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Enkelte arkiver har lengre administrativ levetid enn andre. De fleste kommunale
arkiver anses som eldre og avsluttet 20-30 år etter at siste sak ble avskrevet.
Eiendomsarkiver er imidlertid et eksempel på arkiver som har lang administrativ
relevans. Til eksempel er kommunenes byggesaksarkiv i daglig bruk av kom -
munens saksbehandlere. Dette arkivet er også etterspurt av både næringsliv og
vanlige innbyggere. Stor etterspørsel fører ofte til økt belastning for kommunens
arkivtjeneste. I tillegg medfører fremfinning og gjentatt bruk til slitasje på
arkivene, som i stor grad er i papirformat. Videre er eiendomsarkiver ofte svært
omfangs rike, da enkelte eiendomsarkiver gjerne strekker seg utover en
hundreårsperiode. 
For å imøtekomme behov hos saksbehandlere, næringsliv og publikum, 

samt få frigjort plass og arkivressurser, har mange norske kommuner valgt å
digitalisere egne eiendomsarkiv. Flere kommuner vurderer å følge etter.  Før et
slikt digitaliseringsprosjekt kan settes i gang er det mange spørsmål som må
avklares. Det er blant annet nødvendig for kommunen å avgjøre om den selv
skal utføre digitaliseringsjobben, eller om den skal overlates til profesjonelle
aktører.  I dette nummeret av Arkheion har vi snakket med to jevnstore
kommuner, Kristiansand og Drammen, som begge holder på å avslutte sine
digitaliseringsprosjekter. Drammen kommune har gjort digitaliseringsjobben selv,
mens Kristiansand har sendt sine eiendomsarkiver ut av landet. Vi har spurt dem
om hvorfor de har valgt å løse prosjektet som de gjorde og hvilke erfaringer har
de gjort seg i løpet av prosessen. Vi har også snakket med Lillesand kommune,
som planlegger å legge sitt digitaliseringsprosjekt ut på anbud til høsten.
Arkheions vårnummer tar også opp andre arkivfaglige tema. Blant annet har

vi to artikler som omhandler sosiale medier. Den ene artikkelen tar opp hvordan
sosiale medier kan brukes som arena for arkivkunnskapsutveksling. Den andre
artikkelen omhandler hvordan det er mulig å drive med dokumentfangst på
Facebook. Videre inneholder Arkheion blant annet artikler om et nasjonalt 175
års jubileum, om Norges bidrag til verdens dokumentarv, en omtale av et nytt
nettsted for krigsarkiver og et reisebrev fra Utah States Archives i USA.  I dette
nummeret av Arkheion har vi også fått plass til to bokomtaler.
God lesing.

Red.

Redaksjonsmedlemmer: Vibeke Solbakken Lunheim, 
IKA Møre og Romsdal og Catharina Schønning-Lykke, 
Drammen Byarkiv
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Bør prosjektet utføres av eksterne aktører eller bør kommunen gjøre jobben selv?

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER /  IKAVA
TEKST: YNGVE SCHULSTAD KR I S TENSEN |  BÅRD RAUSTØL
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Digitalisering av eiendomsarkiv

De siste årene har flere norske kommuner startet
prosessen med å digitalisere sine eiendomsarkiv. Dette
er ofte en omfattende prosess som krever store for -
beredelser, nøye planlegging og hyppig oppfølging av
arkivtjenesten. Mange spørsmål må avklares før
selve digitaliseringsprosessen kan ta til. Et
nødvendig spørsmål kommunen må ta
stilling til er hvordan digitaliserings -
prosjektet skal utføres. Bør man velge en
intern løsning hvor prosjektet styres og
utføres av kommunen selv, eller bør det
overlates til eksterne profesjonelle
aktører.
Kristiansand kommune og Drammen

kommune har som målsetning å avslutte sine
digitaliseringsprosjekter i løpet av 2012/2013.
Innfallsvinkelen for begge kommuner er forholdsvis 
lik, da begge har hatt om lag 500 hyllemeter med
eiendomsarkiv som de har ønsket å digitalisere. De 
to kommunene har likevel valgt å løse oppgaven
forskjellig. Drammen kommune har valgt en intern
løsning der de selv utfører prosjektet, mens Kristiansand
kommune har sendt arkivet ut av landet for å få det
digitalisert.  
Arkheion har snakket med Elin Langenes, arkivleder 

i Kristiansand kommune og Kim Schønning Asplin,
prosjektleder ved Drammen byarkiv, om hvorfor de har
valgt å løse prosjektet som de gjorde og hvilke erfarin -
ger de har gjort seg i løpet av digitaliseringsprosessen.

Hvorfor valgte dere å digitalisere eiendomsarkivet?
Raskere saksbehandlingstid og mulighet for enda større

grad av likebehandling og dermed rettssikkerhet er 
vik tige faktorer.  Den enkelte eier kan lett få ut
dokumenter om egen eiendom i en elektronisk versjon.
Det samme gjelder for eiendomsmeglere og nærings -

livet for øvrig.  
Byggesaksmapper i papirversjon er utsatt 
for stor slitasje grunnet mye utlån knyttet 
til saksbehandling og i forhold til publi -
kum/næringslivs forespørsler i saks -
mapper.  Når det papirbaserte bygge -
saksarkivet er digitalisert kan original -
dokumentene deponeres og sikres for
ettertiden ved Interkommunalt arkiv i
Vest Agder (IKAVA). 
En annen viktig faktor er plasshensyn. Det

er både kostbart og arealkrevende å lagre 500
hyllemeter arkiver forskriftsmessig. Digitalisering av
byggesaksarkivet ble derfor tidlig et tema i forhold til
nytt rådhuskvartal som skal stå ferdig februar 2014. 

Hvorfor valgte dere å sette prosjektet ut på anbud?
Erfaringer fra eget forprosjekt og studiebesøk hos andre
kommuner hadde synliggjort hvor krevende det er å
kjøre prosjekt av denne type internt.  Det ene var
rekruttering av personellressurser innen både arkiv-, 
it- og ingeniørfaget, samt anskaffelse av hensikts -
messige lokaler. Det andre var anskaffelse av alt utstyr
og tekniske løsninger for å håndtere dette internt.  Ut
fra et detaljert forarbeid var målet å få et resultat med
høy kvalitet, som igjen ville kreve fagkompetanse i alle
ledd. Ut fra en helhetsvurdering, der også tidsbruk spilte
stor rolle, ble det derfor valgt ekstern løsning. 

Hvordan har dere løst henvendelser og bruk av arkivet
underveis i digitaliseringsprosjektet?
Dansk Scanning A/S har løst denne problemstillingen
svært effektivt.  Digitaliserte saksmapper er fortløpende
blitt gjort tilgjengelig for oss via systemet WebLager.
Dette er et system som eies og driftes av Dansk Scanning
A/S. Alle saksbehandlere med behov har tilgang til
systemet.  

KRISTIANSAND
Oppdragstaker: Dansk Scanning A/S, Esbjerg, Danmark
Prosjektperiode: 2009-2012. (Forventet ferdigstilt mai
2012)
Arkiv: Objektarkiv for bygge- og delingssaker for
Kristiansand kommune og forhenværende kommuner.
Omfang: Ca 500 hm
Periode: Ca 1889-2003
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>>> Forespørsler i saksmapper, som enda ikke har blitt digi -
tale, er oversendt på forespørsel til firmaets rekvisisjons -
tjeneste. Har vi utbedt dem før kl. 12, har firmaet skannet
og oversendt saksmappene før arbeidsdagens slutt.  Er
mapper utbedt på ettermiddager, har vi mottatt dem før
lunsj påfølgende arbeidsdag. 

