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LEDER

INNHOLD

En ettermiddag i sommer satt jeg på trammen til mine svigerforeldre i Finland.
Været var strålende og gradestokken viste 25 grader. Sommeridyllen var nær
komplett, men denne dagen skulle likevel ikke bli som andre sommerdager.
Datoen var 22. juli og i fem-tida fikk jeg en SMS fra en venn i Oslo. ”Du må se på
nyhetene, kontoret mitt er sprengt i lufta!” sto det. Først ble jeg perpleks, men
fikk raskt summet meg og gikk inn og så på svensk TV. Der viste de resultatet av
bombeangrepet i all sin gru. Siden fulgte terroren på Utøya og alt det vi husker
så godt fra denne dagen.
Min gode venn i Oslo jobber i regjeringskvartalet men var heldigvis ikke på
jobb da bomba smalt. Hendelsene satte likevel sine spor. Dagene og ukene etter
22. juli ble en spesiell tid og vi har alle opplevd den på forskjellig vis. Fellesskapet
har vært sterkt og det har blant annet vært arrangert minnemarkeringer over
store deler av landet. På offentlige plasser ble det lagt ut tusenvis av hilsener,
dikt, tegninger, blomster, bamser og flagg for å minnes de døde. Riksarkivaren
tok etter hvert initiativ til å ta vare på dette materialet og kommunene og andre
fulgte opp. I dette nummeret av Arkheion forteller Drammen Byarkiv om sine
erfaringer med innsamling og bevaring av minnemateriale etter 22. juli.
Høstens nummer av Arkheion inneholder også mye arkivfaglig stoff.
Vi har blant annet en artikkel om DIAS, et prosjekt som fokuserer på arkivpakkestruktur i digitalskapt materiale. Videre er det en artikkel om bygningsfaglige rapporter og arkivlokaler i kommunene, noe som er relevant nå som
den viktige fristen for godkjente lokaler går ut 31. desember. Vi har også artikler
om et nytt studium i arkivformidling, om forskjellen mellom norsk og dansk
kassasjonspraksis med elektroniske arkiv og om den nye organisasjonen
Arkivarer uten grenser Norge.
Arkheion har også fått ny medredaktør siden sist. Etter flere års god innsats
har Inge Manfred Bjørlin takket for seg. Ny medredaktør er Yngve Schulstad
Kristensen, også han fra Aust-Agder kulturhistoriske senter.
God lesing.
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ULIK BEVARINGS- OG KASSASJONSPRAKSIS FOR ELEKTRONISKE ARKIV- OG SAKSBEHANDLINGSSYSTEMER

Dansk frivillighet
og norske kassasjonskrav
Det norske Arkivverket og Statens Arkiver i Danmark har ulik oppfatning om bevaring og kassasjon av elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystem. Danskene mener at det ikke er formålstjenelig å utføre kassasjon, men har nå åpnet opp for ”frivillig” kassasjon. I Norge er imidlertid
statlige arkivskapere pålagt å ha på plass egne bevarings- og kassasjonsregler fra nyttår 2012.

Jeg vil i denne artikkelen
belyse hvorfor bevaringsog kassasjonspraksisen er
så ulik.

BEVARING OG
KASSASJON

I Norge krever
Riksarkivaren at alle
papirarkiv skal være
vurdert for bevaring og
kassasjon før de kan
avleveres til Arkivverket.
Plassreduksjon, reduserte arkivordnings- og vedlike holdsutgifter har vært de viktigste årsakene til dette
kravet.
Det er imidlertid store geografiske forskjeller på hva
som bevares for ettertiden. Til eksempel har bevaringstrangen for fysiske arkiver vært meget stor i Norge,
sammenlignet med våre skandinaviske naboland.
I Norge bevares omlag 60 prosent av offentlige
papirarkiver. Til sammenligning har svenskene bevart
om lag 20 prosent, mens danskene kun har bevart
10-15 prosent.
For elektronisk arkivmateriale er situasjonen en
annen. Mens danskene velger å bevare en brøkdel av
sine papirarkiv, finner de det lite hensiktsmessig å
kassere i elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer.
Den norske Riksarkivaren har en annen oppfatning.

NORSK BEVARINGS- OG
KASSASJONSPOLITIKK FOR
ELEKTRONISKE ARKIVSYSTEM

I Norge har Arkivverket
liten erfaring med
avlevering av elektroniske
arkivsystemer. Årsaken er
at den norske arkiv lovgivningen tilsier at
elektronisk arkivmateriale først kan
avleveres når det
er 25 år gammelt.
I Norge er offentlige elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer basert på Noark-standarden.
Den siste versjonen, Noark 5, ble lansert i 2008.
I tidligere versjoner av Noark-standarden har kassasjon
av elektronisk materiale hatt lite fokus. Dette til tross
for at alle godkjente Noark-4 system har hatt mulighet
for å sette inn koder for bevaring og kassasjon på
saksnivå. En årsak er at det på 1990-tallet ble antatt at
det var rimelig å langtidslagre elektroniske arkiver.
Kassasjon var derfor mindre viktig. Dette synet endret
seg i løpet av 2000-tallet. I et høringsnotat for Noark 5standarden fra 28.7.2007 står det følgende:
”Når det gjelder papirarkiver har økonomiske hensyn
alltid vært en viktig årsak til kassasjon. Papirarkiver
krever fysisk lagringsplass, og dette koster penger.
Men det koster også penger å langtidslagre elektroniske
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dokumenter på en sikker måte, og å administrere
systemer hvor det er mulig å søke etter disse dokumen tene og framvise dem for framtidige brukere. Det er mye
som tyder på at det faktisk vil koste mer å opprettholde
tilgjengeligheten til elektroniske dokumenter enn til
papirdokumenter. Kassasjon tvinger seg derfor fram også
når det gjelder elektroniske dokumenter.”
Denne tanken blir fulgt opp i den endelige Noark 5standarden som kom året etter. I Noark 5 versjon 2.0,
publisert 2.4.2009, ble det fremholdt at kassasjon var
like aktuelt i elektroniske arkiver som i fysiske arkiver.
Administrasjon og langtidsbevaring av store mengder
elektroniske dokumenter medførte like store kostnader
som langtidsbevaring av fysiske dokumenter. Det ble
imidlertid ikke henvist til noen kilde for dette
argumentet, så det er uvisst hvilke kostnadsanalyse
som ble lagt til grunn.
Videre ble det påpekt at økonomi ikke skulle være
det eneste motivet til ”fortløpende og systematisk”
kassasjon av dokumenter uten bevaringsverdi. Det ble
argumentert for at kassasjon av unødvendig informasjon
kunne gjøre arkivene mer tilgjengelig for kommende
brukere. Det ble fryktet at det vil være vanskelig å finne
bevaringsverdig informasjon, om det ikke ble utført
kassasjon. For mye informasjon med lav eller ingen
historisk verdi, ville skyggelegge for viktige kulturelle
og historiske dokumenter.
BEVARINGS- OG KASSASJONSRETNINGSLINJER FOR
ELEKTRONISKE ARKIVSYSTEMER

25. juni 2010 sendte Riksarkivaren ut et rundskriv til alle
departementene med underliggende organ. Rundskrivet
beskrev de nye generelle retningslinjene for bevaring
og kassasjon for elektroniske arkivsystemer. Essensen i
retningslinjene var at alle elektroniske arkivsystem, basert
på Noark-standarden, skulle bevares såfremt de var aktivt
avsluttet eller i en overlappingsperiode ved utgangen av
2011.
De statlige arkivskaperne ble imidlertid fra 1.1.2012
pålagt å ha på plass egne bevarings- og kassasjons bestemmelser ved oppstart av en ny arkivperiode.
Bestemmelsene skulle godkjennes av Riksarkivaren før
de ble tatt i bruk. Det ble lagt opp til at arkivskaper
selv skulle planlegge strukturen i Noark-systemet slik at
kassasjon var praktisk mulig.
Et tilsvarende rundskriv ble sendt til landets kommuner
og fylkeskommuner datert 9. juli 2010. I dette rundskrivet
kom det imidlertid ingen pålegg om egne bevarings- og
kassasjonsbestemmelser fra nyttår 2012. Årsaken kan
være at kassasjonsbestemmelsene for henholdsvis
kommunal- og fylkeskommunal sektor er under revisjon.
Det kan tenkes at et lignende kassasjonspålegg vil
foreligge for kommunal sektor når de nye bevarings- og
4
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kassasjonsbestemmelsene er på plass. Det ventes at de
nye reglene vil foreligge i løpet av 2012.
DANSK BEVARINGS- OG KASSASJONSPRAKSIS FOR
ELEKTRONISKE ARKIVSYSTEM

I motsetning til Norge har danskene flere års erfaring
med mottak av arkiv- og saksbehandlingssystemer. 1)
Allerede for 4-5 år siden mottok Statens Arkiver de første
avleveringsversjonene. Den danske arkivloven gir arkivskapere anledning til å avlevere elektroniske arkiver etter
avsluttet arkivperiode.
Statens Arkiver har også lang erfaring med bevaring og
kassasjon av papirarkiver. På 1990- og 2000-tallet foregikk
omfattende sektorprosjekter der alle offentlige sektorer
ble bevarings- og kassasjonsvurdert. Kun 15 prosent av
papirarkivene ble foreslått bevart.
Det er derfor påfallende at alle elektroniske arkiv- og
saksbehandlingssystemer, frem til nylig, har blitt avlevert
uten noen form for kassasjon av saker eller dokumenter.
Bakgrunnen for denne bevaringstrangen skyldes antagelsen om at avlevering og bevaring i elektronisk form er
relativt rimelig, og at det derfor ikke er økonomisk lønnsomt å skille ut saker og dokumenter. Hvis kassasjon først
skal vært aktuelt vil det være økonomisk betinget.
Statens Arkiver deler derfor ikke de norske tankene om
at kassasjon av unødvendig informasjon vil kunne gjøre
arkivene mer brukervennlige.
Danskene mener at det først og fremst er utgiftene
knyttet til å produsere et avleveringsuttrekk som utgjør
den største kostnaden. Dette er for øvrig en kostnad
som legges på arkivskaper. Statens Arkiver har på sin
side oppgaven med å bevare og tilgjengeliggjøre de
elektroniske arkivene. De hevder imidlertid at kostnaden
til lagring og migrering er relativt lave. Danskene støtter
seg til sitt eget bevaringsøkonomiprosjekt, Cost Model
for Digital Preservation. Prosjektet startet i 2009 og
hadde som formål å beregne kostnader relatert til
bevaring av elektronisk materiale for ABM-sektoren.
NYE DANSKE TANKER

Danskene har i den senere tid valgt å se nærmere på
egen bevaringspraksis. Det er arkivskapers utgifter
knyttet til produksjon av avleveringsuttrekk, som har
fått danskene til å revurdere sitt standpunkt. I tillegg
har offentlige arkivskapere stilt spørsmål ved om det
er formålstjenelig å bevare dokumenter som i papirform
ville blitt kassert.
Et prosjekt ble derfor igangsatt for å vurdere potensielle måter og muligheter for kassasjon i elektroniske
arkiv- og saksbehandlingssystem. Prosjektet, som ble
ferdigstilt våren 2011, konkluderte med tre ulike kassasjonsmodeller, hver tilpasset ulike offentlige forvaltningsnivå.
Resultatene fra dette prosjektet har medført at Statens

Arkiver nå vil åpne opp for kassasjon av elektronisk arkiv materiale. Kassasjon skal imidlertid være et tilbud til
arkivskapere, og ikke et påbud. Statens Arkiver
legger opp til at arkivskaperne selv søker om
kassasjon i forbindelse med avlevering av
arkivsystemet. Statens Arkiver vil så vurdere om
søknaden skal godkjennes.
Nye regler for kassasjon i arkiv- og saksbehandlingssystemer vil inngå i et nytt avleverings- og godkjennes
reglement som ventes i første halvdel av 2012. Statens Arkiver
har allerede åpnet opp for ”frivillig” kassasjon i kommunale
arkiver.
DANSKE KOMMUNEARKIV

Etter ønske fra Kommunernes Landsforening (KL) gav Statens
Arkiver, 1. september 2010, tillatelse til å utføre kassasjon i
kommunale arkiv- og saksbehandlingssystem. En bevaringsog kassasjonsvurdering var utarbeidet på bakgrunn av kom munenes felles arkivnøkkel. Det var imidlertid en forutsetning
at kommunene hadde brukt arkivnøkkelen riktig for at kassasjon kunne iverksettes. Videre var kassasjon ikke et krav. Det
var opp til kommunene selv å bestemme om de ønsket å
forholde seg til kassasjonsreglene eller ei. KL har anslått at
om lag 50 prosent av kommunalt arkivmateriale kan kasseres
hvis reglene følges.

gjøre arkivene mer tilgjengelig for kommende brukere. Dette
synet deler ikke danskene. Det er kun økonomiske hensyn i
forhold til arkivskaperne, som har ført til at danskene nå åpner
opp for kassasjon av elektronisk arkivmateriale. Mulighetene
for å redusere kostnader i forbindelse med produksjon av
avleveringsuttrekk, er motivet bak den nye tankegangen.
En annen forskjell er lovgivning og erfaring. Mens danskene
i flere år har mottatt avleveringer av elektroniske arkiv- og
saksbehandlingssystemer, så tillater den norske arkivloven at
elektroniske arkiver blir liggende lengre hos arkivskaper.
Dermed har spørsmålet vedrørende kassasjon vært mer aktuelt
i Danmark enn i Norge. På den annen side har Riksarkivaren
hatt bedre tid på seg til å utarbeide en plan over hva som bør
gjøres i forhold til elektroniske arkiv- og saksbehandlingssystemer. En grunnleggende tanke er at det allerede i forkant
av arkivdanningsprosessen skal være lagt inn løsninger i arkivog saksbehandlingssystemet, som skal fange opp hva som skal
kasseres og hva som skal bevares. Det gjenstår imidlertid å se
om dette vil kunne fungere i praksis.
Tiden vil også vise om hvordan danske arkivskapere vil forholde seg til frivillig kassasjon. Mye avhenger av om
kostnadene til uttrekksproduksjon reduseres, slik at kassasjon
blir økonomisk lønnsom. •
1
) I Danmark går disse systemene under betegnelsen ESDHsystemer. (Elektronisk sags- og dokumentshåndteringssystem)

HVORFOR ER BEVARINGS- OG KASSASJONSPRAKSISEN SÅ ULIK?

