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Arkheion følger i dette nummeret opp temaer vi har omtalt tidligere, samtidig
som vi presenterer nye temaer. Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å
sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor har vært et viktig tema i
hele arkivmiljøet. Sist hadde vi en artikkel som presenterte selve undersøkelsen.
I dette nummeret følger vi opp med en artikkel av Anne Mette Dørum,
avdelingsdirektør i Riksarkivet, som tar for seg Riksarkivarens oppfølging av
Riksrevisjonens rapport. I forrige nummer hadde vi også en artikkel om noen av
de nye brukerstyrte digitale mediene, der vi tok for oss sosiale medier og arkiv.
Denne gangen kan du lese om et annet aktuelt og beslektet tema: Wikileaks.
Det er Harald Lindbach ved Statsarkivet i Tromsø som deler noen tanker rundt
Wikileaks og arkiv.
Vi presenterer også en faggruppe og et nytt selskap som begge er aktuelle for
kommunearkivene i dette nummeret. I 2009 ble det i regi av KS etablert en
faggruppe for dokumentasjon og arkiv under KS IKT-forum. Vi får her presentert
faggruppens bakgrunn, arbeid og strategi fremover. Vi har tidligere omtalt KDRS
(Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter) som ble etablert i mai
2010. KDRS har nå også ansatt daglig leder og er kommet godt i gang med
arbeidet. I dette nummeret får vi presentert KDRS og deres arbeidsoppgaver.
NRKs storsatsing ”Hvem tror du at du er?” har fått mange seere og interessen for
slektsforskning har økt. Men hva med de kommunale kildene? Kommunale arkiv
ble i liten grad benyttet i serien. Bjørn Bering har skrevet en spennende artikkel
om programmet og vurdert kildebruken. Han peker på kommunale arkiver som
er interessante for slektsforskningen.
Og selv om vi er i eller er på vei over i en mer eller mindre heldigital verden, så
dukker det fortsatt opp overraskelser på papir. I Ålesund trodde man at det som
fantes av arkiv etter Aspøy skole var kartlagt, men så dukket det opp en
overraskelse…
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T E K S T : F R O D E K I R K H O LT

Tabelluttrekk med URD
Stadig mer arkivmateriale lagres nå kun elektronisk, og ikke på papir.
Dermed øker også behovet for gode verktøy for å arbeide med elektronisk arkivmateriale.
Hittil har det ikke vært så mange verktøy å velge mellom, særlig ikke for
det kommunale arkivmiljøet.
Det kommunale arkivmiljøet har ofte større behov
for selv å kunne utføre tjenester i forbindelse med
elektronisk arkivmateriale, enn hva Arkivverket har.
Mens Arkivverket som regel ikke selv produserer
uttrekk fra arkivsystemer, har kommunale arkivdepoter
ofte behov for å tilby denne tjenesten. Men det har
ikke eksistert gode verktøy for å kunne gjøre en slik
jobb.
Det har heller ikke eksistert gode løsninger for tilgjengeliggjøring av elektronisk arkivmateriale. For
Noark 3-uttrekk har vi hatt Arkivverkets ArkN3. For
Noark 4-uttrekk og uttrekk fra fagsystemer har det
ikke eksistert noen gode løsninger for enkelt å lage
innsynsløsninger basert på uttrekket.
URD er laget for å bøte på disse manglene. Det er
en applikasjon utviklet av Oslo byarkiv for å gjøre det
mulig for oss å levere tjenester knyttet til uttrekk,
testing og tilgjengeliggjøring av elektronisk
arkivmateriale.
Denne artikkelen kommer til å presentere hvordan
URD kan brukes til å jobbe med tabelluttrekk, som i
norsk arkivtradisjon som regel betyr uttrekk fra
spesialiserte fagsystemer.
LITT OM HISTORIEN BAK URD

Ideen til programmet ble unnfanget sommeren 2008,
etter en del refleksjoner rundt tilgjengeliggjøring av
uttrekk fra relasjonsdatabaser. Å migrere en
relasjonsdatabase fra ett databasesystem til et annet
er en forholdsvis enkel affære. Men hvordan gjøre
dataene tilgjengelig når det opprinnelige klient programmet som er brukt mot databasen ikke skal
tas vare på?

Svaret på dette spørsmålet ble URD, som står for
”Universal Relational Database” (eller ”Universell
relasjonsdatabase” på norsk). I løpet av et par uker
sommeren 2008 hadde Oslo byarkiv på plass en
prototyp som kunne vise fram alle data og alle
relasjoner fra en hvilken som helst relasjonsdatabase.
Implementeringen var enkel nok: vi definerte opp to
hjelpetabeller til å holde informasjon om alle tabeller
og alle kolonner i databasen. Disse hjelpetabellene har
informasjon om blant annet primærnøkler, ledetekst,
hvilken type felt det er, om feltene skal vises, og om
relasjoner. URD bruker så denne informasjonen til å
presentere dataene.
I arkivteori problematiseres det ofte hvordan man
kan presentere data fra en database uten klientprogrammet, altså uten det opprinnelige brukermiljøet
hvor dataene ble skapt. Jeg tror denne bekymringen er
overdreven. Som regel går det greit å presentere data
fra en relasjonsdatabase i et annet brukergrensesnitt
enn det opprinnelige. Det er også ofte mulig å studere
det opprinnelige systemet, og dokumentere hvordan
ulike felt er blitt brukt. I URD kan man beskrive bruken
av ethvert felt, og få denne beskrivelsen opp i brukergrensesnittet.
Fra begynnelsen i 2008 har funksjonaliteten i URD
bare økt. Det er implementert mulighet for registrering, slik at URD kan erstatte programmer som Access
og Filemaker. Det er laget mulighet for å opprette
databaser basert på maler. Disse malene kan ha
handlinger eller verktøy knyttet til seg. Den viktigste
malen for IKT-arkivarer er en databasemal som er
designet for å jobbe med databaseuttrekk.
Her er det utviklet verktøy for å lage Noark 3-uttrekk,
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teste Noark 4-uttrekk, generere Noark 5-uttrekk, og
generere og teste tabelluttrekk.
TABELLUTTREKK: MIGRERING OG BESKRIVELSE AV
OPPRINNELIG DATABASE

I denne artikkelen skal vi se nærmere på verktøyet for å
generere tabelluttrekk. Jeg har valgt dette fordi tabelluttrekk ligger nærmest de tankene som inspirerte til
utviklingen av URD. Tabelluttrekk er jo en slags migrering
av databasen over i et annet system, uten å endre
struktur. Det var også dette som var formålet bak å lage
URD, og programmet har derfor implementert funksjonalitet for å gjøre denne jobben enklest mulig.
Vi skal bruke en migrering av sakarkivsystemet FICS som
illustrasjon. FICS var et Noark 1- eller Noark 2-system. Den
versjonen vi har fått inn, var overført til Access. URD er
utviklet i et WAMP-miljø (altså med Apache, MySQL og
PHP). Det første vi måtte gjøre, var derfor å migrere
databasen fra Access til MySQL. Det finnes flere verktøy
som kan gjøre en slik migrering, så det er en enkel
prosess.
Forsiden av URD har en oversikt over alle databaser
som URD har tilgang til. Her registreres FICS-databasen
inn. Dernest må databasen beskrives. Denne beskrivelsen
skal danne grunnlag for ADDML-fila som alltid skal følge
med et tabelluttrekk. ADDML er Riksarkivets standard for
beskrivelse av elektroniske arkiver.
Den opprinnelige databasen inneholder informasjon
om blant annet primærnøkler, felttyper og feltlengder.
Dette er informasjon som man altså ikke trenger å skrive
inn selv; det er bare å trekke den ut fra databasen. URD
har definert handlinger for å gjøre nettopp dette. Man
velger handlingen "Lag strukturtabeller", og dermed
henter et skript ut verdiene fra databasen, omformer
dem i tråd med ADDML-standarden, og legger dem inn i
hjelpetabeller til URD. Hjelpetabellene til URD er altså

Her vises registreringsbildet hvor man kan
beskrive alle feltene i sakstabellen til FICS.
4
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tilpasset ADDML-standarden.
Etter at strukturtabellene er opprettet, kan man legge
inn beskrivelsen av tabeller og kolonner manuelt. Man får
opp strukturtabellene direkte i URD, og kan der legge inn
beskrivelsen. Her skal altså registreres ledetekster,
fremmednøkler (som URD ennå ikke kan trekke ut av
basen selv), beskrivelse av hver tabell og felt, hvilke felter
som skal vises i URD, og hvilke tabeller/felter som skal
være med i tabelluttrekket.
FRAMVISNING AV DATABASEN

Etter at databasen er beskrevet, kan den vises fram i URD.
Strukturtabellene bestemmer jo hvordan dataene skal
presenteres. Man kan se på enkelte tabeller, og se på alle
relasjoner som peker til disse tabellene. Man kan for
eksempel i FICS-databasen se på en sak, se alle dokumenter i saken, følge lenken til arkivkoden satt på saken,
og se alle saker på samme arkivkode.
Framfinning og presentasjon blir dermed veldig fleksibel. Man kan ta utgangspunkt i hvilken tabell man
ønsker og se på alle relasjoner fra og til denne tabellen.
Hver tabell kan altså brukes som inngang til dataene.
Og man kan søke på hvilket felt det skal være. Det er
også mulig å lage views som trekker sammen informasjon
fra ulike tabeller, og beskrive dem i URD. Et view vil da
framtre som en hvilken som helst annen tabell, med
ledetekster og relasjoner.
Å LAGE ET TABELLUTTREKK

For å generere et tabelluttrekk etter Arkivverkets
standard, må man beskrive databasen som en deponering
i databasen basert på malen "deponeringer". Denne
databasen fungerer som en oversikt over alle deponeringer som er mottatt av depotet. Her ligger også verktøy
for å jobbe med tabelluttrekk.
Det første man bør gjøre, er å teste integriteten i

Framvisning av sakstabellen til FICS, med
tilhørende dokumenter i saken.

basen, for å se om det er noen feil i relasjonene. Det er
utviklet et skript som tester alle relasjonene, basert på
beskrivelsen av relasjoner i strukturtabellene. Man vil altså
få listet opp alle tilfeller hvor det er fremmednøkler som
ikke har noen tilhørende kandidatnøkkel. For FICS-basen ble
det rapportert om duplikate primærnøkler i både sakstabel len og dokumenttabellen, samt kandidatnøkler som manglet i flere av tabellene. Hvilke feil som er aktuelle å rette, må
ses på i hvert enkelt tilfelle. Blant kandidatnøkler som
manglet, var dokumenttype N. Når vi vet at det betyr
interne dokumenter, er det mulig å legge denne verdien
inn i dokumenttype-tabellen.
Etter testing av primær- og sekundærnøkler, kan man
produsere et tabelluttrekk. Det gjør man ganske enkelt ved
å trykke på en lenke "Lag uttrekk", så genereres det csvfiler med de tabeller og felter som er markert skal med i
uttrekket, og en ADDML-fil, basert på beskrivelsen i
strukturtabellene.
Grunnen til at det er valgt csv-filer framfor xml-filer, er at
versjon 8.2 av ADDML-standarden ikke tillater xml-filer som
flate filer. Hvis man tar ut tabellene som xml, må man også
levere med egne xml-skjema som beskriver disse tabellene.
Det er ingenting i veien for å utvikle en slik funksjonalitet i
URD senere, men i første omgang har vi valgt å beskrive
tabelluttrekk som flate filer.
IMPORT OG TILGJENGELIGGJØRING AV DATA

Den siste funksjonen som er laget for tabelluttrekk, er
mulighet for å lese tabelluttrekk inn i URD. Da leses
alle csv-filene inn i en database, og så opprettes
det strukturtabeller basert på beskrivelsen i
ADDML-fila. Slik kan man få et eksisterende
tabelluttrekk inn i en database med et
grensesnitt for enkel framfinning og
presentasjon av dataene.
Skriptet for innlesing baserer seg
foreløpig kun på flate filer. Men det er
ingenting i veien for å utvide

Vis

Søk

Rediger

funksjonaliteten til også å kunne lese inn xml-filer, og
bringe dem over på relasjonell form. Det må gjøres hvis man
ønsker å kunne presentere Noark 5-uttrekk i URD. Her må
man antakelig lage et grensesnitt for å kunne velge hva som
er primærnøkler, da slike opplysninger ofte mangler i xmlskjemaene. Primærnøklene kan også være fjernet ved
produksjon av xml-filer fra databaser, og i så fall må
primærnøkler genereres automatisk ved overføring til en
database igjen.
Hvis det utvikles funksjonalitet for å overføre xml-filer til
URD, har vi en løsning som kan tilgjengeliggjøre materiale
av enhver struktur. Fordelen med å få data over på en
relasjonell form, er at inngangen til materialet blir veldig
fleksibel. En hierarkisk xml-fil har normalt kun én inngang
til dataene, nemlig øverste node, mens data på relasjonell
form har like mange innganger som det finnes relasjoner.
ÅPEN KILDEKODE

URD er planlagt lagt ut med åpen kildekode-lisens. Det
betyr at alle som evner og har ressurser til det, kan bidra til
å videreutvikle programmet. Det vil forhåpentlig gjøre
programmet mer interessant. Flere kommunale depotinstitusjoner har allerede begynt å ta programmet i bruk,
og IKA Vest-Agder har også bidratt med kode for å kunne
produsere Noark 3-uttrekk fra sak-/arkivsystemet Forum
Winsak.
Produktet tar sikte på å håndtere de fleste
sider ved arbeid med uttrekk, og å kunne
fungere som formidlingsløsning for
deponerte elektroniske arkiver. Produktet
har også potensial til å kunne erstatte de
fleste eksisterende relasjonsdatabaser.
En fordel med URD, er at den lager
selvdokumenterende databaser,
som man kan produsere et
tabelluttrekk av bare ved et
museklikk. •
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RIKSARKIVET
T E K S T: A N N E M E T T E D Ø R U M

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor (Dokument 3:13 (2009-2010) er
ferdigbehandlet i Stortinget. I denne artikkelen vil jeg si litt om
rapportens konklusjoner og oppfølgingen etterpå.

Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet

Oppfølgingen
av Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre
og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor
DET KOM ET BREV …

I midten av november 2008 mottok Riksarkivaren en
orientering om at ”Riksrevisjonen planlegger en
forvaltningsrevisjon som vil omhandle hvordan
Kultur- og kirkedepartementet ivaretar sitt ansvar for
å følge opp sikringen av bevaringsverdig materiale i
kommunene og fylkeskommunene. I undersøkelsen
vil det være sentralt å se nærmere på de kommunale
og fylkeskommunale bevaringsinstitusjonenes
etterlevelse av regelverket om depotplikt, og på
Riksarkivarens tilsyns- og rettledningsfunksjon.”
SPØRSMÅL TIL RIKSARKIVAREN – OG ENDA NOEN
SPØRSMÅL TIL …

Slik jeg ser det, og som Riksrevisjonens eget
revisjonsteam også har sagt, representerte store deler
av 2009 en bratt læringskurve for revisjonsteamet. De
skulle på relativt kort tid sette seg inn i selve arkiv faget samt lovverket, arkivfeltet med alle sine ulike
institusjoner, Arkivverkets struktur, oppbygging og
ansvarsfelt, samhandlingen mellom statlig og
kommunal sektor og mer til.
Revisjonsteamet stilte mange og omfattende
spørsmål om arkiv og arkivmessige forhold. De ønsket
også mye dokumentasjon; blant mye annet fikk de
tilsendt statsarkivenes inspeksjonsrapporter fra tilsyn
med kommuner og fylkeskommuner i perioden 19992009 samt konkrete eksempler på kommunalt arkiv materiale som har gått tapt fra tiden etter 1999, og
årsaken til at disse har gått tapt. Teamet fikk også et
eget Noark-kurs med hovedvekt på Noark 5.
MÅLET MED REVISJONEN BLE UTVIDET

I sluttrapporten står det at ”Målet med undersøkel 6
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sen er å vurdere i hvilken grad Kulturdepartementet
har ivaretatt sitt overordnede ansvar for å sikre at
bevaringsverdig arkivmateriale i kommuner og fylkes kommuner blir tatt vare på og gjort tilgjengelig for
ettertiden. Undersøkelsen gjelder perioden fra arkivloven trådte i kraft i 1999, og til og med 2009, og tar
utgangspunkt i følgende hovedproblemstillinger:
Problemstilling 1:
I hvilken grad er det bevaringsverdige arkivmaterialet
sikret og tilgjengelig, og hva er årsakene til eventuelle arkivtap og manglende tilgjengelighet?
Problemstilling 2:
I hvilken grad er Kulturdepartementets overordnede
styring og oppfølging av arbeidet med sikring og
tilgjengelighet i samsvar med Stortingets vedtak og
forutsetninger?”
Riksrevisjonen gikk altså over fra å ”se nærmere på
de kommunale og fylkeskommunale bevaringsinstitusjonenes etterlevelse av regelverket om depotplikt” til å vurdere arkiv og arkivmateriale i et livssyklusperspektiv – fra danning til depot. Årsaken til
dette er i følge revisjonsteamet at de innså at dokumenter som ikke blir ”fanget” i form av journalføring
og arkivering i saksbehandlingsfasen, sjelden eller
aldri kommer til et arkivdepot. Derfor er det viktig å
sikre arkivfunksjonen i alle ledd, slik at arkivdanning
faktisk skjer.
RAPPORTENS HOVEDKONKLUSJONER

Undersøkelsen viser manglende sikring og tilgjengeliggjøring av arkivmaterialet i kommunal sektor. Den
manglende sikringen gir etter Riksrevisjonens

vurdering økt risiko for at mye bevaringsverdig dokumentasjon
går tapt. Undersøkelsen viser samtidig at Kulturdepartementets
overordnede styring og oppfølging av sektoren er mangelfull.
Det framgår av undersøkelsen at rundt 300 kommuner i peri oden 2000–2009 har opplyst om mangler ved sine arkivlokaler.

sikkerhetskopiering, konvertering og utilstrekkelige løsninger
for langtidslagring.
• 45 prosent av kommunene og halvparten av fylkeskommunene
mener at utilstrekkelig kompetanse og svakheter ved elektronisk arkivering i stor eller svært stor grad kan føre til arkivtap.

Mye arkivmateriale er utilgjengelig for brukerne blant annet på
grunn av manglende systematisering av dokumentasjonen, og
manglende publikumstjenester. I tillegg er det et stort behov for
å øke kompetansen i kommunene om sikring og tilgjengelig gjøring av arkivene.
Undersøkelsen viser også at få elektroniske systemer i kom munal sektor er laget med tanke på at bevaringsverdig
dokumentasjon skal sikres for framtiden. Den elektroniske
dokumentasjonen i disse systemene har kun i få tilfeller blitt
sikret for framtiden. Riksrevisjonen mener at dette gir høy risiko
for tap av elektronisk dokumentasjon som har stor rettslig,
forvaltningsmessig og historisk betydning.
Undersøkelsen viser betydelige svakheter i departementets
styringsinformasjon og i styringsdialogen med Arkivverket om
utfordringene i kommunal arkivsektor. Arkivverket fører i liten
grad tilsyn med arkivene i kommunal sektor, og resultatene av
tilsynsvirksomheten blir ikke fulgt opp av Riksarkivaren.
Regelverket for hva som skal bevares eller kasseres, er ut datert, og få kommuner og fylkeskommuner blir veiledet av
Arkivverket i disse spørsmålene. Etter Riksrevisjonens vurdering
bør Arkivverkets veiledningsfunksjon styrkes, og arbeidet med å
revidere bestemmelsene bør gis høy prioritet i departementet.

• Om lag 85 prosent av kommunene har i liten eller svært liten
grad overført sitt elektroniske arkivmateriale til et
interkommunalt arkivdepot.

NOEN INTERESSANTE FUNN I FORVALTNINGSREVISJONEN

Sikring av papirbasert arkivmateriale:
• Hver tredje kommune mener at de ikke har de nødvendige
fysiske forutsetningene for å bevare sine papirarkiver.
• Hver tredje kommune og fylkeskommune mener at mangler
ved arkivlokalene kan føre til arkivtap.
Sikring av elektronisk arkivmateriale:
• Kommunene og fylkeskommunene mangler tilstrekkelig
kompetanse, rutiner og systemer til å vedlikeholde og sikre
elektronisk dokumentasjon. Hovedsvakheter er manglende

Tilgjengelighet til arkivene:
• 40 prosent av kommunene og 30 prosent av fylkeskommunene
har i liten eller svært liten grad ordnet og katalogisert sitt
bevaringsverdige arkivmateriale.
• 50 prosent av kommunene og 35 prosent av fylkeskommunene
mener at manglende ordning og katalogisering av arkivmateriale er en hovedårsak til manglende tilgjengelighet.
• To tredeler av kommunene og halvparten av fylkeskommunene mangler ordninger for tilgang til arkivene.
• 15 av 23 arkivinstitusjoner har ikke tilrettelagt for publikumstjenester, og 6 av 23 har ikke tilrettelagt publikumsareal.
Kompetanse:
• Arkivfaget har blitt mer profesjonalisert de siste 10 årene, og
overgangen til elektronisk arkiv og saksbehandling stiller nye
og betydelige krav til økt kompetanse innen spesielt IKT og
juss.
• 55 prosent av kommunene svarer at det i stor eller svært stor
grad er behov for å styrke arkivlederens IKT-kompetanse.
• 70 prosent svarer at det i stor eller svært stor grad er behov
for å styrke arkivlederens juridiske kompetanse.
• 75 prosent av kommunene svarer at det i stor eller svært stor
grad er behov for å styrke arkivpersonalets juridiske
kompetanse.
• 60 prosent av kommunene svarer at det i stor eller svært stor
grad er behov for å styrke arkivpersonalets IKT-kompetanse
• 80 prosent av kommunene svarer at behovet for bedre
kunnskap om arkivrutinene hos saksbehandlerne er stort
eller svært stort.
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STORTINGSKOMITEENS INNSTILLING OG STORTINGETS VEDTAK

Stortinget har ferdigbehandlet saken. Innstilling fra Kontrollog konstitusjonskomiteen ble avgitt den 16.11.2010 og
behandlet i Stortinget 26.11.2010. Komiteens innstilling var i
kortform at rapporten fra Riksrevisjonen viser at kommunene
og fylkeskommunene har store utfordringer med å sikre og
gjøre tilgjengelig bevaringsverdig dokumentasjon. Svakheter
ved elektroniske og papirbaserte arkiv gir høy risiko for
dokumentasjonstap av stor rettslig, forvaltningsmessig og
historisk betydning. Komiteen sier i sin enstemmige innstilling
at en tilfredsstillende håndtering av dokumenter både innebærer forsvarlig lagring med hensyn til sikring av data for
fremtiden, og av hensyn til sikring av personvern. Komiteen
forutsetter at Kulturdepartementet både reviderer regelverket
og følger opp den kommunale arkivsektoren tettere.
Stortinget vedtok enstemmig at komiteens innstilling ble bifalt.
KULTURDEPARTEMENTETS TILSVAR PÅ RAPPORTEN

Funnene som Riksrevisjonen gjorde i sin forvaltningsrevisjon,
ble lagt fram for Kulturdepartementet, og Statsråden svarte i
brev av 13. august 2010. Dette brevet er i sin helhet tatt inn i
Riksrevisjonens rapport, på s. 14 og 15. Departementet skriver
blant annet:
”Som det fremgår av ovenstående, har Arkivverket allerede
truffet tiltak for å styrke veiledningsfunksjonen overfor kommunene. Det er imidlertid også behov for å styrke bevisstheten
og kompetansen om arkivfaglige spørsmål i fylkeskommunal
og kommunal sektor. Dette er tiltak som vil måtte drøftes med
Kommunal- og regionaldepartementet som ansvarlig departement for sektoren. Kulturdepartementet vil ta initiativ til et
møte for å drøfte disse spørsmålene med KRD.
Avslutningsvis viser Riksrevisjonen til departementets planer
om en egen arkivutredning. Departementet vil fremskynde
arbeidet med å utarbeide en helhetlig plan for arkivsektoren.
ABM-utvikling og Arkivverket vil bli trukket aktivt inn i dette
arbeidet."
Arbeidet med arkivutredningen er nå startet.
Kulturdepartementet har i et likelydende brev av 08.02.2011 til
Riksarkivaren og Norsk kulturråd kunngjort at departementet
har bestemt å sette i gang et arbeid med en melding til
Stortinget om arkivfeltet. På bakgrunn av dette ber departe mentet om at Riksarkivaren og Norsk kulturråd i samarbeid
utformer en helhetlig beskrivelse av arkivsektoren.
RIKSARKIVARENS OPPFØLGING AV RAPPORTEN

Riksarkivaren har besluttet at Arkivverkets tilsyns- og
veiledningsfunksjoner overfor den enkelte kommune og
fylkeskommune skal forbedres i lys av det som er påvist i
Riksrevisjonens rapport. I brev av 2. juli 2010 til landets
kommuner, fylkeskommuner og interkommunale arkivdepot,
skisserer Riksarkivaren en rekke tiltak for å bedre situasjonen.
8
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Hovedpunktene er:
• Fra og med 2010 vil Riksarkivaren sende ut et elektronisk
spørreskjema til kommuner, fylkeskommuner og
interkommunale arkivdepot. Dette vil være starten på en
årlig innrapportering til Riksarkivaren om arkivforholdene
hos adressatene. Svarene vil danne grunnlag for Arkivverkets
videre oppfølging av kommunesektoren.
• Senest innen utgangen av 2011 skal alle kommuner,
fylkeskommuner og interkommunale arkivdepot avgi en
bygningsfaglig rapport om tilstanden for lokaler som
inneholder eldre og avsluttede arkiver. Rapportene vil bli
sendt statsarkivene, som vil følge opp rapporteringen.
• De kommuner, fylkeskommuner og interkommunale
arkivdepot som ikke har levert bygningsfaglig tilstands
rapport innen utgangen av 2011 vil bli gjenstand for
oppfølgende tilsyn fra Arkivverkets side.
• Kulturdepartementet vil motta årlige rapporter fra
Riksarkivaren på grunnlag av undersøkelsen og gjennomførte
tilsyn.
Videre har Riksarkivaren i rundskriv av 9. juli 2010 til landets
kommuner og fylkeskommuner gitt en orientering om de
generelle retningslinjene for bevaring og kassasjon i Noarkbaserte løsninger.
Riksrevisjonens rapport konkluderer med at regelverket for
hva som skal bevares eller kasseres er utdatert. Riksarkivaren er
nå godt i gang med revisjon av de generelle bevarings- og
kassasjonsbestemmelsene for kommunal, fylkeskommunal og
statlige sektor. Høringsversjon vil foreligge før utgangen av
2011. Kulturdepartementet merket seg Riksrevisjonens
vurderinger på dette punktet, og ga arbeidet prioritet.
Den store utfordringen i tiden framover er likevel bevaring
og tilgjengeliggjøring av de digitale arkivene i kommunal
sektor. Her må det til en samordnet nasjonal innsats for å finne
gode og rasjonelle løsninger. Riksarkivaren har allerede tatt et
initiativ her ved å opprette DIAS-prosjektet (Prosjekt for digital
arkivpakkestruktur), som er et samarbeidsprosjekt mellom
Riksarkivaren og kommunal sektor. Prosjektet skal definere en
omforent arkivpakkestruktur for statlig og kommunal sektor.
Prosjektet skal også spesifisere krav til et system for å generere
og vedlikeholde arkivpakker med en slik struktur.
Bakgrunnsdokumentasjon er lagt ut på Arkivverkets nettsider:
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivbevaring/
Elektronisk-arkivmateriale/Langtidslagring/Nytt-digitalt-depot
OG HVOR ER RAPPORTEN FRA RIKSREVISJONEN?