Hvordan samsvarer prosjektets målsetninger og rammer
med oppnådd resultat? 
Det er høy grad av samsvar mellom mål og oppnådd
resultat. Vi kan avlevere den papirbaserte arkivserien 
og bevare rettighetsinformasjonen i original form uten
ytterligere slitasje. 
Tilgjengeligheten er via den elektroniske versjonen

sikret for alle målgruppene;  Saksbehandlere, næringsliv
og publikum, og ikke minst eiere.

Vil det digitaliserte arkivet bli tilgjengelig for publikum? 
I så fall hvordan?
Publikum kan i dag besøke oss i servicebutikken og med
noe bistand selv søke i WebLager.  Dersom de ønsker å 
få ut en eller flere saksmapper sender vi det ut på e-post
dersom størrelsen tillater dette. Alternativt kjøper
publikum minnepenn hos oss og får med seg filene på
den måten.
Det er ikke tatt noen beslutning på hvordan arkivet 

kan tilgjengeliggjøres via internett da det ligger utenfor
prosjektet.  Spørsmål som vil være aktuelle i den sam -
menheng er kravene til identifisering av den som utber
informasjon og om alle eller kun eier skal få ut
informasjon om en eiendom. 

Hvilke råd vil dere gi til en kommune som har planer om
å digitalisere sitt eiendomsarkiv?
Eiendomsarkiver er vanligvis bygd opp som objektarkiver.
Saksmappene for den enkelte eiendom er i hyppig bruk
av både saksbehandlere, næringsliv (meglere) og publi -
kum – noe som igjen tilsier at det er umulig å avlevere
arkivet. Digitalisering er dermed et godt valg, men det
krever forholdsvis mye forarbeid.
Når en digitaliserer et arkiv vil det bli en kopi av

originalen som er den bevaringspliktige.  Det er derfor
fullt lovlig å fravike det opprinnelige ordningsprinsippet 
i den elektroniske versjonen. En kan systematisere saker
og dokumenter ut fra andre kriterier enn inn- og utgå -
ende kronologisk korrespondanse.  
Det er viktig å tenke grundig gjennom hva man ønsker

å oppnå med et digitalisert eiendomsarkiv og definere
systematiseringen ut fra dette.  Hvem skal være bruker og
hvilke behov har de ulike brukerne?  Hvordan kan en
tilrettelegge slik at det er enkelt og effektivt å finne det
som utbes?  Kristiansand kommune har definert et sett
med kategorier som ikke er for finmasket, men likevel
såpass avgrenset at de er lette å finne fram i.  

Eksempler på ulike kategorier er: Søknad, Vedtak,
Ferdigattest/brukstillatelse, Kart, Tegninger, Ansvar/ -
kontroll og Korrespondanse/annet.   
Kristiansand kommune har valgt å skanne hele

byggesakarkivet.  Dersom en velger å bare skanne deler
av arkivet er det viktig å ta en bred diskusjon på hva en
velger å ikke skanne. 

Hvorfor valgte dere å digitalisere eiendomsarkivet? 
Digitaliseringsprosjektet ble til som et ledd i det
overbyggende prosjektet ”eDrammen 2009”. Her var 
det en uttalt målsetning at Drammen skal være en
foregangskommune når det gjelder å ta i bruk nye
digitale løsninger. Blant annet skal det legges til rette 
for selvbetjening i en del kommunale forvaltningssaker.
Noe av det viktigste med å digitalisere arkivene er
utsikter til redusert manuelt arkivarbeid, både for
saksbehandlere og for arkivpersonalet. I tillegg til dette
har vi vært motivert av å kunne levere eiendomsinforma -
sjon raskere, og ha bedre tilgjengelighet og kvalitet på
arkivmaterialet. Dessuten ønsker vi å unngå mer slitasje
på originaldokumentene, Videre får vi arkiver som er
ordnet i henhold til forskriftene, og som kan settes bort
og frigjøre verdifull plass på dokumentsenteret.

Hvorfor valgte dere å gjøre jobben selv?
Vi har valgt å utføre jobben selv, hovedsakelig for å
kunne beholde kompetanse i egen organisasjon.
Byarkivet ønsker å bygge opp en digitaliseringsenhet 
som kan ta flere digitaliseringsoppdrag blant eget
arkivmateriale, og kanskje også fra eksterne opp -
dragsgivere – eksempelvis andre kommuner.

Hvordan har dere løst henvendelser og bruk av arkivet
underveis i digitaliseringsprosjektet?
Eiendomsarkivet er vårt kanskje mest benyttede arkiv, og

DRAMMEN
Oppdragstaker: Drammen kommune. Prosjektet er
organisert under virksomhet Service og
administrasjon, hvor Drammen byarkiv er en avdeling.
Prosjektperiode: 2005-2013. (Skanning kom i gang i
2007. Planlagt ferdigstilt april 2013)
Arkiv: Papirbasert eiendomsarkiv og planarkiv.
Eiendomsarkivet består av byggesaker, vann og
avløpssaker, oppmålingssaker og seksjoneringssaker. I
tillegg er det en god del byggesaker som har ligget på
mikrofilm.
Omfang og periode: Eiendomsarkivet: 424 hm.
Planarkivet: 24 hm. Mikrofilmer: 64 ruller / 36.000
bilder.
Periode: Eiendomsarkivet: ca 1870 – 2005. Planarkivet:
1992 – 2005. Mikrofilmer: ca 1870 – ca 1970.



Arkheion -  1#2012 5

det har oppstått behov for å se i mappene underveis i
digitaliseringsprosessen. Dette har vi ofte løst ved at den
etterspurte mappen har blitt prioritert i jobbkøen, og
dermed har blitt digitalt tilgjengelig ganske hurtig. I de
relativt få tilfellene det ikke har vært mulig å vente på
digitaliseringen har vi lånt ut mappen, med det ekstra
arbeidet det har medført.

Hvordan samsvarer prosjektets målsetninger og rammer
med oppnådd resultat? 
Vi ser at det er gode utsikter til å oppnå målsetningene
våre, nå som prosjektet nærmer seg sluttfasen. En betyde lig
del av eiendomsarkivet er ferdig digitalisert og til gjengelig
for saksbehandlerne i kommunen, med den effektivi -
seringsgevinsten det medfører. I tillegg har vi gitt innsyn i
eiendomsarkivet på en publikums-pc i resepsjons området på
rådhuset. Vi er noe usikre på hvor snart vi kan oppfylle
målet om å overføre eiendomsarkivet til depot, hvor det er
lavere oppbevaringskostnader enn i de ettertraktede
arealene til dokumentsenteret. Så langt viser bruk og
tilbakemeldinger at det blir nødvendig med noe etterarbeid
for å sikre god nok kvalitet i det digitale arkivet.

Vil det digitaliserte arkivet bli tilgjengelig for publikum? 
I så fall hvordan?
I tillegg til publikums-pc på rådhuset vil de digitale
arkivene dessuten bli tilgjengelig for publikum gjennom
en internettbasert løsning i en eller annen form. Det er
imidlertid ikke avklart hvordan dette skal gjøres - hverken
valg av teknisk løsning, hvorvidt det skal legges restrik -

sjoner på hvem som skal ha tilgang til hva, eller om
tjenesten skal være gratis eller betalingsbelagt.