Forskjellig oppfatning av kostnadsaspektet knyttet til
langtidslagring av elektronisk arkivmateriale er kanskje den
viktigste forklaringen på ulik bevarings- og kassasjonspraksis.
Mens danskene mener at kostnadene til langtidslagring er
relativt lave, mener nordmennene det stikk motsatte. Her antas
det at lagring og administrasjon av elektroniske dokumenter
sannsynligvis koster mer enn lagring av papirdokumenter.
I Norge har man også påpekt at kassasjon bør foretas for å

Kilder og litteratur:
• Rapport fra bevaringsutvalget – Bevaringsutvalget. Riksarkivet (2002)
• Noark – 5. Norsk arkivsystem. Høringsdokument. Riksarkivet. (2007)
• Noark 5 Standard for elektronisk arkiv. Versjon 2.0. Riksarkivet (2009)
• Rapport om reduktion af ESDH-systemer. Statens Arkiver (2011)
• Mulighed for kassation af dokumenter fra ESDH.
Artikkel på nettsidene til KL, publisert 20.01.2011
• Kassation i elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystemer.
Av Mette Hall-Andersen. Nordisk Arkivnyt 3/2011
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IK A TRØNDELAG
T E K S T : P E T T E R P E D RY C

ABM-utvikling bevilget i 2010 midler til støtte for prosjektet ”Arkivpakkestruktur i digitalskapt
arkivmateriale”, senere omdøpt til DIAS – Digital Arkivpakkestruktur. Prosjektet gjennomføres
som et samarbeidsprosjekt mellom Riksarkivet, Oslo Byarkiv, Bergen Byarkiv, IKA Møre og
Romsdal og IKA Trøndelag. DIAS prosjektet har som mål å definere en enhetlig arkivpakkestruktur for digitalt skapt arkivmateriale, samt levere et forvaltningssystem for arkivpakker.
Hva innebærer begrepene, og hvilke utfordringer er det DIAS prosjektet skal adressere?

DIAS prosjektet
Norge er i sammenligning med andre
land langt fremme når det gjelder
arkivdanning, dette skyldes
lovverk som regulerer
saksbehandling ved
offentlige institusjoner og
Noark standard som
regulerer dokumentasjon av saksbehandlingen. På bevaringssiden
henger vi etter, vi har et tynt
lovverk som regulerer tjenester
og funksjon på innsiden av
depotinstitusjoner. Til tross for at
digitale depotinstitusjoner
forsøker å implementere OAIS
standarden, implementeres denne
forskjellig fra institusjon til institusjon.
Dette skyldes et manglende lovverk som regulerer krav
til innsiden av et digitalt depot, og mangel på et forvaltningssystem som kan bistå institusjonen med å
tilfredsstille kravene. Kritisk er også mangelen på en
klart definert arkivpakkestruktur i lovverket, altså
hvilken informasjon og metadata som skal bevares og
hvilken struktur den skal ha. Uten et klart lovverk som
setter klare krav, er det umulig for depotinstitusjoner å
stadfeste eller dokumentere at institusjonen evner å
forvalte både materialet samt materialets autentisitet
over tid. Konsekvensen er at tilliten til materialet står i
fare.
DIAS prosjektet har hatt som mål å adressere disse
utfordringene ved å både foreslå og implementere en
arkivpakkestruktur. Det å implementere betyr i dette
tilfelle at prosjektet må resultere i konkrete maler som
6
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institusjoner kan benytte for å lage arkivpakker. Det å
bare presentere en logisk modell holder ikke. Dette
høres ut som en enkel oppgave, men her er utfordringene såpass store at DIAS prosjektet har
sett ut over landegrensene, og funnet frem
til METS og PREMIS standardene. Både
METS og PREMIS kan sies å være en
forlengelse av OAIS standarden.
Der OAIS standarden stadfester at
administrative og tekniske metadata må
være en del av arkivinformasjonspakken uten
å helt klart gjøre rede for hvordan dette skal gjøres,
tilbyr METS og PREMIS konkrete forslag til hvordan en
arkivinformasjonspakke kan implementeres. METS
holder orden på administrative opplysninger og fungerer
som en container for hele arkivinformasjonspakken,
PREMIS på sin side inngår som det elementet i pakken
som håndterer tekniske metadata. METS og PREMIS skal
sammen med standarder som EAD, EAC-CFP og ADDML
utgjøre DIAS pakken. For å sitere prosjektleder Trond
Sirevaag; ”DIAS pakken kan sies å være en norsk
standard for hvordan internasjonale standarder skal
benyttes”.
En enhetlig definert arkivpakkestruktur er dessverre
ikke nok i seg selv, pakken må til enhver tid forvaltes
og administreres riktig. På samme måte som et Noark
system dokumenterer all saksgang i offentlige forvaltningsorgan, må et forvaltningssystem for digitale
depotinstitusjoner dokumentere pakkens proveniens så
lenge pakken befinner seg i depotinstitusjonen. Det er
en misoppfatning at arkivet fryses ved deponering eller
avlevering. Digitale depot må eksempelvis fra tid til
annen migrere arkivet fra et dokumentformat til et
annet. I tilfeller hvor pakken ikke skal endres må også

det dokumenteres. Altså at
ingen endring har skjedd innenfor
en gitt periode. DIAS prosjektet skulle i
utgangspunktet kun kravspesifisere programvare
for å generere arkivpakker, men dette punktet
ble utvidet i løpet av 2010 til å omfatte
levering av et fullstendig forvaltningssystem for digitale depot.
Bakgrunnen for valget er at det eksisterer flere åpne
forvaltningssystem som implementerer OAIS standarden. Det at
forvaltningssystemene er åpne betyr i praksis at samtlige mangler et
system de eventuelt måtte ha. Det kan adresseres ved at man selv
utvikler tillegg tilpasset sine egne behov. Med resterende midler etter
blant annet det kommunale OpenArms prosjektet, som for øvrig
hadde samme formål hva forvaltningssystem angår, hadde DIAS
prosjektet mulighet til å sette innkjøp av forvaltningssystem ute på
anbud. Det ble gjennomført offentlig tilbudsinnhenting på
utviklingsarbeid for å tilpasse et forvaltningssystem med utgangspunkt i DIAS-prosjektets kravspesifikasjon til et slikt system. Den
økonomiske rammen var 650 000,- inkludert mva.
Forvaltningssystemet som vant anbudsrunden heter EssArch, og
er utviklet av en svensk leverandør i samarbeid med det svenske
riksarkivet. Med andre ord knyttet DIAS prosjektet ikke bare
kommunale og statlige depotinstitusjoner tettere sammen ved å tilby
et enhetlig forvaltningssystem for arkivinformasjonspakker, det
knytter også samarbeidet mellom Norge og Sverige tettere sammen.
EssArch blir levert som et åpent forvaltningssystem, det samme
gjelder samtlige tillegg som spesifiseres og betales av DIAS prosjektet.
For små og mellomstore depotinstitusjoner betyr dette i praksis at
kostnadene ved å ta systemet i bruk skal være små, såfremt teknisk
infrastruktur er på plass. Større depotinstitusjoner som ønsker tillegg
tilpasset egne behov må bekoste disse selv. Depotinstitusjoner kan
også gå sammen om videre utvikling gjennom eksempelvis samarbeidsformer som KDRS. DIAS prosjektet skal formelt avsluttes
31.11.2011, med en sluttrapport til Norsk kulturråd den 31.12.2011.
Utvikling og testing av forvaltningssystemet blir dog ikke ferdigstilt
før 30.06.2012. Dette betyr ikke at arbeidet er ferdigstilt. Både DIASpakken og forvaltningssystemet EssArch må revideres over tid.
Riksarkivet sendte den 15.10.2011 søknad til Norsk kulturråd om
midler for å etablere DIAS forvaltningsforum, slik at arbeidet som nå
er lagt ned i DIAS prosjektet ikke utdateres, men består over tid.
Vi håper at Norsk kulturråd ser positivt på denne søknaden.
DIAS prosjektet adresserer ikke lovverk, og har heller aldri hatt
det som mål. Et prosjekt kan ikke endre alt, men ved hjelp av to
leveranser har prosjektet forhåpentligvis endret mye. Med disse to
leveransene står for første gang både statlige og kommunale
depotinstitusjoner i Norge klare til å adressere utfordringer knyttet til
både langtidsbevaring av digitale arkiv, og langtidsbevaring av tilliten
til materialet. Kanskje enda viktigere, for første gang står statlige og
kommunale depotinstitusjoner for digitale arkiv sammen. •

Fotos: istockphoto

FAKTA
DIAS FOR NYBEGYNNERE
Hva er….?
OAIS – referansemodell som foreslår et miljø for langtids bevaring. Foreslår tjenester som må utføres på innside av et
digitalt depot for at langtidsbevaring skal være mulig, men
sier ingenting om hvordan tjenestene skal implementeres i
praksis. OAIS kan sies å være en livssyklusmodell, det betyr
at formålet med langtidsbevaring til syvende og sist skal
være formidling av materialet.
Arkivinformasjonspakke – bevaringspakken slik den blir
omtalt i OAIS, altså informasjon og struktur for
langtidsbevaring. Forkortes ofte AIP.
XML skjema – mal for generering av xml dokumenter.
Et ferdig implementert xml-skjema sier noe om hvilke meta data som skal inn i xml dokumentet, samt hvordan de skal
struktureres.
ADDML – Riksarkivets standard for dokumentasjon av
tabellstrukturer i et uttrekk fra relasjonsdatabase.
Implementert fra tidligere av som et XML-skjema.
PREMIS – standard som foreslår hvilke tekniske data som
må inngå i en arkivinformasjonspakke for å gjøre
langtidsbevaring mulig. I DIAS har PREMIS blitt implementert som et XML-skjema.
METS – slik METS har blitt brukt i DIAS kan man si at METS
er en standard som foreslår hvordan man skal dokumentere
forholdet mellom innhold og metadata i en arkiv informasjonspakke. I arkivinformasjonspakken slik den
blir foreslått i DIAS prosjektet er det METS som holder
rede på samtlige elementer en informasjonspakke består av.
I DIAS har METS blitt implementert som et XML-skjema.
EAD – standard som foreslår hvordan man skal beskrive
arkivet administrativt. Kan benyttes for å utveksle
informasjon fra DIAS pakken til ASTA. I DIAS har EAD
blitt implementert som et XML-skjema.
EAC-CFP – standard som foreslår aktørbeskrivelse eller
arkivskaper. Kan benyttes for å utveksle informasjon fra
DIAS pakke til ASTA. I DIAS har EAC-CFP blitt implementert
som et XML-skjema.
DIAS pakke – en samling av samtlige nevnte xml-skjema.
I sum dokumenterer de i helhet digital informasjon i
tilstrekkelig grad til at langtidsbevaring er mulig. DIAS
pakken kan i så måte sies å være en norsk implementering
av en arkivinformasjonspakke slik den blir omtalt i OAIS.
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D RAMMEN BYARKIV
T E K S T: S E R I N A J O H A N S S O N

ERFARINGER FRA DRAMMEN:

