorunn Solli

Svein Tore Iversen har vært helt blind mesteparten av sitt liv, men det
har ikke hindret han i å ta seg utdannelse og få seg arbeid.
For tiden arbeider Svein-Tore på Fylkesarkivet i Oppland, der han digitaliserer
lydopptak av blant annet fylkestingsmøtene i Oppland. Å jobbe med lyd er
et godt egnet arbeid for blinde og svak-

(punkter som han leser med fingrene).
Dette utstyret er på utlån fra Nav så lenge han trenger det. Registreringsarkene
som følger med lydkassettene er skrevet
for hånd og blir derfor uleselige for han.

synte, siden mange av disse ofte har
trent opp en veldig god hørsel. Relativt
enkel tilrettelegging og oppfinnsomhet
har gjort det mulig å skape en arbeids plass for Svein-Tore med hans handicap.
Med hans datakunnskaper er han en
stor ressurs for fylkesarkivet i arbeidet
med lydarkivene. Han gjør opptak fra
kassetter, og filene lagres som en lydfil
i wav-format (24 bit 48000hz).
For å kunne bruke en datamaskin
trenger Svein-Tore et skjermleser program, syntetisk tale og en leselist.
Skjermleserprogrammet tolker og
presenterer informasjonen fra Windows
slik at den blir forståelig. Tekst og
ikoner leses opp av den syntetiske talen
(datastemme). Leselisten presenterer
teksten på skjermen som blindeskrift

Til dette får han hjelp av en lese- og
sekretærhjelp fra Nav. Dette er en
ordning som han har krav på og som
skal brukes i en jobb eller studiesituasjon. Lesehjelpen merker kassettene
med blindeskrift og registrerer de håndskrevne arkene i en database som også
brukes til å systematisere opptakene.
Når dette er gjort kan han jobbe selvstendig med materialet. Han gjør opptak, redigerer og deler opp opptakene,
slik at man senere kan søke etter en
bestemt sak, et bestemt møte, eller en
bestemt taler.
Lydopptakene blir en unik dokumen tasjon av fylkestingsmøtene. Møtereferater og protokoller vil aldri kunne
gjengi så detaljert informasjon om hva
som er sagt og foregått på møtene. •
A r kh eion - 1 # 2 0 1 0
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Bok

OMTALE

Inge Manfred Bjørlin,
Redaksjonen Arkheion

Bokomtale:
NORGE I 1743.
INNBERETNINGER SOM SVAR PÅ DE 43
SPØRSMÅL FRA DANSKE KANSELLI
Fembindsverket ”Norge i 1743” er nå fullført. Dette
er en kildeutgivelse gitt ut av Riksarkivet og Solum
forlag. I 1743 sendte Danske kanselli i København
ut en spørreliste på 43 spørsmål til embetsmenn i
Norge. Embetsmennene fikk pålegg om å svare så
godt de kunne på detaljspørsmål knyttet til deres
embetsdistrikt. Noen svar var korte og overflatiske
mens andre brukte god tid og sendte inn grundige
svar, og noen svarte ikke i det hele tatt. Mot slutten
av 1745 begynte svarstrømmen å avta.
I verket ”Norge i 1743” er hensikten å gjøre innholdet i denne spørreundersøkelsen tilgjengelig i
sin helhet. Her har man tilrettelagt og trykket alle
svarene som kom inn fra de ulike kantene av
landet. Svarene forteller om dagligliv, økonomi
og topografi.
Samlet gir fembindsverket et unikt tidsbilde av
Norge på 1740-tallet. Svarene fra Akershus stiftamt
utgjør de tre første bindene, bind fire gjengir
besvarelsene fra Kristiansand stiftamt og Bergen
stiftamt, mens femte bind inneholder besvarelsene
fra den delen av Møre og Romsdal fylke som lå
under Bergen stiftamt og besvarelsene fra
Trondheim stiftamt.
Norge i 1743. Innberetninger som svar på de 43
spørsmål fra Danske Kanselli, bd. 1-5,
Kristin M. Røgeberg, Gerd Mordt og Margit
Løyland, Riksarkivet og Solum forlag, 2010.