Riksrevisjonens rapport, sammendraget og pressemeldingen
er her:
http://www.riksrevisjonen.no/Rapporter/Sider/arkiv.aspx •

SYNSPUNKT
T E K S T : B J Ø R N B E R I N G , A N S AT T V E D N O R S K K U LT U R R Å D

«Hvem tror du at du er?»
- I KOMMUNALE ARKIVER
TV-serien ”Hvem tror du at du er?”, er en internasjonal suksess. Etter mønster av den engelske
serien har ideen blitt distribuert til andre land, blant disse er Australia, Irland, USA, Hellas, Sverige,
Finland – og Norge. Seertallene har gjennomgående vært høye, og arkivinstitusjoner har meldt om
økt etterspørsel etter slektshistoriske kilder; noen med entusiasme, andre med en viss beklagelse.
Ren distribusjon av originalkonseptet har det
grundige undersøkelser, med profilering av
ikke vært. Det er ulikt fra land til land
institusjonenes kompetanse.
(produksjonsselskap) hvor stor vekt det
Spørsmålstillingen i tittelen er direkte
er lagt på å framskaffe slektstavler
oversettelse av den engelske originalen
og hvor stor plass som blir gitt til
(Who do you think you are?). Tittelen
TIPP-TIPP-OLDEMOR
TIPP-OLDEMOR
MORSSIDE
MORSSIDE
enkeltpersoners livsløp.
innebærer en påstand om at kunnKjendisfaktoren var viktig i
skap, eller innbilt kunnskap, om
originalserien, men mindre
slekt og familie, konstituerer mye
dominerende i noen av
av vår identitet, den vi tror at vi
kopiene. I noen utgaver er
er. Ordet tror impliserer kanskje
OLDEFORELDRE
OLDEFORELDRE
OLDEFORELDRE
OLDEFORELDRE
MORSSIDE
FARSSIDE
FARSSIDE
MORSSIDE
det gitt stor plass til
også at ny kunnskap om
pedagogisk innføring i
slekten kan endre vår
kilder og kildebruk. I vår
selvforståelse?
hjemlige versjon var
I den norske versjonen av
BESTEFORELDRE MORSSIDE
bruken av kilder
serien, må det nok sies at
BESTEFORELDRE FARSSIDE
tilfeldig og ulik fra
den eksistensielle løven som
PAPPA OG MAMMA
program til program.
tittelen løftet opp, faller ned
I den grad de norske
som skinnfell. Men fellen var
programmene redeikke helt renset for muskler.
gjorde for hva som
Det var tilløp til god historie SØSTER
finnes av kilder, hvor de
formidling, som åpnet for
finnes og hvordan de
innlevelse og innsikt, i flere av
kan brukes, var
programmene, særlig når
informasjonen forvirrende
livsløpet til personer i vår fortid
og fragmentarisk.
ble satt inn i kultur- og sosialKommunale arkiv ble i
historske sammenhenger. Starten
liten grad benyttet, også for
var best, det vil si det første
temaer der disse arkivene kan
programmet (Bjarne Brøndbo). Her
inneholde presis dokumentasjon.
var perspektivet både lokalt og interDet gjelder eksempelvis spørsmål
regionalt. Kjendisfaktoren var relativt lav,
knyttet til næringsvirksomhet, personlig
og kildegrunnlaget noenlunde allsidig.
økonomi og bygningshistorie (hus og hjem).
Opplevelsen var at dette var personhistorie med
Et par norske kommunearkiv ble riktignok
mening, fordi den flyttet blikket fra tørre slektstrær
besøkt, blant annet for å dokumentere representasjon i
og mot viktige linjer i lokalhistorien. Også i andre programkommunestyre, men uten at disse institusjonene eller
mer var det god fortelling. Det er sus av verdenshistorie når
kildegruppene ble synliggjort i særlig grad. I byarkivene i
Kåre Willoch finner en ekte jakobiner som forfar og kan lese
Flensburg og København derimot ble det gjort relativt
hans brev. At jakobineren kom tilbake til Norge fra Paris og

Slektstre
ANNE CATHRINE
AANENSDATTER VETTESTAD
1819 - 1892

HANSINE MALENE
OLSEN
1852 - 1947

EMANUEL GABRIEL TØNNESSEN
1853 - 1928

HANS EMANUEL
TØNNESSEN
1893 - 1956

EMMA ANDREA
NIELSEN
1847 - 1935

OLE EMIL
OLSEN TJORE
1840 - 1929

ANNE ANDERSDATTER
GULLIKSEN
1841 - 1914

MARIE BERTHEA
LARSEN
1861 - ?

TROND OLSEN
RØNHOLDT
1859 - ?

LARS
TRONDSEN
1898 - 1975

AGNES
OLSEN TJORE
1890 - 1985

EGIL ODD
TØNNESSEN TJORE
1925 - 2006

ANNE

TORSTEIN

BIANCA

1957 -

1960 -

MADELEINE

1977 -

1989 -

PEDER ANDREAS
GULLIKSEN VIGELAND
1877 - 1951

ELNA KATRINE
GULLIKSEN
1898 - 1987

MARGARETH SYNNØVE TRONDSEN
1925 - 2008

1954 -

ERIC ALEXANDER

GUSTAVA ANDREA
TØNNESSEN
1875 - 1958
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ble “radikal” stortingsmann, knytter vår egen lille revolusjon
til revolusjonenes mor. Andre høydepunkter var fortellinger
om innvandring fra Sverige til Norge, med blikk inn i lokalsamfunn i Sverige.
BRUKERTRADISJONEN?

konflikter og tvister, men enda mer om gjeld som folk fikk
vansker med å ta hand om. Gjeldsproblem kom gjerne etter
kjøp av eiendom eller hadde bygget seg opp før salg av
eiendom. Ofte ble slike kriser fulgt av billett til Amerika.
Fattigkommisjonen fanget opp faser i livet der folk møtte
bunnen, og det hendte ikke sjelden at kommisjonen/styret
bidro til amerikabilletten.
I protokoller og korrespondanse kan en finne beskrivelser
og vurderinger av den enkeltes livssituasjon, som grunnlag
for vedtakene. På et slikt allsidig
kildegrunnlag kan vi få innsikt i årsaker
til at personene valgte å reise fra landet,
hvilken situasjon den enkelte sto i da
beslutningen ble tatt – og hvordan
reisen ble finansiert.
Ved systematisk bruk av ulike arkiv kan
slektsforskeren komme nærmere inn på
den enkelte persons og families liv, og
kan samtidig trekke opp linjer i lokalsamfunnets økonomiske/sosiale utvikling
som bakgrunn for personenes livsløp
og valg.

Slektsgranskere i dag vil inn på livet av historiens mennesker.
Folketellinger, kirkebøker, pantebøker og andre sentrale
kildeserier i Riksarkiv og statsarkiv, har i økende grad blitt
utfylt med muntlige kilder og med
private arkiv, i noen grad også av
kommunale arkiv. Likevel er hovedinntrykket at arbeidet med slekts- og
familiehistorie fortsatt er basert på et
begrenset kildegrunnlag. Dette faller
inn i en brukertradisjon som bunner i at
generasjoner av slektsgranskere, både
amatører og faghistorikere, har hatt
liten tilgang til kommunale arkiv og til
privatarkiv utover de som har vært tatt
vare på av privatpersoner. Gjennom de
siste 20 årene er situasjonen blitt helt
annerledes - tilgjengelige arkiv har blitt
SLEKTSGRANSKING PÅ NETTET
mangedoblet - men uten at
Norske arkiv har kommet genealoger og
brukermønstrene har blitt tilsvarende
demografer i møte og har forsterket
oppdatert. Fortsatt går mange som er
interessen for slektsgranskning, spesielt
opptatt av slektshistorie, glipp av store
gjennom å legge ut kilder på nettet.
muligheter som ligger i å sammenstille
Slektstreet til familien Darre fra 1700tallet. Kilde: Riksarkivet,
Arkivverkets Digitalarkiv har vært den
statlige, kommunale og private arkiv.
Manuskriptsamlingen, Darre.
store suksessen. Naturlig nok ble i det i
Det har etter hvert kommet gode
første omgang prioritert kilder som lett
eksempler på allsidig kildebruk i
lar seg tilpasse databasestruktur. Dette er arkiver av registerfaghistorisk arbeid med gards- og slektshistorie, som bør
karakter, som folketellinger, kirkebøker, emigrantprotokoller
kunne stimulerer til å fornye bruken av arkiv generelt og i
med mer.
slektsgranskningen spesielt. Det er nok ikke tilfeldig at to av
Det er kilder som er enkle å forstå og enkle å tolke, og som
de lokalhistorikerne som var tidlig ute med mer systematisk
lar seg bruke uten særlige vurderinger omkring opphavsbruk av ulike kategorier arkiv, Svein Fygle og Gunnar
messig, arkivmessig og historisk kontekst. Ved i særlig grad å
Urtegaard, begge var ledere av regionale arkivinstitusjoner
trekke fram denne typen arkivinformasjon, har vi stimulert
parallelt med at de publiserte lokalhistoriske arbeider.
For sin slekts- og gardshistorie (Balestrand kommune, 1991) en forenklet forståelse av hva arkiver er og hvordan arkiver
kan brukes. Rike arkiver med vesentlig samfunnsmessig og
har Gunnar Urtegaard sammenholdt personopplysningene i
historisk dokumentasjonsverdi har blitt mindre synliggjort.
et antall arkiver og arkivserier, blant annet: Arkivet etter
Balestrand sparebank, Balestrand fattigkommisjon/fattigstyre Også NRKs serie om slektsganskning reflekterte en slik
begrenset og begrensende forståelse av potensialet i våre
og Balestrand forlikskommisjon. Han gikk gjennom et stort
arkiver.
antall protokollseriene i flere arkiv og utarbeidet person “Det som ikke finnes på nettet, eksisterer ikke”, sies ofte.
registre med referanse til alle innførslene, og sammenholdt
Som grunnlag for allsidig bruk av arkiv, er dette bare dumt.
disse med kirkebøkene (livsløp), folketellingene (jordbruks Men etter hvert som stadig flere forholder seg til nettet som
data og annet) og pantebøker (låneopptak, eiendomsskifte,
hovedbase for informasjon, blir det likevel viktig å få lagt ut
mer mer). Andre arkiv, som formannsskapets og skolekom langt mer, og mer allsidig, arkivmateriale, både statlig,
misjonens (skolestyret), ble brukt til å supplere opplys kommunalt og privat. Tiltakene for å legge ut kommunale
ningene, men uten den samme fullstendige registreringen av
møtebøker på nettet, med søkbare saksregistre, peker fram
personopplysninger. Når han la dataene fra de ulike kildene
mot en bredere tilgang til ulike kategorier av arkiv.
langs tidsaksen, dukket det opp interessante mønstre. Blant
annet så det ut til gjeldstrykket økte mye mot 1850; det
NOEN KOMMUNALE ARKIV I SLEKTSGRANSKINGEN
kunne være gjeld til naboer, slekt og ikke minst til banken
De fleste kommunale arkiv inneholder opplysninger som kan
(opplysninger i flere statlige, private og kommunale arkiv).
kaste lys over enkeltpersoners liv. Noen viktige eksempler:
Forlikskommisjonens arkiv gav mange opplysninger om
10
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Foto elev: Kjetil
Reithaug, IKAVA.
Gamle fotos:
Karin Wiwe

Kilde: Halse og Hartmark kommunes arkiv.
Skoleprotokoll Skogsfjord skole 1895.

Kommunale folketellinger. Noen kommuner har slike.
I tillegg til gjennomgående standardopplysninger, inneholder
skjemaene ofte interessante merknader.
Stemmerettsmanntall og velgermanntall, med opplysninger
om stemmeberettigede og skattepliktige borgere.
Skattemanntall. Kommunens skatteytere med inntekt og
formue.

Fødselsprotokoller og fødselsmeldinger, med blant annet
fødselstidspunkt og med merknader om fødslene.
Kommunale plan- og bygningsmyndigheters arkiver, som er
primærkilden til bygningshistorien.
Forsyningsnemndas arkiver (kommunale forsyningsnemnder
under siste krig). Disse inneholder personnære opplysninger
om produksjon, varetilgang og livberging under okkupasjonen.

Ligningsprotokoller. Fortegnelser over inntekt og skatt.
Skoleprotokoller. Personer og karakterer; disse kan ofte kobles
sammen med annet materiale i skolestyrets arkiv.
Fattigvesenets ulike arkivserier. Dette er helt sentrale kilder til
personhistorie. Noe har registerkarakter, slik som prokoller
over fattige, gamle og vanføre, vanvittige og foreldreløse.
I noen kommuner inneholder fattigvesenets arkiver “forhørs protokoller” med detaljerte redegjørelser for et stort antall
enkeltpersoners livsløp og livssituasjon. Både barnevernet og
sosialomsorgen, slik vi kjenner den opp mot vår tid, går histo risk tilbake til fattigvesenet. I våre største byer gjaldt dette
også sykehusene, som ble opprettet og administrert av fattig vesenet.