Bevaring av minnemateriale
etter 22. juli 2011
Etter tragedien 22. juli 2011 ble torgscenen med det tilhørende flombassenget
på Bragernes torg et viktig sted for drammenserne å samles, og for å vise sin medfølelse og
deltagelse i den nasjonale sorgen. To unge drammensjenter ble drept på Utøya, og
mange drammensere fikk dermed katastrofen nært innpå livet.
Ved torgscenen ble det lagt ned
blomster, kort, tegninger,
bamser og andre gjenstander.
Det ble også tent lys og fakler.
I flombassenget lå det blomster
samlet i vannet. Trappen til
torgscenen var dekket med lys
og blomster, og det hele var
innrammet av de to karakterist iske tårnbygningene i Rådhus kvartalet med Bragernes kirke i
bakgrunnen. Det var også på
Bragernes torg drammenserne
samlet seg etter fakkeltoget
mandag den 25. juli, et fakkeltog som gikk gjennom store
deler av sentrum for å minnes
ofrene. Minnematerialets
tilhørighet til Drammen er en
del av byens kollektive og
spontane uttrykk for sorg, støtte og medfølelse til
ofrene, de pårørende og til hele nasjonen. Det er viktig
å bevare konteksten materialet ble skapt i, og det er
viktig for byarkivet at materialet bevares i nettopp
Drammen.
Å se, og arbeide med å ordne tegningene, kortene og
gjenstandene har vært utfordrende på flere måter.
Innholdet i det skriftlige materialet og det man kan ane
var tankene bak gjenstandene er rørende. Kortene og
tegningene viser et stort samhold og overveldende
solidaritet for alle som er rammet. Det er tydelig at det
er mennesker i alle aldre og med ulik tilhørighet som har
lagt ut skriftlige hilsener. Mange har signert med navn
og alder, og en god del er også skrevet på andre språk
8
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enn norsk, og noen hilsener er lagt ned
av personer med forskjellig religiøs tilknytning. Det er utfordrende å arbeide
med et materiale som er knyttet til en
slik voldsom tragedie og som også er så
nært i tid. Når man arbeider med et
slikt materiale er det viktig å prøve og
holde en profesjonell distanse, samtidig
som jeg ser en stor verdi i å kunne
bidra med å ta vare på dette materialet
på en god måte.
INNSAMLINGENE AV MINNEMATERIALET

Drammen byarkiv fulgte anbefalingen
fra Riksarkivaren om å få samlet inn
minnematerialet. Dette er viktig både
for nåtid og ettertid, for forskere og
for de pårørende og berørte. Det
skriftlige materialet og gjenstandene
ble samlet inn fra Bragernes torg i to
omganger, og senere levert inn til byarkivet. Torget var
eneste stedet i Drammen der det ble lagt ut blomster og
kort. Det var virksomheten Vei, natur og idrett (VNI) i
Drammen kommune og Aktiv Veidrift AS som sto for
innsamlingen. Det ser ut til at de har gjort en nøye jobb
med innsamlingen. Blomstene ble levert til kompostering. Begge gangene minnematerialet ble samlet inn
var mye vått og det skriftlige materialet og gjenstandene
måtte tørkes. Der det var mulig ble det som var lagt i
plast tatt ut, og det ble passet på at gjenstander som
hørte sammen med kort og tegninger forble samlet.
Det er imidlertid mulighet for at sammenhengen
mellom gjenstander, kort og skriftlige hilsener har
gått tapt.

DET SKRIFTLIGE MATERIALET OG GJENSTANDENE

Samlet har det kommet inn 220 kort, hilsener og
tegninger i ulikt format. Siden mye av materialet var vått
er det i forskjellig forfatning, men det aller meste er
allikevel i god stand og lesbart. Rundt 40 av kortene og
tegningene er imidlertid mer merket av å ha ligget ute,
de har fått stearin på seg og er tildels brennmerket. Dette
er samlet for seg selv i en egen boks. På en håndfull kort
og tegninger kan man ikke lenger tyde hva som står eller
hva som har vært tegnet på dem. Alt er allikevel tatt vare
på for å dokumentere omfanget.
Det var mange ulike gjenstander som ble lagt ut på
Bragernes torg. Det ble samlet inn lykter, flagg (de fleste
var norske, men det var også russiske og danske flagg),
bamser, leker, små pyntegjenstander, dropseske, hjemme-

lagde gjenstander som
heklede blomster og
origami, kunstige
blomster, ikon,
sløyfebånd med mer.
Noen av gjenstandene
hadde også en påskrift. De aller fleste av gjenstandene er
tatt vare på, og alle gjenstander med påskrift er tatt vare
på. Under gjennomgangen av materialet ble det tatt en
del fotografier for å dokumentere hvilke gjenstander som
ble lagt ned på torgscenen. Det ble samlet inn et stort
antall lykter og lysestaker som det er plasskrevende å
bevare. Byarkivet har tatt vare på rundt 20 av disse
lyktene og lysestakene med tanke på fremtidige
utstillingshensyn, og for å vise hva som ble lagt ut på

>>>

>>>
Foto: Drammen kommune
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torget. Ut over dette er det få gjenstander som har blitt
kassert. Det har notert hva som ble bevart og hva som ble
kassert. Det har også blitt skrevet ned mye om arbeidet
generelt, dette kan være nyttig å ha senere for å se hva
som har blitt gjort og tenkt rundt minnematerialet.Det er
også en mulighet for at gjenstander, kort og andre
hilsener har blitt fjernet fra torget før vi fikk samlet det
inn.
I begynnelsen av
august spilte
fotballaget Atlético
Madrid mot
Strømsgodset i
Drammen. Ved den
anledningen la det
spanske laget ned en
signert vimpel og
blomster på torg scenen. Vimpelen ble
tidlig levert inn til
rådhuset av politiet
fordi man fryktet at
den skulle bli stjålet.
Den ble oppbevart
hos ordføreren, men
ble i ettertid levert til byarkivet.
Kort, tegninger og gjenstander er nå ordnet og
registrert i Asta. Det har vært en prioritert jobb for
byarkivet å gå gjennom dette materialet, og arbeidet er
gjort i samarbeid med kommunens kriseledelse.
Det skriftlige materialet utgjør 0.3 hyllemeter, inkludert
de to kondolanseprotokollene som ble lagt ut på
Drammen rådhus og ved Drammensbiblioteket. Alt
skriftlig materiale, inkludert kondolanseprotokollene,
er skannet. Dette kan man eventuelt bruke til en fremtidig nettutstilling. Det er også viktig at det skriftlige
materialet nå er bevart i digitalt format, siden en del av
materialet er i såpass dårlig forfatning. Gjenstander med
påskrift er avfotografert, det samme er gjenstander der
det følger med en skriftlig hilsen.
FORMIDLINGEN AV MINNEMATERIALET

En viktig avgjørelse videre er hvordan det samlede minne materialet fra hele Norge, skal formidles og tilgjenge liggjøres. Mye av det skriftlige minnematerialet inne holder svært personlige uttrykk for spontan sorg og sinne,
og her har private og sterke følelser kommet til uttrykk.
Medio september avholdt Riksarkivaren et nasjonalt møte
om minnesamlingene, hvor det bl.a. ble bestemt at det
skal settes ned en egen kommisjon som skal behandle de
etiske og praktiske perspektivene knyttet til formidlingen
av minnesamlingene.
Hvordan kan minnesamlingene formidles på en god og
10
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respektfull måte? Skal man formidle alt uansett innhold?
Hvilke begrensninger setter personvernet, og hva er
arkivarens rolle i formidlingen? Dette er vanskelige
spørsmål som må behandles på en god måte. På møtet
hos Riksarkivaren var det forslag om å få skannet alt
minnemateriale og tilgjengeliggjort dette fra et felles
sted. På møtet kom det også forslag om å la de pårørende
etter tragedien være blant de første som får tilgang til
minnematerialet, og at de kan
få se og gå gjennom det i
rolige og verdige omgivelser.
ERFARINGER FRA ARBEIDET
MED MINNEMATERIALET

På flere måter har
dette har vært et
nytt og annerledes
arkivmateriale å
arbeide med. Dette
gjelder også
ordning og regi strering av
materialet, og det
har vært utfordrende å vite hva
man skal bevare og
hvordan man skal
ordne et slikt
materiale. På det
nasjonale møtet
om minne materialet ble det
bestemt at Riksarkivaren skal komme med en anbefaling om hvordan
man skal håndtere og bevare, ordne og registrere
minnesamlingene. Det er
godt at man kan få veiledning til dette arbeidet.
Interessen for minnematerialet har vært stor, både fra
kollegaer og fra media. Innsamlingen og arbeidet med
minnematerialet har også vært en anledning til at
Drammen byarkiv som arkivinstitusjonen har blitt
synliggjort. Regionavisen Drammens Tidende har hatt
fyldig dekning av både innsamlingen av materiale, men
også av det arbeidet som er gjort i etterkant for å bevare
materialet. Bl.a. har avisen tatt en del bilder av materialet
etter at det var ferdig ordnet, samtidig som jeg har blitt
intervjuet om arbeidet og om hva som skulle gjøres
videre med formidling og tilgjengeliggjøring. •

IKA KONGSBERG
T E K S T: J U N E W A H L

Det har vært en radikal økning i antall forespørsler og saker vedrørende rettighetsdokumentasjon de
siste årene. For IKA Kongsbergs vedkommende har økningen gått fra 58 forespørsler i 2004 til 339 i 2010.

Rettighetsdokumentasjon
ved IKA Kongsberg
Økningen skyldes flere ting; IKA Kongsberg har fått flere
vært ansatt lenge i kommunen og har hatt genuin interesse
eiere og mottatt flere deponeringer. Oppreisningsordninger
for arkiv og historie. Det er et kjent scenario at historikken
er etablert, økt mediefokus, samt økt bevissthet i
rundt arkivene blir borte ved at den ansatte ikke
befolkningen om sine rettigheter. IKA
lenger jobber i kommunen. Dette gjør kommuKongsberg har blitt mer synlig, og har hatt
nen sårbar. Ved å samle arkivene og kompestørre fokus på formidling av arkiv.
tansen får man bedre kvalitet på gjenVi har en klar overvekt av barnefinning, bruk og tilrettelegging av
vernssaker. I 2010 gjaldt ca. 230 av
dokumentasjon.
sakene barnevern. Dvs 2/3 av alle
I tiden etter at granskningsutvalget
saker vedrørende rettighetsdokui Bergen ble nedsatt i 2001, og
mentasjon var relatert til barneerstatningsordningen i 2003, har
vern. Disse sakene er også de
disse sakene og problemstillinger
mest krevende.
knyttet til dette, fått et stort
Ofte finner vi ingen mappe på
fokus.
de som søker informasjon om
I erstatningsutvalget i Bergens
sin oppvekst, eller at den maprapport står det følgende:
pen man har funnet ikke inneholder tilstrekkelig informasjon.
”Mange har gitt uttrykk for at de
I hvilken grad kan man da
gjennom ordningen har opplevd å
finne dokumentasjon? Vi må
få anerkjennelse for en vanskelig
søke videre i de administrative
barndom og senere voksenliv, og at
arkivene for å kunne få frem et så
det har vært en lettelse å slippe å gå
komplett bilde som mulig av saken.
alene med sin historie. Videre har
Det er heller ikke alltid man finner
flere uttrykt at det har hatt betydning
vedkommende i barnevernsproto for deres selvfølelse å få aksept for at det
kollene – hva da? Hvor har vedkom er blitt begått urett mot dem.”
mende bodd, gått på skole, hvilke flyt Foto: Morguefile
tinger er foretatt, har vedkommende bodd på
Når man leser dette tenker jeg, at det er vår
barnehjem, hvilken kommune har plassert
plikt å bidra med vår kompetanse og bistand, slik
personen på barnehjem eller fosterhjem, har det evt.
at dette blir en realitet for alle de som har krav på
vært en privatplassering, kan saken finnes i sosialstyret, finnes
unnskyldning og anerkjennelse for en vanskelig oppvekst.
det spor i regnskapsprotokoller?
Datatilsynet gikk i sin tid sterkt ut med utsagnet ”Retten
Samarbeidet med oppreisningsordningene har gjennom
til å bli glemt.” For å beskytte den enkelte var det best å slette
disse sakene gjort oss dyktigere. Vi blir utfordret til å tenke
arkivene. I dag tror jeg at jeg vil påstå at man har ingen
kreativt, at man sammen kan nøste seg videre inn i arkivene,
mulighet til å glemme og å komme videre med livet, dersom
se sammenhenger og muligheter for å finne verdifull
man ikke kjenner sin historie. Den historien er det vi som
dokumentasjon. Å kunne administrasjonshistorie er en
forvalter på vegne av innbyggerne. Det ansvaret må vi ta på
nødvendighet for å kunne manøvrere seg rundt i arkivene,
alvor i alle ledd i forvaltningen.
samt kunne bruke disse på en fornuftig måte.
Den jobben som er skissert ovenfor krever spesialkompe Hele artikkelen kan leses på IKA Kongsbergs hjemmesider
tanse og nødvendige ressurser. Dette er ikke noe den enkelte
www.ikakongsberg.no
kommune i særlig grad har per i dag. Ofte er kompetansen
knyttet til enkeltpersoner, gjerne gjennom en person som har
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V ES TF OLDARKIVET / ARKIVARER UTEN GRENSER NORGE
T E K S T: K A R I A N N E S C H M I D T V I N D E N E S

Arkivarer uten grenser er en organisasjon for engasjerte arkivarer som
ønsker å bidra på en internasjonal arena. «Arkivarer uten grenser Norge»
ble stiftet 4. mai 2011 under Det 5. norske arkivmøtet i Tromsø.