Hvilke råd vil dere gi til en kommune som har planer om 
å digitalisere sitt eiendomsarkiv?
Det bør ligge en klar strategi til grunn dersom kommunen
vurderer å utføre arbeidet selv. Ikke regn med at det er
penger å spare på dette.
• Sett av rikelig med tid til planlegging.
• Skill mellom a) ordningsarbeidet som må utføres i 
forkant og b) selve digitaliseringen. Begge prosessene 
kan gjøres samtidig, og bør kanskje det dersom 
arbeidet skal utføres internt.

• Sørg for at alt materialet som skal digitaliseres er 
identifisert før oppstart.

• Husk å sette av penger til drift.
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Legger digitaliseringsprosjektet ut på
anbud og resultatet ut på nett
Det er to hovedgrunner til at vi velger å digitalisere eien -
domsarkivet. I første omgang har vi fokus på saksbehand ler,
men det er også et sterkt ønske om å publisere arkivene
åpent for publikum. Men før det kan gjøres, så må vi være
100 % sikre på at gradert informasjon ikke blir publisert. 
Lillesand kommune har som mål å øke innbyggernes

engasjement for lokaldemokratiet og har i lengre tid valgt 
å publisere både postlister og
tilhørende dokumenter på
nettet.  Arkivleder Risdal Flyv -
holm har planer om å videreføre
dette prinsippet også når
digitaliseringsprosjektet er ferdig. 
Vi ønsker å legge dokumen -

tene ut på hjemmesiden vår fritt
tilgjengelig i fulltekst, slik vi
vanligvis gjør med den løpende
journalføringen. I anbudet har 
vi med at leverandøren skal
offentlighetsvurdere alle
dokumentene i arbeids proses sen.
Det er avgjørende at denne
jobben gjøres grundig, før vi
velger å publisere dokumentene.
Vi anser ikke en påloggings -
løsning som et godt alternativ.  

LEGGER JOBBEN UT PÅ ANBUD

”Det har aldri vært aktuelt å
gjøre jobben selv. Vi har ikke
spisskompetanse på område, og

har dessuten behov for å bruke alle våre ressurser på den
daglige arkivdanningen”, sier Risdal Flyvholm.
Kravspesifikasjonen er allerede ferdig og anbudet vil bli lagt
ut til høsten. Målet er å få digitalisert om lag 70 hyllemeter
med henholdsvis Gårds/bruks nummerarkiv, Landbruksarkiv
og Oppmålingsarkiv. Papirarkivet går fra ”tidenes morgen”
og frem til 2007, da kommunen ble fullelektronisk. Planen er

at digitaliserings prosjektet skal
være ferdig i løpet av høsten
2013.  
Lillesand kommune ønsker å
dra lærdom fra tilsvarende
prosjekter. Risdal Flyvholm har
bl.a. forhørt seg med nabo -
kommunen Kristiansand. 
”Vi har tett samarbeid med
Kristiansand kommune, og de
har spesielt pekt på nødven dig -
heten av å ha nok tid til
oppfølging av leverandør
underveis i arbeidet. Denne
oppfølgingen har stor betyd -
ning for kvaliteten på det
ferdige resultatet. Vi har også
hørt fra andre kommuner via
ulike kanaler, som gjør jobben
selv. Det har vist seg å være
krevende å komme i mål, og
derfor har dette aldri vært et
alternativ for oss.” •

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
TEKST / FOTO : YNGVE SCHULSTAD KR I S TENSEN

Lillesand kommune i Aust- Agder er en av flere norske kommuner som

planlegger å digitalisere eget eiendomsarkiv. Kommunen har valgt å

legge digitaliseringsprosjektet ut på anbud, da de verken har spiss -

kompetanse eller ressurser til å utføre jobben selv. Formålet med

digitaliseringen er i første rekke å tilgjengeliggjøre arkivene for

kommunens saksbehandlere. Arkivleder Laila Risdal Flyvholm håper

imidlertid at sørlandskommunens om lag 10.000 innbyggere, også vil 

få glede av resultatet når digitaliseringsprosjektet er ferdig. 
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Ved HiOA har vi sett nærmere på hvordan det er
mulig å integrere Facebook opp mot arkivet. Det er
utviklet en ferdig løsning som integrerer Facebook og
en Noark 5 arkivstruktur. Denne løsningen fungerer
veldig bra, men vi ønsker imidlertid en kryss -
plattformløsning. Derfor holder vi på å utvikle dette
på nytt i en åpenkildekode applikasjon som heter
FBFangst. Formålet med disse løsningene er å demon -
strere hvordan arkivet og sosiale medier kan inte -
greres. Med slike løsninger tilgjengelig, kan en
kommune med dyktige IT folk selv videreutvikle dette
til eget bruk, eller bruke løsningen til å etterspørre 
en bestilling fra en leverandør.

EGEN APPLIKASJON FOR DATAFANGST

For å integrere Facebook og arkivet må man lage 
det som kalles for en Facebook applikasjon. Dette er
en type webbasert applikasjon, som kjører på en egen
maskin på Internett (ekstern til Facebook) og som
bruker lite av Facebooks egne ressurser. FBFangst er
en slik webbasert applikasjon (utviklet i php) og vil
kunne kjøres på en maskin kommunen selv kon -
trollerer, noe som gjør det mye enklere å integrere
Facebook mot arkivet.
En Facebook applikasjon får kun tilgang til de

dataene brukeren selv godkjenner. Når FBFangst
installeres i Facebook profilen må brukeren selv
samtykke til hvilken informasjon FBFangst har lov til 
å fange. Det er interessant å se at praktisk talt all

informasjon kan fanges på Facebook, så lenge bruk -
eren samtykker.
FBFangst vil være mest nyttig der en kommune

bruker Facebook for innbyggerdialog. Kommunen
kan opprette en gruppe og la diskusjonen skje der,
for senere å fange og importere hele dialogen inn i
arkivet. Det bør imidlertid være tydelig at deltakelse 
i Facebook-gruppen medfører at din identitet og
kommentarer blir arkivert. FBFangst kan også brukes
til å fange sider og innlegg på kommunens Facebook
profil. 

INTEGRASJON MED NOARK 5 

Det som er utviklet så langt kan fange grupper,
eventer og sider. Men FBFangst skal utvides til å fange
mer. Personlige meldinger i innboksen bør også
kunne fanges. FBFangst er utviklet på en måte som
gjør at den lett kan integreres med andre Noark
systemer hvis de er utvidet til å støtte denne type
kilde. Applikasjonen stiller bare krav til en fornuftig
utvidet dokumentfangst funksjonalitet i et Noark
system. Disse kravene og forventet funksjonalitet
bryter ikke med standarden. På mange måter viser
dette prosjektet fleksibiliteten i versjon 3 av Noark 5,
da det tar i bruk mulighetene med Virksomhet -
spesifikkeMetadata og utvider Mappe med to nye
Mapper: FBGruppeMappe og FBVeggInnlegg.
FBGruppeMappe fanger data om gruppen som
inkluderer tittel, eier, opprettelse osv.  

Datafangst av sosiale medier

HØGSKOLEN I  OSLO OG AKERSHUS
TEKST: THOMAS SØDR ING

FBFangst

En gruppe studenter og en førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HIOA) har sett på muligheten
for å fange opp arkivverdig dokumentasjon fra det sosiale mediet Facebook.