Bård Raustøl,
Redaksjonen Arkheion

Bokomtale:
ARKIVHÅNDBOKEN FOR OFFENTLIG
FORVALTNING
Arkivhåndboken har kommet i ny utgave. Riksarkivar Ivar Fonnes er forfatter. Den første utgaven
av Arkivhåndboken kom i år 2000 og mye har skjedd
i arkivfaget siden den gang. Den nye håndboken
inneholder arkivfaglige oppdateringer som er
nødvendig for arkivmedarbeidere i offentlig sektor
på vei inn i et nytt tiår. Siden siste utgave har vi
blant annet fått ny offentlighetslov og innføring av
Noark 5. Det har også skjedd store endringer innen
elektroniske arkiv og saksbehandling.
Arkivhåndboken retter seg primært mot offentlig
forvaltning og er et nyttig hjelpemiddel for arkivansvarlige og andre som daglig jobber med arkiv
og dokumentbehandling. Boka beskriver godt relevante lover, forskrifter, arkivbegreper og rammeverk. Videre omhandler den detaljert emner som
arkivorganisering, arkivsystemer og ulike arkivrutiner. Det er også interessante kapitler om innsyn
i offentlig arkivmateriale og emner som omhandler
behandling av arkiver i arkivdepot.
Den nye utgaven av håndboken er på over 400
sider. Likevel er den brukervennlig og lett å finne
fram i. Den har et moderne design, er oversiktlig
og har utfyllende registre over de ulike emnene.
Lovregisteret og arkivterminologien bakerst i boka
er nyttig både for folk som har jobbet lenge med
arkiv og for dem som er ferske i faget. Boka anbefales for alle som arbeider med arkiver i offentlig
forvaltning.
Arkivhåndboken for offentlig forvaltning
Av Ivar Fonnes. Kommuneforlaget 2009.
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ITT AV HVERT

REKLAME I 100 ÅR

«- fordi du fortjener det!»
I forbindelse med kulturminneåret 2009 laget Arkiv i Nordland en
utstilling med reklameuttrykk for perioden 1890-1999. Utstillingen ble satt
opp i Bodøs storstue Glasshuset på Arkivdagen og hadde mange
besøkende.
10. mars ble utstillingen satt opp igjen på Nordlandsmuseet i Bodø. Den
ble åpnet med et foredrag av Knut Eide. Han har bakgrunn som animatør
og filmskaper, samt at han har undervist i animasjon ved Høgskulen i
Volda, Medialinja. Han viste eksempler på eldre reklamefilmer, og snakket
om reklame satt i et lokalt perspektiv. Han trakk også fram eksempler på
produktplassering i filmer fra 60-tallet. Knut Eide spilte Bodø i tre Stompafilmer på 60-tallet og sitter med førstehåndskjennskap til såkalt skjult
reklame. Foredraget ble avsluttet med et blikk på vindusdekorasjoner ved
Bodøfirmaet Otto Koch A/S.
Utstillingen viser både lokale og nasjonale reklamer. Man kan tydelig se
utviklingen fra de enkle annonsene på slutten av 1800-tallet, som
orienterte om at varer var ankommet, til reklamer fra vår
moderne tid, som med alle virkemidler forsøker å påvirke vår
kjøpelyst. Dette er en vandreutstilling som foreløpig er booket
flere steder i Nordland, fram til mars i 2011. •
Solveig Jensen, Arkiv i Nordland