Arkivarer uten grenser Norge
DE GODE ARKIVENE

Et samfunn er avhengig av gode arkiver. De er med på å
sikre kunnskap om historien - et kollektivt minne. Arkivene
er en sikkerhet for enkeltpersoners rettigheter, men
dokumenterer også rettigheter for organisasjoner og
stater. Gode arkiv kan fortelle historier enkelte ikke ønsker
å få fram og kan være ”tause vitner”. Dette er særlig
relevant i områder der menneskerettigheter står på spill.
Et samfunn er også avhengig av tilgang til arkivene. At
medier, organisasjoner og enkeltpersoner har tilgang til
offentlige arkiver er grunnlegende for demokrati.
Arbeidet med å lage gode og tilgjengelige arkiver
starter i arkivdanningsprosessen. Gode arkiver er avhengig
av dyktige arkivarer som har kunnskap om arkivdanning,
tilgjengelighet og bevaring.
Arkivarer uten grenser er opptatt av arkivene i hele dets
livssyklus og dets rolle i samfunnet.
FORMÅL OG OPPGAVER

En av de viktigste oppgavene for stiftelsesmøtet var å
godkjenne vedtekter for organisasjonen. §1 i vedtektene
skisserer formålet:
Arkivarer uten grenser Norge skal
• Arbeide for internasjonal solidaritet på arkivfeltet
• Aktivt arbeide for bevaring av arkiv i situasjoner der det
er fare for at arkiv vil gå tapt
• Samarbeide med myndigheter der det er aktuelt
• Bidra til økt forståelse for arkiv og danning av arkiv som
kilde til demokratibygging og kunnskap om samfunn
• Arbeide for allmenn tilgang til arkiv og dokumentasjon
av rettigheter for enkeltpersoner
• Følge ICAs etiske retningslinjer for arkivarer og være
upartiske i konflikter
På den ene siden skal organisasjonen arbeide med
holdninger, bevissthet og kunnskap om arkiv og
tilgjengelighet til arkiver. På den andre siden skal Arkivarer
uten grenser engasjere seg i konkrete situasjoner der det
er fare for at arkiv går tapt.
Formålet er reflektert i oppgavene til Arkivarer uten
grenser, som er nedfelt i § 2 i vedtektene:
12
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Arkivarer uten grenser Norge skal arbeide for å
• Utvikle og drifte samarbeidsprosjekter om bevaring av
arkiv og arkivdanning
• Skape oppmerksomhet om hvordan arkiv blir tatt vare
på, spesielt i land som er utsatt for naturkatastrofer eller
krigshandlinger
• Gjøre myndigheter oppmerksom på situasjoner der arkiv
kan være i fare for å bli ødelagt
• Samarbeide med arkivarer uten grenser i andre land og
andre organisasjoner med liknende formål
• Ta imot arkivarer fra andre land på
utvekslingsprosjekt/hospiteringsordninger
• Lære opp arkivarer i andre land
ARBEIDET HAR STARTET OPP

Stiftelsesmøtet vedtok handlingsplan for 2011/2012.
Den setter rammene for styret sitt arbeid:
Styret skal
• fastsette rammer for egen virksomhet i henhold til
vedtektene
• legge til rette for prosjekter ved å
- kartlegge aktuelle prosjekter/prosjektområder
- fastsette rammer for hvordan prosjekter skal utvikles
- etablere en møteplass for erfaringsutveksling
- søke om prosjektmidler fra aktuelle aktører
-involvere og rekruttere medlemmer
• synliggjøre Arkivarer uten Grenser Norge ved å
- etablere et nettverk av landkontakter
- være aktiv som høringsinstans
- bygge opp et apparat for å påvirke myndigheter
- ta initiativ til møter med arkivfaglige myndigheter og
andre interesseorganisasjoner
- videreutvikle nettsidene
- være tilstede i ulike mediekanaler
- arbeide med holdningsskapning i organisasjonen
Siden oppstarten har styret fokusert på å få de formelle
rammene for organisasjonen på plass. Det gjelder blant
annet registrering i Brønnøysundregistrene og etablering
av medlemsregister. Arbeidet med å registrere
landkontakter har startet og vi har tanker om potensielle
prosjekter. Det har også vært viktig å informere om

Offentlighetens tilgang til arkiv er avhengig av at arkivene holder en viss
ordningsgrad og er registrert. Skal man bedre tilgjengeligheten til dette
arkivet er ikke et digitaliseringprosjekt første skritt. Her må man helt
klart arbeide med ordning og registrering.
I noen deler av verden er det store utfordringer når det gjelder klima.
I Bangladesh er det høy luftfuktighet og luftforrurensing. Det gjør at
arkiv som ikke har god oppbevaring raskt brytes ned. Foto: Torill Tørlen

organisasjonen både gjennom artikler i norske arkivfaglige
blad og på konferanser. Vi er derfor glade for at arkivarene
melder seg inn i organisasjonen, men håper at enda flere
ønsker å være med på sette fokus på internasjonal solidaritet
på arkivfeltet ved å melde seg inn i Arkivarer uten grenser.
MEDLEMSKAP

Arkivarer uten grenser skal være en organisasjon både for
enkeltpersoner og institusjoner og vi har derfor delt
medlemskap inn i tre ulike kategorier:
a) enkeltmedlemskap: for personer som arbeider i eller
har kompetanse på arkivfeltet (kontingent kr. 400 pr. år)
b) institusjonsmedlemskap: for virksomheter og
organisasjoner som arbeider i eller har kompetanse på
arkivfeltet (kontingent kr. 1000 pr. år)
c) støttemedlemskap: for personer som har interesse for
internasjonalt arkivarbeid (kontingent kr. 200 pr. år)
Ved medlemskap støtter man målet og oppgavene til
organisasjonen. Det ligger ikke noen krav om aktiv deltakelse,
men vi ønsker aktive medlemmer og vil gjerne rekruttere flere
landkontakter.
Landkontaktene blir viktige i vårt nettverk. De er personer
som har erfaring fra arbeid i enkelte land eller områder eller
som har en spesiell interesse for et land eller et område.
Landkontaktene kan være til inspirasjon ved å fortelle om sine
prosjekter og erfaringer og flere vil kunne bidra med gode råd
til andre som ønsker å etablere prosjekt i de samme områdene.

HISTORIEN TIL ARKIVARER UTEN GRENSER

Arkivarer uten grenser oppstod i Barcelona i 1998, senere ble
det etablert nasjonale organisasjoner i Frankrike og flere land
i Sør-Amerika. I 2009 ble sammenslutningen Internasjonale
Arkivarer uten grenser etablert. Sammenslutningen
koordinerer og binder sammen de nasjonale organisasjonene.
Det er utarbeidet et internasjonalt charter som de nasjonale
organisasjonene har sluttet seg til. Formålet til Arkivarer uten
grenser Norge er fundert på det internasjonale charteret.
I Norge startet arbeidet med å etablere Arkivarer uten
grenser under Det 4. norske arkivmøtet som var i Bergen.
Det ble etablert et interimsstyre med deltakelse fra Arkivarforeningen, Landslaget for lokal- og privatarkiv, Norsk
Arkivråd, Riksarkivaren og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.
Interimsstyret hadde som målsetting å avholde stiftelsesmøte
for Arkivarer uten grenser Norge og arbeidet med utkast til
vedtekter og handlingsplan.
4. mai 2011 ble organisasjonen stiftet under Det 5. Norske
arkivmøtet i Tromsø. 86 personer deltok på stiftelsesmøtet.
De representerte arkivarer som arbeider med arkivdanning
både i det offentlige og private og arkivarer fra interkommunale arkivordninger, fylkesarkiv, byarkiv, statsarkivene
og Riksarkivet.
Det første styret i arkivarer uten grenser har medlemmer
som arbeider med arkivdanning og arkivarer fra statsarkiv,
Riksarkivet og kommunearkivinstitusjoner.
KONTAKT

Mer informasjon finnes på
www.arkivarerutengrenser.wordpress.com.
For å melde deg inn i organisasjonen kan du sende en e-post
til arkivarerutengrenser@gmail.com.

Styret i Arkivarer uten grenser Norge.
Fra venstre: Per Sande, Heidi Grinde
Rinding, Hege Brit Randsborg, Cecilie
Astrup Bustad, Eirik Haachvaag Andersen,
Torill Tørlen og Karianne Schmidt
Vindenes.
Foto: Hanne Marit Svendsrud
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BERG EN BYARKIV
T E K S T: A R N E S K I V E N E S

Bergen Byarkiv gjorde i 2007 et initiativ for en alternativ håndtering av kommunens bortsettingsarkiver.

Bergen Byarkiv bygger reoler i nye fjellhaller for å ta imot kommunens bortsettingsarkiver. (Foto: Bjarne Medby)

Bortsettingsarkiver i en overgangstid
Utgangspunktet var at med overgangen til digital for valtning blir avdelingenes bortsettingsarkiver på papir,
dvs arkiver som er 4 - 25 år gamle, en kritisk faktor.
”Papir i kjelleren” blir i stadig større grad sett på som et
fremmedelement, og vi ser faretruende utslag av ansvars pulverisering. Dette økes av de stadige omorganiserin gene, som noen ganger fører til at ledere ikke vet hvilke
arkiver (fra tidligere administrasjonsenheter) de har
ansvar for.
Bortsettingsarkivene består av det materialet som er
for gammelt til å ha fremme i det aktive arkivet, men
som ennå ikke er avlevert til Byarkivet. Vanligvis skal
materiale være 25 år før det avleveres, noen ganger
eldre. Bortsettingsarkivene er idag plassert hos kommu nens avdelinger og andre enheter. Lokalleie belastes
avdelingene. De har selv ansvar for betjening av dem,
noe som ofte er lite effektivt pga andre gjøremål og
uhensiktsmessige oppbevaringsforhold (dårlig plass, ofte
dårlig orden). Ingen av disse lokalitetene holder de krav
Riksarkivaren har stilt i arkivforskriften. Riksarkivaren
innskjerpet i brev av 31.08.2007, at kommunene har tiden
frem til 2012 på seg til å bringe disse lokalene i for skriftsmessig orden. For Bergen kommune dreier dette
seg om svært mange lokaler og svært store utgifter.
En oppgradering av alle disse etter Riksarkivarens krav
er ikke reell politikk.
14
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En meget grov og overfladisk opptelling tilsa rundt 560
arkivproduserende enheter i Bergen kommune, de fleste
ganske små og de fleste beliggende i bygninger for seg
selv. I tillegg kommer ca 250 private barnehager mv, som
kommunen har et tilsyn med. Om en for enkelthets skyld
regner med 500 kommunale lokaler der bortsettingsarkiver er oppbevart, og like grovt anslår kostnadene for
hvert enkelt til gjennomsnittlig 100.000 (som er rimelig
om det involverer brannsikring, innbruddsikring, omlegging av rørledningsnett og strømforsyning etc) kommer
en til en kostnad på 50 mill. Reelle kostnader er trolig
betydelig høyere.
Som alternativ til dagens situasjon og de problemer og
utgifter den medfører ble det tatt initiativ til å etablere
et prosjekt for å få alle papirarkiver overført til Byarkivet
innen 10 år.
Dette krevde utvidelse av byarkivets magasinkapasitet,
med istandsetting av ytterligere fjellhaller, reolinvesteringer, utvidete arbeidslokaler for å håndtere økt omfang
av ordningsprosjekter.
Tatt i betraktning de store arkivmengder det er snakk
om, de betydelige arealer de nå opptar, og de opprustningskostnader en ellers måtte bruke for å få disse
lokalene i forskriftsmessig stand, er dette et prosjekt med
en betydelig økonomisk gevinst. Det er også en kvalitetsmessig bedre løsning. Men gevinstene høstes lokalt,

investeringene må gjøres sentralt (Byarkivet) og det må også
etter hvert overføres noe ressurser til betjening av arkivsakene
fra avdelingene.
Byrådet besluttet i møte 15.05.2008 å gi sin tilslutning til en
slik strategi.
Gevinsten ligger i følgende:
• Innsparing av lokalleie lokalt (dyre lokaler med dårlig
utnyttelse erstattes av sentral løsning med bedre lokaler
og optimal plassløsning til lavere kvm-pris.), typiske
stordriftsfordeler.
• Stordriftsfordeler også mht betjening av arkivene ved at
dette sentraliseres og spesialiseres.
• Administrasjonene kan rette all sin oppmerksomhet mot
innføring av papirløs forvaltning, fremfor ivaretaking av
papirarkiver.
• Bergen kommune kan unngå den svært kostnadskrevende
opprustningen av dagens bortsettingslokaler, som er det

eneste alternativet til den foreslåtte aksjonen. Her vil det
kunne bli snakk om mange millioner.
Siden 2008 har vi vært i en prosess med å utvide magasinkapasiteten i fjellet betydelig, en prosess vi håper skal være
ferdig i 2012. Vi har gjennomført en planmessig innsamling
av bortsettingsarkiver fra skoler og barnehager, en aksjon
som ble muliggjort av en avsetning på 6,2 mill fra Byrådsavdeling barnheage og skole. Vi forbereder nå en tilsvarende
aksjon fra helseinstitusjoner.
Om noen år ser vi for oss at byarkivet blir det eneste stedet
i Bergen kommune der det oppbevares papirarkiver. Vi anser
dette tiltaket ikke bare som den eneste realistiske måten å
oppfylle Riksarkivarens krav til arkivlokaler på, men også den
beste måten å gi administrasjonene i kommunen muligheten
til å gi full oppmerksomhet omkring innføring av helelektroniske arkiver. •
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RIKSARK IV ET
T E K S T: L A R S J Ø R G E N S A N D B E R G

Innen 31. desember 2011 skal alle kommuner ha sendt inn en bygningsfaglig
tilstandsrapport for arkivlokaler som inneholder eldre og avsluttede arkiv.
Rapporten skal bidra til å avdekke de faktiske arkivforholdene i kommunal sektor.

