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Riksrevisjonens rapport om sikring og tilgjengeliggjøring av arkiver i kommunal
sektor ble offentliggjort 8. september. Rapporten avdekker store svakheter i
behandlingen av både papirbaserte og elektroniske arkiver. Blant annet er
mange kommunale arkiver dårlig sikret og mye informasjon er utilgjengelig for
innbyggerne. Riksrevisjonen påpeker også styrende myndigheters mangelfulle
oppfølging av arkivarbeidet kommunal sektor. Rapporten er grundig og
interessant og bør være en vekker også for kommuner og fylkeskommuner. 
I dette nummeret av Arkheion gir lederen av Oslo byarkiv oss en interessant
redegjørelse av rapporten og hvilke følger den kan få for arkivene og
arkivarbeidet.
De siste årene har det vært økt bruk og fokus på sosiale medier, både i den

private og offentlige sfære. Facebook, Twitter og Nettby er bare noen av de nye
arenaer der innbyggere og offentlighet møtes. Det er ikke så veldig mange år
siden vi ble introdusert for nye medier som e-post og SMS, og fortsatt sliter
mange kommuner med hvordan korrespondanse gjennom disse mediene skal
håndteres. Utviklingen innen sosiale medier går med andre ord svært fort, så her
gjelder det å henge med i svingene. En stipendiat ved Universitetet i Agder gir
oss i dette nummeret av Arkheion en innføring i hva sosiale medier egentlig er,
hvordan de kan brukes og ikke minst hvilke utfordringer de gir med hensyn til
langtidslagring og innsyn. Dette er viktige momenter å ta med seg i ly av
Riksrevisjonens rapport. Hvordan skal vi sikre at verdifull dokumentasjon blir
bevart og tilgjengelig for framtidens generasjoner?
Revisjonsrapporter og sosiale medier er viktige temaer, men dette nummeret

av Arkheion inneholder også mye annet spennende. Det er liten tvil om at
arkivfaget er noe annet i dag enn det var for få år siden, ikke minst på grunn av
alle de muligheter og utfordringer som ligger i de nye elektroniske verktøy som
er tatt i bruk. En arkivansatt er avhengig av god og variert kompetanse og i
dette nummeret presenterer vi ulike typer høyere arkivutdanning i Norge. 
I tillegg inneholder bladet blant annet artikler om anskaffelse av sak- og
arkivsystemer, om privatarkiv og om arkivformidling.

God lesing!
Red.

Redaksjonsmedlemmer: Vibeke Solbakken Lunheim , IKA Møre 
og Romsdal og Tom Oddby, Byarkivet i Drammen
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>>>

Sosiale medier brukes i økende grad av forvaltningen, og mye av innholdet bør tas vare på for

ettertiden. Hvordan takler man utfordringene dette innebærer?

UNIVERSITETET I  AGDER,
INSTITUTT FOR INFORMASJONSSYSTEMER

TEKST: MAR IUS ROHDE JOHANNESSEN, S T I P END IAT

HVA ER SOSIALE MEDIER?

Sosiale medier er en samlebetegnelse for nye, nett -
baserte medier som lar brukerne opprette personlige
profiler, kommunisere med hverandre, produsere og
dele innhold og samhandle uavhengig av tid og sted.  
I motsetning til ”gammeldagse” nettsteder og e-post
hvor man har en tydelig avsender og mottaker, og én-
til-mange kommunikasjon, er det i sosiale medier ofte
uklare linjer mellom avsender og mottaker, og kom -
munikasjonsformen er ofte mange-til-mange. 
Sosiale medier kan deles inn i ulike kategorier. Sosiale

nettverkstjenester er tjenester som Facebook, Twitter og
Nettby. Fokus her er på å skape og vedlikeholde en
personlig profil, og å knytte til seg venner og kontak ter.
Samhandlingstjenester er en sekkebetegnelse på
tjenester som lar en samarbeide om å
skape dokumen ter (Wikipedia), eller
rene kommunikasjonsverktøy som for
eksempel prateklienten MSN
Messenger. Aggrege rings tjenester
baserer seg på RSS, og er tjenester eller
programvare som lar deg abonnere på
nyheter basert på ulike kategorier eller
nøkkelord. iGoogle er et eksempel på
en slik tjeneste, hvor man kan sette
opp sin personlige startside med de
nyhetene man ønsker, værmelding for
hjemstedet og sin egen liste over
Twitter kontakter. Mashups er små -
programmer eller tjenester hvor
skaperen henter rådata fra ett eller
flere steder, og bruker disse dataene
for å skape en ny tjeneste. Den britiske
tjenesten ”they work for you” er et

godt eksempel. Her har en frivillig organisasjon sam let
en oversikt over samtlige parlamentsmedlemmer, og
lagt til data om hvordan den enkelte stemmer i ulike
saker.  Dataene er fritt tilgjengelige gjennom parla -
mentets egen statistikkbase.  Crowdsourcing handler
om å invitere nettbefolkningen med på å løse et kon -
kret problem. Man benytter seg av de kanalene man har
tilgjengelig, informerer om problemet og inviterer folk
til å bidra. Crowdsourcing har blant annet bidratt til at
en nedlagt gullgruve fikk nytt liv, etter at eieren la ut
alle sine geologiske data og inviterte folk til å tolke
dataene for å finne nye gullårer i gruven. Bloggen er
både en kategori i seg selv, og en del av flere av de
ovenstående kategoriene. Avhengig av formålet med
bloggen kan man så opprette en blogg som del av sitt

sosiale nettverk, som et samhandlingsverktøy
eller for å informere om et crowdsourcing -
prosjekt. Blogger kan også være nyhets -
medium, personlig dagbok, eller et forum 
for å lufte idéer for andre.

Sosiale medier bidrar til å bryte ned medie -
rommet. Der vi før hadde en stor leilighet
med åpen løsning, ser vi nå i stadig økende
grad at vegger settes opp mellom rommene.
Vi får en fragmentert mediehverdag, hvor de

smale interessene
hersker. Gjennom
nettleseren, eller
tjenester som
”iGoogle”, har man
mulighet til å
skreddersy sin egen
informasjonsstrøm.
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Sosiale medier 
– en ny utfordring for arkivarer?
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>>> Nylig ble det lansert en tjeneste som henter ut lenkene
som publiseres av dem du følger på Twitter, og lager en
slags avis av dem. Denne tendensen innebærer at folk ikke
lenger får med seg det store bildet, slik tilfellet er med de
tradisjonelle mediene. Dersom trenden fortsetter, vil vi om
få år se at det ikke lenger er nok å gå til de tradisjonelle
mediene for å nå ut. Utfordringen for offentlig sektor og
andre som ønsker å nå ut til flest mulig, er å utnytte det
som Tim O’Reilly kaller ”den lange halen”. Dette inne -
bærer at man har en flerkanalstrategi, hvor man tilpasser
budskapet og skyver det ut i så mange fora som mulig. 

HVORDAN BRUKES DE I OFFENTLIG SEKTOR? 

Sosiale medier tas i økende grad i bruk av offentlig sektor,
og det er en uttalt målsetning at denne trenden skal fort -
sette. Rapporten ”eBorger 2.0” påpeker blant annet at
sosiale medier kan brukes for å involvere innbyggere i
produksjonen av offentlige tjenester, og Fornyings- og
administrasjonsdepartementets prosjekt ”nettskap 2.0” har
tatt denne oppfordringen til etterretning og utlyst en
konkurranse hvor de ber innbyggerne lage egne offentlige
tjenester. 
De politiske partiene har vært opptatt av sosiale medier

siden lokalvalgene i 2007, og ved stortingsvalget 2009
brukte samtlige av partiene som var representert på
Stortinget flere sosiale medier, blant annet Facebook,
Twitter, blogger, Origo, Youtube og Flickr. I tillegg hadde
de fleste partiene lagt inn lenker til sosiale medier fra sine
egne hjemmesider. Da valgresultatet var klart, benyttet
statsministeren sin seierstale til å takke bidragsyterne i
sosiale medier for en viktig innsats under valgkampen, 
noe som understreker at de politiske partiene tar sosiale
medier seriøst. I tillegg til partiene sentralt, benyttes
sosiale medier også av lokalpolitikere og lokale partier, 
noe som er med på å gjøre
bildet enda mer komplisert. 
Det hjelper heller ikke at for -
skjellene mellom ulike kom -
muner, og mellom partier innad
i en kommune, til dels er svært
store. 
Kommunene er på sin side i

gang med flere forsøks -
prosjekter i sosiale medier. Per 
i dag er 70 norske kommuner
på Twitter, hvor de informerer
sine innbyggere om ulike
hendelser. Under fjorårets
svineinfluensaepidemi ble for
eksempel Twitter brukt til å
informere om vaksinerings -
lokasjoner, og – tider. I enkelte
tilfeller ser vi også at Twitter
erstatter kommunens service -

torg. Innbyggere henvender seg til Twitter i stedet for
kom munens servic etorg eller e-post når de har enkle
spørsmål. Siden alle kan lese hva som skrives kan en tenke
seg at slike henvendelser i noen tilfeller har en
oppdragende effekt på kommuner med slett service. Det er
også mange kommuner som har egne sider på Facebook.
Foreløpig er det lite dialog og innspill på Facebook, de
fleste av disse sidene fungerer som en oppslagstavle, hvor
både kom munen selv og innbyg gerne i kommunen legger
ut informasjon om hva som skjer og hva man kan gjøre i
kommunen. Mange kommuner har blitt gode på å utnytte
”den lange halen” og benytter seg av ulike sosiale medier
for å nå ut til flere, og enkelte har opprettet egne ”beta -
blogger”, etter modell av nrkbeta.no, for å prøve ut ny
teknologi på nye måter. 
I tillegg til at den enkelte kommune og det enkelte

departement benytter seg av sosiale medier ser vi også
stadig flere enkeltprosjekt i regi av ulike forvaltningsnivå. 
I Nord-Trøndelag fylkeskommune drives et prosjekt for å
motivere ungdom til å delta i politikk og samfunnsdebatt.
Mye av dialogen og informasjonsspredningen i dette
prosjektet foregår gjennom sosiale medier som Facebook,
nettopp for å nå ut til ungdommen i de kanalene ungdom
er vant til å bruke. Norske bibliotek har for eksempel
startet Facebooksiden ”gjenoppdag biblioteket” hvor 
de informerer om hva som skjer ved, og hva man kan gjøre
i norske bibliotek.  Lom kommune bruker sin Facebookside
og Twitterkonto for å stimulere til å ”mobilisere næringsliv,
organisasjonsliv og innbyggjarar til felles innsats for å gjere
Lom til ein enda meir attraktiv stad å leve”. Slike prosjekter
er spennende, og flere av dem når ut til en forholdsvis stor
del av innbyggerne. Samtidig byr dette på utfordringer i
forhold til å klare å holde oversikt over alt som foregår i
sosiale medier. Det er tilnærmet umulig å fange opp alt,
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med mindre det opprettes et sentralt register hvor initiativ -
tagerne rapporterer inn prosjektene sine.