Hva forteller barnehagenes arkiv om barnas hverdag?
Barnehagearkiver forteller stort sett om driften, men lite om hva barna gjør
i barnehagen. Mange barnehager skriver en liten rapport om dagens
hendelser som så henges opp i garderoben. Stort sett kastes de etter hvert,
men noen få barnehager har tatt vare på noen eksemplarer. Disse
rapportene er en verdifull kilde til kunnskap om barnas hverdag. Eksemplet
som er tatt med her er fra en barnehage hvor personalet har likt å utrykke
seg i ord og bilder. Det er fargerike rapporter med illustrasjoner av dagens
aktivitet eller været. Teksten varierer mellom en fortelling om hva hele
barnegruppen har gjort og hva enkeltbarn har foretatt seg i løpet av dagen.
Illustrasjonen her forteller om en tur "opp den bratte bakken, helt til vi fikk
fantastisk utsikt over den vakre byen/bydelen vår!"•
Ine Merete Baadsvik, Bergen Byarkiv
Illustrasjon: Dagsrapport fra Laksevåg barnehage, Bergen Byarkiv, BBA-2386
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Ein kysseautomat!
Under arbeidet med å ordne det kommunale arkivet etter
Hustad kommune (Fræna) dukka det opp ein einsleg svart
protokoll. Den skilte seg ut frå dei vanlege arkivskaparane
ein kan vente å finne i dei kommunale arkiva.
Protokollen er truleg skapt av dei tyske myndigheitene
under andre verdskrig. Hovudinnhaldet i den svarta boka
omtaler, slik vi forstår det, sivilarbeidarar som arbeidde for
den halvoffentlege organisasjonen Todt på eller rundt Bud
under andre verdskrig. I denne protokollen finn vi lister
over namn og yrke på både tyske, russiske og norske
arbeidarar.
Ei av listene skil seg ut. Lista er ført for seg sjølv langt
bak i protokollen, og den er ikkje ført av same person som
har skrive dei andre listene. Lista er handskriven, og
inneheld norske jentenamn. Ikkje berre får vi opplyst
namna på desse jentene, men også alder, adresse og yrke.
Alderen på jentene er mellom 16 og 30 år. Noko som
gjorde lista til eit blikkfang var at ein får vite at ei av
jentene har ”kysseautomat” som yrke.
Dette kan altså vere ei liste over såkalla ”tyskertøser”.
Namna kan ha blitt ført inn som følgje av at kvinnene blei
fengsla i maidagane 1945. Jentene kan deretter ha blitt
plassert på Hustad leir saman med andre som hadde blitt
skulda for landssvik. Ei anna moglegheit er at personen
som overtok denne noko spesielle protokollen ville at alle
for ettertida skulle vite kven det var som hadde eit intimt
forhold til tyskarane.

Heilt sikker på at dette er ei liste som omtalar tyskarjenter
kan vi ikkje vere, men det er lett å tenkje seg det sidan vi
veit at mange jenter vart internert på Hustad leir i kjølvatnet etter andre verdskrig. Nettopp slike funn understrekar kor viktig diskusjonane rundt vår historieskaping er,
då ein i det siste har fokusert svært mykje på motstandskampen og dei mannlege heltane. I dei kommunale arkiva
trer både kvinner og menn fram. Både dei som blei straffa
for sine handlingar og dei som blei hylla.
Ønskjer ein å tileigne seg eit meir komplekst og samansett bilete av den norske historia, vil eit djupdykk inn i
arkiva sine skattkammer kunne gje eit meir nyansert
bilete av samtida etter andre verdskrig. •
Vibeke Solbakken Lunheim
Interkommunalt arkiv Møre og Romsdal

Hoves historie på nett
Hovefestivalen nærmer seg med stormskritt, og store ”head linere” lanseres på løpende bånd. I dag er det vel få som ikke
forbinder Hove og Tromøya med en av Norges største musikk festivaler. Men hvor mange vet egentlig at festivalområdet
tidligere har vært arena for både tyske nazister og norske
kommunister, og at det på havbunnen rett på utsiden ligger
et ”minnesmerke” over ”Norges” deltagelse i den transatlan tiske slavehandelen?
Visste du forresten at Hove var et av de første områdene i
Norge der det ble dyrket poteter, og at ordet Hove muligens
stammer fra den gang dette området ble brukt som hedensk
kultplass?
I 2008 laget Aust-Agder kulturhistoriske senter fire filmer om
Hoves historie. Historiene er blant annet basert på arkiv materiale fra våre magasiner. Filmene ble vist på Hove -