Dette er eksempler. Nettsidene til våre fylkesarkiv, byarkiv og
interkommunale arkiv inneholder nærmere redegjørelser for
disse arkivene. På noen av byarkivenes nettsider finnes mer
spesifikk informasjon om kommunale kilder til person- og
slektshistorie og om retningslinjer for innsyn og bruk. Ellers er
Mykland/Masdalen, "Administrasjonshistorie og arkivkunnskap
- kommunene" (1987) fortsatt grunnboken. Den er et godt
sted å begynne for den som vil se etter kilder til kunnskap om
slekt og familie i kommunale arkiv.
Utgangspunktet er det hermeneutiske prinsipp at helheten er
mer enn summen av delene. Det store potensialet for å hente
ny kunnskap i arkivene, ligger i koblingen mellom statlige,
kommunale og private arkiv. •
A r kh eion - 1 # 2 0 1 1
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K S FAGGRUPPE FOR DOKUMENTASJON OG ARKIV
T E K S T: K A R I R E M S E T H

Strategi for KS Faggruppe
for dokumentasjon og arkiv
Gjennom eKommune 2012 er arkivering og saksbehandling et av de temaene som er satt på
dagsorden for perioden 2008-2012. For kommunal og fylkeskommunal forvaltning er arkivene
viktige og de dokumenterer forvaltningens virksomhet og vedtak.

oto
istockph

eKommune 2012 har satt en
rekke mål for kommunene
knyttet til arkivering og
saksbehandling:
• Alle kommuner og
fylkeskommuner skal ha
gjennomgått og etablert
rutiner for håndtering og
gjenfinning av alle typer
henvendelser.
• Alle kommuner og
fylkeskommuner skal ha etablert
digitalt saksarkiv, basert på
gjeldende standarder og rutiner
for avlevering til digitalt deponi.
• Alle kommuner og fylkeskommuner
skal ha utarbeidet en plan for integrasjon
mellom sak-/arkivsystemer, fagsystemer og
datafangstsystemer.
• Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etablert en
løsning hvor korrespondanse til og fra forvaltningen er
tilgjengelig på internett, med unntak av informasjon
som inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er
unntatt offentlighet.
For å bidra til at kommuner og fylkeskommuner skal
kunne nå de mål som er satt i eKommune 2012, samt at KS
skal komme sterkere på banen i interessepolitiske saker
knyttet til arkivering og saksbehandling har KS definert en
rekke tiltak:
• KS vil arbeide for at det blir utviklet en åpen Noark 5kjerne som offentlig felleskomponent for arkivsystem og
fagsystem.
• KS vil arbeide for at det blir gjennomført et prosjekt som
arbeider med informasjonsforvaltning i samhandlingstjenester mellom flere forvaltningsnivå.
• KS vil utarbeide og forvalte standarder for integrasjon
mellom datafangstsystemer, sak-/arkivsystemer og
12
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fagsystemer.
• KS vil utarbeide en veileder for håndtering
av henvendelser i henhold til arkivlovverket,
herunder elektroniske skjema.
Det ble i 2009 etablert egen faggruppe for
dokumenthåndtering og arkiv under
KS IKT-forum. Faggruppen
består av medlemmer
utpekt av KS.
Medlemmene skal så
langt mulig representere
ledelse og fagkompetanse
innenfor elektronisk saksbehandling,
dokumentasjon og arkiv og IT-kompetanse i
kommuner, fylkeskommuner og interkommunale arkiv.
Mål og arbeidsområde for faggruppen:
• Faggruppen er et rådgivende organ for KS, og skal blant
annet bidra til å realisere mål i eKommune knyttet til
saksbehandling, arkivdanning og arkivbevaring.
• Faggruppen skal ivareta interesser og behov knyttet til
faglige standarder, spesifikasjoner og til bestemmelser i
lov og forskrift for arkiv og dokumenthåndtering i
kommunesektoren.
• Faggruppen skal i tillegg bidra til kompetanseheving og
erfaringsutveksling og sette viktige spørsmål innenfor
sitt fagområde på dagsorden.
• Faggruppen skal bistå KS i høringssaker.
• Faggruppen skal bidra til å etablere og påvirke KS sin
arkivpolitikk.
Strategien som foreligger er av nyere dato og gjelder fra
2011. Det er ikke den endelige versjonen. Strategien er nå
på høring i faggruppen for siste kommentarer og innspill.
VISJON OG HOVEDMÅL MED ARBEIDET

Arkiv og dokumentbehandling i kommunal sektor skal

sikre effektiv saksbehandling, god service overfor innbyggerne
og autentisk dokumentasjon i kommunen. Faggruppens visjon
for kommunesektoren er:
Effektiv saksbehandling med pålitelig og tilgjengelig
dokumentasjon
Strategidokumentet er delt inn i hovedtemaer som KS og
faggruppen ønsker å fokusere på. På bakgrunn av disse
strategiske prioriteringene vil faggruppen utarbeide en egen
handlingsplan med aktiviteter og tiltak.
ARKIVPOLITIKK:

Effektmål:
Økt bevissthet hos politikere og administrative ledere om
betydningen av arkiv i forhold til å romme dokumentasjon av
tjenester og rettighetsinformasjon for innbyggerne og for
dokumentasjon av den kommunale virksomheten og fattede
vedtak.
Resultatmål:
• Politikere og administrative ledere har relevant kunnskap
om arkivproblematikk i egen organisasjon.
• Nasjonale og regionale konferanser omhandler relevante
temaer innenfor arkivområdet.
• Kommunene har oppdaterte arkivplaner.
• Større andel av nasjonale finansieringsordninger må komme
kommunal sektor til gode.
Tiltak:
• Bidra med innspill om arkivfaglige tema til strategikonferansene som KS arrangerer.
• Drive lobbyisme i/for KS.
• Bidra inn i arkivmeldinga og den videre behandling av
denne.
• Påvirke utdanningsinstitusjonene innenfor arkiv.
• Bidra til å arrangere arkivlederkonferanse –
tematikk/innhold.
• Bidra til at kommunesektoren utvikler og oppdaterer
kommunale arkivplaner.
• Økt samarbeid med andre relevante fagmiljøer som for
eksempel, KAI, Norsk arkivråd, LLP m.fl.
• Jobbe for tilsvarende finansiering for kommunale arkiv som
for museumsinstitusjonene.

ARKIVKOMPETANSE OG ORGANISASJONSUTVIKLING:

Effektmål:
Kommuner og fylkeskommuner gjennomfører gode prosesser
og tar ut gevinster ved overgangen til elektronisk arkiv.
Resultatmål:
• Alle kommuner og fylkeskommuner har gjennomgått og
etablert rutiner for håndtering og gjenfinning av alle typer
henvendelser (eKommune-mål).
• Arkivledere har tilstrekkelig kompetanse til å bevisstgjøre og
påvirke arbeidsprosesser og organisatoriske endringer
knyttet til dokumenthåndtering, saksbehandling og
arkivering.
• Alle kommuner og fylkeskommuner tilbyr kompetansetiltak
innenfor dokumentasjon og arkiv.
• Alle kommuner og fylkeskommuner tar ut gevinster ved
overgangen til elektronisk arkiv.
• Alle kommuner og fylkeskommuner skal ha etablert en
løsning hvor korrespondanse til og fra forvaltningen er
tilgjengelig på Internett, med unntak av informasjon som
inneholder taushetsbelagte opplysninger eller er unntatt
offentlighet (eKommune-mål).
Tiltak:
• Utarbeide anbefaling om kompetansekrav for
arkivlederrollen.
• Kartlegge behov for kompetanseheving innenfor
dokumentasjon og saksbehandling.
• Bidra med erfaringer og informasjon knyttet til
kompetanseoppbygging og organisasjonsutvikling.
• Påvirke prioritering av kompetanseutvikling i
kommunesektoren - alle saksbehandlere skal ha
gjennomført grunnleggende opplæring i arkivrutiner.
• Synliggjøre betydningen av dokumentasjon for kommunale
ledere.
• Spredning av informasjon og Beste praksis-eksempler
gjennom KS IKT-forum.
• KS vil utarbeide en veileder for håndtering av henvendelser i
henhold til arkivlovverket, herunder elektroniske skjema
(eKommune-tiltak).
ARKIVFUNKSJONALITET I FAGSYSTEMER:

Effektmål:
Sikre rettighetsdokumentasjon gjennom forsvarlig
dokumenthåndtering innenfor alle fagområder i kommunen.

>>>
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Resultatmål:
• Alle fagsystem for kommunespesifikk oppgaveløsning
(lovpålagte tjenester) har funksjonalitet for elektronisk
saksbehandling, journalføring, arkivering og avlevering.
• Alle kommuner og fylkeskommuner har etablert digitalt
saksarkiv, basert på gjeldende standarder og rutiner for
avlevering til digitalt deponi (eKommune-mål).
• Alle kommuner og fylkeskommuner har utarbeidet en
plan for integrasjon mellom sak-/arkivsystemer,
fagsystemer og datafangstsystemer (eKommune-mål).
Tiltak:
• KS vil arbeide for at det blir utviklet en åpen Noark 5kjerne som offentlig felleskomponent for arkivsystem og
fagsystem (eKommune-tiltak).
• KS vil arbeide for at det blir gjennomført et prosjekt som
arbeider med informasjonsforvaltning i samhandlingstjenester mellom flere forvaltningsnivå (eKommunetiltak).
• KS vil utarbeide og forvalte standarder for integrasjon
mellom datafangstsystemer, sak-/arkivsystemer og
fagsystemer (eKommune-tiltak).
• Bidra til styrket bestillerkompetanse i kommunal sektor
gjennom å utvikle enkle veiledere og informasjonsarbeid
slik at kommunene stiller arkivmessige krav ved

nyanskaffelser, videreutvikling og integrasjon.
• Bidra med veiledningsarbeid for fagenhetene i
kommunesektoren.
• Spre kunnskap om tilgjengelige standarder for
samhandling/integrasjon mellom systemer.
KOMMUNENS ARKIVKRAV TIL PRIVATE VIRKSOMHETER SOM LØSER
OPPGAVER PÅ VEGNE AV KOMMUNENE/ FYLKESKOMMUNENE:

Effektmål:
Sikre tilgjengelighet og bevaring av rettighetsdokumentasjon
skapt av privat sektor når disse løser oppgaver på vegne av
kommunal forvaltning.
Resultatmål:
• Kommunesektoren stiller krav til at private virksomheter
som utfører tjenester for kommunen skal avlevere
bevaringsverdig arkivmateriale til kommunens arkivdepot.
• Privat virksomhet som løser oppgaver på vegne av
kommunal sektor, utfører sine oppgaver i henhold til
offentlig lovverk sine dokumentasjonskrav.
Tiltak:
• Utarbeide forslag til avtale med private virksomheter
knyttet til arkivmateriale •

2011

Digitalisering
Digit
alisering og arkivering
arkivering
&ŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ
&ŽƌƉƌŽƐũĞŬƚ

ZǇĚĚĞƉƌŽƐĞĚǇƌĞƌŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ
ZǇĚĚĞƉƌŽƐĞĚǇƌĞƌŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐ

ƌŬŝǀĞƌŝŶŐ
ƌŬŝǀĞƌŝŶŐ

dŝůŐũĞŶŐĞůŝŐŐũƆƌŝŶŐ<ƵŶĚĞƟůƉĂƐŶŝŶŐĞƌ/dƌŝŌͬ,ŽƐƟŶŐ
dŝůŐũĞŶŐĞůŝŐŐũƆƌŝŶŐ<ƵŶĚĞƟůƉĂƐŶŝŶŐĞƌ/dƌŝŌͬ,ŽƐƟŶŐ
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ŽƌƐŬĂŶŶŝŶŐŽŐĂƌŬŝǀĞƌŝŶŐĂǀ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌ͕͕ŬĂƌƚŽŐƚĞŐŶŝŶŐĞƌ͘sŝŚĂƌůƆƐŶŝŶŐĞƌĨŽƌĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐŽŐĂƌŬŝǀĞƌŝŶŐĂǀŚŝƐƚŽƌŝƐŬĞ
ĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌ͕ŬĂƌƚŽŐƚĞŐŶŝŶŐĞƌ͘sŝŚĂƌůƆƐŶŝŶŐĞƌĨŽƌĚŝŐŝƚĂůŝƐĞƌŝŶŐŽŐĂƌŬŝǀĞƌŝŶŐĂǀŚŝƐƚŽƌŝƐŬĞ
ĂĂƌŬŝǀĞƌŽŐĨŽƌŶǇĞ͕ƉĂƉŝƌďĂƐĞƌƚĞĚŽŬƵŵĞŶƚĞƌ͘
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sŝŚĂƌďƌĞĚŬŽŵƉĞƚĂŶƐĞŽŐĞƌĨĂƌŝŶŐŝŶŶĞŶŽŵƌĊĚĞƚ͕ŽŐƆŶƐŬĞƌĚĞƌĨŽƌĊǀčƌĞĞŶ
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ϳϬϬϰdƌŽŶĚŚĞŝŵͻϳϯϭϬϵϵϱϬͻĮƌŵĂƉŽƐƚΛŐĞŽŵĂƟŬŬ͘ŶŽͻŐĞŽŵĂƟŬŬͲŝŬƚ͘ŶŽͻ
>>ĞǀĞƌĂŶĚƆƌĂǀůƆƐŶŝŶŐĞƌĨŽƌĚŽŬƵŵĞŶƚŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ͕ĨŽƌǀĂůƚŶŝŶŐĂǀĞŝĞŶĚŽŵƐƐŬĂƩĞůŽǀĞŶ͕ŵŽďŝůĞƚũĞŶĞƐƚĞƌŽŐŐĞŽŐƌĂĮƐŬ/d
ĞǀĞƌĂŶĚƆƌĂǀůƆƐŶŝŶŐĞƌĨŽƌĚŽŬƵŵĞŶƚŚĊŶĚƚĞƌŝŶŐ͕ĨŽƌǀĂůƚŶŝŶŐĂǀĞŝĞŶĚŽŵƐƐŬĂƩĞůŽǀĞŶ͕ŵŽďŝůĞƚũĞŶĞƐƚĞƌŽŐŐĞŽŐƌĂĮƐŬ/d
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STIFTELSEN ASTA
http://www.stiftelsen-asta.no
AVLEVERING
Ordning og klargjøring av arkivmateriale for avlevering til depotinstitusjon.
BORTSETTING
Planlegging og gjennomføring av
periodisering og bortsetting av arkivmateriale.
KARTLEGGING
Kartlegging av arkivskapers
bortsettings- og fjernarkiver, og utarbeidelse av bestandsoversikter.
ARKIVDANNING
Utarbeidelse av arkivplaner, utvikling
av arkivrutiner, utarbeidelse av arkivnøkkel og planlegging og forfatting av

KONTAKT
Ole Myhre Hansen, daglig leder
Tlf.: 22 02 26 34,
ole.myhre-hansen@arkivverket.no
Cille Jacobsen, programvare
Tlf.: 22 02 27 56,
cille.jacobsen@arkivverket.no
Frode B. Reime, arkivtjenester
Tlf.: 22 02 28 87,
frode.reime@arkivverket.no

bevarings- og kassasjonsplaner.
KURS I ARKIVORDNING
Dersom arkivskaper selv ønsker å gjennomføre ordning og avlevering av sine
avsluttede arkiver, kan stiftelsen tilby
kurs i arkivordning.
ELEKTRONISKE ARKIVER
I forbindelse med periodiseringer av
elektroniske saks- og journalsystemer
kan det være hensiktsmessig å gjen-

Besøksadresse
Riksarkivbygningen,
Folke Bernadottes vei 21, 0862 Oslo
Postadresse
Stiftelsen Asta
Postboks 4013 Ullevål stadion
0806 Oslo
Epost: asta@arkivverket.no
http://www.stiftelsen-asta.no

nomføre en deponering av dataene hos
depotinstitusjoner som tar i mot denne
type arkivdata.
KURS I PROGRAMVAREN ASTA
Vi tilbyr jevnlig kurs i programvaren
Asta. Se hjemmesidene for å finne neste aktuelle kurs. Hvis ønskelig, holder vi
ŬƵƌƐ͟ŚũĞŵŵĞ͟ŚŽƐŬƵŶĚĞŶĞƚƚĞƌ
nærmere avtale.