UTFORDRINGER VED LAGRING AV INNHOLD FRA SOSIALE

MEDIER

Ved lagring av innhold fra sosiale medier møter en både
juridiske, tekniske og sosiale utfordringer.  Riksarkivet har
utredet det juridiske aspektet, og kommer til følgende
konklusjon:

”Hvis kommunikasjonen må anses å falle inn under offent -
lighetslovens begrep saksdokument for organet, skal den
arkiveres under forutsetning av at den er gjenstand for
saksbehandling og/eller har verdi som dokumentasjon. 
Det er altså tilstrekkelig at det ene av de to kriteriene 
anses oppfylt. Dersom begge kriteriene må anses oppfylt,
skal kommunikasjonen også journalføres.”

Problemet er at i sosiale medier er det ikke alltid klart hva
som kan sies å være ”gjenstand for saksbehandling” eller
hva som har ”verdi som dokumentasjon”. Er et kritisk
innlegg om byggesakspolitikk på kommunens Facebook -
vegg relevant når forfatteren samtidig har en byggesak i
systemet? Hva med en Twittermelding til UDI skrevet av en
asylsøker som sliter med å få oppholdstillatelse? Og hva
med alle de mange foraene som er halvoffisielle? Slike ting
kan få betydning for den videre saksgangen, dersom det
arkiveres og journalføres, noe som reiser et nytt spørsmål:
Ville forfatteren av innlegget skrevet det dersom han var
klar over at det ville få konsekvenser for saksbehand lingen?
På internett har det lenge vært stilltiende aksept for kom -
munikasjonsformer som man aldri ville vurdert å benytte
seg av i mer offisielle fora. Det kreves derfor at man tar
høyde for også denne typen problemstillinger når man
utreder hva som skal arkiveres.

De teknologiske utfordringene er heller ikke
 ubetyde lige. Mengden av data i sosiale medier er
enormt stor, flyktig og ofte vanskelig både å
finne og å sortere. Det er svært tidkrevende å
gå gjennom flere kontoer på ulike sosiale
medier for å avgjøre hva som skal arkiveres.
Data i sosiale medier er heller ikke konstante.
Innlegg dukker opp, redigeres, brukes av
andre i nye former og så videre. Hvilken ver -
sjon er ”den rette” i en slik sammenheng? En

annen utfordring er de ulike sosiale medienes
avtale tekster. Facebook forbeholder seg retten til

å benytte seg av alle data som legges inn, både tekst
og bilder. Hvordan skal man håndtere dette i tilfeller

der det er snakk om sensitiv informasjon? Enn så lenge er
mange av disse spørs målene mest av teoretisk interesse.
Det er svært få innlegg av typene som nevnes over. Det er
likevel problem  stillinger som det er viktig å tenke over,
dersom veksten i sosiale medier fortsetter.
De sosiale og samfunnsmessige utfordringene kan deles i

to. Enkelte aktører velger å ikke svare på henvendelser via
sosiale medier, eller de henviser til offisielle kanaler. For det
enkelte politiske parti eller kommune kan dette synes å
være en fin måte å unngå arkiv- og journalpro blema  tikken,
men ved å gjøre dette går man på tvers av normene i
mediet man benytter seg av. Sosiale mediers logikk er
bygget på prinsippet om deling og kommu nikasjon. De 
som lykkes med sosiale medier er de som tar aktivt del i
dialogen som foregår, og som ser seg selv som deltaker i 
et hierarkiløst nettverk av meninger. 
Den andre samfunnsmessige utfor dringen gjelder be -

varing av data for ettertiden. Det foregår svært mye i
sosiale medier, og en god del av dette vil være viktige kilder
når man i fremtiden skal beskrive Norge i 2010.  De mange
rosabloggene, skrevet av unge jenter, med tema unge
jenter er opptatt av, er ett eksempel. Når den 14 år gamle
bloggeren ”Voe” blir invitert til å forelese om nett - >>>

iStockphoto
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journalistikk for studentene på journalist -
utdanningen ser man at dette er et
fenomen som har blitt så omfat tende at
det er en viktig del av vår samtid, i alle fall
for de mange unge jentene som leser slike
blogger. Men hvordan skal man klare å
velge ut hva som skal tas vare på, når
datamengden øker for hver eneste dag, 
og mye av det som er tilgjengelig i dag
kanskje er borte i morgen? Det er heller
ikke alle slike fenomener som fanges opp i
de tradisjonelle mediene, så dersom man
ikke utvikler strategier for å følge med på
hva som rører seg i ”den lange halen”
risikerer man å etterlate seg et uriktig
bilde av samfunnet til morgendagens
historikere.

KONKLUSJON

Sosiale medier er en utfordring for
arkivene, både i forhold til å finne ut hva
som er arkiv verdig etter loven, og i forhold

til arkivering av vår felles kulturarv. Dersom
man lar den litt perifere aktiviteten ligge,
risikerer man å gå glipp av verdifulle
bidrag som ettertiden kan bruke for å
forstå tiden vi lever i. Bloggsfæren er for
eksempel viktig for svært mange i dag, og
enkelte populære blogger kan ha lesertall
på høyde med de menings bærende
avisene. Å ikke fange opp deler av dette
for ettertiden vil bety at vi mister viktige
kilder til å forstå vår samtid. På den annen
side, om man går for bredt ut får man en
uoverkommelig data mengde, hvor mye er
av begrenset interesse for både samtid og
ettertid. Det eneste som er sikkert er at det
er behov for en utredning rundt disse
spørs målene, slik at man kan opprette
rutiner og retningslinjer for hva som er
arkivverdig, og for hvordan man kan samle
inn og arkivere dette på en måte som er
overkommelig for både menneske og
maskin. •

FAKTA
De mest brukte sosiale
mediene i Norge er Facebook
(2,3 millioner brukere),
Nettby (750.000), Biip.no
(437.000), Origo (167.000) 
og Twitter (136.000).

Facebook: 
Sosialt nettverk, hvor man
opp retter en profil og knyt -
ter til seg venner. Viktige
funksjoner: Statusopp -
datering, sider, grupper,
applikasjoner.  ”veggen”,
startsiden hvor man kan se
hva alle i eget nettverk gjør,
er sentral på Facebook.

Nettby: 
Sosialt nettverk drevet av VG,
med hovedvekt av yngre
brukere. Nettby er litt ulikt
Facebook, i og med at meste -
parten av aktiviteten foregår
i diskusjonsgrupper, ikke på
den enkelte brukers vegg.

Biip: 
Sosialt nettverk for ungdom.
Her er det mer fokus på
bilder og blogging. Biip er
også norskdrevet.

Origo: 
Norsk sosialt nettverk med
fokus på samfunn og hobby.
Sentralt her er ”soner”, ulike
sider med forskjellige tema.
Origo er deleid av A-pressen,
og A-pressens aviser bruker
Origo for å skape lokale
soner for innbyggerne i
avisens nedslagsfelt.

Twitter: 
Twitter er som Facebooks
statusfelt. Man kan legge ut
kommentarer på opptil 140
tegn, følge og bli fulgt av
andre Twitterbrukere. Twitter
er et lynraskt medium, hvor
det deles alt fra strikke -
oppskrifter til dagsaktuelle
utenriksnyheter. Brukere
stiller spørsmål og får svar
tilbake, eller diskuterer med
andre brukere.

Hva er arkivverdig 
etter loven?
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Stasi-arkivet  
Arkivsenter sør (IKAVA og Statsarkivet i Kristiansand) var på studietur i Berlin i slutten av september.

Det arkivfaglege programmet bestod mellom anna av eit besøk på Stasi-arkivet i Berlin. Det lange,

men korrekte navnet på Stasi-arkivet er Die Bundesbeauftragte für die Unterlagen des Staats -

sicherheitsdienstes der Ehemaligen DDR. Vanligvis blir det forkorta til BStU. Stasi-arkivet har

hovedkontor i Berlin, men har underavdelingar i fleire byar i Tyskland. 

Berlin-kontoret har ca. 280 tilsette. 

Stasi-arkivet er arkivet etter verksemda til Ministerium für
Staatssicherheit (MfS), som var eit sentralt organ for
styresmaktene i  Aust-Tyskland under diktaturet. MfS blir
omtala som sverdet og skjoldet til partiet, og terror,
overvaking og undertrykking av folket var med på å sikra
diktaturet. Store mengder med informasjon om enkelt -
personar vart henta inn, systematisert og bevart. 
Arkivar Axel Plagemann ga oss ei orientering om arkivet,
viste oss nokre døme på arkivmateriale og vi fekk omvis -
ning i bygget. Stasi-arkivet held til i det same bygget som
MfS hadde kontor i under diktaturet. Her vart arkiv -
materialet også opprinneleg bevart.
Avviklinga av MfS var eit sentralt krav under demonstra -

sjonane i 1989, eit krav som vart sterkare når det blei
kjent at dei tilsette hadde starta å øydelegga dokumenta -
sjonen. Stasi-kontor over heile Aust-Tyskland og til slutt
også hovudkontoret i Berlin vart okkupert. Det vart
slutten på det aust-tyske regimet. Likevel skal så mykje
som 100 -200 hyllemeter med arkivsaker ha vorte øydelagt
i perioden november 1989 til januar 1990. Bevaring og
innsyn i arkiva etter BStu vart realisert gjennom at
parlamentet autoriserte ”opening of the files” i 1990. 

Ei eiga lov som sikra innsyn i arkivet vart vedteke i
Bundestag (Stasi-Unterlagen-Gesetz ). I 1992 kunne dei
fyrste innbyggjarane etter søknad, få innsyn i mappene
som omhandla dei sjølve.
I tillegg til dei mange som jobba i MfS, i 1990 var det 

91 000 tilsette, vart det også rekruttert nesten 200 000
informantar eller spionar over heile Aust-Tyskland.
Informantar vart også rekrutterte frå Vest-Berlin, Vest-
Tyskland og frå resten av verda. Informantane informerte
frå alle delar av samfunnet  som  næringsliv, universitet
og religiøs verksemd. 
Arkivet etter MfS består av 112 km med skriftlege kjel -

der. I tillegg kjem kjelder som er konverterte til microfilm,
og dessutan foto, negativ, slides, film, video og lydarkiv.
Stasi-arkivet reknar også 15.500 sekkar med øydelagt
arkivmateriale som ein av typane kjeldemateriale. 
Eit eksempel på arkivmateriale var dei såkalla index-

korta. Det var opprinneleg 4,5 millionar slike index-kort,
men mange av dei vart øydelagde. Korta kan saman -
liknast med kartotekkort med mellom anna opplysningar
om namn, adresse, fødestad og fødselsdato. Kvart kort
har en arkivkode som ser slik ut: XU 15535/85. 

IKAVA
TEKST: TUR ID HOLEN, FOTO : I KAVA

Arkivar ved Stasi-arkivet Axel Plagemann viser ulike
døme på index-kort.