festivalen i
2008 og 2009,
og det ble lansert et eget
nettsted med
filmene, historiene og kildene.
Foran skoleåret 2009/2010 fulgte vi opp med et nettbasert
læremiddel der ett av formålene er å vise elevene sammenhengen mellom ulike historiske framstillinger og kildegrunnlaget.
http://www.aaks.no/hoveskole
http://www.aaks.no/hove
Gaute Chr. Molaug, Aust-Agder kulturhistoriske senter
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Adresse:
Oslo byarkiv,
Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Postadresse: Kulturetaten, Byarkivet,
Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo
Tlf: 02 180
Telefon resepsjon: 23 46 03 50
E-post: postmottak.byarkivet@
kul.oslo.kommune.no
Internett:
www.byarkivet.oslo.kommune.no
Åpningstider lesesal:
ti, on, fre: 9 – 15, torsdag:12 - 18
Personale:
Tore Somdal-Åmodt, byarkivar
Seksjon for historisk arkiv:
Bård Alsvik, seksjonsleder
Johanne Bergkvist, kons.
Ragnhild Bjelland, spes.kons.
Mona Bruland, (vikar)
Roar Edmann, kons.
Øystein Eike, spes.kons.
Line Monica Grønvold, (perm.)
Bartha Reidun Hauge, kons.
Lars Rogstad, spes.kons.
Ellen Røsjø, spes. rådgiver
Anette Walmann, spes.kons.
Seksjon for moderne arkiv:
Robert Kalleberg, seksjonsleder
Marianne Almås, (vikar)
Camilla Helene Fari, (perm.)
Øivin P. Grimsgaard, (eng.)
Torgrim Hegdal, spes.kons.
Hege S. Kenny, spes. kons.
Frode Kirkholt, spes.kons.
Monica Klomstadlien, (vikar)
May-Liss Lindøe, kons.
Anne Marit Noraker, (perm.)

Adresse:
Fylkesarkivet i Oppland, Fakkelgården
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
E-post: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no
Personale:
Svein Amblie, arkivleder
Kirsti Sletten, arkivar
Tormod Holdbrekken, arkivar
Reidar Sandin, bokbinder
Pål Mjørlund, IKT- og fotoarkivar
Dagmar Buen, arkivar
Kjersti Sæther, arkivmedarbeider
Mari Charlotte Nilssen, arkivmedarb.
Depotarkiv for :
Oppland fylkeskommune,
Hedmark fylkeskommune.
14 kommuner fra Hedmark fylke og
20 kommuner fra Oppland fylke.
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
kompetansesenter for hærens samband,
SBUKS)
Annet: Eidsiva energi

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
Adresse:
Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37 07 35 00, Faks: 37 07 35 01
E-post: postmottak@aaks.no
Internett: 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, leder arkivavd.
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf
Kjell Knudsen, arkivar/rådgiver
Ismail Rafieh, bokbinder
Inge Manfred Bjørlin, arkivar/rådgiver
Monika Kurszus Håland, arkivar/rådgiver
Kristoffer Vadum, (permisjon)
Sigrid Mykland Marvik, arkivar/rådgiver
Gaute Chr. Molaug, arkivar/rådgiver
Stephan Chr. Fiedler, arkivar/rådgiver
Ann Carol Endresen, sekretær
Arkivpersonale tilknyttet museumsavd.
Lise Råna, arkivar/rådgiver
Engasjementer:
Ole Jerry Aas, registrator
Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand,
Valle, Vegårshei, Åmli, Aust-Agder
fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS
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
Internett: www.ika-ostfold.no
Personale:
Vigdis Bjørnstad, daglig leder
Lene-Kari Bjerketvedt, arkivfaglig kons.
Medlemskommuner:
Aremark, Askim, Eidsberg, Halden,
Hobøl, Hvaler, Marker, Moss,
Rakkestad, Rygge, Rømskog, Råde,
Sarpsborg, Skiptvet, Spydeberg,
Trøgstad, Våler og Østfold
fylkeskommune