Problemet er klassisk. Den teknologiske utviklingen skjer uten å ta hensyn til arkivet. Men

hvis vi skulle tatt hensyn til arkivet, så hadde den teknologiske utviklingen aldri kommet så

langt. Sosiale medier er kommet for å bli. Men disse mediene må temmes og integreres

med arkivet. 
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FBVeggInnlegg representerer et innlegg på veggen til
gruppen og inneholder både tekst og  brukeridentifika -
sjon. FBFangst bruker en utvidelse av BasisRegistrering
som heter FBRegistrering og hver kommentar til et
vegginnlegg lagres som en egen registrering.  Disse
utvidelsene vil også bli integrert i uttrekksmodulen slik 
at et uttrekk med disse dataene lett kan godkjennes ved
avlevering til depot. En av de viktige elementene her er
bruken av Facebook identifikatorer og den virkelige
identiteten til brukeren. Alle Facebook brukere er
identifisert etter et unikt ID, en streng som består av 15
tall. Det er viktig å bevare denne informasjonen for å
verifisere hvem som egentlig kommenterte, men samtidig
er det ikke gitt at disse identifikatorer vil være i bruk i
framtiden.

DOKUMENTFANGST I SOSIALE MEDIER ER MULIG

FBFangst viser at dokumentfangst fra Facebook er mulig.
Det finnes mange forskjellige verktøy som kan hente ut
Facebook informasjon. FBFangst er derfor ikke noe

enestående programvare. Det innovative er imidlertid
integrasjon mellom Facebook og Noark.  Integrasjon med
Noark kjernen er også ukomplisert, noe webservices
sørger for. Der det blir komplisert er når det skal gjennom
sikkerhet/pålogging på saksbehandlingssystemet/arkivet.
Men dette kan løses.  Mange spørsmål dukker opp når en
slik applikasjon er ferdig, noen praktiske, noe etiske og
dette er noe vi ønsker å jobbe med framover.  
FBFangst er utviklet for å vise hvor enkelt datafangst i

sosiale medier kan være. Når vi er ferdig så trenger du
bare å søke i Facebook for FBFangst og applikasjonen
installeres rett i profilen din. Det eneste du vil bli nødt til
å gjøre er å endre innstillingene til å peke til din egen
Noark kjerne, men det kan også bli mulig å eksportere
informasjonen til xml format for de som ønsker det.
Dette er en kostnadseffektiv dokumentfangstløsning,
som ivaretar autentisiteten. Sannheten er at utfordringen
framover der kommunen bruker sosiale medier, ligger
mer i hvordan kommunen skal nå ut til de som ikke er
tilstede. •

Foto: iStockphoto

Les mer om prosjektet på:
http://student.iu.hio.no/hovedprosjekter/2011/data/33/index.htm
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BERGEN BYARKIV
TEKST: ARNE SK IVENES ( L EDER FOR NORSK KOMITÉ FOR VERDENS DOKUMENTARV )

Norges Dokumentarv
8. februar 2012 så første versjon av Norges Dokumentarv dagens lys. Det er etablert med utspring i

UNESCOs program Memory of the World.

BAKGRUNN:

Programmet Memory of the
World ble etablert av UNESCO i
1992. 
Programmets mål er blant annet
å: øke medlemslandenes bevisst -
het om sin egen dokumentarv,
spesielt den delen som har stor
betydning for verdens felles
hukommelse, oppfordre til vern
av dokumentarv som har global,
nasjonal og regional betydning
og gjøre denne arven tilgjengelig
for et størst mulig publikum ved

hjelp av den mest egnede teknologi. Det ble etablert et
internasjonalt register over de mest fremtredende
eksemplene på denne dokumentarven.
En norsk komité ble oppnevnt i 1999 og tre norske

objekter ble innlemmet i det verdensomspennende
registeret: ”Et dukkehjem” av Henrik Ibsen, Lepraarkivene
i Bergen og Roald Amundsens film fra Sydpolen 1911. 
I 2010 ble Thor Heyerdahls arkiv tatt opp i registeret.
Den norske komitéen gikk i passivitet tidlig på 2000-

tallet. Den ble reetablert vinteren 2009/2010 av Den norske
UNESCO-kommisjonen. Komiteen består i dag av: Arne
Skivenes (Bergen Byarkiv, leder), Kristin Bakken (uavhengig
representant, Riksantikvaren), Bjørn Bering (Norsk
Kulturråd), Jenny Fjellheim (Rørosmuseet, oppnevnt av
Sametinget), Lise Gustavson (Norsk Filminstitutt), Ivar
Fonnes (Riksarkivar), Jon Arild Olsen (Nasjonalbiblioteket),
Susanne Berg-Hansen (sekretariatet for Den norske
UNESCO-kommisjonen). Synne Stavheim (Norsk kulturråd)
er komiteens sekretær. 
Etter innledende forberedelser i 2010 har komiteen

arbeidet i 2011 for å etablere et nasjonalt register, Norges
dokumentarv. Oppbevaringsinstitusjonene har vært
trukket inn i arbeidet med å finne gode kandidater, og det
kom inn i alt 71 nominasjoner fra 21 institusjoner. Etter en
grundig prosess har komiteen tatt 51 av disse inn i regis -
teret i denne omgang. I tillegg er det besluttet å ta inn de
4 objektene som allerede er i det internasjonale registeret.

I registeret er komitéen glad for å kunne finne både en del
av de selvsagte ikoner som har fått sin selvfølgelige plass
og mer overraskende innslag. Totaliteten er selvsagt ikke
representativ etter bare første runde, flere viktige felter
og hendelser som har vært med på å forme vårt samfunn
glimrer ennå med sitt fravær. Det gir god grobunn for en
god og interessant prosess ved neste anledning, som er
2013.

HVA ER KOMMET MED?

Fullstendig oversikt over registeret finner du på Norsk
Kulturråds nettsted:
http://www.norskkulturrad.no/2012/02/her-er-norges-
dokumentarv/.  

En gjennomlesing er som en reise gjennom merkesteiner i
norgeshistorien, ikke alle, men en god del av de viktigste.
Her finner vi noen av de dokumentene som definerer
Norge som nasjon: grunnloven av 1814 med sine for -
arbeider, godkjennelsen av det norske flagg i 1821,
manuskriptet til ”Ja, vi elsker”, den store grenseforret -
ningen fra omkring 1750 da hele den norske riksgrensen
ble gått opp.  Her er den første kirkeboken, folketellingen
av 1801, emigrantprotokoller og rettsprotokoller fra
hekseprosesser. Her er næringslivskilder som Åker gårds
arkiv, Kongsberg våpenfabrikk og nordlandshandels -
arkivene fra Bryggen. Her er arkivene etter Ivar Aasen,
Edvard Grieg og det innsamlede materialet etter
Asbjørnsen og Moe og etter Lindemann. Her er foto arkiver
etter Knud Knuden og Sophus Tromholt, lyden fra Bjørge
Lilleliens mest kjente fotballkommentar (Norge-England 
2-1, 1981) film fra Sydpolen 1911 og Filmavisen og TV-
programmet fra Hurtigruten 2011 (heldigital kilde). Og ett
dokument som er hugget i stein, Kulisteinen ved Smøla,
som den første beretning om at landet Norge er blitt
kristnet. 
Komitéen mener at det er en overraskende god