Døme på index-kort på ein person som har fått kodenamnet ”Pierre”,
påført ”nichteignung” (ikkje eigna) som informant/spion.
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 i Berlin
XU refererer til distrikt, 15535 er eit nummer som blir gitt
kronologisk, mens 85 refererer til årstalet, altså 1985.
Arkivkoden refererer så til ei mappe som ein enkelt kan
finne. Stasi-arkivet bruker den samme koden i dag. Ein
person kunne ha fleire slike index-kort, men dei blei
oppbevart i ulike arkiv. Dette sikra at informasjonen ikkje
var tilgjengeleg for alle tilsette. Slik kunne Mfs sikra at
berre leiarar hadde innsyn i kven som vart vurderte som
spionar.
I dag kan dei tilsette på Stasi-arkivet ikkje gå i arkiv -

magasina aleine. Som eit sikringstiltak må to kollegaer
alltid gå saman. Stasi-arkivet har enno mykje gjenståande
arbeid med ordning av arkivmateriale etter MfS, og ei eiga

gruppe arbeider med å rekonstruera øydelagt arkiv
materiale.
Arkivet har stor pågang frå publikum og har hand sama

over to millionar innsynssøknader frå privat personar.
Arkivet er viktig og aktuelt for dagens tyskarar også tjue år
etter avviklinga av diktaturet. Måten desse arkiva vart
ordna på som sikra kven som hadde tilgang til informasjon
og ikkje, og ikkje minst øydelegginga av dokumentasjon,
minner om kor viktig tilgang og bevaring av arkivdoku -
mentasjon er for både samfunn, styresmakter og enkelt -
personar. For besøkande arkivarar frå Noreg, vart dette eit
møte med eit spennande og for oss eksotisk arkiv. •

Arkivmagasina
til Stasi-arkivet.

Utstilling av dokumentkoffertar som vart brukte til å frakta hemmelege dokument til MfS.
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Vi visste den kom. Vi visste når den kom. Tidspunktet for lansering og pressekonferanse ble

distribuert via sms under årets kommunearkivkonferanse (KAI-konferanse) i Kristiansand.

Mange av deltakerne på årets KAI-konferanse hadde kjent spenning og forventing dager i

forveien. Den 8. september kl. 12 ble spenningen utløst.   

Jeg fikk raskt en kopi i hånden, og begynte med en
gang å se etter sammendraget – hvor er sammen -
draget? Alle som har lest lange offentlige doku -
menter søker seg til sammendraget. Det finner jeg
ikke, men alt det viktige står likevel på sidene 7 til 16.
På de øvrige sidene finnes utdypninger og gjen -
takelser. Men noe mangler: Rapporten viser til inter -
vjuer med inviterte enkeltpersoner og representanter
for utvalgte institusjoner. Det pirrer nysjerrigheten
for oss som kjenner materien og problemstillingene
fra før. Hvor er intervjuene? Hvorfor er de ikke tatt
med som en del av vedleggene? 

PROBLEMSTILLINGENE

Målet med undersøkelsen har vært å vurdere i
hvilken grad Kulturdepartementet har ivaretatt sitt
overordnede ansvar for å sikre at bevaringsverdig
arkivmateriale i kommuner og fylkeskommuner blir
tatt vare på og gjort tilgjengelig for ettertiden.
Undersøkelsen tar utgangspunkt i bestemte problem -
stillinger: I hvilken grad er det bevaringsverdige
arkivmaterialet sikret og tilgjengelig, og hva er 
år saken til eventuelle arkivtap og manglende
tilgjenge lighet. Og det spørres i hvilken grad
Kulturdeparte mentets styring og oppfølging av
arbeidet med sikring og tilgjengelighet er i samsvar
med Stortingets vedtak og forutsetninger. 

Kritikken fra Riksrevisjonen retter seg mot følgende
hovedpunkter:
• Manglende sikring av arkiv gir stor fare for tap
• Mye arkivmateriale er utilgjengelig for brukerne
• Mangelfull overordnet statlig styring og oppfølging
av kommunal arkivsektor

Svarene som rapporten gir er ingen lystig lesing for
Kulturdepartementet. Rapporten er heller ikke
spesielt lystig lesing for Riksarkivaren og Arkivverket,
men den er heller ikke lystig lesing for kommuner og
fylkeskommuner. 

NOEN SENTRALE PUNKTER

Departementet har verken prioritert eller fulgt opp
Arkivverkets arbeid, og Arkivverket har i liten grad
ført tilsyn med kommunal sektor. 
Hver tredje kommune og hver sjette fylkes -

kommune oppgir at de i liten grad har fysiske forut -
setninger for å ta vare på sitt papirbaserte materiale.
40 prosent av kommunene og en tredjedel av
fylkeskommunene oppgir at mangelfulle lokaler i stor
grad kan føre til arkivtap og manglende tilgjenge -
lighet. Det er 70 kommuner som fortsatt står utenfor
et interkommunalt arkivsamarbeid (og som heller
ikke har et byarkiv eller er knyttet til et fylkesarkiv),
og som derved ”i liten grad er i stand til å oppfylle
sitt lovpålagte bevaringsansvar”.  
Og vi snakker fremdeles bare om papirarkiv.

Innføring av elektroniske arkiv gir nye utfordringer.
Å gå over til elektronisk arkiv er en øvelse ingen

kommune kan ta lett på. Å fjerne papiret som
lagringsmedium krever – i tillegg til egnede
systemer – en bevisst holdning til medier, formater og
ikke minst: rutiner. Ikke tro noe annet. Og når det er
på plass skal beholdningen av elektroniske arkiv
bokstavelig talt pleies aktivt og jevnlig - hele veien
inn i evigheten. Det er et arbeid som aldri kan ta slutt
når det først har begynt. I motsatt fall viskes historien
ut – vår historie. 

OSLO BYARKIV
TEKST: TORE SOMDAL -ÅMODT
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undersøkelse av arbeidet med   å sikre og tilgjengelig -
gjøre arkivene i kommunal sektor
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Om lag 45 prosent av kommuner og fylkeskommuner 
vur derer at svakheten ved elektroniske lagringsmedier,
formater og systemer kan føre til arkivtap og manglende
tilgjengelighet. Betyr det at alt går på skinner i de øvrige 
55 prosent av kommuner og fylkeskommuner? Neppe. 

Selv for de kommuner som har valgt et interkommunalt
arkiv samarbeid gjenstår det å etablere fremtidsrettede, sikre
og funksjonelle arkivdepot. Bare de største kommunene har
en mulighet til å løse denne oppgaven på egen hånd sies det
i rapporten. Men heller ikke de har dette på plass i dag.  
Fagsystemer er kanskje den største utfordringen. Bruk 

av fagsystemer kan på kort sikt være en velsignelse for
saksbehandler, men på lengre sikt en svøpe. Særlig hvis
brukeren (kommunen) tror at systemet er noe annet enn 
det det (som oftest) er: en erstatning for skrivemaskinen –
et hjelpesystem for det papirbaserte dagligarkiv. Det er et
tankekors at ingen fagsystemer hittil har blitt godkjent av
Riksarkivaren, slik at dokumentasjonen kan bevares,
avleveres og sikres som elektronisk arkiv for fremtiden. 
Jeg vil i den forbindelse vise til

København kommune, som har innført
den ordning at alle IT-systemer skal
meldes inn til sitt eget byarkiv –
København Stadsarkiv – før det tas i
bruk. På denne måten sikrer
kommunen seg at alle spørsmål om
bevaring av saksdokumenter blir
vurdert og kommunisert. Dette er
ingen ny tanke for oss som arbeider i
kommunale arkivinstitusjoner, men å
få gehør for det har hittil vært van -
skel ig. Kanskje bør dette innføres som
en pliktregel (via et tillegg i arkiv -
loven) for alle kommuner og fylkes -
kommuner i Norge? En enkel
forholdsregel som bare har positive
konsekvenser for virksomheten, for
kommunen og for borgeren. Som det

står i Riksrevisjonens rapport: 
”De kommunale og fylkeskommunale arkivene er viktige
fordi de rommer dokumentasjon av vital betydning for
borgerne, den enkelte kommune/fylkeskommune og for
samfunnet som helhet. Dette henger sammen med at

kommunene og fylkeskommunene har ansvar for svært
mange av basis tjenestene samfunnet tilbyr […] Kommunal
arkivsektor [...] inneholder dokumentasjon knyttet til alle
livsfaser, fra fødsel via oppvekst og voksenliv til alderdom 
og død”.    

MYE ARKIVMATERIALE ER UTILGJENGELIG

Arkiv skal brukes og gjøres tilgjengelig. Undersøkelsen slår
fast at kommunal sektor har et betydelig etterslep i ordning
og katalogisering av avlevert materiale. Dette er ikke ukjent
for oss som arbeider i en arkivinstitusjon. Ofte har det vært
nødvendig å ta i mot uordnet materiale, særlig i forbindelse
med omorganiseringer i kommunen og nedleggelse av
kommunale virksomheter. Når det uordnede materialet først

er kommet i hus, vil senere ordning av
det konkurrere med daglig drift og de
løpende oppgaver som utfordrer
ressurssituasjonen. Enkelte arkivinsti -
tusjoner har likevel valgt planmessig å
avsette tid til denne viktige oppgaven. 
Mer overrasket blir jeg over på -

standen om at en så stor andel som 15
av 23 kommunale arkivinstitusjoner ikke
har tilrettelagt for publikumstjenester,
og 6 av 23 institusjoner heller ikke har
tilrettelagte publikumsarealer. 

KOMPETANSE ER ET NØKKELORD. ARKIV -

DANNING ER TEMA

80 prosent av kommunene oppgir at
saksbehandlere har et stort eller svært
stort behov for bedre kunnskap om
kommunens arkivrutiner. Det er disse >>>
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(og vi) som i dag skaper kildene som morgendagens
brukere skal gjøre seg kjent med innholdet av.
Opprettholdelse av demokratiske prinsipper og forsvar
for rettsikkerheten til enkeltindividet er honnørord som
brukes for å styrke berettigelsen av innsats på dette
området. Det er viktig og riktig når vi ser arkiv i retts -
statens lys. Men enkelte ganger behøver man kanskje
ikke benytte så store ord. Gode arkivdanningsrutiner er
ganske enkelt nyttig! Det sørger for at bevaringsverdig
dokumentasjon kan gjenfinnes, når det - over tid - er
behov for å hente de frem. De fleste av arkivenes
brukere er ennå ikke født.

MANGLENDE STYRING OG OPPFØLGING AV KOMMUNAL

SEKTOR 

Rapporten er skarp i sin kritikk. Departementets styring
og oppfølging av Arkivverkets arbeid har vært util -
strekkelig. Manglende oppfølging av mål, prioriteringer
og ressursbehov er hovedregelen. Det har likevel ikke
alltid vært slik. Personlig husker jeg tidligere kultur -
minister Valgerd Svarstad Haugland, en minister som
valgte å ha fokus mot Arkivverket. Hennes tale ved
åpning av Arkivmøtet i Trondheim for noen år tilbake
traff oss i hjertet. Hun hadde selvfølgelig ikke skrevet
talen selv, men hun leste den som om hun personlig
hadde ført pennen. 
Manglende styring gir uheldige ringvirkninger. Når
overordnet ikke styrer, fører det til at underordnede
heller ikke følger opp. 

ER DA ALT HÅP UTE?

Mye har skjedd de siste 25 årene. Et miljø av kommunale,
fylkeskommunale og interkommunale arkivinstitusjoner
har vokst frem. Dette er institusjoner som har løftet
arkivarbeidet i kommunal og fylkeskommunal sektor.
Kommuner og fylkeskommuner har blitt mer oppmerk -
somme både på utfordringer og fordeler som god
arkivforvaltning gir. Det er blitt noen år siden jeg
besøkte kjelleren i en katolsk kirke for å kontrollere 
det fylkeskommunale bortsettingsarkivet, og fant det 

i rela tivt kummerlig uorden. Jeg husker fortsatt søppe l -
sekkene fulle av bevaringsverdige arkivdokumenter. 
Tre arkivforeninger har i samme periode satt arkiv og

arkivarbeid i fokus: Norsk Arkivråd, Landslaget for lokal-
og privatarkiv og det tidligere iherdige Kommunalt
arkivfaglig forum. Konferanser og faglige fora har
blomstret. Kompetansen har økt og vi har fått en
arkivlov med tilhørende forskrifter.
Engasjementet i det kommunale og fylkeskommunale

arkivmiljøet er stort og økende. Det årlige kommune -
arkivseminaret (KAI) er et tegn på det. Oslo byarkiv vil i
dag ikke kunne ha det arrangementet i egne lokaler, slik
vi hadde det 10 år tilbake. 