28

Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg.
Tlf: 32 76 40 20
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
Internett: www.ikakongsberg.no
www.detvarengang.no
Lesesal: man- og onsdag kl. 10.00-14.00
Personale:
Wenche Risdal Lund, daglig leder
Roger Kristoffersen, rådgiver arkivdanning
Torleif Lind, fagleder
June Wahl, rådgiver rettighetsdok.
Ina Halle-Knutzen, rådgiver formidling
Knut Jordheim, rådgiver formidling
Steinar Marvik, rådgiver depot
Torfinn Fønseth, ordningsmedarbeider
Anne Magnussen, sekretær
Eli Tuv, prosjektmedarbeider
Eierkommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole,
Hurum, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker, Nes,
Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Røyken,
Sigdal, Øvre Eiker, Ål, Andebu, Hof,
Holmestrand, Horten, Lardal, Larvik,
Nøtterøy, Re, Sande, Stokke,
Svelvik, Tjøme, Tønsberg, Bø, Fyresdal,
Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Nome,
Notodden, Porsgrunn, Sauherad, Seljord,
Siljan, Tinn, Tokke, Vinje, Asker, Buskerud
fylkeskommune, Telemark fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER
Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand
Tlf: 38 14 55 91 Faks: 38 14 55 92
E-post: ikava@ikava.va.no
Internett: www.ikava.no
Personale:
Kjetil Reithaug, arkivsjef
Turid Holen, rådgiver
Bård Raustøl, rådgiver
Lars-Eivind Bjørtvedt, IKT-rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Terje Nomeland, prosjektmedarbeider
Merethe Johansen, prosjektmedarbeider
Eierkommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal, Lindesnes,
Lyngdal, Mandal, Marnardal, Sirdal,
Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral,
Vest-Agder fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND
Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf. 51 50 12 83 Faks: 51 86 11 40
E-post: epost@ikarogaland.no
Internett: www.ikarogaland.no
Personale:
Tor Ingve Johannessen, daglig leder
Sigve Espeland, rådgiver
Lin Øiesvold, (permisjon)
Per Johan Rødland, rådgiver
Silje Dragsund Aase, rådgiver
Lene S. Tamburstuen, (permisjon)
Øystein Jonassen, (vikar)
Eierkommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Finnøy,
Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Karmøy,
Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy,
Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Suldal, Time,
Tysvær, Utsira og Vindafjord.
Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk IKS
og Interkommunalt Vann-,
Avløp og Renovasjonsverk IVAR.

BYARKIVET I DRAMMEN
Adresse:
Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 3204 6285
E-post: kommunepost@drmk.no
Internett:
www.drammen.kommune.no/byarkivet
Ledelse:
Tom Oddby, byarkivar
Tone Lystad Olsen,
fagansvarlig dokumentsenteret,
fagansvarlig moderne arkiver
Nina Vikøren, fagansvarlig eldre arkiver
Kim S. Asplin, prosjektleder
”digitale arkiver”
Kristin Røed, fagansvarlig grafisk senter

INTERKOMMUNALT ARKIV I
HORDALAND IKS

BERGEN BYARKIV
Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS,
Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Tlf: 55 56 62 83 Telefax: 55 56 62 40
E-post: post.byarkivet@bergen.kommune.no
Til enkeltperson:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no
Internett:
www.bergen.kommune.no/byarkivet/
www.oppslagsverket.no
Personale:
Bergen byarkiv har nå over
80 medarbeidere.
Byarkivar og avdelingsledere er:
Arne Skivenes, byarkivar
Karin Gjelsten, fagsjef, Avd. Moderne arkiv
Ann O. Gjerde, arkivleder, Avd. Sentralarkivet
Ragnhild Botheim, fung.avd.leder
Avd. Formidling og publikumsbetjening
Knut Geelmuyden, avdelingsleder,
Avd. Depot og katalog
Terje Haram, avdelingsleder,
Avd. Privatarkiver og oppdragsvirksomhet
Anne Louise Alver, spesialrådgiver,
Spesialenhet for foto og AV-media

Postadresse:
Postboks 2309 Hansaparken, 5828 Bergen
Kontoradr.:
Kalfarveien 82,5018 Bergen
Tlf: 55 30 60 90
E-post: post@ikah.no
Internett: www.ikah.no
Personale:
Rune Lothe, dagleg leiar
Jorunn Dobbe, arkivar
Øyvind Olsen, rådgjeva
Randi Krüger, arkivkonsulent
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent
Deltakarkommunar
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