representativitet og dekning til å være første versjon av
registeret. Vi antar at listen blir studert nøye, og at huller og
mangler vil bli oppdaget og rettet opp ved neste korsvei. 
Mottakelsen av registeret har vært god. Det er blitt mange
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medieomtaler. De fleste konsentrerer seg om å fremheve det
lokale innslaget, Kulisteinen, Ivar Aasen eller Larvik grevskap.
Men mange omtaler også helheten og gjør vurderinger av bredde
og sammensetning. Og flere kommenterer spennvidden mellom
for eksempel grunn loven på den ene siden og Bjørge Lilleliens
jubelbrøl eller det langsomme hurtigruteprogrammet på den
annen. Av de kritiske røstene kan nevnes Rogalands avis som
savner innslag fra Rogaland og Norsk Arkivråd som savner
oppmerksomhet rundt digitale arkiver. Mer spesielt er Vårt Lands
oppslag som anklager komiteen for ”himmelropende historie -
løshet” og ”monopolisering av historien” siden ”bare 4” innslag
er religiøse dokumenter. At de dermed glemmer Kulisteinen (som
er det første dokumentet som nevner Norge som et kristent land)
og protokollen fra hekseprosessene i Finnmark, får så være. Verre
er det at de ikke har fått med seg at komiteen ikke nominerer,
det er det oppbevaringsinstitusjonene som gjør. 
Overfor nettopp Arkheions lesere er en nødt til å kom mentere

den svake representasjonen fra kommunal sektor. Det er få
kommunale arkivinstitusjoner som har engasjert seg og sendt inn
forslag, og det er få innslag fra kommunal virksomhet på listen.
Det er også få privatarkiver som er foreslått fra kommunale
institusjoner. Hva er dette? Falsk beskjedenhet? Lav prioritering?
Ikke viktig nok? Mitt syn er at det kommunale arkivmiljøet her
har forsømt en god mulighet til å stille ut sine skatter. Det har
også forsømt en mulighet til å trekke nye ressurser til  arkiv -
arbeidet. Men det kommer flere anledninger.
Det er ikke unaturlig om både første og andre runde i en slik

prosess vil preges av de store nasjonale institusjonene, Riksarkivet
og Nasjonalbiblioteket. Til deres 
ros skal sies at de har vært relativt
tilbakeholdne med å lansere
forslag, det har absolutt vært plass
for mer lokale innslag, og det er
absolutt plass til mange flere.
Mange nyvinninger i utvikling av

velferdsstaten ble utviklet av
kommunene. Idrett og kultur er
aktiviteter med rot i nærmiljøet.
Mange av landets kulturperson -
ligheter har fått sin inspirasjon og
utgangspunkt i sitt hjemlige miljø,
langt fra hovedstaden. Mange
næringsveier har av naturlige
årsaker sine sentra langt fra by -
samfunn. 

HVA NÅ?

Komitéen håper at de som har 
fått objekter inn i registeret
utnytter de muligheter som 
finnes til formidling og tilrette -
legging. 

Og komitéen håper på en like god
runde med spennende
nominasjoner om to år. •

Øverst: Kristiania og Aker Fattigvesens arkiv er 
ett av de få kommunale arkivene i Norges
Dokumentarv. (Oslo Byarkiv)

Midten: Kvenske og samiske dokumenter fra
Kistrand kommunearkiv 1845 - 1914 viser
flerspråklighet i administrasjonen tidligere enn før
antatt. (Statsarkivet i Tromsø)

Til venstre: Bergens borgerbok 1550 - 1751 er
landets eldste borgerbok og representerer
borgerskapsinstitusjonen i de norske byene.
(Bergen Byarkiv)

Side 10: Formannskapslovene av 1837 representerer
starten på det kommunale selvstyret (men ikke på
kommunene som sådan) og hører selvsagt med i
Norges Dokumentarv. (Stortingsarkivet)
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IKA MØRE OG ROMSDAL
TEKST: V I BEKE SOLBAKKEN LUNHE IM

Formannskapslovene 175 år
Den 14. januar 2012 var det 175 år sidan formann -
skaps lovene blei vedtatt. Dette la grunnlaget for ei
eineståande utvikling av velferd og lokalt sjølvstyre. 
Formannskapslovene består av to lover; ei for byane
og ei for bygdene. Det var ”Lov om Formandskaber
paa Landet samt om Bestyrelsen av Districternes
almindelige Commune-Anliggender” og ei tilsvarande
for ”Kiøbstæderne”. Lova for landdistrikta inneheld
også reglar om amtskommunen, det vil seie dagens
fylkeskommunar. 
Formannskapslovene delte landet inn i formann -

skapsdistrikt, kommunar, som blei styrt av valte organ.
Desse folkevalde forsamlingane fekk mellom anna
bestemme over lokale saker både i byane og på
landsbygda. 
Dei eldste formannskapsprotokollane vi har i

magasinet vårt skriv seg frå 1837 og 1838. Molde
kommune var ein av dei kommunane som var tidleg
ute med å halde formannskapsmøte. Det første 
møtet blei halde så tidleg som 1.mai 1837, berre 
fire månader etter at lova var vedtatt. 
Sjølve protokollen er i folioformat, som er noko

større enn dagens A4 format. I tillegg er protokollen
ført i gotisk handskrift, i motsetning til i vår tid, kor
det utelukkande brukast trykte bokstaver. 
Den fyrste setninga i protokollen er: ”Aar 1837

den 1.ste Mai Klokken 9 Formiddag samledes
Molde Byes Formænd i Kjøbmand Dahls
Huus for imellem sig at vælge en Ordfører
og en Viceordfører”. Tollkasserar
Brinchmann vart valt til ordførar med 3
stemmer og kjøpmann Dahl til
varaordførar med 3 stemmer. Vidare får vi
kjennskap til at møta skal ”afholdes i
Ordførerens Bopæl førstkommende
Løverdag Klokken 3 Eftermiddag og siden
hver fjortende Dag til samme Tid og
Sted.” Møtet var kort, og det blei ikkje
behandla fleire saka på det møtet. 

Inne i Storfjorden ligg Stranda kommune, som også
dekte det som i dag er Stordal kommune. Det første
heradsstyrevalet den 26. juni 1837 valde 8 mann frå
Stordal og 12 menn frå Stranda. Det fyrste formann -
skapsmøte byrjar med å vise til loven frå 14.januar
1837. Laurdag 24. februar 1838 var det ”Møde paa
Slyngstad i Andreas Olsens Huus”. Alle represen -
tantane kunne ikkje møte på den historiske hendinga.
Vi kan lese at Ole Pedersen Opsaug frå Stranda var
fråverande. Nicolai Engeseth vart valt til ordførar, trass
i at han ikkje var særleg skrivefør. Den første
formannskapsprotokollen til Stranda er difor ført av
ein ung lærar, Severin Knutson Overvoll. 
Kommunane har hatt ein formidabel vekst sidan

1837. På 1800-talet besto oppgåvene stort sett av
skulevesen, fattigvesen
og vegsaker. I første
halvdel av 1900-talet
involverte
kommunane seg 
mellom anna i
samferdsle -
selskap,
kraftutbygging,
landbruk,
sosiale

Den 14. januar 2012 var det 175 år sidan formannskapslovene blei vedtatt. Dette la grunnlaget 

for ei eineståande utvikling av velferd og lokalt sjølvstyre. 