ARKIVUTREDNING

Samarbeid er et nøkkelord og mange forsøker å utnytte
det potensialet et felles ståsted og utfordringer gir. Flere
samarbeidsprosjekter er allerede satt i gang.
Kommunearkivinstitusjonenens Digitale RessursSenter er
kanskje det mest offensive og økonomisk forpliktende
pr. i dag. Her har fire interkommunale arkivinstitusjoner
gått sammen om å finansiere en enhet som skal bistå
medlemmer med håndtering av elektroniske og digi -
taliserte arkiv gjennom rådgivning og utvikling av
løsninger. En overordnet nasjonal strategi er likevel
ønsket. ”Samtlige sentrale aktører har over lang tid
understreket behovet for å utvikle en helhetlig og
tidsmessig nasjonal strategi for å møte de utfordringer
som arkivsektoren står overfor i et moderne samfunn”,
slås tydelig fast i rapporten.  
En arkivutredning er det vi nå venter på. Tanken er

ikke ny. Men nå tror jeg den kommer. Det sies ganske
klart egentlig, i brev fra Kulturdepartementet den 13.
august 2010: ”Departementet vil fremskynde arbeidet
med å utarbeide en helhetlig plan for arkivsektoren.
ABM-utvikling og Arkivverket vil bli trukket inn i dette
arbeidet”. Om det er ønskelig er jeg sikker på at
kommunale aktører, representert ved Landslaget for
lokal- og privatarkiv aktivt vil bidra i dette arbeidet.  •

Hele rapporten fra Riksrevisjonen kan leses her:
http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/arkiv.aspx
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Utdanning for arkivyrket

FYLKESARKIVET I  OPPLAND
TEKST: PÅL MJØRLUND

Behovet for god kompetanse på fagområdet har stadig
blitt viktigere, og det er slutt på at ”hvem som helst” kan
gå inn i arkivet og gjøre en jobb. Blant annet har innføring
av elektroniske verktøy i saksbehandlingen gjort arkivet til
et mer sentralt og viktig verktøy for arkivskaperne. Dette
stiller nye krav til kompetanse for å sikre dokumentenes
autentisitet og for å håndtere personvern og tilgjengelig -
gjøring av korrekt informasjon. Arkivarens kompetanse har
derfor blitt særdeles viktig.

HVEM ER ARKIVAREN?

Dette er et spørsmål som fortsatt er svært relevant.  Det
finnes mange forskjellige typer arkivarer. Er det en person
som jobber med dagarkivet i en kommune og som har
oppgaver innenfor posthåndtering, sak-/arkivsystem eller
en som kun jobber med musikksamlinger i et museum?
Jobbes det med arkivdanning, bevaring eller formidling og
med nyere eller deponert materiale? Hvordan materiali -
serer dokumentene seg? Er det eldre protokoller, foto -
grafier, film og lydopptak eller er det elektronisk materiale
i form av SMS, epost, kartdata, blogginnlegg, videofiler
osv.?  Det er i dag flere forskjellige utdanningstilbud – med
forskjellige fagretninger. Det er viktig  å velge det utdan -
nings tilbudet som passer de enkelte typer arkivarbeid.
Hvor kan studiene gjennomføres og er det hel- eller
deltidsstudier som tilbys ved de enkelte utdanningssteder?

UTDANNINGSINSTITUSJONENE

Hvilke muligheter finnes til å skaffe den nødvendige
arkivkompetanse? Generelt forutsetter arkivutdanningen

at studentene har generell studiekompetanse, men det
åpnes også for inntak av studenter på særskilt grunnlag.
Det tilbys i dag arkivutdanning ved Arkivakademiet,
Universitetet i Oslo, Høgskolen i Oslo og ved Høgskolen i
Lillehammer. I tillegg har Universitetet i Tromsø et studium
i dokumentvitenskap opp til masternivå. Dette medfører at
det er en konsentrasjon av utdanningstilbud i Oslo, og at
alternativene er Høgskolen i Lillehammer eller den litt mer
generelle utdanningen ved Universitetet i Tromsø. 
I tillegg arbeider Arkivakademiet med tilbud i Trondheim
og Bergen, men disse er foreløpig ikke på plass.

HVORDAN LEGGES UTDANNINGEN OPP? 

Arkivakademiet er en privat høgskole og har drevet lengst
med arkivutdanning i Norge. Første kull ble uteksaminert i
1992. Sted og antall studieplasser har variert noe, men pr. i
dag er det 40 plasser på grunnmodulen og 25 studieplasser
på spesialenheten. Arkivakademiet er i dag plassert ved
Riksarkivet og henter de fleste av sine lærerkrefter der.
Det gjennomføres samlinger og oppgaveskriving mellom
samlingene. Arkivakademiet fokuserer primært på utdan -
ning innenfor moderne arkivdanning.

Grunnenheten gir 30 studiepoeng og består av emnene:
• Arkivteori og forvaltningspraksis 
• Lover, regler og standarder 
• Arkivdanning – prosesser, systemer og rutiner 

Spesialenheten forutsetter at studentene har kunnskaper
tilsvarende grunnenheten. Den gir 15 studiepoeng og

I lys av riksrevisjonens kritiske, men berettigede, rapport om arkivsituasjonen i kommunal sektor

kan det være på sin plass å si litt om hvilke muligheter som finnes for å utdanne seg innen

arkivyrket her i landet. 

Studenter ved Høg skolen i Lillehammer



består av følgende emner:
• Arkivteori i et teknologisk perspektiv 
• Regelverk og standarder for elektronisk arkiv 
• IKT-basert arkivdanning 

Universitetet i Oslo har i sitt arkivstudium lagt opp til en års -
enhet med fem emner. Hvert av disse teller 10 eller 20 studie -
poeng. Totalt tilbyr universitetet 60 studiepoeng. Også denne
årsenheten er lagt opp av Riksarkivet og benytter mange
forelesere derfra. Utdanningen har som mål å dekke alle faser 
i arkivhåndteringen - fra arkivdanning til depot. Studiet er
beregnet på heltidsstudenter, men det åpnes også for å ta
enkeltemner eller bruke det som del av et annet studieprogram. 

Emnene er: 
• Arkivdanning: organisasjon, systemer og rutiner. 
• Arkiv, individ og samfunn 
• Arkivbevaring og arkivbeskrivelse
• Arkivformidling i praksis – studentene jobber praktisk i en      
arkivinstitusjon, enten med arkivdanning eller i et arkivdepot.

• Dokumenthåndtering og elektronisk arkiv. 

Universitetet i Tromsø har en utdanning som fokuserer på forsk -
ning og bibliotek. Universitetet startet med fagkretsen i 1996.
Det er teoretisk vinklet med bredt perspektiv og ønsker å favne
alle typer dokumentasjonsinstitusjoner. Studiet er på bachelor -
nivå  og ikke så  praktisk rettet at det er naturlig å gå direkte
inn i et arkivyrke. Masternivået på dokumentforvaltning åpner
derimot for spesialisering mot arkiv – ved at studentene har
praksisopphold og skriver oppgave i forhold til dette. Fra
høsten 2010 finnes det et 10 studiepoeng nettbasert tilbud 
i dokumen tasjonsvitenskap. 
Mye av undervisningen er prosjektbasert. Eksamen er

hjemmeoppgaver med veiledning, og flere har i følge
universitetet jobbet med arkivproblematikk.

Høgskolen i Oslo har nå et bachelorprogram som kan gjen -
nomføres på heltid eller på deltid over 6 år. Studiet består av 
12 emner der hvert gir 15 studiepoeng. Etter fullførte studium
sitter en med 180 studiepoeng og en bachelorgrad. 

Programmet baserer seg på det
gamle årsstudiet med påbyg -
gingsenheter samt 60 studiepoeng
fra relevante støttefag. Skolen tar
opp ca 30 studenter pr. semester og
fagkretsen dekker hele levetiden
for arkiv. Skolen ønsker å ha fokus
på kommunal sektor. Fagene er satt
opp slik:
• Arkiv og samfunn – arkivenes 
samfunnsfunksjoner 

• Arkivteori, arkivsystem og 
arkivbeskriving

• Tilgjengeliggjøring og bruk av 
arkiv 

• Arkivbevaring, utvalgsteori og 
metodikk

• Digital danning og bevaring 1 og 2
• Digitalt depot 
• Bacheloroppgave
• Støttefag (Kunnskapsorganisasjon og gjenfinning – 60 sp fra 
Bibliotekstudiet er satt opp som standard)

Første masterstudent er i gang under en felles informasjons -
vitenskapelig paraply. Skolen har et samarbeid med Mitt -
universitetet i Sverige. Også første doktorgradsstipendiat er
ansatt.

Høgskolen i Lillehammer tilbyr et deltidsstudium på inntil 60
studiepoeng. Studiet ble utviklet i et samarbeid mellom
Statsarkivet på Hamar, Fylkesarkivet i Oppland og Forsvarets
arkivadministrasjon og gjennomføres som fjernstudium med 
2-3 samlinger over to dager pr. emne. Følgende emner tilbys:
• Grunnleggende prinsipper for arkivarbeid (15 sp)
• Elektroniske arkiver – muligheter og utfordringer (15 sp)
• Langtidslagring og formidling av elektroniske arkiver (7,5 sp)
• Bevaring, registrering og formidling av foto, film, video og 
lyd (15 sp)

• Arkiv og informasjonssikkerhet (7,5 sp)

ARKIVUTDANNINGENS BETYDNING

Det er ikke nødvendigvis nok at arkivarene får bedre kompe -
tanse for å utføre sine oppgaver. Det er også et stort behov for
forskning innenfor arkivfeltet. Forskningen vil vanligvis være
tiknyttet utdanningsinstitusjonene, og det å få mer utdanning
på master og høyere nivå vil gjøre Norge i stand til å utvikle en
bedre arkivdanning og – forvaltning. Spesielt vil vi da kunne
tilpasse teorien mer til norske forhold. •

ARKIVSTUDENTEN: Sonja Tangen jobber som arkiv -
ansvarlig i Vågå kommune fra august 2008. Hun har jobbet i
kommunen i 25 år i forskjellige sektorer, og tar for tiden
arkivstudiet ved Høgskolen i Lillehammer på deltid.

– Hvorfor har du valgt å ta arkivutdanning?
– Jeg føler at jeg har for lite kompetanse på arkiv, selv om 
jeg har jobbet med arkiv i mange år.
– Hva føler du at utdanningen gir deg?
– Faglig kompetanse og trygghet i jobbsituasjonen.
– Er arkivutdanningen viktig for deg?
– Ja, mye viktigere enn jeg trodde på forhånd. Ut fra studieplanen så jeg at jeg 
visste mye om faget fra før, men jeg får nye kontakter og trygghet i forhold til
jobbsituasjonen. Arkivutdanningen gjør meg mer synlig i både egen og tilstøtende
kommuner siden det er et regionalt samarbeid innenfor IKT.