INTERKOMMUNALT ARKIV I
TRØNDELAG IKS
Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 Trondheim
E-post:
fornavn.etternavn@ika-trondelag.no
Internett: www.ika-trondelag.no
Personale:
Kari Remseth, daglig leder
Gro Merete Løkvoll, rådgiver
Tone Stakvik, rådgiver
Ståle Prestøy, IKT-rådgiver
Randi Leistad, IKT-rådgiver
Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Roger Buan Krognes, prosjektmedarb.
Petter Petryc, IKT-rådgiver
Pål Langøien, prosjektmedarbeider
Randi Ness, kontorfagmedarbeider
Erlend Gjelsvik, rådgiver
Eierkommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Leksvik,
Levanger, Lierne, Malvik, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Mosvik,
Namsskogan, Nord Trøndelag
fylkeskommune, Oppdal, Orkdal, Os,
Osen, Rissa, Roan, Røros, Røyrvik, Selbu,
Skaun, Steinkjer, Stjørdal,
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og
Åfjord

INTERKOMMUNALT ARKIV I
MØRE OG ROMSDAL IKS
Adresse:
Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 13 44 40
E-post: postmottak@ikamr.no
Internett: www.ikamr.no
Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar
Gunnar Olav Morsund, arkivrådgjevar,
privatarkivprosjekt
Torbjørn Aasen, IKT-arkivar
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal,
Maria Fausa, arkiv og kontormedarbeidar
Vibeke Lunheim, arkivmedarbeidar
Ingunn Vestnes, arkivmedarbeidar
Axel karlsen, IT-medarbeidar
Medlemskommunar:
Aukra, Aure, Averøy, Eide, Fræna, Giske,
Gjemnes, Halsa, Haram, Hareid, Herøy,
Kristiansund, Midsund, Molde, Nesset,
Norddal, Rauma, Rindal, Sande, Sandøy,
Skodje, Smøla, Stordal, Stranda, Sula,
Sunndal, Surnadal, Sykkylven, Tingvoll,
Ulstein, Vanylven, Vestnes, Volda, Ørskog,
Ørsta, Ålesund, Møre og Romsdal
fylkeskommune
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INTERKOMMUNALT ARKIV I
FINNMARK

TRONDHEIM BYARKIV
Adresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, 7004 TRONDHEIM
Besøksadresse:
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret
Maskinistgata 1, Trondheim
Tlf.: 72 54 82 80 Faks: 72 54 63 00
E-post: trondheim-byarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no
Internett: www.trondheim.kommune.no
Kontaktinfo fagansvarliggruppen:
Elin Engen Harder, enhetsleder
Kari Myhre, avdelingsleder moderne arkiv
Morten Johansen, avdelingsled.historisk arkiv
Terje Antonsen, avdelingsleder dok.senteret
Unni Almaas, prosjektleder Grafisk senter

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE
Adresse:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane,
Askedalen 2, 6863 Leikanger
Tlf: 57 65 64 00 Faks: 57 65 61 01
E-post: postmottak.sffarkiv@sfj.no
E-post einskildpersonar:
førenamn.etternamn@sfj.no
Internett: www.fylkesarkiv.no
Personale:
Randi Melvær, sekretær/stadnamn
Snorre Øverbø, fylkesarkivar
Karianne Schmidt Vindenes, fagleiar komm. arkiv
Sturla Binder, arkivar - kommunale arkiv
Elin Østevik, EuropeanaLocal
Marit Anita Skrede, arkivar –
kommunale arkiv
Per Olav Bøyum, arkivar –
kommunale arkiv
Olaf Knarvik, fotograf/fotoarkivar
Håvard Kastet, arkivar – kommunale arkiv
Medlemskommunar:
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
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Adresse:
Arkiv i Nordland, Postboks 1490, 8049 BODØ
Besøksadresse: Høgskolen i Bodø,
Torggården på Mørkved, 2. etg
Tlf: 75 51 75 77 Faks: 75 51 75 78
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no
Internett: www.arkivinordland.no
Personale:
Ketil Jensen, leder
Ole Tymi, sekretær
Hanne Osnes, arkivkonsulent
Kari Aspelund Kleve, arkivar
Nansy Schulzki, arkivar
Inge Strand, rådgiver
Solveig Lindbach Jensen, arkivar/webansvarlig
Rolf Bjerke Holte, rådgiver/it-ansvarlig
Tone-Lise Fische, (permisjon)
Unni Kymre, (permisjon)
Eierkommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø,
Brønnøy, Bø, Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane,
Hamarøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy,
Moskenes, Nesna, Rødøy, Røst, Saltdal, Steigen,
Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Træna, Divtasvuona
Suohkan/Tysfjord Vega, Vevelstad, Værøy,
Nordland Fylkeskommune
Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk

INTERKOMMUNALT ARKIV I TROMS (IKAT)
Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø, 9293 Tromsø
Tlf: 77 67 69 80 Faks: 77 64 72 01
E-post: postmottak@ikatroms.no
Internett: www.ikatroms.no
Ansatte:
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef
Harald H. Lindbach, rådgiver
Permisjon 01.11.2009 - 31.10-2010
Frøydis Antonsen, rådgiver
Jim-Arne Hansen, rådgiver
Solveig Heløe Olsen, rådgiver
Sidsel Gaare Blix, rådgiver (vikar)
Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Bjarkøy, Dyrøy,
Gáivuona/Kåfjord, Gratangen, Harstad,
Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord, Kvænangen,
Lavangen, Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa,
Salangen, Skånland, Storfjord, Skjervøy,
Sørreisa, Torsken, Tranøy

Adresse:
c/o Porsanger kommune,
Rådhuset, 9712 Lakselv
Besøksadresse:
Holmenveien 3, 9700 Lakselv
Tlf: 78 46 46 60, Faks: 78 46 47 55
E-post: ikaf@ikaf.no
Internett: www.ikaf.no
Personale:
Marion Sørensen, leder
Solgunn Wagelid, arkivkonsulent
Galina Isaksen, arkivkonsulent
Orie Kimura, it-arkivar
Medlemskommuner:
Alta, Berlevåg, Båtsfjord
Deanu - Tana
Gamvik, Hasvik
Guovdageainnu suohkan -Kautokeino
Hammerfest
Kárásjohka - Karasjok
Kvalsund, Lebesby, Loppa
Måsøy, Nordkapp
Porsanger
Sør-Varanger
Unjargga - Nesseby
Vadsø, Vardø

?
10 spørsmål
1. I hvilken kommune ligger Galdhøpiggen.

?

Quiz

ARKIVMORO

2. NHFs arkivnøkkel kom i bruk på 1950-tallet. Hva står forkortelsen NHF for?
3. Hvilket fylke het tidligere Bratsberg amt?
4. Hvilken av Norges kommuner er størst i areal?

5. Hva heter administrasjonssenteret i Sogn og Fjordane?

6. Vergerådsloven var et gjennombrudd i arbeidet med barnevernet i Norge.
Når kom loven?

7. Hvilket byarkiv holder i dag til i byens tidligere ølbryggeri?
8. Hvilke fylker hører inn under Statsarkivet i Trondheim?

9. Hvilken tidligere SV-politiker er nå fylkesmann i Aust-Agder?
10. Hvilken øy ligger administrativt under fylkesmannen i Nordland,
men tilhører ikke Nordland fylke?

Waisenhuset, Ebenezer barnehjem i Kristiansand.
Kilde: Kristiansand kommune, borgermesterens arkiv

1

6
REBUS

HVILKEN NORSK KOMMUNE ER DETTE?

A r kh eion - 1 # 2 0 1 0
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10 spørsmål - svar:
1. Lom 2. Norges Herredsforbund 3. Telemark 4. Guovdageainnu suohkan - Kautokeino
5. Leikanger 6. 1896 7. Bergen byarkiv, har lokaler i tidligere Hansa bryggeri
8. Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal 9. Øystein Djupedal 10. Jan Mayen
Rebus - svar:
Osterøy kommune i Hordaland