Bygningsfaglig tilstandsrapport om
arkivlokaler i kommunal sektor
Forskrift av 11.12.1998 nr. 1193 om
offentlige arkiv (arkivforskriften),
kapittel IV, setter en rekke krav til
arkivlokaler i offentlig sektor,
inkludert de kommunale arkivlokalene. Det er krav til arkivlokaler
i nye bygg og i eksisterende bygg.
Arkivforskriften § 4-11 sier at
offentlige organ skal utarbeide en
oversikt over arkivlokalene sine og
vurdere om disse er i forskriftsmessig stand, jf kravene i arkivforskriften,
§§ 4-3 – 4-9. Denne oversikten skulle utarbeides
senest tre år etter at forskriften trådte i kraft
og planen skulle normalt vært fullført 5-10 år
etter dette. I praksis vil dette si 13 år etter at
forskriften trådte i kraft, noe som skjedde
01.01.1999. Dermed er fristen for å ha
arkivlokaler i forskriftsmessig stand 01.01.2012.
Riksarkivaren sendte derfor ut et brev i juli
2010 til samtlige kommuner. I brevet ba Riksarkivaren om å få tilsendt en bygningsfaglig
tilstandsrapport for de arkivlokalene som
inneholdt eldre og avsluttet arkiv. Rapporten
skal utarbeides av en person med bygnings faglig kompetanse og sendes innen 31.12.2011
til det statsarkivet som kommunen sogner til.
Spørsmål og veiledning som kommunene har
knyttet til arkivlokaler, rettes også til stats arkivet.
Kommunene vil i utgangspunktet ikke gis
noen fritak fra å levere rapporten, men
utsettelse av rapportering kan innvilges av
statsarkivene etter søknad fra kommunen.
Utsettelse av rapportering kan gis dersom
kommunen har et forpliktende vedtak om
at arkivmaterialet innen 3 måneder vil bli
overført til en depotinstitusjon og det
foreligger dokumentasjon som viser dette.
De kommuner som ikke rekker å overføre alle
eldre og avsluttede arkiv innen de nevnte 3
månedene, skal levere bygningsfaglig rapport

for de lokalene som er i bruk.
Kommuner som har overført alle
eldre og avsluttede arkiv til et interkommunalt arkiv eller annet arkivdepot trenger ikke sende inn rapport. Men av hensyn til oversikt og
kontroll skal de sende opplysninger
til statsarkivet om at slik overføring
har skjedd og i hvilke(n) depotinstitusjon(er) arkivmaterialet befinner seg.
De kommuner som ønsker å beholde
alt eller deler av sine eldre og avsluttede arkiv
selv, skal sende inn rapport for alle lokaler hvor
denne type materiale oppbevares.
De interkommunale arkivene og andre som
drifter et arkivdepot skal sende inn rapport om
sine lokaler på vegne av de kommuner som har
depotavtale. Ved bruk av slike depotordninger
holdes hver enkelt kommune ansvarlig for at
rapport blir levert.
Statsarkivet vil gi skriftlig tilbakemelding på
rapporten til kommunen. Det vil i svaret fremgå om rapporten er tilstrekkelig og om den har
avdekket mangler som krever en reaksjon fra
Arkivverket.
Tilstandsrapporten skal bidra til å avdekke
de faktiske arkivforholdene i kommunal sektor
og vil bli supplert med informasjon fra Arkivverkets årlige kommunale spørreundersøkelse.
Arkivverket vil med bakgrunn i disse to
dokumentene samt dialog med kommunen,
danne seg et bilde av kommunens arkivhold.
Riksarkivaren ser det som svært viktig å få
etablert et godt samarbeid med kommunen
om å løse de utfordringer kommunen måtte
stå foran. •
Mer informasjon om tilstandsrapporten:
http://arkivverket.no/arkivverket/Offentligforvaltning/Arkivering/Arkivlokaler/Bygnings
faglig-rapport
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D RA M MEN BYARKIV
T E K S T : TO M O D D B Y

Utfordringer rundt arkiv og
interkommunale samarbeidsordninger
Interkommunalt samarbeid øker i omfang, men arkivplikten er ikke godt nok ivaretatt når kommunal og
fylkeskommunal oppgaveløsning gjøres interkommunalt. De siste årene har det derfor vært økt fokus
på arkiv- og dokumenthåndtering i interkommunale samarbeidsordninger. Hvordan skal kommunene
håndtere de arkivmessige utfordringene som disse ulike interkommunale samarbeidene gir?

Siden arkivloven trådte i kraft i desember 1998 har
offentlige organer vært pålagt å ha arkiv. De
fleste – men ikke alle – interkommunale
samarbeid plikter derfor å ha arkiv samt
håndtere dette i tråd med bestemmelsene i
arkivloven. Til tross for lovbestemmelsene
har arkivspørsmål generelt sett ikke blitt
behandlet godt nok i mange interkommunale
samarbeid. Ofte er det ikke nedfelt et arkivansvar i selskapsavtaler eller andre styringsdokumen ter, samt at arkivansvaret ikke er klart definert.
På oppdrag fra KS ble det i 2006 kartlagt omfanget av
inter kommunalt samarbeid, og det ble slått fast at omfanget
av interkommunalt samarbeid er betydelig – ca. 6000 interkommunale samarbeids ordninger, fordelt på interkommunale selskap, kommunale aksjeselskap, stiftelser og samvirkelag og ikke minst inter kommunalt samarbeid hjemlet i
kommunelovens §§ 27 og 28. Interkommunalt samarbeid
dreier seg dessuten ofte om viktige samfunnsmessige oppgaver, som det er av avgjørende betydning for innbyggerne
at blir utført på en profesjonell og tillitsvekkende måte.
Oppgavene som er satt ut til interkommunale samarbeidsordninger er mange og varierte: vannforsyning, legevakt,
renovasjon, 110-sentral, havnevesen, bru- og veidrift,
kraftproduksjon, barnevern, PPT, brann- og feiervesen m.m.
HVORDAN LØSES UTFORDRINGENE – OG AV HVEM?

Den som først og fremst har ansvaret for å løse utfordringene
når kommunen skal inngå i et interkommunalt samarbeid er
administrasjonssjefen, altså rådmannen. Ansvaret vil som
hovedregel være delegert ned til den som har det daglige
arkivansvaret i kommunen, altså arkivlederen. I mange
kommuner har arkivleder gjerne andre oppgaver enn bare
arkiv, og må kanskje avløse på servicetorget og sentralbord,
være møtesekretær samt gjøre andre merkantile oppgaver.
Kanskje skorter det på arkivfaglig kompetanse, samt at fokus
sannsynligvis er på daglige driftsoppgaver. Da er det ikke like
enkelt å sette seg ned å planlegge hvordan arkivfunksjonen
skal være i et påtenkt interkommunalt samarbeid, eller ”rope
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høyt” om at arkivplikten ikke blir ivaretatt i et interkommunalt samarbeid som kommunen er med i.
Det er viktig å merke seg at etableringsfasen er kritisk for
å få til interkommunalt samarbeid, som regel som følge av
lokaliseringsstrid og andre fordelingsspørsmål. Derfor er det
utrolig viktig at arkivlederne er tidlig inne i den ”indre”
prosessen, og at det tas aktive grep for å sørge for at arkivspørsmål blir håndtert på en god og sikker måte.
Grunnleggende spørsmål må være avklart og ansvaret må
være tydelig plassert: arkivansvar etter arkivforskriftens
§§ 1-1 og 2-1 og ansvaret for samarbeidsløsningens eldre
og avslutta arkiver.
Hva kan man gjøre med de utallige interkommunale
samarbeidsløsningene som allerede eksisterer? Hvis
kommunen allerede er en del av et slikt samarbeid er det
lovpålagte arkivansvaret i mange tilfeller overført til dette
samarbeidet. Da har ikke lenger den enkelte rådmann eller
arkivleder lenger noen formell myndighet, og arkivfaglige
utfordringer må tas gjennom et styre, et arbeidsutvalg eller
lignende.
Selv om det er kommunen selv som har hovedansvaret for
å løse de utfordringene som finnes så er det også andre
aktører som kan bidra i dette arbeidet. Riksarkivaren utga i
2009 en vei-leder for slike spørsmål, denne er sendt til alle
landets kommuner/fylkeskommuner og til de kommunale
arkivinstitusjonene. Veilederen kan også lastes ned fra
www.arkivverket.no. De kommunale arkivinstitusjonene vil
også kunne bistå i dette arbeidet, men i varierende grad. På
samme måte som at mange kommuner ikke har hatt fokus på
disse problemstillingene, så er nok dette også tilfelle for
mange kommunale arkivinstitusjoner. Arne Skivenes i Bergen
byarkiv har uttalt at byarkivets fokus først og fremst har vært
å sikre dokumentasjon etter Bergen kommune sin egen
virksomhet. Fokuset er nå generelt i ferd med å endre seg, og
en god del arkivinstitusjoner jobber nå også mot interkommunale samarbeidsordninger.
Noen kommuner har lagt frem eierskapsmeldinger. I slike
eier meldinger vil det være naturlig å si noe om hvilken rolle
arkiv- og dokumenthåndtering har i forhold til de ulike

samarbeidsordningene som kommunen er en del av. Jeg tror nok
at de færreste kommuner som kan fremvise en eierskapsmelding
har beskrevet arkiv- og dokumenthåndtering. Her ligger det en
stor utfordring for mange kommuner. I så måte skiller nok Bergen
kommune seg positivt ut, ved at kommunen – etter innspill fra
Bergen byarkiv – har innarbeidet i sin eierskapsmelding (vedtatt
av Bergen bystyre 19.9.2011) følgende formulering: ”Kommunens
eierskap gjelder enheter av stor samfunnsmessig betydning.
Selskapene utfører viktige samfunnsmessige oppgaver som er
viktig å dokumentere for ettertiden. Byrådet vil derfor oppfordre
selskapene å dokumentere sin virksomhet gjennom å skape sine
arkiver etter samme regelverk som Bergen kommune, sikre god
oppbevaring og tilgjengeliggjøring av arkivene, samt avlevering
til Bergen byarkiv.”

ikke lenger det nødvendige grunnlaget for å utøve kontroll og
innsyn. I mange interkommunale samarbeid er det også mangel
på kunnskap om arkivfaglige problemstillinger – inkludert
forholdet til offentlighetsloven – og mangel på kunnskap om
hvilke krav som stilles i forhold til arkiv.
Det gir også grunn til bekymring at det er mange interkommunale samarbeidsordninger som forvalter viktig rettighetsdokumentasjon. Basert på tall fra KS fra 2010 var det for
eksempel 130 kommuner som hadde inngått interkommunalt
samarbeid om barnevern. Er viktig dokumentasjon knyttet til
lovpålagt barnevernstjenester ivaretatt godt nok i alle disse
samarbeidsløsningene? Økt interkommunalt samarbeid er etter
min mening en demokratiutfordring i forhold til arkiv- og
dokumenthåndtering og i forhold til innbyggernes tilgang til

Ansvaret vil som
hovedregel være delegert
ned til den som har det
daglige arkivansvaret i
kommunen, altså
arkivlederen.
SAMARBEIDSPROSJEKT FOR BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

I Buskerud, Vestfold og Telemark er det nå igangsatt et samarbeidsprosjekt om arkiv og interkommunale samarbeidsordninger. Målsettingen er å tilby kommunene i de tre fylkene
bistand slik at arkiv i interkommunale samarbeidsordninger blir
håndtert i samsvar med intensjonene i lovverket. Arbeidsgruppa
i samarbeidsprosjektet består av deltakere fra to kommunale
arkivinstitusjoner (IKA Kongsberg og Drammen byarkiv), fire
kommuner (Nore og Uvdal, Tønsberg, Kongsberg og Hole) og
en fylkeskommune (Telemark). I løpet av oktober måned skal
det sendes ut en nettbasert spørreundersøkelse til alle kommuner
og fylkeskommuner i de tre fylkene. Målgruppen for spørreundersøkelsen er først og fremst rådmann og arkivleder.
Hensikten med spørreundersøkelsen er å få kjennskap til
omfanget av interkommunale samarbeidsordninger og hvilke
typer samarbeidsordninger som er inngått, samt om det er
ut-arbeidet eierskapsmeldinger.
ØKT INTERKOMMUNALT SAMARBEID – EN DEMOKRATIUTFORDRING
FOR INNBYGGERNE OG KOMMUNENE?