Arkheion -  2#2010 15
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SOFTWARE INNOVATION
TEKST: ROBERT HERLAND
FOTO : VEGARD VENL I , VAR INGEN

Mange kommuner sliter med gamle arkiv- og saks -
behandlingsløsninger som ikke klarer å hamle opp med
utfordringene innen kommunal saksbehandling og
informasjonshåndtering. Kravene til effektivisering og
servicenivå overfor innbyggerne har vokst enormt på kort
tid. Saksdokumenter og annen informasjon kommer i
stadig større grad elektronisk, og papirbaserte arkiv er på
vei til makuleringsmaskinen. Saksbehandlernes og arki -
varenes arbeidsdag er dermed i total forandring. 
– Vi er nødt til å jobbe på en helt annen måte enn før.

Og da trenger vi moderne teknologiske løsninger. 
Derfor er vi i Nittedal kommune nå i full gang med 
imple   menteringen av en ny løsning for elektronisk 
saks behandling og arkiv, sier arkivleder Hilde Brostigen. 

SIKKER LAGRING OG ENKEL GJENFINNING

– Ett av problemene med den eksisterende løsningen vår
er at den ikke er integrert med e-postsystemet, forteller
hun. – For å arkivere en e-post må saksbehandleren
sende den til postmottak, som manuelt må arkivere den
på riktig sak. Prosessen tar lang tid og mulighetene for
feil er mange. Vi regner med at vi mister mye e-post på
grunn av dette, og enhver tapt e-post er et potensielt
tap av viktig saksinformasjon.  Sikker lagring og enkel
gjenfinning av informasjon er helt nødvendig for å
oppnå nødvendig effektivitet og kvalitet i  saks -
behandlingen.

KAN JOBBE FRA KJENTE GRENSESNITT

– Når vi en gang på nyåret kan ta 
i bruk det nye systemet vil saks -
behandlerne kunne arkivere informasjon direkte fra
kjente arbeidsverktøy som Outlook og Office. Sakene vil 
ligge som mapper i Outlook, slik at e-poster kan dras
direkte fra innboksen og inn på saken den tilhører. Det
blir ingen ekstra pålogging og ingen nye grensesnitt å
lære seg.  
– Vi vil også vurdere å integrere løsningen med ulike

fagsystemer, men dette vil bli i neste fase av prosjektet.

TRENGER EFFEKTIV SAMHANDLING I PROSJEKTER

– Vårt eksisterende system tilfredsstiller heller ikke
dagens krav til samhandling i prosjekter, fortsetter
Brostigen. – Det er blant annet ikke mulig å dele
dokumenter internt. Dette blir et stadig større problem
da arbeidsoppgavene i kommuner blir mer og mer
prosjektbasert. Vi har en lang rekke prosjekter gående
hele tiden, og det er viktig at vi kan gjennomføre dem 
så effektivt som mulig. Enkel deling av dokumenter i
digitale prosjektrom – på tvers av enheter i organi -
sasjonen – er en absolutt nødvendighet. 
– Mange prosjekter går over lang tid, kanskje flere år,

og det er naturlig at noen medarbeidere slutter og nye
kommer med i prosjektet. Da er det viktig at en ny
prosjektdeltaker raskt får oversikt over nødvendige

Med ny IT-løsning skal Nittedal kommune oppnå høyere effektivitet i saks -

behandlingen og mer fleksibel samhandling i prosjekter. Helt nødvendig for 

å møte kravene som stilles til en moderne kommunal forvalting, mener de.

NITTEDAL KOMMUNE MED NY IT-LØSNING FOR SAK/ARKIV:

Nødvendig modernisering
for en digital hverdag
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dokumenter og kommunikasjon, slik at ikke kvaliteten
og fremdriften i prosjektet reduseres. 

MULIGHETER OG UTFORDRINGER MED NOARK 5

Nittedal kommune valgte 360° fra Software Innovation,
en løsning bygget på SharePoint 2010 og Office 2010.
Men før avgjørelsen ble det gjennomført en lang og
grundig anskaffelsesprosess med en del nye utfor -
dringer, kan Brostigen fortelle. – Riksarkivet krever at
alle nye dokument- og saksbehandlingssystemer
tilfreds stiller NOARK 5-standarden. Dette gir helt andre
utfordringer enn NOARK 4. Mens NOARK 4 har svært
konkrete krav gir NOARK 5 mye større frihet og valg -
muligheter. Dette er positivt, men samtidig blir det en
mye større utfordring å utarbeide en kravspesifika sjon.
Vi valgte derfor å leie inn en konsulent for å hjelpe oss
med å lage den.

KARTLA BEHOVENE I HELE KOMMUNEN

– Sammen med konsulenten foretok vi en kartlegging
av hele Nittedal kommune. Vi organiserte møter med
samtlige enheter; skoler, administrasjon, økonomi,

teknisk, eiendom etc. Vi stilte dem spørsmål som; hva
arkiverer du, hvordan arbeider du i dag og er dette
optimale arbeidsmåter, hvordan bruker du saksbehand -
lings systemet, hva er bra med systemet og hva savner
du, hvilke datasystemer/fagsystemer bruker du i dag, 
er det viktig for deg at saksbehandlingssystemet er
integrert med fag systemene, hvem sender du store
og/eller mange saksdokumenter til, og kan vi effek -
tivisere dokumentflyt?
Kommunen brukte et halvt år på dette kart leggings -

arbeidet, som til slutt resulterte i en kravspesifikasjon.
Etter to høringsrunder med påfølgende justeringer, ble
den lagt ut på anbud på DOFFIN og TED, databaser der
offentlige innkjøp over en viss størrelse skal publiseres. 

SER FREM TIL GEVINSTENE

– Det var en krevende prosess, og vi har fortsatt mye
arbeid igjen med implementeringen av systemet, sier
Brostigen. – Men dette er en helt nødvendig  moderni -
sering vi ikke kan vente med. Nå gleder vi oss til å ta
systemet i bruk, og begynne å høste gevinstene! • 

«Vi er nødt til å jobbe på en helt annen
måte enn før, og da trenger vi moderne
teknologiske løsninger.»

Hilde Brostigen, arkivleder i Nittedal kommune 
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Forfatter Marte Huke varmer opp
tredjeklassingene ved Levanger
videregående skole med skriveøvelser.

Engasjert skrivestund på Ole Vig videregående skole, Stjørdalen.

Med kunst, for arkiv...



VENDEPUNKT er en massiv satsning med utspring i Arkivsenteret på Dora.

Kunstfaglige metoder legges til grunn for arkivformidlingen.

Initiativet til formidlingsprosjektet kommer fra teater pedagog
Lene Helland Rønningen og forfatter Marte Huke. Foruten IKA
Trøndelag, er flere av institusjonene ved Arkivsenteret i
Trondheim med. Statsarkivet i Trondheim er administrativt
ansvarlig, men også Forsvarsmuseet magasin Dora og
Universitetsbiblioteket i Trondheim (UBiT) deltar.
Prosjektet består av tre faser: I fase 1 (2010) utforsker elevene

historiske kilder og sin egen fortid og skaper fortellinger. I fase
2 (2011) tar vi utgangspunkt i elevenes bidrag og bruker dette
for å lage en teaterforestilling. I fase 3 samles elevenes arbeid,
tekster fra kildene og bilder fra produksjonen og settes sam -
men i en bok (2012/2013).
De kulturelle skolesekkene i regionen er samarbeids partnere

gjennom distribusjon av verksted og forestilling.

TEKSTLIG TILNÆRMING

Gjennom kunstfaglige metoder ønsker vi å gi elevene en ny
inngang til historisk materiale. Vi ønsker at elevene skal
utforske historiske hendelser og en annen tid ved å skape
empati og innlevelse. Kreativ skriving og dramapedago giske
metoder gjør det mulig å utforske personlige relasjoner, ladete
øyeblikk og stemninger som oppstår under en viss hendelse. 
Vi ønsker å skape forståelse for at historien skapes av den som
forteller. Historien er satt sammen av mange små faktabiter,
og måten man tolker og setter sammen disse bitene på gir det
totale inntrykket. Den som har makt til å fortelle har makt
over historien.
Innlevelse skapes ved å gå "ned" i stoffet. Skriveøvelsene

går ut på å gå inn i en bestemt situasjon, en stemning eller en

synsvinkel. Dette skaper gjenkjennelse og identifikasjon og
gjør at elevene må investere i arbeidet med sin egen erfaring. 
Et eksempel på en slik oppgave: Vi har med oss en 

plakat som hang på militære anlegg på 50-tallet, under den
kalde krigen. Frykten for spionasje var høy. Teksten på denne
plakaten er: Om det du har hørt og sett - HOLD TETT. 

Plakaten gir bud til en skriveoppgave der elevene skal
assosiere og skape en tekst ut i fra denne oppfordringen. I
hvilke situasjoner er det viktig å holde tett? Minner denne
oppfordringen om noe som har skjedd i deres eget liv? Eller
kan HOLD TETT inspirere på en annen måte, kanskje er det
tittelen på en skjønnlitterær tekst, et dikt eller en kort
fortelling?
Gjennom elevenes tekster får vi et redskap til å forstå

hvordan ungdommene oppfatter seg selv og sin egen tid, 
og hvilket redskap de har til å forstå historiske kilder.

TEATERETS PERSPEKTIVER

Dramaoppgavene går ut på å utdype personer vi kommer i
kontakt med i materialet. Det kan være alt fra bilder, politi -
rapporter, personlige brev, til forfattere av offentlige doku -
menter. Vi kan skape en kontekst og en dybde som ikke finnes
i et offentlig brev eller en avisnotis. Elevene kan bygge ut
relasjoner, skape et fiksjonsrom rundt personer vi finner i
arkivene. Hvem er denne mannen? Hvordan bodde han?
Hadde han venner? Hvor gikk han på skole? Gjennom
dramaøvelser utforsker elevene de ulike relasjonene og
måten historien fortelles på, og hvor vendepunktet i de
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IKA TRØNDELAG
TEKST / FOTO : PÅL K . LANGØ I EN, MARTE HUKE

>>>

   
Et svangerskap annonseres. Materiale fra 
Trondheims Redningsmisjon var utgangspunkt 
for tredje klasse ved Levanger videregående.

Folkesnakk om uekte barn. Fra Levanger
videregående skoles behandling av saker
fra Trondheims Redningsmisjon.

Håndgemeng da en sønns befatning med
motstandsbevegelsen røpes for familien. 
Fra Ole Vig videregående skole på Stjørdalen.
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ulike personenes liv oppsto.
Et eksempel på en oppgave kan være: å skape tablåer, også

kalt "frosne øyeblikk", som skal fortelle om vende punktet i en
persons liv. Elevene går i grupper og skaper tre tablåer: Før,
under og etter som beskriver det som leder opp til, det som
utløser og konsekvensen av en hendelse. Elevene må skape
tydelige bilder av de personene som deltar i tablået. Elevene
tolker ofte hendelsene svært ulikt, og denne oppgaven viser
dette visuelt.
De dramapedagogiske øvelsene og skriveøvelsene byg ger ofte

ut hverandre. En kan for eksempel ta en stemning som oppstår i
et tablå og la dette være utgangspunkt for en skriveoppgave.
Og så kan en bruke de nye tekstene som er skapt til å lage nye
situasjoner på golvet, med andre drama oppgaver.
De kunstfaglige metodene vekker spørsmål i forhold til fakta.