PROGRAMVAREN ASTA 5
Asta er en programvare for registrering, lagring og fremfinning av informasjon
om historiske arkiver og alle typer aktører knyttet til arkivene.
Asta gir god oversikt over innholdet av arkivene, og systemet kan også gi
oversikt og kontroll med plassering av arkivmateriale. Asta egner seg både
for små og store virksomheter som oppbevarer arkivmateriale. Ved
å bruke Asta følger man de kravene Riksarkivaren stiller
til arkivregistrering.
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K D RS
T E K S T : TO R E I V I N D J O H A N S E N

Etter årelange diskusjoner i det kommunale arkivinstitusjonsmiljøet (KAI) er endelig
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA, forkortet til KDRS i dagligtale, etablert.

KDRS endelig i gang!
KDRS SA ble stiftet den 19. mai 2010 av fem interkom munale arkivselskap. Det var IKA Møre og Romsdal, IKA
Kongsberg, IKA Trøndelag, IKA Finnmark og Aust-Agder
kulturhistoriske senter som hadde muligheten til å være
med fra starten. Intensjonen er at flere av arkiv institusjonene skal bli medlemmer i KDRS etter hvert.

styret. Interimsstyret utarbeidet vedtekter og sørget for
å få på plass et styre. Etter stiftelsesmøtet 19. mai 2010
fungerte Wenche Risdal Lund som konstituert daglig
leder i selskapet og var det fram til ny daglig leder
tiltrådte stillingen.
SAMVIRKELAGET

BAKGRUNN

Bakgrunnen for opprettelsen av KDRS var at KAI-miljøet i
lengre tid hadde arbeidet med utfordringer knyttet til
digitale arkiver i kommunal sektor. Det ble etter hvert
klart at utfordringene var så store at de enkelte KAI’ene
ikke alene klarte å løse dette på egenhånd. Ideen om å
opprette et nasjonalt senter for å bistå dette arbeidet ble
da fremmet.
KAI-miljøet bestemte seg derfor for å starte etableringen av KDRS. I dette arbeidet var LLP (Landslaget for
lokal- og privatarkiv), Riksarkivet og ABM-utvikling (nå
Norsk kulturråd) sterke støttespillere. Difi (Direktoratet
for forvaltning og IKT) har bidratt med prosjektmidler til
etableringen.
Basert på det arbeidet som var gjort, ble representanter
fra de KAI’ene som hadde vist interesse og som kunne
stille midler til disposisjon i 2009 og 2010, invitert til felles
møte i Oslo i 2008. IKT-miljøet i de aktuelle kommune arkivinstitusjonene utarbeidet et dokument som kon kretiserte hva et slikt senter skulle inneholde og tilby av
tjenester, samt vurderte kostnadene. Resultatet fra dette
er rapporten ”Tjenester i et felles e-depot” fra 11. mars
2009. Dette dokumentet la føringer for de aktivitetene
som KDRS skal drive med.

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA
er organisert som et samvirkeselskap i henhold til
samvirkeloven. Ved etableringen i juni 2010 var det IKA
Kongsberg, IKA Trøndelag, IKA Møre og Romsdal, IKA
Finnmark og Aust Agder Kulturhistoriske Senter som var
med. Fra 2011 har i tillegg IKA Rogaland kommet med
som medlem, slik at det i skrivende stund er seks medlemmer. Medlemmene betaler et andelsinnskudd samt en
årlig medlemskontingent.
NY DAGLIG LEDER

Tor Eivind Johansen ble tilsatt som daglig leder i KDRS og
tiltrådte stillingen 1. november 2010. Tor Eivind er utdannet sivilingeniør fra NTH i 1986 og har senere tatt
Master of Management-studium ved BI. Tor Eivind har
mange års fartstid innenfor IT-industrien, og startet å
jobbe i Norsk Data med utvikling av kontorstøtteprodukter. Etter hvert ble det utvikling av Windowsbaserte arkivsystemer for offentlig sektor. Det var også
da mange diskusjoner angående tolkningen av Noarkstandarden. Etter en kort periode med fokus på satellittkommunikasjon i kombinasjon med internett og digital
TV, jobbet Tor Eivind som kvalitet- og IT-sjef i en programvarebedrift som leverer løsninger til energibransjen og
kommunal sektor.

OPPRETTELSEN

På bakgrunn av de rapportene som var utarbeidet,
etablerte fem institusjoner et interimsstyre som formelt
forberedte etableringen av selskapet. Daglig leder i IKA
Kongsberg, Wenche Risdal Lund, var leder av interims 16
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LOKALISERT I EN PERLE AV STÅLBETONG

KDRS har nå flyttet inn i lokaler tilknyttet Arkivsenter
Dora. Ubåtbunkeren Dora ble bygget under andre
verdenskrig og er nå å betrakte som et kulturminne.

Tre arkivinstitusjoner og et bibliotek er etablert i Arkivsenteret som er et tilbygg til selve ubåtbunkeren, mens
magasinene er inne i selve bunkeren. Den nærmeste
naboen til KDRS er Universitetsbiblioteket i Trondheim.
KDRS har trivelige lokaler med god utsikt ut mot sjøsiden.
Uttrykket “I en perle av stålbetong” er tittelen på et lite
hefte som er utgitt om Dora.

FREMTIDEN

På lengre sikt tilligger det KDRS også utviklingsoppgaver
knyttet til å få etablert gode systemløsninger i henhold til
nasjonale standarder, og slike er under utarbeidelse nå.
Prosessen knyttet til avlevering er også viktig å få
effektivisert, slik at det store antallet digitale avleveringer
som vil komme de nærmeste årene kan håndteres på en
god måte.

OPPGAVENE

Som tidligere nevnt har det i flere år vært diskutert
hvordan de kommunale arkivinstitusjonene skal kunne
møte den digitale utfordringen. Et stikkord her er mer
samarbeid og kompetanse. Dette ser ut til å være de
viktigste oppgavene som tilligger KDRS i tiden framover.
En utfordring som en helt klart ser, er at de ulike
arkivinstitusjonene også har nokså ulike behov. Å få til
gode tilbud som dekker alle medlemmene er en av de
spennende utfordringene i framtiden.
De tiltakene KDRS starter med, er å få etablert en
møteplass for de personene som arbeider med e-arkiv
i de ulike arkivinstitusjonene i kommunal sektor. Det ligger
mye kompetanse og erfaring spredt som vi ønsker å få
samlet og tilgjengeliggjort for hele miljøet. Vi vil ha vår
første samling i slutten av mai.
Et annet behov som har framkommet i de tidligere
diskusjonene, er behovet for å etablere et digitalt
sikringslager for medlemmene. Det arbeides nå med å få
etablert en slik tjeneste i løpet av dette året. I starten vil
dette være en relativt enkel tjeneste, men vi håper dette
kan avhjelpe situasjonen inntil det kommer på plass
systemer for digital depotstyring.
KDRS ønsker også å bygge opp en sentral kunnskaps base. Alle som arbeider med digitalt arkivmateriale i
kommunal og fylkeskommunal sektor kan der bidra med
informasjon og erfaringer i forhold til problemstillinger og
verktøy. Vi ønsker også å etablere et dokumentasjons bibliotek som er av felles interesse.

UTFORDRINGEN

Det er mange utfordringer som ligger framfor det arbeidet
KDRS skal gjøre, men den største er å få etablert en slagkraftig organisasjon som kan bli et nasjonalt ressurssenter
for kommunale arkivinstitusjoner. Det er ikke mangel på
oppgaver som begrenser dette, men heller tilgang på
ressurser for å finansiere en slik oppbygging.
Det er derfor viktig at KDRS også klarer å få til en finansiering av virksomheten utover det som medlemmene
bidrar med i medlemskontingent. I første fase vil dette
være prosjektfinansiering, men for å kunne sikre god
kompetanse behøves det en mer forutsigbar finansieringsmodell.
FLERE MEDLEMMER

Intensjonen fra kommunearkivinstitusjonene ved opprettelsen av KDRS, var at selskapet skulle være et ressurssenter for alle. Denne intensjonen er fortsatt viktig. Det er
allerede flere som har signalisert at de blir medlemmer fra
2012 – og muligheten er til stede for at det kommer flere
til allerede i inneværende år. Utfordringene er mange, men
sammen står en alltid sterkere!
EVALUERING

KDRS ble etablert som et prosjekt med en tidsramme på tre
år. Dette betyr at etter 2012 vil prosjektet evalueres, og det
blir spennende å se hva evalueringen konkluderer med. •
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S TATS ARKIVET I TROMSØ
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T E K S T: H A R A L D L I N D B A C H

S
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WI
– elektronisk arkiv i praksis?

Et år etter at Wikileaks nettside ble etablert i 2006 var den fylt med
over 1.6 millioner dokumenter. I følge Wikileaks selv ble nettsiden startet opp av kinesiske
dissidenter, journalister, matematikere og teknologer bosatt i USA,
Taiwan, Europa, Austalia og Sør-Afrika.
I utgangspunktet var nettsiden bygd opp på samme måte
som andre wiki-sider, med mulighet for brukerne til å
redigere og legge inn dokumenter. Etter hvert har
imidlertid Wikileaks i større og større grad tatt samme
form som en tradisjonell nettside og det er i dag hverken
mulighet til å redigere eller kommentere.
Formålet med Wikileaks er i følge nettsiden å blottstille
undertrykkende regimer i Asia, Midt-Østen, tidligere
Sovjetunionen og Nord-Afrika, samt å stille seg til rådighet
for mennesker i alle regioner som ønsker å avsløre uetiske
handlinger hos myndigheter og organisasjoner. Ingen vil
benekte at Wikileaks har hatt suksess med å avsløre
undertrykkende regimer. Flere kommentatorer peker i dag
på Wikileaks sine avsløringer som viktige årsaker bak
revolusjonsbølgen i Nord-Afrika og Midt-Østen.
Et forum for anonyme lekkasjer reiser imidlertid mange
etiske spørsmål. Allerede i 2008 klassifiserte det amerikanske militæret Wikileaks som en alvorlig trussel mot
nasjonal sikkerhet og diskuterte hvordan de med best
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resultat skulle bekjempe nettsiden. Ironisk nok vet vi dette
fordi dokumentene nokså umiddelbart ble publisert på
Wikileaks.org.
Wikileaks er et ektefødt barn av den teknologiske
utviklingen. At man i dag kan få plass til en svært
innholdsrik database på en enkel USB-enhet og lett
publisere det hele på internett hvor hele verden kan få
tilgang, har skapt helt nye forutsetninger for å spre
informasjon. Selv om Wikileaks ansikt utad, Julian
Assange, ynder å omtale seg selv som en undersøkende
journalist, har det arbeidet Wikileaks utfører langt mer
likhet med arkivarenes enn med skribentenes. Assange
omtaler da også selv dokumentene som arkiver.
Et av de åpenbare hovedproblemene som følger med
store informasjonsmengder er strukturering og
fremfinnbarhet. En stor del av arbeidet bak Wikileaks
består rett og slett i katalogisering. Vi har sett hvordan det
har tatt dager og uker for journalister å arbeide seg
igjennom de enorme datamengdene som har vært

publisert. I forbindelse med dokumenter knyttet til krigen
i Afghanistan har Wikileaks installert filtre som har hjulpet
brukerne å søke gjennom tusenvis av dokumenter etter
deres viktighetsgrad. Å bedømme graden av viktighet er
selvsagt ikke enkelt, men i noen grad har Wikileaks lyktes
i å rangere enkeltdokumenter ved å benytte objektive
kriterier som for eksempel antallet sivile dødsfall.
Databasen kan også gjennomsøkes ved å benytte dato
og region som kriterier. I tillegg er hver enkelt hendelse
knyttet til et kart som viser hvor i Afghanistan den
inntraff.
Det er mange syn på virksomheten Wikileaks driver.
Mens noen hevder at organisasjonen er undergravende og
setter liv i fare ved sine avsløringer, ser andre den som en
spydspiss i kampen for et åpnere samfunn. Noen grad av
sannhet er det vel i begge påstandene. Blant samfunnsforskere er det flere ulike syn. Noen har hevdet avsløringene vil føre til at kommunikasjonen vil ta andre former
og at mindre blir dokumentfestet. Dette vil gjøre det
vanskeligere for forskere å få innsyn i beslutningstagernes
bakgrunnsmateriale. Det har også vært pekt på at mindre
grad av skriftlighet vil kunne føre til politisk og administrativ ubesluttsomhet ettersom avgjørelser oftest tas på
bakgrunn av skriftlige instruksjoner.
Det har også vært uttrykt frykt for at skandalene
knyttet til Wikileaks sin virksomhet skal brukes som et
argument for å stramme inn innsynsmulighetene i
offentlige arkiv. At det skal bli vanskeligere både å få
tilgang til historisk arkivmateriale og innsyn i samtidig
materiale. Samtidig har både forskere og journalister
pekt på at lekkasjene først og fremst har avslørt at
enorme mengder dokumenter rutinemessig blir klausulert
uten at de inneholder informasjon som skulle tilsi dette
på noen måte.
I et vitnemål i forbindelse med en kongresshøring i USA
nylig uttalte Tom Blanton, direktør for National Security
Archive, at mellom 50 og 90 prosent av det som var
klausulert av hensyn til nasjonal sikkerhet kunne bli

deklassifisert med minimal sikkerhetsrisiko (Times Higher
Education 1/2011, s. 15). Han hevdet videre at det var
nødvendig å granske hele sikkerhetssystemet med
bakgrunn i hva som burde og hva som ikke burde
klausuleres.
Wikileaks har også, om enn ufrivillig, avslørt andre sider
ved det ellers så åpne internettet. Tilgangen til internett
er i dag nærmest totalt privat kontrollert etter at den
amerikanske senatoren Joe Lieberman og de franske
myndighetene kontaktet Amazon og nettleverandøren
OVH nektet disse å gi plass til Wikileaks, samtidig som
Visa, Mastercard og PayPal hindret sine kunder i å kunne
donere penger til Wikileaks. Disse donasjonene har utgjort
Wikileaks viktigste inntektskilde. Dette kan sees både som
sensur og som ledd i en økonomisk kvelningsstrategi.
Det er likevel lite sannsynlig at man lykkes i en slik
strategi. Internett er som skapt for Wikileaks. Et hovedproblem er imidlertid at det er nesten umulig å kontrollere hvem som er kilden for de ulike og mer eller mindre
kontinuerlige lekkasjene. Det betyr at informasjonen som
kommer ut at disse lekkasjene må tas med mer enn én
klype salt. Om Wikileaks er en god kilde til informasjon vil
den lett kunne vise seg å være en minst like god kilde til
desinformasjon gjennom at proveniensen til de ulike
dokumentene i stor grad kan diskuteres.
Om man ser bort fra de etiske aspektene ved å lekke
klausulert og hemmelig informasjon er det først og fremst
i forhold knyttet til autentisitet og proveniens at Wikileaks
skiller seg fra et arkiv. Samtidig har fremfinning åpenbart
vært et problem, ikke minst for journalister som ville hatt
stor nytte av arkivkunnskap i møte med så store mengder
informasjon som det Wikileaks tidvis har sluppet løs. For
arkivarer illustrerer både informasjonsmengden og
publikasjonsformen noen av de problemene og mulighetene vi står ovenfor i møte med elektroniske arkiver.
I fremtiden vil det bli like lett å kopiere et arkiv som det
er å kopiere et dokument i dag. •
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IK A ROGALAND
T E K S T : L E N E S O L H O M TA M B U R S T U E N