I en norsk offentlig virkelighet der mer åpenhet er et ideal så
fører de til dels store arkivmessige utfordringene i interkommunale samarbeidsordninger til at både innbyggerne og kommunene selv ikke har mulighet til å utøve den nødvendige demokratiske kontroll med denne delen av forvaltningen. Årsaken er
at arkivloven og offentlighetsloven ikke følges, og da har man

offentlige arkiv. Kommunene har
en lang vei å gå før arkivplikten er
ivaretatt på en skikkelig måte i de samarbeidsløsningene som kommunene er en del av.
NOEN HOVEDTREKK

Når arkivplikten i interkommunale samarbeidsordninger ikke
blir ivaretatt skaper dette problemer for samfunnets og innbyggernes muligheter for innsyn og kontroll med denne delen
av forvaltningen. Viktig dokumentasjon av juridisk, forvaltningsmessig og forskningsmessig verdi kan gå tapt. Kommunene,
fylkeskommunene og de kommunale arkivinstitusjonene må
derfor i årene fremover legge stor vekt på arkiv- og dokumenthåndtering i interkommunale samarbeidsordninger. Det utøves
et betydelig offentlig eierskap – både finansielt og samfunnsmessig – gjennom disse samarbeidsordningene, og mange steder
har man ikke kontroll på arkiv- og dokumenthåndteringen. Når
kommunene går inn i nye interkommunale samarbeidsordninger
må arkivspørsmål være en selvsagt del av saksforberedelsene som
rådmannen gjør, og arkivansvaret må innarbeides i samarbeidsordningenes retningslinjer. For de samarbeidsordningene som
allerede eksisterer bør det foretas en kartlegging av omfang og
type samarbeidsordning. Arbeidet må deretter rettes inn mot de
samarbeidsordningene der det er størst fare for at arkiv kan gå
tapt, samt sikre at arkivplikten og arkivansvaret blir nedfelt i
disse samarbeidsordningenes retningslinjer. •
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H ØG S KOLEN I OSLO OG AKERSHUS
T E K S T O G F OTO : E L L E N R Ø S J Ø

To nye arkivfaglige emner tilbys nå av Høgskolen i Oslo og Akershus,
Institutt for arkiv, bibliotek- og informasjonsfag. Arkivformidling og arkivarens rolle tilbys
høsten 2011. Arkivpedagogikk, utstillinger og nettformidling tilbys våren 2012.

Nytt arkivformidlingsstudium
Dette er det første studietilbudet om arkivfor midling i Norge. Hvert emne gir 15 studiepoeng
og inngår i bachelorstudiet i arkiv og dokument behandling.
Emnene gir grunnleggende kunnskap i formid ling av arkiver som i økende grad kreves for å leve
opp til rollen som aktive samfunnsinstitusjoner,
slik kulturpolitiske dokumenter legger opp til. En
aktiv formidling der institusjonene på ulike måter
oppsøker et publikum, er viktig både i et demo kratiperspektiv og i et allment kulturperspektiv for
å gi flere del i arkivenes verden i form av kunn skap og opplevelser.
Emnet Arkivformidling og arkivarens rolle
omfatter det teoretiske og metodologiske
grunnlaget for arkivformidling, prinsipper for utvalg av
materiale for formidling, kommunikasjonsteori, historiefortelling som metode, arkivarens rolle i møte med publikum
og etiske spørsmål i formidlingen. Emnet gir også grundig
innsikt i regelverk om opphavsrett og personvernhensyn.
Emnet Arkivpedagogikk, utstillinger og nettformidling
omfatter pedagogiske prinsipper og fagdidaktikk,
utarbeiding av undervisningsopplegg, utarbeiding av
utstillinger og digital formidling. Det er enkeltemneopptak
på disse emnene og søknadsfrist for vårsemesteret er 20.
november.Emnene er relevante ikke bare i et arkivfaglig
perspektiv, men også i et ABM-perspektiv. Særlig gjelder
dette for museumssektoren. Mange museer har store

Oslo byarkiv i Spikersuppa på Kulturnatt 2011
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samlinger av privatarkiver, og bruker arkivkilder i
formidlingsarbeid.
ORGANISERING OG ARBEIDSMÅTER

Begge emnene er organisert slik at arbeidsformene
veksler mellom forelesninger, arbeidssamlinger,
diskusjoner, selvstudium og gruppearbeid. En
obligatorisk gruppeoppgave på 7-10 sider, og en
individuell oppgave på 7-10 sider skal leveres til fastsatt
frist og godkjennes av faglærer. Når begge de
obligatoriske oppgavene som er gitt i kurset er levert
og godkjent, kan studenten framstille seg til eksamen.
BACHELORSTUDIET

Undervisningen bygger på internasjonale standarder
for arkivdanning, arkivbeskrivelse og bevaring av
elektroniske arkiver. Det internasjonale perspektivet ivaretas
også gjennom forelesninger og workshops med tema knyttet til arkivpraksis i andre land. Studiet introduserer også
studentene for en maktkritisk tilnærming til faget.
Arkivformidlingsemnene inngår i bachelorstudiet, men kan
også tas som enkeltemner. Bachelorstudiet består av ti
obligatoriske arkivfaglige emner samt to emner som normalt
også inngår i bachelorstudiet i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Studiet er treårig og fører til graden Bachelor i
arkiv og dokumentbehandling (180 studiepoeng). Fullført
studium kvalifiserer til søknad om opptak til masterstudiet i
bibliotek- og informasjonsvitenskap. •

HORDALAND FYLKESA RK IV T
T E K S T : E L I L OT H E

Hordaland fylkesarkiv vart etablert mellombels i 1991 og som ein permanent institusjon frå 1993.

Hordaland fylkesarkiv
– ny medeigar i Arkheion frå 2011
I fylkestingsvedtaket 20.12.1992 vart fylkesarkivet delegert
til "fylkesordføraren og fylkesrådmannen sitt lovheimla
ansvar for overordna tilsyn med arkiva i fylkeskommunen”.
Samtidig er fylkesarkivet ein eigen seksjon innan kultur- og
idrettsavdelinga i Hordaland fylkeskommune. Lokalhistorisk
rettleiingsteneste og Fotoverntenesta er integrerte delar av
fylkesarkivet.
Hordaland fylkesarkiv held til i 3. etasje i fylkeshuset i
Bergen sentrum, like ved Bystasjonen.
FYLKESARKIVET HAR TRE HOVUDOPPGÅVER:

• Utvikle og føre tilsyn med arkivfunksjonen i fylkeskommunen – arkivdanning.
• Oppbevare, sikre og gjere tilgjengeleg offentleg og
privat arkivmateriale for publikum og forvaltning –
depot.
• Overordna ansvar for bevaring av privatarkiv i
Hordaland. Vere ein pådrivar for å utvikle det
lokalhistoriske arbeidet i fylket – kulturhistorisk ansvar.

Ein vesentleg del av saksbehandlinga i fylkeskommunen
blir i dag dokumentert i elektroniske arkivsystem, i Doculive
og i over 70 ulike fagsystem. Med innføring av nytt sak/arkivsystem tek fylkeskommunen mål av seg til å gå over
til heilelektronisk saksbehandling. Det krev at fylkeskommunen må få tilgang til digitalt depot som sikrar tilgang til
dokumenta over tid.
Hordaland fylkesarkiv har til no teke i mot om lag 3500
hyllemeter arkivsaker frå rundt 250 ulike avdelingar,
institusjonar og organisasjonar.
Arkivmaterialet i fylkesarkivet har opplysningar som er
aktuelle både for publikum og offentleg administrasjon.
Arkivet har mykje nyare materiale som dokumenterer ulike
rettar for enkeltpersonar. Det gjeld vitnemål, pensjon,
arbeidstilhøve, klientopplysningar m.m.
Arkivmaterialet inneheld også mykje interessant stoff
med tanke på lokalhistorisk gransking, organisasjonshistorie, politisk historie m.m.
Fylkesarkivet gjev råd og rettleiing om fotovern og
lokalhistorie til ei rekkje kulturkontor, musé, sogelag og
enkeltpersonar. •

Det er 9 tilsette på Hordaland fylkesarkiv, inkludert Kulturnett Hordaland.
Fylkesarkivet har tre store magasin i fylkeshuset, og eit nytt magasin i nabobygget Wigandgården.

Foto under:
Frå 3. magasin,
i fylkeshuset.
Foto: Eli Lothe

Kulturnett Hordaland sorterer under Hordaland fylkesarkiv. http://hordaland.kulturnett.no/

Hordaland fylkesarkiv si heimeside: http://www.hordaland.no/fylkesarkivet

Nokre av dei tilsette på Hordaland fylkesarkiv,
frå venstre Svein Aage Knudsen, Marius Kjørmo,
Eli Lothe, Signe Hvoslef, Anne Aune. Foto: Paul Sedal
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IK AVA
T E K S T : BÅRD RAUSTØL

Sentraldepot til Tynset
Tynset sentrum. Kommunen ligger i Nord-Østerdalen i Hedmark og har ca. 5500 innbyggere. Foto: Ingrid Eide

Den 1. september i år besluttet regjeringen at det skal etableres et nytt sentraldepot for Arkivverket.
Depotet skal ligge på Tynset og tilknyttes Norsk helsearkiv som ble besluttet lagt til Hedmarkskommunen
allerede i 2009. Vil vedtaket også få betydning for kommunale arkivdepot?
Arkivverket står overfor store utfordringer med hensyn til
mottak av statlige papirarkiver de neste 10-15 årene. Bare
ved statsarkivene i Hamar, Kongsberg, Kristiansand,
Stavanger og Oslo er det beregnet at det må skaffes ekstra
arkivplass tilsvarende ca. 90 000 hyllemeter. Når sentraldepotet og helsearkivet på Tynset om noen år er klare til bruk
vil de kunne ta i mot store mengder arkiver fra hele landet.
KONSEKVENSER FOR KOMMUNALE ARKIVDEPOT

Med regjeringens beslutning ser det ut til at utbygging av
nye arkivmagasiner for Arkivverket vil sentraliseres til Tynset.
Vedtaket vil også få konsekvenser for kommunal sektor. Flere
statsarkiv har i dag tett samarbeid med interkommunale
arkiver, blant annet når det gjelder depot og oppbevaring
av arkiv. I Vest-Agder har for eksempel Statsarkivet i Kristian sand og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) i
flere år hatt planer om felles utbygging av arkivmagasiner.
Arkivsjef ved IKAVA, Kjetil Reithaug, mener vedtaket vil få
betydning både for kommunale arkivinstitusjoner generelt
og for IKAVA spesielt.
På nasjonalt plan er det i dag ulike samarbeidsformer
mellom statsarkivene og de kommunale arkivinstitusjonene.
Vedtaket om sentralarkiv på Tynset vil derfor ikke få samme
betydning over hele landet, mener Reithaug. Enkelte steder
kan Tynset-vedtaket få relativt store konsekvenser. Han
mener blant annet at det kan bli interessant å se hvordan
det vil gå med det planlagte regionarkivsenteret utenfor
Stavanger. Vil statsarkivet få anledning til å være med på en
eventuell flytting, eller må de innfinne seg med at deres
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utbyggingsbehov vil bli dekket på Tynset?
For IKAVAs del er Reithaug fornøyd med at det endelig er
kommet en avklaring fra statlig hold. IKAVA og Statsarkivet i
Kristiansand har vært samlokalisert siden 1997 og hatt felles
magasiner og lesesal siden 2006. IKAVA har blitt fortalt siden
2004, og enda litt lenger tilbake, at det har vært en prioritert
sak i Arkivverket at Statsarkivet i Kristiansand skal bygge nye
arkivmagasiner i fellesskap med IKAVA. Reithaug er noe
frustrert over at det i disse årene ikke har vært mulig å få
konkrete svar om eventuelle utbyggingsmuligheter, verken
fra departementet eller Arkivverket. Med vedtaket om
statlige arkiver på Tynset, og dermed neppe noen utbygging
for Statsarkivet i Kristiansand, kan IKAVA starte et målrettet
arbeid med å vurdere bruk av tomteareal, samlokalisering
og ulike former for samarbeid med statsarkivet. Fortsatt er
det en del usikkerhetsmomenter, understreker Reithaug.
Blant annet er det foreløpig ikke avgjort hvilke statlige
arkiver som skal oppbevares på Tynset, og betjeningen av
disse arkivene er heller ikke avklart. Hvilke hovedoppgaver
vil for eksempel Statsarkivet i Kristiansand ha om noen år?
Reithaug er ikke fremmed for at ”regionarkivmodellen”
nå på ny vil bli aktuell. IKAVA vil fortsatt være lokalisert på
Sørlandet og institusjonens oppgaver vil øke med årene.
Til tross for vedtaket om sentraldepot på Tynset kan samarbeidet med statsarkivet utvides på flere fagområder. Hvis
viljen og forutsetningene er til stede kan institusjonene
sammen arbeide mot å bli et reelt regionarkiv der skillet
mellom stat og kommunene nesten blir usynlig, avslutter
Reithaug. •

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SEN TER
T E K S T: E G I L B L O M S Ø

•

L I T E F OTO : TO R E K N U T S E N

Den digitale infrastrukturen er i utvikling, og håndholdte apparater som nettbrett og
smarttelefoner blir mer og mer vanlige. Tjenesteleverandører tilpasser seg dette ved å utvikle
såkalte apper, dvs. applikasjoner spesielt tilpasset håndholdte apparater. Arkiv-Norge følger
med i utviklingen og har derfor lansert Arkivportalen som egen app.