Oppgavene øker elevenes nysgjerrighet til å vite mer, fordi de
selv skal bruke stoffet aktivt til å skape.

MÅLSETTINGER FOR PROSJEKTET

Hovedmålet er å aktivisere en ny målgruppe som arkiv brukere:
Ungdom mellom 13 og 19 år er ikke typiske lesesals gjester. De
blir gjennom verkstedet selv formidlere av materi alet til sine
jevnaldrene som ser teater forestil lingen. 
Det er også et stort poeng å arbeide aktivt sammen med

profesjonelle kulturaktører som Huke og Rønningen. Både IKA
Trøndelag, Statsarkivet i Trondheim og UBiT har med personale
«ut i felt». Selv om rollene fortrinnsvis er tilretteleggere og
dokumentører, ønsker vi å lære og ta med oss de kunstneriske
prosessene videre. Om vi ikke umiddelbart omsetter lærdommen
i så ambisiøse prosjekter som Vendepunkt, er det et poeng å
bygge kompetanse på området for institusjonene.
Merkevarebygging blir en sideeffekt for både Arkiv senteret

og de enkelte aktører. På dette området er det opprettet en
arbeidsgruppe i prosjektet som fungerer som en pilot for
senteret. Vi satser aktivt på lokale media og relevante fagtids -
skrifter. Dette kan og sees som en doku mentasjon av prosjek tet.
I tillegg dokumenterer vi selv aktivt i form av foto, video,
lydopptak og notatbasert observasjon. I tillegg kommer en bred
tilstedeværelse på nett.

UTVIKLET I NORD-TRØNDELAG

Verdalsøra ungdomsskole, Levanger videregående skole og Ole
Vig Videregående skole var med i en referansegruppe. Det vil si
at de var med på å utvikle formen på verkstedet og hvilke
arkivsaker som ble tatt med videre.
– Dette var en viktig fase av prosjektet. Vi fikk svar på om

sakene vi selv syntes var interessante eller morsomme fenget

ungdom mene. Hvilke saker og øvelser vi kan bruke på de for -
skjellige aldersklassene kom også fram, sier teater pedagog og
dramaturg Lene Rønningen.
En niendeklasse og to tredjeklasser på videregående inn gikk 

i utviklingsgruppen. Spredningen i alder på referanse gruppene
var viktig, med tanke på videre arbeid. Naturlig nok var det
store for skjeller med hensyn til bakgrunns kunnskapen og
skriftlig frem stillingsevne. Dette gikk likevel mest på å slippe 
seg løs under skrivingen. På videregående stod elevene tydelig
friere i forhold til formen. Noe overraskende var det at lokale
historier ikke nødven dig vis syntes å medføre større engasje- 
ment hos elevene. At Verdalsraset kom «hjem» til en 8. klasse
kan ha spilt inn her.
Fellestrekkene var likevel tydeligst. Jevnaldrendes historier

engasjerte og inspirerte tydelig mer enn «voksenhistorier». 
Her ses et av prosjektets sentrale mål inn: Å skape en identi -
fikasjon mellom dagens unge og deres forgjengere.
Selv om miniturneen i Nord-Trøndelag ble definert som  verk -

sted utvikling, vil materialet tas videre og vurderes på lik linje
med det som produseres under kommende verksteder.

ELEVENES ERFARINGER

Ved siden av selve historieformidlingen ønsker vi at det skal
være lystbetont. En kommentar som falt første dag fra en
åttende klas sings munn, var spesielt inspirerende: «Nesten 
som en fritime jo!». 
Uttalelser fra elevene til Trønderavisa i forbindelse med

Levangerbesøket tyder og på at prosjektet oppleves som
engasjerende:
– Uvant, men artig. Det var litt vanskelig å finne detaljene 

på bakgrunn av det lille vi fikk vite. Kort tid fikk vi også. Men 
alt i alt var det lærerikt, sa en av elevgruppene til journalist 
Per-Magne Midjo. Vekslingen mellom større og mindre
skriveøvelser og aktiviteter for kroppen, gjør at stoffet 
gradvis tilegnes og modnes i løpet av dagen.
En av de viktigste erfaringene fra turen i Nord-Trøndelag, 

var behovet for å presentere noe mer bakgrunnsmateriale.
Dette ble i utviklingsfasen løst med en improvisert muntlig
fremstilling om aktuelt tiår av UBiTs Inger-Johanne Røkke. 
Under kommende verksteder vil denne følges av en lys bildeserie
med interiører, eksteriører og annet relevant billedmateriale.
Tanken er å gi en tidskoloritt og innblikk i hverdagen den gang da.
Så gjenstår det å se om elever på Sverresborg skole og Hitra

videregående skole lar seg rive med gjennom en ukes
verkstedarbeid.

www.arkivsenteret.no/nettutstillinger/vendepunkt/

>>>
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etter stortingsrepresentant og ordfører Jakob Martinus
Remseth (1897-1969)

INTERKOMMUNALT ARKIV I  ROGALAND
TEKST: ØYSTE IN JONASSEN

Våren 2010 fikk IKA Rogaland en avlevering fra Sauda kommune. Blant de kommunale

protokollene og dokumentene var det også noen privatarkiv, blant annet etter ovennevnte

mann. I løpet av sommeren ble det anledning til å ordne og registrere materialet. Spesielt mye

var det ikke, alt i alt utgjør det fire bokser, men arbeidet med det viste seg å bli interessant.

PRIVATARKIVET

Dette privatarkivet dekker store
deler av Remseths politiske karriere
som ordfører i Sauda og som
stortingsmann, det vil si en periode
fra slutten av 1930-tallet til midten
av 60-tallet. Det politiske løpet
begynte imidlertid tidligere. 
Jacob Martinus Remseth ble født
5.oktober 1897 i Nesna og tilbrakte
sine barneår i Nordland. Etter
folkeskole og konfirmasjon jobbet
han ved Båsmoen gruver og i
kooperative handelslag i blant
annet Trysil, Kirkenes og Bodø.
Gjennom arbeiderungdomslaget i
Båsmoen ble han fagorganisert. 
I 1925 kom han til Sauda hvor han snart ble
fabrikkarbeider i det nyetablerte Electric Furnace
Products Co. Ltd, i dag kjent som Sauda Smelteverk.
Remseth markerte seg i lokalpolitikken, og i 1928 var
han med på å danne Saudas første arbeiderungdoms -
lag. Han ble også lagets første formann. Fire år senere
ble han medlem i herredstinget. Der skulle han bli til
1956. Fra posisjonen i herredstinget avanserte han til
formann i Sauda Arbeiderparti i 1936, for så å bli
ordfører i 1938. Dette vervet hadde han til 1951, om
en ser vekk fra krigsårene 1941-45.  Dokumenter 
ved rørende krigsårene i Sauda og Remseths opphold
på Grini er godt representert i privatarkivet. Ut fra de
brevene og skrivene som er bevarte kan en se sam -
menhenger i Remseths virke under og rett etter
okkupasjonsårene. 

Etter april 1940 fikk Remseth
forsette som ordfører, til tross for
at han blant annet ved det første
herredsrådsmøtet i 1941 gav
uttrykk for at han ikke ønsket å
innordne seg. I september 1941
hadde de tyske makthaverne
imidlertid fått nok. Bakgrunnen
var en tilspisset situasjon i kom -
munerådet. 1.september skrev
Aftenbladets redaktør at stedets
”plutokrater og kommunister”
hadde drevet ”harselas” med ”vårt
nye samfunns bygningsmenn”.
Tilliten til Nasjonal Samlings
fylkesordfører var ”blitt sørgelig

gjort til skamme”. Videre het det: ”I siste kommune -
rådsmøte (21.august) hyklet Rydningen (kommune -
rådets formann) at han ikke kunne skjønne hvilke
politiske partier departementet siktet til i en skrivelse
som ordføreren, under livlig hånlatter fra tilhørernes
side, leste opp om at nynansettelser i stat og kom -
mune skal gå veien om NS for at departementet skal
få de nødvendige opplysninger. Partiene er jo opp -
hevd, forklarte Rydningen, som merkelig nok ikke
”forstod” at opplysningen gjaldt tidligere parti -
medlemskap”. Redaktøren spurte seg til slutt om
Nasjonal Samlings forkjempere skulle finne seg i en
slik behandling og viste til at saken var blitt rapportert
slik at ”komediantene blir skiftet ut med ansvars -
bevisste menn”. 
I et svarbrev til redaktøren skrev Remseth at hans
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arbeid ”tåler å settes under søkelys av N.S. og de andre”
med tanke på de ”vanskelige forhold vi lever under”.
Ifølge Remseth var rapporten usann, ”raportørene burde
skamme seg”. Når det gjaldt skrivelsen som ble lest på
møtet refererte han til det som stod i det: ”søkeren må gi
oplysning om tidligere og nuværende medlemskap i
politisk parti”. Han forsvarte formannen ved å si at det
ikke ble spurt etter tidligere medlemskap, men hva som
mentes med ”nuværende medlemskap i politisk parti”.
Remseth medgikk at det var ”tilløp til munterhet” i salen,
men at det ble stoppet med klubben. Han la til at
rapportørene nok ikke hadde tatt det med fordi det 
ikke passet i ”angrepsplanen”.
Det hjalp ikke med noen forklaring. 4.september 1941

fikk han et telegram fra innenriksdepartementet om at
han med ”øieblikkelig virkning” var løst fra vervet som
ordfører. Remseth arbeidet deretter videre på smelte-
verket. Det bevarte suppekortet og det blå adgangspasset,
pålagt av ”Der höhere SS-und Polizeiführer” fra 

13. oktober 1942, viser at tyskerne holdt sitt grep om
fabrikken. De ønsket også å ha grep om alle ulovlige
aktiviteter rettet mot dem. I brev fra høsten 1943, blant
annet sendt fra politiløytnanten i Haugesund til
Statspolitiet i Stavanger, ble Remseth og flere andre
anklaget for illegal virksomhet. Justisminister Sverre
Riisnæs involverte seg i saken, men arrestasjonen som
førte til fangenskap i Grini kom først i desember 1944. 
Det kan legges til at motstandsgruppen Remseth var
delaktig i regnet seg som ansvarlig for alt nødvendig
motstandsarbeid i Sauda, både av sivil og militær art.
Fra oppholdet i Grini fangeleir, som varte fra januar til

mai 1945, har Remseth blant annet fått med fange -
nummer lappen som ble sydd på klærne, reglementet for
leiren fra 1944 (for øvrig verdt en studie i seg selv) og et
brev fra advokat og kamerat Magnus Gramstad, skrevet i
leiren. Brevet gir et lite innblikk i livet på Grini. Gramstad
var i leiren samtidig med Remseth, men 26.april 1945 var
det tydeligvis en stund siden de hadde truffet hverandre.
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Gramstad skriver sannsynligvis fra sykesengen. Han skryter
av at grøten var ”framifrå og særs kjærkommen” og tilføyer
at han ikke har feber lenger,” neste veke får eg truleg løyve
til å vere oppe. Kan du ikkje prøve å komme utanfor vin -
duet, så me kan få oss en prat? Etter kveldsstillinga står det
visstnok ikkje vakt, i alle høve hender det rett som det er at
det er folk utafor vinduet mellom kveldsstillinga og
blendings  tida”. De trengte heldigvis ikke å vente lenge 
før de kunne snakke sammen under mer normale om -
stendigheter. 10 mai sendte Remseth telegram til sin kone:
”kom til oslo og friheten i dag reiser herfra kl. 21 skal
forsøke motorbåt søndag. marthin”. 
Det bør nevnes at Sauda regnes for å være den eneste

kommunen i Ryfylke med et aktivt NS-miljø, det vil si at
kommunen hadde et partiapparat som fungerte og god
oppslutning. Etter krigen synes det som om Remseth har
samlet på dokumenter om ulike personers virksomhet under
krigen, både fra den ene og andre siden. Noe så sjeldent
som en møteprotokoll fra NS fulgte også med i avleveringen
fra kommunen, men om det er Remseth som har tatt vare
på den er usikkert. 
Krigsdokumentene utgjør en stor del av arkivet, men det

finnes også andre saker. Blant diverse sakspapirer og kor re -
spondanse om utbygging av infrastruktur og industri skiller
materialet om røykplagen i Sauda seg ut. Ut fra materialet
som foreligger har denne lokalsaken engasjert Remseth i
mange år, samtidig med at han involverte seg i rikspoli -
tikken. 