35 ÅR

IKA Rogaland og interkommunale arkiver
Den 1. januar i år var det 35 år siden landets første interkommunale arkiv, IKA Rogaland, ble stiftet,
der 13 av Rogalands kommuner valgte å være med. Vi kan med andre ord feire 35 års jubileum ikke
bare for IKA Rogaland, men hele den interkommunale samarbeidsordningen for arkiv, IKA.
BAKGRUNN

Arkivsituasjonen i Rogaland var sikkert ikke verre enn
andre steder i landet, men den nyutnevnte Statsarkivaren i
Stavanger, Hans Eyvind Næss, var den som fikk noe gjort
med situasjonen. Han skal uten tvil ha mye av æren for
opprettelsen av IKA. Bakgrunnen for etableringen av et
IKA var et ønske, både fra statsarkivaren og kommunene
selv, om å bedre arkivsituasjonen i de kommunene som
ikke hadde en tilfredsstillende arkivordning, men må også
ses i sammenheng med det da nyopprettede Statsarkivet i
Stavanger.
I et rundskriv av 24. april 1967 bestemte Riksarkivaren at
“statsarkivaren i vedkomande distrikt har fullmakt til å
inspisera kommunearkiv. I samanheng med inspeksjon eller
på annan måte kan statsarkivaren gje rettleiing om ordning og forvaring av arkivsakene i samsvar med reglar og
retningsliner. Får statsarkivaren kjennskap til at kommunale arkivsaker står i fare for å gå tapt eller bli skadde
eller øydelagde, skal han gje pålegg om dei tiltak han
meiner er naudsynte for å hindra dette.”
Frem til 1970 hørte Rogaland i arkivsammenheng under
Statsarkivet i Bergen, med bare en filial i Stavanger. Dette
kontoret hadde verken tid eller personale til å ta seg av
inspeksjons- og rådgivingsarbeid i de kommunale arkivene.
I 1970 ble endelig Statsarkivet i Stavanger en egen insti tusjon, og arbeidet med de kommunale arkivene kunne få
en høyere prioritet. I forbindelse med kommunesammen slåingene i 1960-årene, var mye arkivmateriale allerede
gått tapt, og mye stod også i ferd med å gå tapt dersom
ikke noe ble gjort snarlig.
Denne uholdbare arkivsituasjonen i kommunene førte til
at statsarkivar Næss i 1973 framla en idé om å opprette en
egen avdeling for eldre kommunale arkivsaker ved stats arkivet. Planen var å ansette to arkivarer, en med ansvar
for Nord-Rogaland og en tilsvarende i sør. Flere kommuner
viste interesse for forslaget, men fylkestinget fikk planene
skrinlagt da de i et vedtak 27.november 1974 fastslo at
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fylkeskommunen ikke kunne påta seg det økonomiske
ansvaret for gjennomføringen av en felles arkivordning.
Hans Eyvind Næss hadde ikke ønske om å gi seg så lett.
Et halvt år senere, i april 1975, ble det avholdt et møte
mellom representanter for 14 kommuner, en konsulent fra
fylkets økonomiavdeling, Statsarkivaren, samt tre andre
ansatte ved Statsarkivet i Stavanger. Der ble det drøftet
andre organisasjons- og finansieringsformer for et eventuelt arkivsamarbeid, og det ble enighet om å utarbeide
et endelig forslag til en interkommunal arkivordning.
Styringsgruppe ble nedsatt, og denne utarbeidet retningslinjene for arkivordningen med statsarkivaren som formell
daglig leder, en posisjon han hadde i nærmest ti år. Den 26.
februar 1986, etter et par år med uklarheter, vedtok styret
å ansette Magne Rege som styrer for IKA Rogaland, og
institusjonen var dermed blitt selvstendig. Statsarkivet
beholdt imidlertid en observatørrolle helt fram til 2008.
I SPEDE BARNEÅR

De første 10 årene IKA Rogaland eksisterte var mye av
virksomheten konsentrert omkring oppsporing og ordning
av eldre og avsluttet arkiv i medlemskommunene. I noen
kommuner var det eldre arkivmaterialet i svært dårlig
forfatning, og gjerne spredt over flere områder, mye på
grunn av kommunesammenslåingene på midten av 1960tallet. Arkivar Dag Mangset, som var første ansatte ved IKA
Rogaland, foretok i 1976 en befaring i medlemskommunene, og funnene var til tider nedslående. Han vitner
om oversvømmelser, store mangler, arkiv i private hender,
brannfare og store mengder tapt arkivmateriale.
Man kom etter hvert også i gang med konsulentbistand
rettet mot arkivdanning hos medlemmene, spesielt etter at
stillingen som arkivar i 1978 ble omgjort til arkivleder.
Omfattende kurs- og reisevirksomhet i kommunene var en
viktig del av arbeidsdagen. På 1980-tallet ble det satset
stort på innhenting og registrering av privatarkiv, der ulike
metoder ble brukt for å klare å oppspore de mange

arkivene som lå spredt rundt i blant annet private hjem. I dag
har vi ved IKA Rogaland registrert over 600 privatarkiv.
En av metodene som ble brukt for å innhente og oppspore
eldre arkiv var IKA Rogalands egen arkivpris. Den ble delt ut
første gang i 1987 og hadde som formål, ifølge statuttene, “å
inspirere til innsats for å sørge for at uerstattelig arkivmateriale
ikke går tapt, samt skape større oppmerksomhet omkring dette
arbeidet.” Den første prisen ble tildelt Sverre Kvadsheim fra
Ogna for hans arbeid med å oppspore eldre arkiv fra tidligere
Ogna kommune.
Arbeidet med de kommunale arkivene bar frukter. Etter 10
års drift hadde IKA Rogaland ordnet mye av det eldre og
avsluttede arkivmaterialet til medlemskommunene. I 1987 var
det 150-års jubileum for Formannskapslovene av 1837, og i den
forbindelse la IKA Rogaland opp til å ha klar arkivkataloger over
medlemskommunenes eldre og avsluttede arkiv. Dette klarte
man, og for første gang forelå kataloger over eldre og avsluttet
arkiv fra flertallet av kommunene i Rogaland.
NYE UTFORDRINGER

Arbeidet ved IKA Rogaland består fremdeles i ordning og katalogisering av eldre arkivmateriale, siden nye kommuner er
kommet til i årenes løp. Kommunene selv har hatt omorganiseringer, både på organisasjonsnivå og arkivnivå, blant annet med
innføring av elektronisk arkiv, så arbeidet har endret seg i takt
med disse endringene. Kursvirksomhet og rådgiving er blitt en
stor del av hverdagen, og IKA Rogalands fem årsverk er i dag
dermed fordelt på daglig leder og fire rådgiverstillinger.
Arkivloven av 1992 åpnet for en annen betydelig utvikling
ved IKA Rogaland, nemlig tanken om å gi IKA Rogaland nye ben
å stå på knyttet opp til arkivdepotvirksomhet. Tanker om IKA
Rogaland som arkivdepot hadde også grunnleggerne på 1970tallet hatt. I en tale i forbindelse med 25-årsmarkeringen sa
statsarkivar Hans Eyvind Næss:

”Men først 25 år etter at forslaget om et felles depot ble
droppet grunnet motstand fra flertallet av kommunene, kan en
nå slå fast at det likevel til slutt blir fellesdepot i samme hus som
statsarkivet slik at all arkivservice i Rogaland både fra statlige,
kommunale og private arkiver skjer i samme bygg, via samme
telefonnummer og fra samme lesesal. Vi får to profesjonelle
arkivinstitusjoner som kan fungere i et faglig samarbeid, i et
gjensidig styrkende faglig miljø som kan evne å løse de mange
utfordringer arkivarbeidet står overfor”. I august 2002 tok IKA
Rogaland imot den første avleveringen av arkivsaker.
Selv om IKA Rogaland har vært selvstendig i 25 år, er det
likevel bevart et tett samarbeid med Statsarkivet i Stavanger,
både faglig og sosialt. Både IKA Rogaland, Statsarkivet og
Rogaland historie- og ættesogelag er samlokalisert i
Bergelandsgaten 30, med felles lesesal, pauserom og diverse
sosiale sammenkomster.
I 10 år var IKA Rogaland den eneste regionale institusjon med
kommunearkiv som sitt hovedansvarsområde, men både IKA
Hordaland og IKA Trøndelag ble stiftet 1987, begge etter
modell fra Rogaland. I dag dekker IKA-er og fylkesarkiv de
fleste fylker i landet, med unntak av Akershus.
Fra og med 01.01.2011 er 24 av Rogalands 26 kommuner med
i IKA Rogaland, det er kun Stavanger og Haugesund som har
valgt å stå utenfor, da begge disse har egne byarkiv. Dermed
kan vi slå fast at Norges land og Rogaland fylke er godt dekket i
arkivsammenheng. Vi gratulerer oss selv og alle andre IKA’er
med 35års-jubileet! •
Kilder:
Hans Storhaug: Interkommunalt arkiv i Rogaland 1976-1985,
Centrum Trykkeri AS, Stavanger
IKA Rogaland - korrespondanse/sakarkiv 1976-1988, sak 000-022
Interkommunalt arkiv i Rogaland - Årsmeldinger, 1976-1985
http://ikarogaland.no/om-ika/historikk/, januar 2011
Magne Rege, rådgiver ved Statsarkivet i Stavanger

35 årsJjubileum

Eksempel på hvordan
arkivmateriale kunne
se ut før ordning.
Bilde tatt ca 1985.

Et typisk arkivrom på
midten av 80-tallet.
Bilde tatt ca 1985.

Første vinner av arkivprisen,
Sverre Kvadsheim, poserer
med noe av arkivmaterialet
han var med og skaffet til
veie. Bilde tatt 1987.

IKA’s arkivdepot før
reolene og arkivene
kom på plass.
Bilde tatt 2002.

Frontpartiet til IMI-gården,
der IKA, Statsarkivet og
Rogaland Historie- og
Ættesogelag er lokalisert.
Bilde tatt 2002.
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IK A M R / ÅLESUND KOMMUNE
T E K S T : VIBEKE SOLBAKKEN LUNHEIM , BENTE EIDE HÅHJEM ( IKAMR )
ELISABETH HOLST ( ÅLESUND KOMMUNE )

BLANT MUGGSOPP OG SØLVKRE:

Gamle Aspøy skolearkiv reddet
I september 2010 tok Ålesund kommunale Eiendom kontakt med sentralarkivet i Ålesund
kommune i forbindelse med oppussing av Aspøy skole. I et avlåst kjellerrom hadde de kommet
over noen gamle håndskrevne bøker. Var dette av verdi for arkivet?
Da dette kom opp tok Elisabeth Holst ved sentralarkivet til
Ålesund kommune kontakt med IKA Møre og Romsdal, og ba
om bistand. Det første vi måtte gjøre var å undersøke
kjellerrommet hvor protokollene ble funnet. Det viste seg at
funnet var mer omfangsrikt enn først antatt.
Ålesund kommune ble medlem av IKA Møre og Romsdal
(IKAMR) i 2009. En av årsakene til at de ble medlem var blant
annet en økende overbelastning av arkivmagasinet. Det var
rett og slett fullt! Til tross for at Ålesund kommune har gode
arkivlokaler, har de ikke støvavvtrekk, noe som er essensielt
ved ordning av store mengder skadet og uordnet materiale.
Avtalen Ålesund kommune inngikk i 2009 med IKAMR
omfattet blant annet ordning av eldre arkiv, rådgivertjeneste
og deponering. Ålesund kommune nøt godt av denne avtalen
da Aspøy-arkivet ble oppdaget. Med oppussing av skolen
nært forestående, ble det satt i gang en nødberging i regi av
IKAMR.
HISTORISK SKATTEJAKT

Selve kjellerrommet bar preg av å ikke ha vært åpnet på noen
år. Rommet var uoversiktlig, svært støvete, rått og med dårlig
belysning. Sponplaten som dekte det ene knuste vinduet
hadde sett bedre dager. Langs veggene stod det reoler fulle av
protokoller, skolebøker og dokumenter. Midt i rommet stod
det noen gamle bord, en kiste, gamle ski og knuste glassflasker
med uidentifisert pulverinnhold. Sammen med arkivdoku menter som lå strødd utover golvet var det pussestøv og
tydelig brannskadde lærebøker. Brannskaden oppstod trolig
da skolen ble bombet 25. april 1940. Kanskje ble deler av
arkivet plassert i kjellerrommet allerede så tidlig?
Det tok til sammen to dager å tømme lokalet, og på det
meste var vi fem stykker, fire fra IKAMR og én fra Ålesund
kommune. Da Bente Eide Håhjem fra IKAMR tok fatt på å
pakke ned arkivet som stod i det siste hjørnet oppdaget vi at
vann hadde sivet inn og skadet viktig arkiv. Det var langt på
dag og alle ville hjem, da Bente spakt meddelte de andre at
hun trodde hun hadde kommet over sølvkre. Ganske riktig,
de kravlet oppover papiret!
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SØLVKRE, TØRRFISK OG LOPPER