«Aar 1837 den 1.ste Mai Klokken 9 Formiddag samledes Molde Byes Formænd                    
Foto: Ragnar H. Albertsen, SEDAK-senteret
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oppgåver og forsyningsoppgåver. Etter andre verds -
krigen var kommunane opptatt av gjenreising,
regulering og bustadbygging. I dei seinare åra har
kommunane gått føre på kulturfeltet, i nærings -
utvikling, fritids- og integreringstilbod.
Tilgongen til dei kommunale møta har også endra

seg mykje dei siste 175-åra. Både samfunnsutviklinga
generelt og den tekniske utviklinga har satt preg på
dagens kommunar. Som vi kan sjå av utdraga frå
protokollane ovanfor kunne kommunestyremøta bli
haldne i privatpersonars hus på midten av 1800-tallet. 
I dag er situasjonen ein anna. Den teknologiske
utviklinga har ført til at det er lett å tilegne seg offent -
lege dokument. Til dømes legg Molde kommune ut
både innkallinga, saksframlegga og protokollen i pdf-
format på sine heimesider.

Stranda kommune har tatt steget enda eit skritt
lenger. På deira heimesider kan publikum i tillegg 
følgje møta direkte på web-tv. Har du ikkje tid til å sjå
møtet direkte, eller kan hende du vil sjå det i reprise er
det ikkje noko problem. Då kan du bare velje deg eit
opptak i web-tv arkivet! 
Møtebøkene til både kommunestyra og formann -

skapa er svært interessant materiale for historieinteres -
serte. Mangfaldet er stort, og det er store forskjellar
mellom dei einskilde kommunane. IKA Møre og
Romsdal er i gong med å digitalisere møtebøkene til
kommunane, og desse vil bli tilgjengelig for alle å lese
på internett om ikkje altfor lenge. Alle er velkomne til 
å bla i protokollane på lesesalen vår. •

                  i Kjøbmand Dahls Huus for imellem sig at vælge en Ordfører og en Viceordfører.»

Kilde: IKAMR. Stranda kommune, formannskapsprotokoll 1838-1868



BERGEN BYARKIV
TEKST: AS LAK WI IG

Selv om dette åpenbart er en god ide som kan
revolusjonere vår formidling av arkiv, så finnes det en
del grunnleggende utfordringer som må håndteres for
at Arkivportalen skal bli en suksess. Prosjekt for
standardisering av arkivbeskrivelse ble
etablert for å møte noen av disse
utfordringene. Som navnet
antyder grodde prosjektet
frem fra en erkjennelse av
at det er en manglende
enhetlig standard for
registrering av
opplysninger om
arkivskapere og
arkiver, og at dette
er problematisk når
informasjon fra de
forskjellige
institusjonene stilles
side ved side i en
felles portal. Det er for
eksempel ikke
tillitvekkende om
arkivene etter tilsynelatende
identiske institusjoner i Bergen
og Trondheim blir klausulert
forskjellig eller at divergerende bruk av
kodeapparat gjør at man får opp forskjellige
typer arkiver fra forskjellige institusjoner i samme søk. 
Om man har flere standarder så har man ingen. I det

kommunale og fylkeskommunale arkivmiljøet har det
vokst frem forskjellige registreringspraksiser ved de
ulike institusjonene. De fleste har brukt registrerings -
systemet ASTA som har gitt mange muligheter med
hensyn til hva som kan registreres av metadata rundt
det enkelte arkiv, men som ikke gir like strenge føringer
for hvordan dette registreres. Prosjektet sikter mot å
lage anbefalinger om hva som bør være med i
beskrivelser av arkiver og arkivskapere/ aktører og

hvordan dette bør gjøres. Det betyr at det blant annet
må lages generelle skriveregler for aktørnavn,
arkivnavn og serienavn og videre at det lages anbefalte
regler for bruk av øvrige kategorier, felt og koder i

ASTA. Et tilsvarende prosjekt ble startet ved
statsarkivene i 2005 da man ved

utarbeidelse av en felleskatalog, så
at der var store forskjeller i
beskrivelsene ved de
forskjellige statsarkivene.
De kom et godt stykke på
vei før prosjektet
strandet pga.
ressursmangel. De
ønsker nå å fortsette
dette arbeidet, men ser
at, siden mye er felles,
vil det være mer
rasjonelt å samkjøre
arbeidet med
kommunearkiv miljøet. 
Prosjektet skal i

utgangspunktet også
omfatte utvikling av samspill

mellom arkivportalen og
wikiløsninger. I arkivportalen finner

man informasjon om spesifikke
arkivskapere og arkiver. Tanken er da at man kan

etablere lenker fra arkivportalen til generelle artikler
om arkiv- og arkivskapertypene i wiki-løsninger. Mange
serier vil også være egnet for beskrivelse i mer generelle
former utenfor våre lister. Eksempelvis ville en artikkel
om hva en kopibok er og hvilken funksjon kopiboken
normalt har hatt, kunne være en berikelse for en
ukyndig bruker av arkivportalen (i dag får man «mente
du kokebok» når man søker i wikipedia). Om man
lenker fra en arkivskaperomtale av en kemner i en
bestemt kommune i arkivportalen til en artikkel om
kemneren i wikipedia vil informasjonen om arkivskaper

Prosjekt for standardisering av
arkivbeskrivelse
I Arkivportalen ligger det et potensial til å samle arkiv-Norge til ett rike. Publikum kan søke

informasjon på tvers av institusjoner og geografi i det man håper skal bli en komplett nasjonal

arkivdatabase. 
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settes inn i en større sammenheng. Informasjon som
legges i wikiløsningen vil slik være en standardisert
generell beskrivelse av elementer man finner i
arkivportalen. 
Prosjekt for standardisering av arkivbeskrivelse ble

igangsatt på ledermøtet ved KAI-konferansen i 2010,
etter at en forprosjektgruppe hadde lagd et mandat og
gjort noen innledende undersøkelser omkring
registreringspraksiser ved et utvalg kommunale og
fylkeskommunale arkivinstitusjoner. Prosjektet ble noe
satt tilbake da prosjektleder skiftet jobb og måtte gå ut
av prosjektet. IKA Kongsberg dro så prosjektet i gang
igjen i desember 2011. I mellomtiden hadde Riksarkivet
med hjelpere utarbeidet en prosjektsøknad til kultur -
rådet som alle møtedeltakerne stilte seg bak. På møtet i
desember sa Bergen Byarkiv seg villige til å ta på seg
prosjektlederansvaret og ordne det slik at vi får etablert
en ny prosjektgruppe og en ny styringsgruppe. Alle i
KAI-miljøet (Kommunale arkivinstitusjoner) ble invitert

til å delta i en eller begge gruppene og de fleste har
sagt ja. I tillegg vil det bli representasjon fra Stiftelsen
ASTA, LLP og arkivverket. I slutten av
januar i år ble prosjektet tildelt
350 000 kr. fra Norsk
Kulturråd. Selv om dette
bare var halvparten av
hva det ble bedt om er
målet likevel å legge
grunnlag for en felles
standard og
omforente prinsipper
for registrering i
ASTA. Om prosjektet
skal lykkes så må det
uansett legges ned
vesentlig egeninnsats og
utvises mye velvilje fra de
deltagende institusjonene. • 
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IKA VEST-AGDER
TEKST: BÅRD RAUSTØL

Krigsarkiver.no er et samarbeid mellom Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA),

Statsarkivet i Kristiansand og Stiftelsen Arkivet – senter for historieformidling og fredsbygging.

Sammen har de tre institusjonene gjort lite kjent og lite brukt kildemateriale om andre

verdenskrig i Agder tilgjengelig på en egen nettside. 