Fra 1945 satt han tjue år på Stortinget. I tillegg hadde han
flere verv i politiske, faglige og kooperative organisasjoner.
Remseth var medlem av en rekke stortingskomiteer og
delegasjoner, og var ordfører for mange saker fra arbeids -
livet, som ferieloven, revisjonen av arbeidervernloven og
endringer av arbeidstvistl ovgivningen. I forbindelse med
Kings Bay-saken i 1962-63 var Remseth fraksjonsordfører for
Stortings meldingen. 
Remseth har vært påpasselig med å ta vare på egne

notater, taler (inkludert utkast til taler med anmerkninger
og kommentarer i margen) og avisinnlegg. Dette gjelder
blant annet Kings Bay-saken og stortingsbrev fra 1955 til
1963. Avissamlingen til Remseth, som går fra 1928 til 1969,
inneholder mange forskjellige aviser, som Ryfylke,
Saudabuen, 1.ste Mai/ Rogalands Avis, Stavanger Aftenblad,
Haugaland Arbeiderblad, Haugesunds Dagblad, Rogaland,
Arbeiderbladet, Bergens Tidende og VG. Artiklene dreier
seg i hovedsak om lokalpolitiske hendelser i Sauda og 2.
verdenskrig. Samlingen, og for så vidt privatarkivet sett
under ett, vitner om en ordfører som var opptatt av det som
skjedde rundt seg, både internasjonalt, nasjonalt og lokalt.•

Kilder/Litteratur: Privatarkiv PA 014 – Stortingsmann og
ordfører J. M. Remseth: diverse dokumenter og aviser,
www.stortinget.no, Norsk Fangeleksikon: Grinifangene (1946),
”Hvem er Hvem- 1964”, ”Krigsåra i Ryfylke” av Njål Tjeltveit
(1990)
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BYARKIVET I  DRAMMEN
TEKST: TOM ODDBY

Byarkivet i Drammen med ny lesesal 
og magasin fra 1. september 2010 
En mangeårig plan for utvidelse av magasinkapasiteten er nå realisert, og 1. september utvidet

byarkivet i Drammen sitt publikumstilbud og åpnet ny lesesal og arkivmagasin i Drammen sentrum. 

Byarkivet har mange år hatt et
stort behov for nytt arkiv -
magasin, samtidig som vi ønsket
å tilby bedre lesesalsfasiliteter
enn det vi i dag kan tilby på
rådhuset. I forbindelse med at
det tidligere Fylkeshuset i
Drammen ble renovert ble det
klart at Drammen kommune
skulle leie store deler av bygget
(fra 1. august er Kemneren i
Drammensregionen den største
leietakeren i bygget). Plasse -
ringen av det gamle Fylkeshuset
var helt perfekt for byarkivet:
det er bare noen få hundre
meter til rådhuset der byarkivet
hovedsakelig holder til, belig -
gen  heten er svært sentral i
Drammen sentrum, og det er
svært enkel adkomst til bygget
hva gjelder både lesesalsgjester,
ansatte og i forhold til mottak av
arkiver. 
Byarkivet inngikk i 2009

leieavtale på nytt arkivmagasin,
lesesal og kontorplasser – og
med muligheter for fremtidig
utvidelse av magasinkapasiteten.
I løpet av første halvår 2010 ble
det bygget et arkivmagasin med
total kapasitet på ca. 800
hyllemeter, og med lesesal og
kontorplasser. Overtakelse av
lokalene skjedde rett over
sommeren, og 1. september
kunne byarkivet ønske vel -
kommen til publikum for første
gang. Bred omtale både på intra-
og internett samt stor artikkel i
Drammens Tidende gjør at det
nye publikumstilbudet nå er
godt kjent. Vi har valgt å innrede
”romslig” i det nye arkiv -

magasinet, og har i dag kapasitet
til å ta imot ca. 750 hyllemeter
papirbaserte arkiver (av en total
kapasitet på 800 hyllemeter).
Magasinkapasiteten kan for øvrig
økes til det dobbelte ved å bygge
om tilstøtende lokaler på et
senere tidspunkt. Elektriske
arkivreoler ble levert av
Constructor, og fungerer helt
utmerket. Hele sommeren 2010
gikk med til å flytte arkiver til
nytt magasin fra midlertidige og
ikke godkjente lokaler i Drammen
sentrum. Flyttingen var en stor
jobb - større enn vi hadde trodd,
og innebar svært mange tunge
løft. Ingen av de midlertidige
lokalene hadde heis, så alt
arkivmaterialet måtte bæres opp
trapper. Til dette arbeidet måtte
vi leie inn både studenter, skole -
elever og flyttebyrå for å bli
ferdig. I skrivende stund holder vi
fortsatt på med utpakking av
arkivmateriale, men det meste er
nå kommet på plass. 
Lesesalen vil i første omgang

være åpen hver onsdag mellom
kl. 10 og 14, men vi utvider
åpningstiden hvis det viser seg å
være større pågang enn vi hadde
regnet med. De arkivene som nå
befinner seg i det nye magasinet
er primært arkivet fra tidligere
Skoger kommune (slått sammen
med Drammen kommune i 1964)
samt arkiver fra skolesektoren i
Drammen. Vi regner derfor med
en del interesse fra både enkelt -
personer og lokale historielag, og
håper selvsagt at lesesalen etter
hvert blir godt besøkt. •

Fagansvarlig for 
eldre arkiver i 
Byarkivet i Drammen, 
Nina Vikøren.



Bokomtale: 

«DER BLEV BESLUTTET…» 
JUBILEUMSBOK IKAVA 2010

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS, IKAVA, feirar 20-
års jubileum i år. I det høvet har dei gitt ut jubileumsboka
«Der blev besluttet…» Jubileumsbok IKAVA 2010. 
Sjølve boka er delt inn i tre delar. Den fyrste delen

fortel historia til IKAVA. Ho tek for seg etableringa og
utviklinga frå 1990 til 2010. Vi får her vite at arbeid med
personregister, ordning av eldre arkiv, etablering av
depotteneste, arkivdanning, tilgjengeleggjering og
formidling har stått i fokus dei fyrste tjue åra. 
Andre delen, som er hovuddelen av boka, inneheld

historier frå arkiva. Her er kvar av dei 16 medlems  -
kom munane representert med ein smakebit frå eiga
historie. Lesaren får lære om alt frå reinsdyrjakta i
Njardarheim, hestemarknad, fyllikar og rivbikkjer i
Hægebostad, til barnevandringer frå Laudal. 

I den siste delen av boka, i kapittelet om ”Fra
fjærpenn til SMS”, får vi lese historia om kva slags
skriftspråk, skrivereiskap, papir og elektroniske medium
som har vore nytta i produksjon av arkivdokument, frå
dansketida fram til vår tid. Det blir også poengtert at
arkivdokument ikkje berre kan nyttast som informasjons -
kjelde om menneskjer, byer, stader og hendingar frå
fortida. Dei er også kulturminne gjennom si spesielle
utforming og fysiske format.  
Boka er rikt illustrert med bilete frå arkivet, som på ein

god måte supplerar teksten. Samla sett gir boka ei god
framstilling av kva som har vore satsingsområda til IKAVA
dei siste 20 åra, og kva som skal vere i fokus i åra som
kjem. Historiene frå arkivet er leseverdige og interes -
sante. Boka oppfordrar lesaren om å nytte seg av arkiva.
Alle er velkomne til IKAVA: Dei har ein del av historia di!

«Der blev besluttet…” Jubileumsbok IKAVA 2010, IKAVA,
2010, ISBN 978-82-303-1591-0

Vibeke Solbakken
Lunheim
Redaksjonen Arkheion

Bokomtale: 

HVA ARKIVENE SKJULTE. En undersøkelse av
kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand
(Porsanger) og Nordreisa 1865 – 1948

Prosjektet ”Minoriteter i offentlige arkiver – en under -
søkelse av minoritetskulturers plass i offentlige arkiver”
har hatt som mål å undersøke minori tetenes møte med
myndighetene i to lokalsamfunn i Nordreisa og Kistrand
(Porsanger), og hvordan dette møtet nedfeller seg i
skrift lige dokumenter spesielt i kommunenes arkiver.
Boken ”Hva arkivene skjulte” er rapporten fra dette
LLP-prosjektet (Landslaget for lokal- og privatarkiv).
Dokumentene fra de to undersøkte kommunene viser

at fornorskingens strenghet, og hvordan den rammet
for skjellige folkegrupper, har variert fra kommune til
kom mune. Nordreisa hadde streng språkpolitikk, mens 
i Kistrand var det flere smutthull i den nasjonale
språkpolitikken. Undersøkelsen viser at samene og
kvenene ikke var så tause og usynlige som man for -
ventet. Maliniemi ser på makt forhold ene mellom
arkivskapere og minoriteter og hvordan det kommer
fram i arkivmaterialet.  Rapporten gir nye kunn skaper
om lokalforvaltningen i et fler kulturelt og fler språklig
samfunn i en periode der vi ellers har lite kunn skaper
om kontakten mellom minoritetene og myndigheter.
Samtidig viser undersøkelsen vanskeligheter med
rutinene for å få innsyn i klausulert kommunalt
arkivmateriale. 
Til slutt oppfordrer forfatteren til flere arkivunder -

søkelser i kommunale arkiver. Først da vil vi få svar på
om dokumen tene fra Kistrand er enestående.

Kaisa Johanna Maliniemi, Hva arkivene skjulte. En
undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i
Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865 – 1948, ABM-
Media AS, 2010. ISBN 978-82-997932-3-0

Inge Manfred Bjørlin, 
Redaksjonen Arkheion

OMTALE
Bok
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«Eg sit på undergrunnsbanen til Tyssedal og tenkjer på dei
store forandringane som har gått føre seg i Odda på dei
siste femti åra. I Odda og Tyssedal kommune bur det om
lag femogførti tusen menneske.
Eg er ingeniør på det nye atomkraftverket i Tyssedal. 