Sølvkre er et lite insekt som på sikt kan gjøre stor skade.
Sølvkre trives i fuktige omgivelser og livnærer seg av blant
annet muggsopp, stivelse, papir og tapetklister. Under
normale forhold gjør ikke sølvkreet stor skade, men sølvkre
formerer seg og kan på sikt gjøre stor skade i arkivmagasiner.
På bakgrunn av dette kunne ikke IKAMR ta i mot arkivet før
insektene var døde.
De ansatte ved IKAMR måtte hive seg rundt. Det var ikke
enkelt å finne fryseplass for 12 paller med arkiv en torsdag
ettermiddag. Likevel klarte vi å finne både fryselager og
transport. De involverte arkivarene måtte nå smøre seg med
tålmodighet i to og en halv uke. For å være sikker på at
sølvkre og andre insekter blir drept må man gjennom tre
prosesser. Først må arkivet fryses en uke for å drepe levende
dyr. Deretter må eventuelle egg klekkes i romtemperatur i
minst tre dager. Til slutt måtte arkivet fryses i ytterligere en
uke før det var forsvarlig å ta det inn til arkivlokalene i
Kirkegata.
Under selve ordningen fikk vi stiftet nok et nytt bekjentskap. Tørrfiskrester og fiskefinner lå strødd mellom dokumentene i den brannskadde kista. Men vi er da på Sunnmøre,
hva er vel et arkiv uten fisk? Det skulle også vise seg at en
liten populasjon lopper hadde overlevd blant tørrfisken. Noe
den stakkars arkivaren fra Ålesund fikk erfare. Ordninga av
dokumentene fra kista gikk etter dette i en rasende fart.
ET MANGFOLDIG OG RIKT ARKIV

Selv om innhentinga av arkivet tok lenger tid enn forventa,
gledet vi oss til å ta fatt på ordninga. Vi hadde jo fått en liten
pekepinn på hva det inneholdt. Spesielt var det knytta stor
spenning til den allerede nevnte trekista stappfull av dokumenter.
Arkivet var et skattekammer! Det inneholdt både informasjon fra borgerskolen i Ålesund fra tidlig på 1800-tallet,
skolestyrets journalførte dokumenter fra1900-1928, eksamensbesvarelser fra 1905-1960, rektors privatarkiver, privatarkiv for
ulike foreninger og misjonsarbeid, skolebilder, dokumentasjon
vedrørende bybrannen, skolesparekassa, rettighets-

Aspøy skole sett fra sør, kirkegården til Ålesund kirke
i forgrunnen. (Foto: Bente Eide Håhjem/IKAMR)

dokumentasjon samt en del arkiv
tilhørende omkringliggende skoler. I det
hele tatt har vi dokumentert deler av
Ålesunds skolehistorie og byhistorie fra
tidlig på 1800-tallet opp til ca. 1960.
I og med at det ikke var noe klar struktur
på dette arkivet ble det til at vi laget et
slags korrespondanse- og saksarkiv ordna
på år. Dokumentene er sortert på mappenivå med innholdsbeskrivelse. Noen av
dokumentene og protokollene var soppskadet og trengte derfor litt ekstra pleie.
Støvsuger, kluter og innpakningspapir
måtte da til, og arbeidet med disse foregikk
under kontrollerte forhold i IKAMR sine
ordningsrom.
Da vi var ferdig med ordningsprosessen
stod vi igjen med 75 hyllemeter arkiv. Dette
”nye” arkivet kommer i tillegg til det
allerede rike arkivmaterialet som stammer
fra Aspøy skole. En så stor tilvekst i arkivmaterialet var en stor overraskelse for oss,
siden vi trodde at vi allerede hadde et
noenlunde komplett arkiv fra Aspøy skole
og Ålesund kommune. Når denne artikkelen
går i trykken er alle protokollene til skolen
blitt registrert i ASTA (arkivregistreringssystemet), til sammen er det over 300
karakterprotokoller.

”WAS FÜR EIN SCHLOSS IST DAS?”
- ET SIGNALBYGG I ÅLESUND

2

Øverst: Skadet materiale funnet i
kjelleren på Aspøy skole.
Nederst: Ingunn Vestnes og Harald
Oppigård ved IKAMR betrakter de
ferdig registrerte protokollene fra
Aspøy skole sitt arkiv.
(Fotos: Bente Eide Håhjem/IKAMR)
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Aspøy skole setter sitt preg på omgivelsene i byen,
og den ser ikke ut som en typisk skole. Det ruvende
gulmalte bygget tårner seg opp over all annen
bebyggelse, og skiller seg ut fra sine nabobygg. Det
er en skole med buer og spir, store vinduer, fantasifull ornamentikk og beslag i kobber. Mange turister
tror derfor at bygget er et slott.
Den eldste skolen i Ålesund stammer fra 1743, og
var en omgangsskole. Den 26. juli 1865 ble det
fattet vedtak i Ålesund formannskap om å bygge
en Almueskole for de som bodde i ytre bydel.
Denne skolen ble tatt i bruk i 1867. ”Gamleskolen”,
som den blir kaldt på folkemunne, var en av få
trebygninger som stod igjen etter bybrannen i
januar 1904. Det sies at skolen overlevde bybrannen, fordi noen ivrige sjeler kastet melk fra
meieriutsalget på veggene for å holde gnistene
unna. Etter brannen vokste folketallet i Ålesund
raskt. Skulle man holde tritt med folkeveksten, var
det bare en ting som dugde: Ny skole.
Arkitektfirmaet Morgenstierne & Eide i Kristiania
fikk oppdraget med å tegne den nye skolen, som
stod ferdig i 1922. Det første skoleåret var det hele
1109 elever på Aspøy skole, mot dagens 237. Skolen
inneholdt 31 klasseværelser med spesialrom for
blant annet tannklinikk, skolelege, anretning
>>>
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for skolebespisning, skolekjøkken, bad
og svømmebasseng.
At skolen var unik både i samtiden og
i dag er det ingen tvil om. Det kom
utsendinger fra skoler i Norge, Danmark
og Sverige, for å studere den og ta med
seg ideer hjem. I tillegg er stoltheten av
å ha gått på Aspøy skole noe tidligere
elever tar med seg videre i livet.
DET KOMMUNALE ANSVARET

Riksrevisjonens rapport om sikring og
tilgjengeliggjøring av arkivene i
kommunal sektor kom i september 2010
og satte de kommunale arkivene på
dagsorden. Her kom det frem at
dokumentasjon i de kommunale
arkivene kunne vært bedre og står i fare
for å gå tapt. Ålesund kommune startet
ryddinga av eldre arkiv allerede i 2008
med tanke på deponering til IKAMR.
Det meste var samlet inn og sto plassert
på Rådhuset. Lite visste vi hva som
gjemte seg i kjelleren på Aspøy skole.
Dette var en skatt verken kommunen
eller skoleadministrasjonen visste
eksisterte og som lett kunne gå tapt. I
dette tilfellet gikk det bra, takket være
noen oppvakte sjeler på Ålesund
kommunale Eiendom. Episoden var en
vekker og Ålesund kommune, som
mente de hadde gode rutiner for
avlevering, har bestemt seg for en mer
grundig gjennomgang av arkivtilstanden hos de ytre enhetene i
kommunen. Dette spesielt med tanke

på arkivplan og de nye kravene til arkivlokaler
som blir gjeldende fra 2012.
Ålesund kommune har sendt ut et skjema
som skal kartlegge de ulike arkivene til alle
virksomhetene i kommunen. Utfordringene
for virksomhetene er mange. Blant annet er
de presset på ressurser og kunnskapen om
arkiv er mangelfull. Arbeidet med å kartlegge
arkivene kan være overveldende for de som
ikke jobber med arkiv til daglig. De ansatte
ved dokumentsenteret og IKA Møre og
Romsdal bistår med befaring, kursing, veiledning og faglig hjelp.
EN MEDIEVINNER

Arkiv skal være tilgjengelig. IKA Møre og
Romsdal og Ålesund kommune opplevde en
stor pågang både fra media og privatpersoner
angående Aspøy skole sitt arkiv. Interessen var
større enn forventet og spesielt var tidligere
elever, ansatte og lokalhistorikere spente på
innholdet. Det var jo deres skole det gjaldt. Vi
opplevde derfor en litt spesiell situasjon siden
vi måtte betjene gjester, samtidig som vi
ordnet arkivet. Dette er selvsagt mer komplisert enn å formidle et ferdigordna arkiv.
Det er allerede skrevet flere bøker om Aspøy
skole. Den siste utgivelsen kom så sent som i
2010. Arkivet som nå dukket opp, har ikke
bare materiale nok til ei ny bok om skolen,
men kan også være grunnlag for opptil flere
mastergradsavhandlinger. Med kartleggingsprosessen som nå er i gang, gjenstår det
bare å se om Ålesund har flere arkivskatter
i vente. •

Et musespist rettighetsdokument. (Foto: Ragnar Albertsen/SEDAK)

Foto øverst og nedover:
Kiste fra Aspøy skole som blant annet inneholdt skolestyret sine journalførte dokumenter 1900-1928.
(Foto: Vibeke Solbakken Lunheim/IKAMR)
Nærbilde av kista med fiskespon og finner. Loppene var ikke fullt så fotogene. (Foto: Bente Eide Håhjem/IKAMR)
Musespist arkivmateriale. (Foto: Ragnar Albertsen/SEDAK)
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Catharina Heiberg
Schønning-Lykke,
Redaksjonen Arkheion

DRAMMEN BY I UTVIKLING GJENNOM 400 ÅR
Drammen by feirer sitt 200-års jubileum i år, og i den
anledning gis det ut syv bøker som omhandler ulike sider ved
byens historie. En imponerende bybiografi av Jo. Sellæg m.fl.
skal fremheves her. Boka er en feiring av Drammen som by,
men også en anerkjennelse av at den er langt eldre enn de
200 år den har hatt bystatus.
Boka viser hvordan bysamfunnet har vokst fram gjennom
400 år, hvordan topografien har endret seg, den forteller om
gater og torg, og om hus og bydeler. Boka beskriver den
fysiske byutviklingen fra planløs byvekst på 1600-tallet, to
konkurrerende kjøpsteder på 1700-tallet, kommunikasjonsby
på 1800-tallet, industriby på 1900-tallet, og fram til våre
dagers suksessrike miljøby.
Leseren får mange muligheter til innsikt i byens historie.
Ni kapitler tar i kronologisk rekkefølge for seg hver sin tidsperiode. Kapitlene innledes med en oversiktsartikkel om
byens fysiske utvikling i perioden og en beskrivelse av de
viktige hendelser som har påvirket byens form. Deretter
følger dyptpløyende temaartikler som viser linjene i byens
utviklingshistorie. Til glede for leseren er teksten også ispedd
faktabokser som viser hvor man kan lese mer om temaet,
eller henvisninger for eksempel til hvor i boken andre bilder
med samme tema kan finnes.
Bruk av et omfattende bilde- og illustrasjonsmateriale,
sammen med byplaner, reguleringsplaner og arkitektur tegninger gir leseren en visuell opplevelse i seg selv, men
bidrar også til å skape forståelse for hva byutvikling faktisk
handler om. Byarkivet og kommunens byplanavdeling har
blant annet bidratt med planer, skanning og verifisering av
arkitekttegninger.

Bokomtale

Terje Nomeland,
Redaksjonen Arkheion

”A THOUSAND YEARS OF HISTORY –
DOCUMENTS FROM NORWEGIAN ARCHIVES”
Denne utgivelsen ble gitt ut i forbindelse med CITRAkonferansen (den internasjonale rundebordskonferansen om arkiv) som ble avholdt i Oslo i fjor.
Bokas første del er viet en presentasjon av Arkivverket;
dets historie, organisasjon, oppgaver og gjøremål.
Den andre delen er en samling med smakebiter fra de
institusjonene som tilhører Arkivverket. De fleste
smakebitene har blitt publisert tidligere, men her er
de oversatt til engelsk.
”A Thousand Years Of History” gir leseren et innblikk
i noe av alt det spennende som finnes av arkivmateriale
landet over. Hver smakebit har en side med tekst og en
side med en illustrasjon, i form av enten et dokument,
fotografi, kart eller tegning. Tekstene er lettfattelige,
konsise og presise.
Tematikken er variert; fra folks dagligliv til stormaktspolitikk. Her kan man lese om alt fra pave Klemens IIIs
brev til norske geistlige i 1189, til punkens inntreden i
Norge i 1977. Tidsmessig strekker smakebitene seg fra
1100-tallet og fram til våre dager.
Selv om de fleste av de 50 artiklene har blitt trykket i
tilsvarende utgivelser tidligere, er ikke dette en unødvendig utgivelse. Det faktum at den er på engelsk gjør
at den forhåpentligvis også har fått personer utenfor
landets grenser til å få interesse for norsk historie og
hva man kan finne i våre arkiver.
”A Thousand Years Of History – documents from
Norwegian Archives”
Riksarkivaren, skriftserie 33. Oslo, 2010
ISBN 978-82-548-0113-0

Hovedforfatter og redaktør: Jo. Sellæg
Artikkelforfattere: Torkild Alsvik - Erik Bjørløw-Larsen - Bernt
Greni - Dag Erlend Lohne Mohn - Einar Sørensen - Åsmund
Thorkildsen - Bjørn Veirud
Braka AS, 2010. ISBN 978-82-91263-14-4
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Gjenklang
Hvor er lydopptakene av musikken du ikke fant i platebutikken?
Hvor ble det av filmopptakene vi aldri fikk se på NRK? Slike og andre
spørsmål førte til at Arkiv i Nordland (AiN) og Museum Nord satte i
gang innsamlingsprosjektet Gjenklang.
Prosjektet ønsker å samle inn, bevare og formidle upublisert lyd- og
filmmateriale av kulturhistorisk art fra Lofoten. Det vil også samle inn
relevant arkivmateriale som noter, foto, korrespondanse, plakater
og lignende. I tillegg ønsker vi å intervjue kulturpersonligheter fra
Lofoten. Vi håper at Gjenklang kan være med på å dokumentere
Lofotens spesielle kulturhistorie.
Lofotfisket samlet folk fra hele landet, og sanger og fortellinger ble
sikkert utvekslet i mang en rorbu. Visebølgen på 1970-tallet må også
nevnes, for den hadde en sentral plass i Lofoten, med blant annet Jack
Berntsen, visegruppa Lovisa og festivalen ”Troilltampen”. Mange
spennende rockeband har også kommet til i Lofoten.
Gjenklang har allerede mottatt musikk fra perioden 1950-80. Vi har
også mottatt filmmateriale fra 1938 og fram til 1960-tallet. Lyd- og filmmateriale er sårbart og kan lett gå tapt. Gjenklang ønsker at folk som
kan ha slikt verdifullt materiale tar kontakt.
Innsamlet materiale skal oppbevares i Arkiv i Nordlands magasiner, og
skal være tilgjengelig for forskere og andre interesserte. Da kan musikken og sangen som er skapt i Lofoten gi gjenklang i lang tid framover.
Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland

Prosjektgruppa har
møte i Lofoten 14.
feb. 2011. Dag
Kajander og Ketil
Jensen ser på avlevert
notemateriale fra
1942.