Arkivportalen i utvikling
– nå også som app

oto
istockph

Et og et halvt år etter lanseringen av Arkivportalen 1)
har 37 institusjoner til sammen
publisert nærmere 30 000
arkivkataloger inneholdende
over 3 millioner søkbare
arkivobjekter.
Selv om det er langt igjen
før Arkivportalen utgjør en
komplett nasjonal arkivdatabase og bare en brøkdel
av materialet er digitalisert,
kan man allerede nå snakke
om en stille revolusjon når det
gjelder tilgjengeliggjøring av
arkiv.
Det er ytterst sjelden arkiv
blir viet hele tre sider i norske
dagsaviser, men i Aftenpostens
kulturbilag den 6. oktober var
Arkivportal-appen hovedsak. Bakgrunnen for dette er kan skje, som riksarkivar Ivar Fonnes var inne på i artikkelen, at
arkiv tidligere har blitt assosiert med trange kjellere og låste
rom, men at informasjonsteknologien nå har åpnet en
spennende verden for flere brukergrupper.
Leder for Publikumsavdelingen ved Riksarkivet, Øyvind
Ødegaard, sa i en kommentar til avisen at den nye tekno logien gjør arkivene mer demokratiske ved at folk selv får
mulighet til å fremskynde digitalisering av ting de er
interesserte i. Ødegaard fortalte videre at nettversjonen
av Arkivportalen siden oppstarten har hatt 55 000 unike
brukere og at de opplever stor interesse fra blant andre
slektsgranskere, journalister, forskere og forfattere.
Appen finnes foreløpig bare for operativsystemet Android,
men vil i følge daglig leder Ole Myhre Hansen i Stiftelsen
Asta – som har vært sentrale i utviklingen av Arkivportalen

– også snart komme for iPhone og iPad.
Med Arkivportal-appen kan man –
direkte fra mobilen – studere digitaliserte
dokumenter eller bestille dokumenter til
digitalisering eller til bruk på lesesal.
Søkefunksjonen er imidlertid noe begrenset i og med at man kun får treff på
mapper og dokumenter, men ikke på
arkiv- og stykknivå. Det er heller ikke
mulighet til å foreta avanserte søk, slik
det er i nettversjonen. Dette gjør at
appen nok egner seg mer til bestilling
av konkrete mapper og dokumenter, enn
til utforskning av hva som finnes av
arkiver i norske depotinstitusjoner.
Uansett viser lanseringen av en slik app
at Arkivverket ikke er redd for å tenke
nytt og utradisjonelt for å gjøre arkiv
tilgjengelig for nye brukergrupper. Det
viser dessuten at tilgjengeliggjøring av
arkiv er et offisielt satsningsområde hvor
Arkivportalen og arkivinformasjonssystemet Asta er viktige komponenter.
Tall fra Arkivportalen viser at også
mange kommunearkivinstitusjoner har
lagt ned en ikke ubetydelig innsats i å
tilgjengeliggjøre sine arkiver via
nettstedet. Det har imidlertid vært
etterlyst felles standard for registrering, arkivbeskrivelse
og publisering av metadata i forhold til Arkivportalen.
I et forsøk på å få på plass en felles standard er det derfor
planlagt å etablere en prosjektgruppe bestående av
representanter fra KAI-miljøet.
1
) Arkivportalen er tidligere presentert inngående i
Arkheion - 2#2009
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F Y L K ESBIBILIOTEKET I MØRE OG ROMSDAL
T E K S T : R A G N A R H . A L B E RT S E N

SEDAK

– SEnter for Digitalisering Av Kulturarven i Møre og Romsdal
Tidleg i 2008 inviterte ABM-utvikling to-tre fylke til eit samarbeid om å utvikle gode regionale
handlingsplanar for ABM-samarbeid og nettbasert formidling.

I juni 2008 fekk Møre og Romsdal fylke, Vestfold fylkeskommune og Nordland fylkeskommune høve til å lage
slike handlingsplanar. Etter ei kartlegging av den ”digi tale” stoda i Møre og Romsdal var handlingsplanen ferdig
i desember 2009. Eg tok til i jobben som prosjektleiar for
eit år sidan. Møre og Romsdal fylke, ABM og dei sju største
kulturinstitusjonane har finansiert oppstart og drift i to år
. Prosjektet vert leia av Fylkesbiblioteket i Møre og
Romsdal saman med IKA Møre og Romsdal.
BAKGRUNN FOR DIGITALISERINGSPROSJEKTET

Mengder av kulturkjelder i Møre og Romsdal ventar på å
bli gjort tilgjengelege for eit breitt publikum. Det dreier
seg både om bokleg materiale, kommunale protokollar,
privat arkivmateriale, foto, lyd og film. I tillegg har musea
store mengder gjenstandar ein ønskjer fotografert og
digitalt presentert på Internett. Slik presentasjon på nett
er viktig formidling til einskildpersonar, kommunar,

brukarar av arkiv, bibliotek og museum, skole og undervisning, men også for framtidig satsing på kultur og
reiseliv.
Strategiane tek utgangspunkt i regionale og nasjonale
målsetjingar uttrykt i stortingsmeldingar og fylkesplan i
tillegg til informasjon som kom fram i den lokale kartlegginga. Dette er ei sterkt ønska nasjonal satsing.
KORLEIS SKAL EIN LØYSE DESSE OPPGÅVENE?

IKA, Fylkesbiblioteket og Kulturnett Møre og Romsdal
gjekk saman om eit prosjekt og utarbeidde Handlingsplan
for ABM-samarbeid og nettbasert formidling i Møre og
Romsdal 2010-2014. Dokumentet beskriv status og
utfordringar for ABM-institusjonane i fylket. Målet er
ma. å styrke det faglege arbeidet med digitalisering,
formidling og bevaring i institusjonane gjennom kompetansebygging, samarbeid og utvikling.
SEDAK har vi kalla digitaliseringssenteret vi held på å

Fotograf Alf-Jørgen Tyssing frå NRK-Møre og Romsdals lager
nyhetssak om den brannskadde kommunestyreprotokollen fra
Ålesund 1901-1903. Prosjektmedarbeider Sølvi J. Knudsen fra SEDAK
ved A2-skannaren. (Foto: Ragnar H. Albertsen)
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Prosjektmedarbeider Sølvi J. Knudsen fra SEDAK
digitaliserer en sterkt skadd protokoll berga etter
bybrannen i 1904. (Foto: Ragnar H. Albertsen)

bygge opp. I løpet av det første året
har vi digitalisert praktisk talt alle
kjeldetyper. Ein A2 voggeskannar
er nærast skreddarsydd til digita lisering av ei av dei største kjeldegruppene, kommunale møte protokollar. Ein bunkeskannar er
god til digitalisering av trykt
materiale, oppskorne bøker det
hastar med, og den er skånsam nok
til digitalisering av ein del privatarkivmateriale.
Ein rulleskannar som vert installert i
oktober 2011 vert effektiv til digitalisering av
arkitekt- og skipsteikningar. Eit 24mpix kamera er kanskje
den mest fleksible reidskapen til digitalisering av alt frå
store fylkeskart på rull til detaljar i skisseboka til gullsmed
Gaudernack. Vi har som mål å produsere minst 150.000
filer av ulikt slag i prosjektperioden – og ikkje minst
ønskjer man å få mykje på nett i samarbeid med Kulturnett
Møre og Romsdal, og under www.arkivportalen.no.
KVA MEIR TRENG VI?

Sjølve digitaliseringa utgjer knapt 20% av arbeidet. Det er
særlig mykje kontroll og etterarbeid og ”kverning” av filar
i etterhand. Utfordringa er å få fleire hender til å handtere
digitaliseringsutstyret. Eit 3 månaders prøveprosjekt med
ekstern hjelp i sommar synte at dette er heilt avgjerande
for jamn og god produksjon.
KVA MÅL HART VI SETT OSS?

bibliotek og musea i fylket: alt frå
bøker, byråkrati, privatarkiv og
skipsteikningar, til lyd og "lyslaga"
materiale som foto, film og video.
Målet er at det vi digitaliserer skal
på "nett". SEDAK tek også digitaliseringsoppdrag frå næringslivet og
private. Men er vi konkurransedyktige
på pris?
Det er mange gode og rimelege aktørar
på den digitale marknaden. SEDAK samarbeider allereie med fleire om digitalisering
av film, video og lydfesta materiale der ein har
kvalitetskrav ut over å digitalisere samtalar og livsløpsintervju. Men korleis skal vi generere eigeninntekter
nok til at senteret kan bli ei permanent teneste for ABMsektoren i Møre og Romsdal?
Alle kommunane i Møre og Romsdal har fått tilbod om
digitalisering av møtebøker til ein pris på kr 5 pr dobbelside/fil. Vi skal digitalisere alle møtebøkene til Stordal,
Norddal og Sunndal kommunar før jul. Men korleis skal
vi og kan vi prise arbeidet framover? Fem kroner pr. fil
dekker om lag 25% av samla utgifter til lønn, og driftsutgifter om prosjektleiar er aleine med jobben…
Mange spørsmål er viktig å avklare i løpet av det 2.
prosjektåret. Vi har fått en bra start og har produsert
omlag 70.000 filer. Arkiv, bibliotek og musea i fylket heile ABM-sektoren - er våre viktigaste samarbeidspartnarar. Desse er også med i styringsgruppa for SEDAK.
Tilbakemeldingane frå brukarene er så langt
oppmuntrande. •

SEDAK skal digitalisere alle typar kjelder for arkiv,

Prosjektleiar Ragnar H. Albertsen (tv.) og leiar ved IKA MR Arnt Ola Fidjestøl
ved IKA med digitaliserte protokollar på prøve-DVD. (Foto: Sølvi Knudsen)
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ITT AV HVERT