På atomkraftverket arbeider det berre tredve mann. Mest
alle saman sit og trykkjer på knappar og drar i handtak,
og på fjernsynsskjermar ser dei kva som går føre seg på
kraftverket.
Det som hovudsakeleg gjer at det bur så mange

menneske i Odda, er jarnmalmen. Oppe på
Hardangervidda har dei funne ein av dei
rikaste jarnforekomstane i heile Europa. 
I jarngruvene arbeider det om lag tjue
tusen mann. Mykje av den fine naturen
på Hardangervidda er vorte øydelagd.
Eit lite stykke frå jarngruvene ligg ein
stor flyplass. Arbeidarane i gruvene har
små privatfly som dei reiser ned til Odda
med når dei er ferdige med arbeidet. 
I Odda er det og ein flyplass. Den ligg
utpå Eitrheimsneset.
Oppe på Tokheim ligg Noregs største

aluminiums fabrikk. Den produserar
cirka fem millionar kilo aluminium for
året. Om natta er det som eit eventyr
å sjå Odda. Det blinkar i neonlys og
reklamar, bilar køyrer rundt om i
gatene, og av og til høyrer vi ljomen
av eit jetfly som flyg over Odda-
dalen.
Oppe på Hardangervidda er det

og ein stor utskytnings base for
rakettar. Det er den største
rakettbasen i heile Noreg. Om nokre
få timar skal ein rakett med femti passasjerar reisa til

Venus. På Venus eig Noreg eit land som er fem gonger
større enn Noreg, Danmark og Sverige til saman. Noreg er
no eit av dei ti rikaste landa i heile universet.
No kjem eg visst heilt bort frå det eg skal fortelja om,

men tida går, og nye oppfinningar ser dagens ljos. Så nå
veit eg ikke kva eg skal fortelja om meir. Men ein ting er
sikkert, atomalderen er no på sitt høgdepunkt, og epoken
med utforskinga av verdensrommet er no byrja for alvor.» 

Skrevet av Olav Sverresson Tolo 
(Gjengitt med tillatelse)

Jorunn Dobbe, Interkommunalt arkiv i Hordaland

LITT AV HVERT

I arkivet til Odda kommune, skulestyret, finnes det eksamens besvarelser i norsk stil. 

Til eksamen i 7. klasse ved Odda skole i 1961 kunne elevene velge blant tre stiloppgaver, deriblant

Odda og Tyssedal om 50 år. Mange av elevene valgte å skrive denne stilen og de gir et godt

inntrykk av hvordan en 13-åring i 1961 så for seg - eller fantaserte - om tilværelsen nesten 50 år

fram i tid. (Eksamenssvar norsk stil 1961, 1228, 211 Fa.7)

Her skal dere få lese en av stilene: 

Skolestil: Odda og Tyssedal om femti år
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I Fridalen skoles arkiv finner vi noen få fotografier, blant
annet dette bildet som er udatert og uten noen forklarende
tekst. Vi finner ofte slike bilder i arkivene våre - uten noen
form for identifikasjon.
Noe kan vi likevel fortelle om bildet; som at det er tatt

ute på Fridalens skoleplass og mannen på bildet er rektor
Waldemar Jørgensen. Jørgensen var rektor ved Fridalen
skole fra 1946 til 1960-tallet. På grunn av flaggene kan vi
anta at bildet er fra en 17. mai-markering, men det kan
også være fra en annen markering. 
For guttene som holder flaggene ser det ut til å være en

alvorstung stund. I dag forbinder vi 17. mai med fest og
moro, men bildet ser ut til å være fra slutten av 1940-tallet
eller begynnelsen av 1950-tallet og da var det gjerne mer
alvor over feiringen. Kanskje rektor snakker om skolens
hverdag under okkupasjonstiden - skolen fungerte som
sykehus i perioder, og noen av lærerne ble sendt til
interneringsleir og ikke alle kom tilbake. Eller kanskje det er
æren ved å være flaggbærer som preger de unge guttene. 

Det ser ut til at det var en heller kald grunnlovsdag –
guttene er godt kledd, med varme jakker/frakker og noen
med lue. At det likevel er vår ser vi av blomstene ved
rektors føtter og bjørkens tynne bladverk.

Ine Merete Baadsvik, Bergen Byarkiv

Illustrasjon: Foto fra Fridalen skole, Bergen Byarkiv, BBA-3785

Etter å ha vært borte fra Aust-Agder i 100 år har endelig
arkivmateriale tilhørende Dahlske skoles arkiv vendt tilbake.
De fleste årene har arkivmaterialet oppholdt seg i
Hordaland, men har antagelig også tilbrakt noen år i
Finnmark.
Da Interkommunalt arkiv i Hordaland (IKAH) ordnet og

katalogiserte arkivet etter gamle Hosanger kommune (nå 
en del av Osterøy kommune) i 2007, dukket det opp en
arkivboks merket ”Diverse dokument, Den Dalske skole,
Grimstad”. Arkivboksen inneholdt dokumenter fra perioden
1826 til 1885 som var stilet til forstanderskapet og
bestyrelsen for den Dalske skole. Det var avskrifter av
rettsreferater, branntakstforretninger, bekreftelser fra
naboer på at eiendommer ikke var forringet i verdi,
gjeldsbrev, lånesøknad, dokumenter vedrørende desisjon 
av regnskapet samt en tegning og beskrivelse av ny skole -
bygning fra ca. 1862.
De siste årene har denne arkivboksen vært oppbevart ved

Osterøy museum, før den 30. april i år ble overført til Aust-
Agder kulturhistoriske senter (AAks) og innlemmet i arkivet 
etter Dahlske skole som tidligere er avlevert til oss. Etter 
100 år på reise var arkivmaterialet tilbake i arkivet.

HVORDAN HAVNET ARKIVBOKSEN I HORDALAND?

Det er nok en tidligere lærer ved Dahlske skole som har tatt
med seg arkivboksen til Hordaland. I 1895 ble cand. Theol.

Knut Britanus Saure ansatt som lærer ved Dahlske. Han var
tilknyttet skolen frem til 1904, da han ble sogneprest i Talvik
i Finnmark. Mest sannsynlig ble arkivboksen med på
flyttelasset den gangen. Så i 1909 ble Saure sogneprest i
Hosanger, og arkivmaterialet har fulgt med dit. En grunn 
til at dette ikke har blitt oppdaget tidligere kan være at det
også er et sted i Hosanger som heter Grimstad, og man har
derfor ikke tenkt noe mer over at arkivboksen ikke hørte
hjemme der. Hvorfor Knut Britanus Saure tok med seg
akkurat disse dokumentene (som allerede
da var gamle og tilhørte tiden før han ble
lærer ved Dahlske) vites ikke.

Arkivboks tilbake etter 100 år

Inge Manfred Bjørlin, Aust-Agder kulturhistoriske senter
Foto: Gaute Chr. Molaug

Et skolefoto
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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 

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

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

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

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, (permisjon)
Gaute Chr. Molaug, arkivar/rådgiver
Stephan Chr. Fiedler, arkivar/rådgiver
Ann Carol Endresen, sekretær
Egil Blomsø, arkivar/rådgiver (vikar)
Terje Nomeland, arkivar/rådgiver (vikar)
Arkivpersonale tilknyttet museumsavd.
Lise Råna, (permisjon)
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 I VEST-AGDER

Adresse:
Märthas vei 1, 4633 Kristiansand
Tlf: 38 14 55 91 
E-post: ikava@ikava.va.no
Internett: www.ikava.no
Åpningstider lesesalen:
1. mai – 31. august
Mandag – fredag 09.00 – 15.00 
1. september – 30. april
Mandag, torsdag og fredag 09.00 – 15.00
Tirsdag og onsdag 09.00 – 18.00

Personale:
Kjetil Reithaug, arkivsjef
Turid Holen, rådgiver
Bård Raustøl, rådgiver
Lars-Eivind Bjørtvedt, IKT-rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær

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

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, (permisjon)
Seksjon for moderne arkiv:
Robert Kalleberg, seksjonsleder
Øivin P. Grimsgaard, (eng.)
Torgrim Hegdal, spes.kons.
Hege S. Kenny, spes. kons.
Frode Kirkholt, spes.kons.
May-Liss Lindøe, kons.
Anne Marit Noraker, (perm.)
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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

BYARKIVET I DRAMMEN

Adresse:
Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 3204 6285
E-post: kommunepost@drmk.no
Internett:
www.drammen.kommune.no/byarkivet
Åpningstider: man-tors 08-17, fre 08-15. 
Lesesal Gamle Kirkeplass 7: 
onsdag 10 – 14, tlf. 3204 6251

Personale:
Byarkivet i Drammen har 23
medarbeidere, fordelt på fire fagområder
og to prosjekter: fagområde moderne
arkiver, fagområde dokumentsenteret,
fagområde eldre arkiver, fagområde
grafisk senter, prosjekt digitale arkiver og
prosjekt multikulturelle arkiver. 

Ledelsen i byarkivet består av:
Tom Oddby, byarkivar
Tone Lystad Olsen, fagansvarlig moderne
arkiver og dokumentsenteret
Nina Vikøren, fagansvarlig eldre arkiver
Kristin Røed, fagansvarlig grafisk senter
Kim Asplin, prosjektleder digitale arkiver
Catharina Schønning-Lykke, prosjektleder
multikulturelle arkiver

INTERKOMMUNALT ARKIV I 
HORDALAND IKS

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 
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 Morsund, prosjektkoordinator
Torbjørn Aasen, IKT-arkivar
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal, 
Maria Fausa, (permisjon)
Bente Eide Håhjem, vikar
Vibeke Solbakken Lunheim, arkivkonsulent
Ingunn Vestnes, arkivmedarbeidar
Axel karlsen, IT-medarbeidar
Arkivpraktikanter: 
Kristian Hove
Harald Oppigård

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

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

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 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, (permisjon)
Lene S. Tamburstuen, rådgiver (vikar)
Øystein Jonassen, (vikar)
Marianne Lamberg, arkivmedarb.(vikariat)
Øystein Johannessen, rådgiver (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.
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INTERKOMMUNALT ARKIV I 
FINNMARK

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

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
Frøydis Antonsen, rådgiver
Jim-Arne Hansen, rådgiver
Solveig Heløe Olsen, rådgiver

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

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
Per Lohse, produksjonsleder, 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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ARKIVMORO

Quiz

?
?

10 spørsmål
1.Hvilket år kom den første versjonen av arkivstandarden NOARK?

2. Hvilket år ble begrepet formannskapsdistrikt erstattet med begrepet herred/herad?

3. Hva heter den nest største byen i Vest-Agder fylke?

4. Hva heter Norges minste kommune, målt etter areal?

5. Hvilken kommune fikk Norges første kvinnelige ordfører?

6. Arkivplan.no brukes av ca. 70 % av kommunene i Norge. 

Hvilken kommune kom med som medlem nr. 300?

7. I hvilket århundre overtok papir for pergament?

8. Hvem er Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister?

9. Hvor er det planlagt at landets nye, sentrale helsearkiv skal lokaliseres?

10. Hva står forkortelsen DIFI for?

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

3

10 spørsmål - svar:
1.1984     2.1853   3.Mandal (Foto: IKAVA. Mandal kommune, Mandal elektrisitetsverks arkiv).   4.Kvitsøy kommune 
i Rogaland. 6,17 km25.Utsira i Rogaland. Aasa Helgesen var ordfører fra 1926-1928    6.Ballangen i Nordland    
7.1500-tallet    8.Rigmor Aasrud, AP   9.På Tynset    10.Direktoratet for forvaltning og IKT

Rebus - svar: Gratangen kommune i Troms.

Trange gater i Vest-Agders nest største by. 