Astri Vonheim og Konrad Vonheim. Dagrunn Vonheim
Kajander til høyre. Bildet tatt i 1958 på Ørsnes i Vågan.
Fotograf: Jan Bjørn Kajander.

Industriutstillingen i Drammen 1873
I begynnelsen av 1870-årene var det gode
økonomiske forhold i Drammen og distriktene
rundt. På et møte i Håndverkerforeningen
8. januar 1872 ble det fremsatt forslag om å
arrangere en landsutstilling for håndverk og
industri i Drammen året etter, med ”norsk
arbeide”. Forslaget fikk stor tilslutning.
Åpning av utstillingen var lagt til 24. juni, og
de innbudte gjestene gikk i prosesjon fra Børsen.
Både byens og landets politiske og administrative
elite var til stede: byfogden, borgermesteren,
politimesteren, ordføreren, formannskapet i
Drammen kommune, bystyrerepresentanter,
regjeringsmedlemmer, amtmannen i Buskerud,
stortingsmenn m.fl.
Under festmiddagen ble det holdt 21 taler, og
statsråd Helliesen fremholdt i sin at det ikke var noen tilfeldighet
at denne utstilling ble holdt nettopp i Drammen. ”Selvstendighet
og iherdighet hadde alltid utmerket byen”, sa statsråden, og
26

”kamper og intriger hadde ført den frem, og
gjort byen til et naturlig møtested for landets
interesser”. Etter at statsråd Falsen hadde
frembrakt en hilsen fra Kongen fremførte et kor
sammensatt for anledningen, en kantate av
soneprest Jørgen Moe og organist Christian
Cappelen. Om kvelden var det festforestilling i
byens nye teater.
Den 4. august hadde utstillingen besøk av
kongen og dronningen, samt kronprinsen og
prins Carl med følge. Om ettermiddagen ble det
arrangert fest for de kongelige og en rekke
innbudte. Byen og utstillingen var flott pyntet
og på bybroen var det reist en æresport.
Utstillingen ble avsluttet 10. september med
utdeling av premier og medaljer. Ca 80 000
mennesker hadde da besøkt utstillingen i de 10 ukene den varte.
Utstillingens arkiv ble i 1874 overlevert Drammens magistrat, og
oppbevares i dag i byarkivet. •
Nina Vikøren, Drammen Byarkiv
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Arkivkameratan på Finnmark Fylkeskommune

Fra venstre: Gro Wickstrøm, Lill-Johanne Eliseussen, Beathe
Olsen og Stig-H. Falch Pedersen

25. januar gjennomførte arkivet på Finnmark Fylkeskommune (FFK) et lite stunt. Arkivleder Lill-Johanne
Eliseussen sier:
– Vi valgte å kalle oss ”Arkivkameratan”. Vi ønsker å være
behjelpelige og serviceinnstilt når saksbehandlerne kontakter
oss, slik at vi tilslutt skal få en god og forsvarlig dokumentfangst.Vi ble inspirert av NRKs arkivgerilja (se egen
facebookside) der de gjorde noen stunt som blant annet gikk
på journalføring av e-post, noe som var en aktuell problem-

stilling for FFK: Mange ser ikke på e-post som et saksdokument og dermed blir arkivverdig informasjon borte.
Sammen med ei liten eske konfekt, ble det levert ut lapper
som minner alle om ”Journalfør e-posten din i dag!”.
Arkivkameratan hengte også opp lett synlige lapper "visste
du at” – minnepunkter om journalføring - rundt om på huset.
Arkivkameratan har fått gode tilbakemeldinger fra sine
saksbehandlere.
– Noen har bedt om bistand til å journalføre sine e-poster.
Andre har begynt prosessen med å tenke e-post som et
saksdokument. Så vi er et lite stykke på vei.Dette var en ny
måte å tenke på som på en kreativ måte kan nå inn med
informasjon til saksbehandlere. Og klart: vi syntes det var
gøy! Vi forventet ikke at det ville bli stor pågang på
journalføring av e-post selv om vi fikk noen henvendelser.
Kameratan vil anbefale slike stunt til andre, selv om man
kanskje ikke ser den store gevinsten umiddelbart så vil det
allikevel være en gevinst på sikt. Når det også oppleves som
positivt fra saksbehandlerne føler de at de har funnet en god
måte å nå inn på med vårt budskap.
Arkivkameratan satser på å ha 25. januar som en fast dag
for arkivstunt og vil vurdere om de skal ha nytt stunt til
høsten, da med annet tema.
Lill-Johanne Eliseussen, Arkivleder, Finnmark Fylkeskommune
Orie Kimura, Interkommunalt Arkiv Finnmark

Ny ABM-leder i Nordland
Kultur- og miljøsektoren i Nord land fylkeskommune har ansvar
for tjenester og utvikling innen
arkiv-, bibliotek- og museumsfeltet. Ansvaret er samordnet i
en ABM-enhet med 30 ansatte.
Enheten består av Nordland fylkesbibliotek, Arkiv i Nordland
og museumskonsulenten i fylket. 1. desember 2010 begynte
Geir Knutson som leder for ABM-enheten. Knutson kommer
fra jobben som sekretariatsleder i DA Bodø og er godt i gang
med arbeidet. Han har kontor hos Arkiv i Nordland i Bodø.
To ganger i måneden er han på fylkesbiblioteket i Mo i Rana.

Nordland fylkeskommune har gode erfaringer med å
tenke samordning av arkiv, bibliotek og museum. Flere
samarbeidsprosjekter er gjennomført og fylkeskommunen
ser det som hensiktsmessig å videreføre denne driftsformen.
Fra et brukerperspektiv er en ABM-løsning positivt. Ved et
nært samarbeid mellom arkiv, bibliotek og museum kan man
lettere benytte hverandres kompetanse og samlinger, og
dermed gi publikum bedre sørvis.
Solveig Lindbach Jensen,
Arkiv i Nordland
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Adresse:
Oslo byarkiv,
Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Postadresse: Kulturetaten,
PB. 1453 Vika, 0116 Oslo
Tlf: 02 180
Resepsjon: 23 46 03 50
E-post:
postmottakt@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:
Johanne Bergkvist, spes.kons
Ragnhild Bjelland, spes.kons
Roar Edmann, konsulent
Øystein Eike, spes.kons
Line Monica Grønvold, spes.kons
Bartha Reidun Hauge, konsulent
Unn Hovdhaugen, (vikar)
Lars Rogstad, spes.kons
Ellen Røsjø, senior rådg.
Anette Walmann, (perm.)
spes.kons
Seksjonfor moderne arkiv:
Robert Kalleberg, seksjonsleder
Torgrim Hegdal, spes.kons
Hege Kenny, spes.kons
Frode Kirkholt, spes.kons
May-Liss Lindøe, førstekons.
Anne Marit Noraker, spes.kons

DRAMMEN BYARKIV
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:
Drammen Byarkiv 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, fagansv. eldre arkiver
Solfrid Hanberg, fagansv. grafisk senter
Kim Asplin, prosjektl.r digitale arkiver
Catharina Schønning-Lykke,
prosjektleder multikulturelle arkiver
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ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

Adresse:
Postboks 237, 1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Sarpsborg rådhus,
Glengsgt. 38, Sarpsborg
Tlf: 906 414 89 og 958 942 91
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com
Internett: www.ika-ostfold.no

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:
Vigdis Bjørnstad, daglig leder
Lene-Kari Bjerketvedt, arkivfaglig
kons.

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
Vibeke Hammerhaug, rådgiver
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

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.

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER

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

Personale arkivavdelingen:
Berit Stie, leder arkivavd.
Vidar Hauge, ikt-arkivar
Tore Knutsen, fotograf
Kjell Knudsen, arkivar/rådgiver
Ismail Rafieh, bokbinder
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

Adresse:
Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37 07 35 00, Faks: 37 07 35 01
E-post: postmottak@aaks.no
Internett: www.aaks.no
Lesesal: 15.9-14.5:
ma, on, to, fr kl. 09-15, tirsdag kl.09-20
Lesesal 15.5-14.9: ma-fr kl. 9-15

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

BERGEN BYARKIV

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

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:
Kjetil Reithaug, arkivsjef
Turid Holen, rådgiver
Bård Raustøl, rådgiver
Lars-Eivind Bjørtvedt, IKT-rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Sissel Kaberg, ordningsmedarb. div. prosj.
Linn Edvardsen, ordningsmedarbeider,
Kristiansandsprosjektet

Personale:
Bergen byarkiv har nå over
80 medarbeidere.

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, (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.

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

INTERKOMMUNALT ARKIV I
HORDALAND IKS

HORDALAND FYLKESARKIV
Postadresse:
Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon: 55 23 99 50
E-post:
postmottak.fylkesarkivet@post.hfk.no
Besøksadresse:
Fylkeshuset 3. etasje, Agnes Mowinckels
gt. 5, Bergen
Opningstider:
15. september - 14. mai: kl. 08.00-15.45
15. mai - 14. september: kl. 08.00-15.00
Heimeside:
http://www.hordaland.no/fylkesarkivet
Om fylkesarkivet / Historikk:
http://www.hordaland.no/Hordalandfylkeskommune/Kultur/Fylkesarkivet/
Om-fylkesarkivet/
Personale:
Anne Aune, fylkesarkivar
Hilde Fagerheim
Signe Hvoslef
Svein Aage Knudsen
Eli Lothe
Egil Nysæter
Paul Sedal

INTERKOMMUNALT ARKIV I
TRØNDELAG 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

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:
Rune Lothe, dagleg leiar
Jorunn Dobbe, arkivar
Øyvind Olsen, rådgjeva
Randi Krüger, arkivkonsulent
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent

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

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

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
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INTERKOMMUNALT ARKIV I
MØRE OG ROMSDAL IKS
Adresse:
Besøksadresse: Kirkegt. 10, 6004 Ålesund
Postadresse: Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 16 51 80
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

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
Karianne Schmidt Vindenes, fylkesarkivar
Elin Østevik, EuropeanaLocal
Marit Anita Skrede, arkivar – kommunale arkiv
Per Olav Bøyum, arkivar – kommunale arkiv
Cecilie Astrup Bustad, arkivar – komm. arkiv
Kjerstin Risnes, arkivar – kommunale arkiv
Kristján Logason, fotoarkivar
Ole Stian Hovland, fagkoordinator –
kommunale arkiv
Erle Hind, musikkarkivar
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

INTERKOMMUNALT ARKIV I TROMS
(IKAT)
Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø,
Postboks 6315, 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, Ibestad, Karlsøy,
Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen,
Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa,
Salangen, Skånland, Storfjord,
Skjervøy, Sørreisa, Torsken, Tranøy,
Troms fylkeskommune

IKA FINNMARK IKS
TRONDHEIM BYARKIV
Adresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen,
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:
http://www.trondheim.kommune.no/byarkivet
Kontaktpersoner:
Elin Engen Harder, enhetsleder
Terje Antonsen, avdelingsleder Service- og
formidlingsportal
Per Lohse, avdelingsleder Grafisk senter
Kari Myhre, avdelingsleder System og utvikling
Rune Nordtømme, avdelingsleder
Sentralarkivet

Besøksadresse: Universitetet i Nordland,
Torggården på Mørkved, 2.etg.
Postadresse: Arkiv i Nordland, Postboks 1490,
8049 BODØ
Tlf.: 75 51 75 77
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no
Nettsted: arkivinordland.no
Facebook: Arkiv i Nordlands venner

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

Ansatte:
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
Espen Are Hansen, arkivmedarbeider
Kjell Alf Øye, arkivmedarbeider

Personale:
Marion Sørensen, leder
Solgunn Wagelid, arkivkonsulent
Galina Isaksen, arkivkonsulent
Orie Kimura, it-arkivar

Eierkommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø,
Brønnøy, Bø, Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane,
Hamarøy, Leirfjord, Lurøy, Lødingen, Meløy,
Moskenes, Nesna, Rana, Rødøy, Røst, Saltdal,
Steigen, Sømna, Sørfold, Tjeldsund, Træna,
Divtasvuona Suohkan/Tysfjord, Vega, Vevelstad,
Værøy, Nordland Fylkeskommune
Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk
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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
Finnmark fylkeskommune

?
10 spørsmål

?

Quiz

ARKIVMORO

1. To kommuner i Norge heter Bø. I hvilke fylker ligger disse kommunene?
2. Og i hvilke fylker ligger de to kommunene som heter Nes?

3. I hvilket år ble grunnfag i arkivkunnskap startet opp ved Universitetet i Oslo?
4. Hvor har Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS sitt hovedkontor?
5. Drammen har jubileum i år. I hvilket år fikk byen bystatus?
6. Hvor mange dokumenter (omtrent) er digitalisert og ligger ute på det britiske nasjonalarkivets hjemmesider?
7. Hva het stillingen rådmann eller administrasjonssjef før 1939?
8. Noen av dødehavsrullene er skrevet på papyrus, men de aller fleste er skrevet på skinn (pergament).
Fra hvilket dyr kom dette skinnet?
9. Lardal kommune ligger i Vestfold. I hvilket tettsted ligger kommunens rådhus?
10. KDRS ble stiftet i 2010. Hva står forkortelsen KDRS for?

4
9

I denne byen har
IKA Møre og
Romsdal sitt
hovedkontor.

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

Herredshuset i Lardal kommune.
Foto: Tine Østby, Lardal kommune.

Rebus - svar: Skiptvet kommune i Østfold
10 spørsmål - svar:
1. Telemark og Nordland 2.Buskerud og Akershus 3. 1992 4. I Ålesund (Fotograf: Johannes Sponland. Eier: Aalesunds
Museum/FylkesFOTOarkivet) 5. 1811 6. ca. 1. milliard dokumenter 7. Borgermester 8. Geit 9. Svarstad
10. Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter
A r kh eion - 1 # 2 0 1 1
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