FORMÅL OG INNHOLD

Hovedmålgruppen for Krigsarkiver.no er elever i videre -
gående skoler. I kunnskapsløftets læreplaner i historie
står elevenes arbeid med primærkilder helt sentralt. Mye
relevant lokalt arkivmateriale har til nå vært mer eller
mindre utilgjengelig for bruk i undervisningen om 2.
verdenskrig. Det har blant annet vært vanskelig å vite
hvor relevant materiale finnes og det har vært lite
kjennskap til hva som er relevant for elever i videre -
gående skoler og på hvilken pedagogisk måte
materialet kan brukes. 
Hos IKAVA, statsarkivet og Stiftelsen Arkivet finnes

det mange kilder fra og om 2. verdenskrig. Det er ulike
typer kilder, både trykte og utrykte, og de gir alle et
vesentlig bidrag til Agders historie under krigen. Mange
av arkivene inneholder opplysninger som gjør det
interessant å belyse andre aspekter ved 2. verdenskrig
enn det som til nå har stått i forgrunnen i historie -
undervisningen. Flere arkiver fra 1940-årene har blitt
åpnet etter at de fram til
nå har vært klausulert.
Det er et mål med
prosjektet at elevene skal
ta slike nye, tilgjengelige
kilder i bruk i en riktig
pedagogisk ramme.
Skanning og digita -

lisering av ulike arkiv -
dokumenter har stått
helt sentralt i arbeidet
med Krigsarkiver.no. Det
er lagt ned mye arbeid i
å kartlegge og finne
fram hva som fins av
kilder i arkivene som kan
være meningsfylt å
arbeide med i videre -
gående skole. 

Krigsarkiver.no har et undervisningsopplegg som blant
annet skal gi elevene kunnskap om ulike typer arkiver
og hva de inneholder, spesielt arkiver som til nå har vært
lite brukt. Men tilbudet har også som mål å få elevene
til å reflektere over hvordan grensene mellom ”rette”
og ”gale” holdninger og handlinger under krigen har
blitt skapt og opprettholdt. Det er i tillegg meningen at
studier av menneskers valgsituasjoner i fortida skal
utvikle elevenes historiebevissthet. Elevenes arbeid med
dilemmaer og refleksjon rundt vanskelige spørsmål står
sentralt.

FOKUSOMRÅDER

I undervisningsopplegget skal elevene blant annet
definere ulike begreper, svare på spørsmål ved hjelp av
bruk av forskjellige kilder og diskutere og reflektere over
ulike problemstillinger. Krigsarkiver.no har fokus på kilder
som kan gi økt interesse for fortiede og tabubelagte sider
ved okkupasjonshistorien. Økonomisk kollaborasjon er et

av disse områdene.
Byggebransjen befant seg i
en kryssild mellom ulike
gruppers interesser, behov,
for ventninger, press og
krav. Firmaer som ikke
ønsket å samarbeide med
tyskerne overhodet, måtte
ofte legge ned. Hvor gikk
grensene mellom hva som
ble ansett som rett og
galt?  Her skal elevene
blant annet definere ulike
begreper som
”Tyskerarbeid” og
”Brakkebaron”. De skal
ved hjelp av kildene svare
på spørsmål om hvilke
firmaer som samarbeidet

Krigsarkiver.no 
- et undervisningstilbud på nett

Krigsarkiver.no
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med okkupasjonsmakten og hvilket arbeid de utførte. 
Et annet interessant emne er kinodrift under krigen. Også
her reises det mange spennende spørsmål. Hvorfor ble det
for eksempel vist så mange svenske filmer på norske kinoer
under krigen? Hvorfor hadde noen kinoer høye besøkstall
gjennom hele krigen, mens andre kinoer ble rammet av
kinostreik? Ulike kommunale kinoarkiver kan gi elevene svar.
Andre sentrale temaer på Krigsarkiver.no er ”Skolen i krig”

og ”Det sørlandske holocaust”. Her tas det blant annet opp
spørsmål om hvorfor lærere ble arrestert, hvorfor skoler ble
konfiskert av okkupasjonsmakten og om hvorfor alle jøder
som hadde fast bopel i en Agder-kommune overlevde
jødeforfølgelsen.

OVERFØRINGSVERDI

I første omgang skal nettstedet og undervisningsopplegget
tilbys videregående skoler i Vest-Agder. Krigsarkiver.no ble

offisielt lansert på Lister videregående skole, avd. Flekkefjord
8. mars i år. Det er meningen at nettstedet skal utvikles videre
i årene framover, blant annet med økt skanning og
digitalisering av kilder og med flere relevante fokusområder.
På sikt er det også ønskelig at nettsiden skal få nasjonal
overføringsverdi.  

Prosjektet Krigsarkiver.no er støttet økonomisk av Abm-
utvikling/Norsk kulturråd, Vest-Agder fylkeskommune og
flere av kommunene i Vest-Agder. •

Foto over: Statsarkivet i
Kristiansand,
Kristiansand
politikammers arkiv

Til høyre: Landssviksak
mot firmaeier. Kilde:
Statsarkivet i
Kristiansand,
Kristiansand byrett.
Domprotokoll
straffesaker 1944-1947.

Over: Fra første møte i
Flekkefjord kinostyre etter krigen.
Kilde: IKAVA. Flekkefjord bys
arkiv. Forhandlingsprotokoll
Flekkefjord kino 1925-1947
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VISMA
TEKST: HARRY MYRENE

Hvor hel er egentlig kommunens
elektroniske arkivering? 

Mange norske kommuner har besluttet å innføre helelektronisk arkivering, og mange hevder de har

et fullstendig elektronisk arkiv allerede i dag. Men er dette riktig? Hva med den betydelige andelen

av saksbehandlingen som skjer i ulike fagsystemer uten elektronisk arkivering? Hva skal til for at det

elektroniske arkivet blir helelektronisk? 

Alle kommuner har en rekke forskjellige fagsystemer som
primært skal dekke behovene for saksbehandling i de ulike
fagenhetene. De aller fleste av disse fagsystemene er
fullstendig dokumentbærende for de oppgavene som skal
løses, og de er i praksis virksomhetskritiske for fagenhetens
daglige gjøremål. Det er fortsatt papirarkivene som er
dominerende for disse fagsystemene. Papirdokumenter
skrives ut, kopieres, organiseres og plasseres i fysiske
arkiver rundt omkring i kommunen. Ingen kommune kan
hevde å ha helelektronisk arkivering så lenge arkivene til
fagavdelingene og deres fagsystemer er papirbaserte. 

RISIKO FOR TAP

Riksrevisjonens kritiske rapport om risiko for store
dokumentasjonstap i kommunal sektor er snart halvannet
år gammel. Rapportens gjennomgang handlet blant annet
om sikring av papirbasert materiale, og funnene avdekket
følgende:
• Hver tredje kommune mener at de ikke har de 

nødvendige fysiske forutsetningene for å bevare sine 
papirarkiver

• Om lag 300 kommuner har i perioden fra 2000 til 2009 
opplyst om mangler ved sine arkivlokaler

• Hver tredje kommune mener at mangler ved 
arkivlokalene kan føre til arkivtap
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En av konklusjonene fra Riksrevisjonen var at «svak -
hetene i kommunal arkivsektor gir høy risiko for
betydelige tap av dokumentasjon med stor rettslig,
forvaltningsmessig og historisk betydning». 