Høy og mørk på genever
Formannskapet i Larvik mottok i 1841 et brev fra Det Kongelige
Norske og Svenske Consulatet i Amsterdam datert 2.mars d.å.
Her forteller konsul Geo Fr. Egidius om en grunnstøting utenfor
kysten av Nederland med seilskuta Wilhelmine Lucie av Amsterdam. En norsk matros hjemmehørende i Larvik kom til å spille
en helt spesiell rolle ved denne hendelsen. Kombinasjonen av
genever og sterk tørst gav et uventet resultat.
Barken Wilhelmine Lucie var en
del av ostindiafarten. Fra omkring
1600 hadde europeiske stormakter
et monopol på en del varer som
bomull, krydder og te – blant
annet fra De østindiske øyer i Sørog Sørøst-Asia. I over 200 år varte
tiden med de store handelskompaniene. Skuta var nå på vei
tilbake etter en svært vellykket tur
og med rik last. Utenfor øya Texel
– rett ved terskelen til Nordsjøen –
går hun på grunn i det svært
vanskelig farevannet Noorderhaaks (også kalt Razende Bol).
I brevet omtaler konsulen dette
som Hax. Han daterer hendelsen
til 26.januar 1841, mens Nederlandse Staatcourant (Nederlandske regjerings Gazette) oppgir det
til å være 17.januar. Skadene var
betydelige ifølge Staatscourant, og kapteinen med mannskap
valgte å forlate skuta. Det vil si med unntak av en mann; den
norske matrosen Nils Christian Berthelsen. Han nektet å følge
ordre.
Neste dag klarte man å trekke skuta av grunn og inn til
Nieuwe Diep (nå Den Helder). Om bord var altså Berthelsen.
Han måtte så avlegge et løfte om at han ikke hadde noe krav på
skuta. Hva hadde skjedd? Var dette en særlig heroisk handling
av en norsk matros? Berthelsen ble kalt inn til konsulatet for å
avgi forklaring. Det var i seg selv et problem da matrosen, ifølge
konsulen, ”[…] den hele Tid ikke en eeneste dag været ædrue
[…].” Resultatet av konsulens arbeid avslørte dessuten også noe
annet. ”Undersøgelser synes dessverre at bekrefte, at hans
modige adferd mest deriverede sig fra Geneveren […].” Her fant
man altså forklaringen. Matrosen hadde drukket for mye
hollandsk gin og handlet deretter i strid med kapteinens ordre.
Generelt lå det vesentlige økonomiske interesser i det å berge ei
skute og særlig mye sto på spill for ei skute som var forlatt. I
slike tilfeller kunne en stor prosentandel av skutas verdi (med
last) tilfalle den (de) som utførte en slik handling.
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Slik situasjonen var med barken Wilhelmine Lucie, er det sannsynlig at den ikke ble regnet som forlatt. Dermed kunne en
beruset norsk sjømann ubevisst ha bidratt til en betydelig
reduksjon i omkostningene for både handelshus og forsikringsselskap. Var så matrosen berettiget noen belønning?
Med konsulens hjelp fikk faktisk Berthelsen tilkjent en
belønning på 300 gylden fra forsikringsselskapet og handelshuset. Dette beløpet var nok svært avkortet
sammenlignet med en normal situasjon, men
det gav likevel et bra resultat for en tørst
nordmann. Konsulen gav tydelig uttrykk for
liten sympati for Berthelsen som person, som
han beskriver som ”forfalden til drikk”, men
desto større medfølelse for hans forsømte
ektefelle og barn hjemme i Larvik. Han
beskriver det slik: ” […] hvor ofte disse sidde
hiemme i den største Elendighet, medens
faderen her i Suus og duus sætter mer
overstyr end han nogensinde har udsigt til at
betale.”
Og det var nettopp det som var problemet.
Berthelsen hadde satt seg i betydelig gjeld og
selv ikke 300 gylden ville dekke gjelden. Så er
det konsulen tar saken i egne hender og
handler raskt. Han hevdet at han etter fullmakt allerede hadde ”[…] remitteret Beløpet
til hans Kone i Norge […]”. Konsulen hadde
med andre ord allerede utført et overføringsoppdrag og var ferdig for sin del. Med statens hjelp hadde han
sørget for at matrosens ektefelle og barn i Larvik fikk 200
gylden og Berthelsen selv beholdt 100 gylden. Slik klarte
konsulen å hindre kreditorene fra å ta hele beløpet. Han erkjent
at dette nok ikke var i tråd med gjeldene rett, men hevdet å ha
den moralske retten på sin side.
Det er vanskelig å si om denne saken kan kalles hollandsk gin
på sitt beste, men en viss assosiasjon til Jeppe paa Bjerget kan
spores i møte mellom det komiske og tragiske. Det vites ikke om
konsulens ønske for matros Berthelsen gikk i oppfyllelse ”[…] at
man maa ønske han aldrig kom tilbage til Norge […].”
Knut J. Jordheim, IKA Kongsberg
Kilder:
Larvik kommune, formannskap, korrespondanse og
saksdokumenter. Deponert ved IKA Kongsberg
Store Norske leksikon, http://snl.no
Diederick Wildeman, konservator; Het Scheepvaartmuseum,
Amsterdam (Sjøfartsmuseet) http://hetscheepvaartmuseum.nl
Mariners and Ships in Australian Waters,
http://mariners.records.nsw.gov.au

Landskap i endring – fotografiene forteller
Landskapet som omgir oss, er i stadig endring. Noen endringer
er store og tydelige, mens andre er knapt synbare. Noen
endringer skjer raskt og voldsomt, mens andre foregår
langsomt og er knapt merkbare. Noen endringer står
naturkreftene bak, mens andre er menneskeskapte. Noen
endringer gleder vi oss over, mens andre skulle vi gjerne ha
ugjort.
På nettstedet ”Landskap i endring – fotografiene forteller”
lar et utvalg av fotografier, vise hvordan landskap i Aust-Agder
har endret seg i løpet av de siste 150 årene. De fleste motivene
er knyttet til endringer i kulturlandskapet, men noen av
fotografiene vil også vise ulike typer av naturlandskap.
I tillegg til å være en fotoutstilling, inneholder nettstedet
også skoleopplegg for elever i 8. til 10. trinn i grunnskolen, og
elever i videregående opplæring. Gjennom fotografier fra
Aust-Agder vil elevene få mulighet til å trene på å gjenkjenne
og beskrive ulike typer landskap, gjenkjenne ulike verdier i et
landskap, og ikke minst å bli bedre i stand til å forstå, forklare
og vurdere ulike former for arealbruk. Flere av oppgavene vil
også trene elevene i å se sammenhenger mellom endringer i
landskapet og historiske utviklingstrekk.
Nettstedet finnes på http://www.aaks.no/landskap/index.htm
Gaute Christian Molaug, Aust-Agder kulturhistoriske senter

SEDAK - SENTER FOR DIGITALISERING AV KULTURARVEN

MØTEBØKER 1914

Frå møteprotokoll i
Ålesund 1913-1915
(Foto: SEDAK)

I samarbeid med IKA har SEDAK gjennomført eit
prøveprosjekt med digitalisering av om lag 50
kommunale møtebøker. Dette var protokollar som
inneheldt året 1914. Året 1914 vart valt av di vi ynskte
å formidle korleis 100 års jubileet for frigjeringa vart
markert i kommunane i høve at vi nå nærmar oss 200
års jubileet. På den tida var det 63 kommunar i Møre
og Romsdal. Prosjektet var presentert på IKA sin
kontaktkonferanse i mai og kommunane har fått
DVD med prøve på det digitaliserte materialet. I alt
var det digitalisert meir enn 12.500 handskrivne
protokollsider.
2. januar 1914 handsamar Ålesund kommune
fleire skattesaker. Laura Standal ber om å slippe skatten på kr 1,50
etter inntekt kr 350. Men «skattekomiteen foreslaar skatten fastholdt». Etter kvart som fleire kjelder
og saker vert digitalisert og registrert kan ein kopla desse saman. Eit søk i FylkesFOTOarkivet i MR ga
tre treff på Laura Standal. Ei tilsynelatande triviell sak og eit bilde har noe blitt ei mykje betre kjelde
til å formidle både om skatt og tenestepiker for 100 år sidan.

Ragnar H. Albertsen, SEDAK
A r kh eion - 2 # 2 0 1 1
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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:
Robert Kalleberg, konst. avd.direktør
Seksjon for historisk arkiv:
Cecilie Lintoft, seksjonsleder
Aina Basso, engasjement
Ragnhild Bjelland, spes.kons
Roar Edmann, konsulent
Øystein Eike, spes.kons
Line Monica Grønvold, spes.kons
Bartha Reidun Hauge, konsulent
Lars Rogstad, spes.kons
Ellen Røsjø, senior rådg.

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS
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:
Lene-Kari Bjerketvedt, fung. daglig
leder
Vigdis Bjørnstad

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

Seksjon for moderne arkiv:
Robert Kalleberg, seksjonsleder
Torgrim Hegdal, spes.kons
May-Liss Lindøe, førstekons.
Tommy Maurud, spesialkonsulent
Øivin Grimsgaard, engasjement
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

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
Kristin Røed, fagansv. grafisk senter
Kim Asplin, prosjektl.r digitale arkiver
Catharina Schønning-Lykke, rådgiver
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INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

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)
Gaute Chr. Molaug, arkivar/rådgiver
Stephan Chr. Fiedler, arkivar/rådgiver
Egil Blomsø, arkivar/rådgiver
Yngve Schulstad Kristensen, arkivar/rådgiver
Lise Råna, arkivar/rådgiver

Adresse:
Barbudalen 39, 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

Engasjementer:
Ole Jerry Aas, registrator
Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand,
Valle, Vegårshei, Åmli, Aust-Agder
fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

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
Tormod Engebu, IKT-rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Sissel Kaberg, ordningsmedarbeider
Linn Edvardsen, ordningsmedarbeider

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
Per Johan Rødland, rådgiver
Silje Dragsund Aase, rådgiver
Lene S. Tamburstuen, rådgiver
Øystein Jonassen, (vikar)

Eierkommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Finnøy,
Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Karmøy,
Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy,
Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Strand,
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

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
INTERKOMMUNALT ARKIV I
HORDALAND IKS
Postadresse:
Postboks 2309 Hansaparken, 5828 Bergen
Kontoradr.:
Kalfarveien 82,5018 Bergen
Tlf: 55 30 60 90
E-post: post@ikah.no
Internett: www.ikah.no
Personale:
Rune Lothe, dagleg leiar
Jorunn Dobbe, arkivar
Øyvind Olsen, rådgjevar
Randi Krüger, arkivkonsulent
Åse Eikemo Strømme, arkivkonsulent
Terje Nomeland, rådgjevar
Inge Vikane, arkivmedarbeidar
Lill Tove Jørgensen, arkivmedarbeidar
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

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 Trondheim. Tlf.: 73 88 45 00
E-post:
fornavn.etternavn@ika-trondelag.no
Internett: www.ika-trondelag.no
Personale:
Kari Remseth, daglig leder
Tone Stakvik, rådgiver
Randi Leistad, IKT-rådgiver
Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Roger Buan Krognes, prosjektmedarb.
Petter Petryc, IKT-rådgiver
Pål Langøien, rådgiver
Randi Ness, kontorfagmedarbeider
Erik Andås, rådgiver
Jan Børre Solvik, IKT-rådgiver
Synnøve Wiseth, rådgiver
Terje Pettersen, ordningsmedarbeider
Live Torgersen, ordningsmedarbeider
Tove Nypan, ordningsmedarbeider
Said Hosseyni, ordningsmedarbeider
Eierkommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Inderøy, Klæbu, Leksvik,
Levanger, Lierne, Malvik, Meldal, Melhus,
Meråker, Midtre Gauldal, Mosvik,
Namsskogan, Nord Trøndelag
fylkeskommune, Oppdal, Orkdal, Os,
Osen, Rennebu, Rissa, Roan, Røros,
Røyrvik, Selbu, Skaun, Steinkjer, Stjørdal,
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
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Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og
Åfjord

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 Breyholtz, arkivar
Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar
Ingunn Vestnes, arkivmedarbeidar
Axel Karlsen, IT-medarbeidar
Harald Oppigård, arkivmedarbeidar
Arkivpraktikant:
Kristian Hove

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

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
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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

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
Ansatte:
Ketil Jensen, leder
Arnstein Kjelaas, kontormedarbeider
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
Solfrid Kjærran, rådgiver
Sveinung Meyer Svendsen, sekretær
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

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

?
10 spørsmål
1. Hvilken by er fylkeshovedstad i Møre og Romsdal?
2. Hvor mange fylker i Norge grenser til Sverige?

?

Quiz

ARKIVMORO

3. De fleste arkivinstitusjoner i Norge bruker programvaren ASTA. Hva står opprinnelig forkortelsen ASTA for?
4. Hva heter grunnleggeren av Facebook?

5. Hvor mange tegn kan en tekstbasert melding på Twitter inneholde?
6. Hvilket parti ble størst i høstens fylkestingsvalg i Troms?
7. Hva heter den eneste byen i Hardanger?
8. I hvilken kommune finner vi Norges høyest beliggende rådhus?
9. Norsk Arkivråd har jubileum i år. Hvor gammel er organisasjonen?
10. Hvilken kommune er 5. størst i Norge, målt etter folketall?

3

7

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

Hardangers eneste by ligger innerst i Sørfjorden. Dette er bildet er tatt i
1920-årene.

Rebus - svar: Aukra kommune i Møre og Romsdal
A r kh eion - 2 # 2 0 1 1
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10 spørsmål - svar:
1. Molde. 2. Sju. 3. Arkivsystem til alle. 4. Mark Zuckerberg fra USA. Startet nettstedet ”The Facebook” i 2004.
5. Opptil 140 tegn. 6. Arbeiderpartiet. 31 % av stemmene. 7. Odda (Foto: Odda kommune, formannskapets arkiv)
8. Folldal kommune i Hedmark. Kommunehuset ligger 712 m.o.h. 9. 50 år. 10. Bærum. Med ca. 111 000 innbyggere.