ELEKTRONISK, HELT OG HOLDENT 

Den eneste løsningen på problemene mange kommuner
opplever med oppbevaring og sikring av papirarkivene er
overgang til elektronisk arkivering også i fagavdelingene.
Med bakgrunn i Riksrevisjonens funn bør kommunene på
nytt se på hvilke muligheter Noark5-standarden gir. 
Noark5-standarden skal kunne brukes for alle typer

arkivdanning, uavhengig av teknologisk løsning og type
organ. Alle former for aktiviteter som skaper dokumen -
ter som det er viktig å sørge for at oppbevares og gjen -
finnes i autentisk form, skal i prinsippet inngå i en løs -
ning for arkivdanning. Dette er helt uavhengig av om
dokumentene inngår i tradisjonell saksbehandling, hvor
mange år de skal oppbevares eller om de skal avleveres
til depotarkiv.
Standarden skiller mellom saksbehandling og arkiv, 

og en av de viktigste mulighetene den gir er å kunne
innføre en «arkivkjerne» som integreres med fagsys -
temene for å fange og oppbevare bevaringsverdig
materiale i egne Noark5-godkjente elektroniske arkiver. 

LØSER TEKNISKE UTFORDRINGER

I dag opplever mange kommuner at integrasjon mellom
fagsystem og arkivsystemer er komplisert og ressurs -
krevende. I Riksrevisjonens gjennomgang kommer det
fram at «kommunene og fylkeskommunene mangler
tilstrekkelig kompetanse, rutiner og systemer til å
vedlikeholde og sikre elektronisk dokumentasjon» og 
at «45 prosent av kommunene mener at utilstrekkelig
kompetanse og svakheter ved elektronisk arkivering i
stor eller svært stor grad kan føre til arkivtap».
Innføringen av en frittstående «arkivkjerne» i henhold

til Noark5-standarden sørger for at integrasjonen fra
hvert enkelt fagsystem blir mye enklere. Med en Noark5-
kjerne på plass i fagavdelingene kan arkivdanningen
foregå automatisk. Arkivledere kan nøye seg med å
utforme retningslinjer for dokumentfangst til fag -
systemet og saksbehandlerne kan bruke fagløsningene
på akkurat samme måte som tidligere. 

STORE EFFEKTIVITETSGEVINSTER

Overgang til helelektronisk arkivering – også i fag -
systemene – i henhold til Norak5 og med en auto -
matiserende «arkivkjerne» vil ikke bare fjerne de
bekymringene Riksrevisjonen og mange kommuner har 
for arkivtap, med dertil rettslige, forvaltningsmessige og 

historiske konsekvenser. I tillegg byr en slik overgang 
på store muligheter for effektivisering for hver enkelt
kommune. Når fagenhetene slipper å bruke tid på
kopiering til permer og arkivmapper, fysisk lagringsplass
kan frigjøres, og papirforbruket reduseres, gir dette
økonomiske gevinster for kommunene. I tillegg tjener
miljøet på at forbruket av kontorrekvisita går ned.
For arkivtjenesten er elektronisk arkiv et viktig

virkemiddel for å få kontroll over arkivdanningen i hele
kommunen. Med et helelektronisk arkiv som omfatter
alle relevante systemer i alle kommunens enheter
frigjøres tid som tidligere ble brukt på manuelle rutiner.
Arkivpersonalet kan prioritere andre oppgaver i arkivet
og imøtekomme Riksrevisjonens rapport og fremtidige
tilsyn med trygghet og god samvittighet.
Noark5-standarden har lagt alt til rette og skapt

mulighetene. De tekniske løsningene er tilgjengelige.
Det er opp til kommunene å gripe mulighetene og 
få på plass løsninger. •   
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IKA ROGALAND
TEKST: TOR INGVE JOHANNESSEN

Ny utgave av K-kodene
En ny revidert utgave av K-
kodene, kommunenes arkiv -
nøkkel, kom ut ved årsskiftet.
Det er Kommuneforlaget som
på vegne av KS gir ut og
vedlikeholder denne arkiv -
nøkkelen. K-kodene ble
første gang utgitt i 1989,
men har blitt jevnlig
revidert og oppdatert siden
den gang.
Arbeidet med den nye

utgaven tok til medio 2010
og ble fullført høsten 2011.

Høsten 2010 ble det sendt ut en detaljert spørreundersøkelse
til utvalgte kommuner og fylkeskommuner. Det ble også
sendte ut et brev til samtlige kommuner og fylkeskommuner.
Innspill til endringer ble gjennomgått og diskutert i en
redaksjonskomite.
Endringene består i en del nye koder, at enkelte koder

fjernes og at venstresidekommentarene og stikkord -
registeret er blitt utbedret. De største endringene finnes i

fellesklasse 1 «Plan og budsjett». Dette fordi den nye plan-
og bygningsloven innførte en del nye begreper og bestem -
melser. For eksempel er «Overordnet samfunnsplan» erstat -
tet med «Nasjonale styringsdokumenter» og «Regionalplan»
med «Interkommunalt plansamarbeid». Dette er imidlertid
kun navneendringer, innholdet skal være tilnærmet det
samme. Videre er kodene for «Fylkesdelplan», «Tverrsektori -
elle planer», «Arealdel» og «Kommunedelplan» fjernet.
Dette er også i samsvar med endringene i den nye loven.
Videre innførte plan- og byg ningsloven nye regler for
kvalitets sikring, som nå har blitt en ny hovedgruppe i K-
kodene. Trass i disse endringene skal det ikke være nødven -
dig med periodeskille ved overgang til den nye versjonen av
nøkkelen. 
Kommuneforlaget har også kommet med en ny versjon av

de elektroniske K-kodene, men det er systemleverandørene
som må oppdatere den elektroniske arkivnøkkelen som er
integrert med  kommunenes sak-/arkivsystemer.
Forslag til endringer og forbedringer av K-kodene kan

sendes til Kommuneforlaget. Forlaget er avhengig av 
inn spill slik at arkivnøkkelen kan forsette å være oppdatert
og relevant for brukerne. •
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AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
TEKST: K J E L L -OLAV MASDALEN

Nybygg: Aust-Agder kulturhistoriske senter 
I november 2011 inngikk AAks kontrakt med Skanska Norge AS om bygging av nytt arkiv- og

museumsbygg. Rivningen av det gamle sentralbygget startet ved årsskiftet. I skrivende stund pågår

utsprenging av tomta for nybygget. Sprengningsarbeidet vil være ferdig i april, og reisingen av

nybygget vil deretter bli påbegynt umiddelbart. I august/september blir grunnsteinen lagt ned.

AAks begynte plan -
leggingen av nybygget i
2004. Romprogrammet
ble på 13 500m2 brutto.
Arkitektkonkurransen
ble i 2007 vunnet av det
norske arkitektfirmaet
div. A arkitekter AS
(Oslo) i samarbeid med
David Chipperfield
Architects Ltd. (London).
Forslaget besto av en
massiv base med
magasiner, tekniske
verksteder og kontorer,
et transparent mellom -
sjikt med publikums -
fasiliteter og et toppsjikt
oppdelt i kuber med
utstillingslokaler.
Prosjekteringsarbeidet

begynte i 2008. Samtidig
ble det arbeidet med å
sikre statlig medfinansiering. I 2009 ble det klart at staten
ville bidra med 1/3 av kostnadene på 330 mill. kroner inkl.
mva. I september 2010 fikk vi beskjed om at kulturminister
Anniken Huitfeldt ville besøke oss. Da forsto vi at stats -
tilskuddet var på plass. I februar 2011 fattet AAks sitt
representantskap endelig vedtak om at bygge prosjektet
skulle iverksettes.
I mellomtida hadde prosjektet gjennomgått betydelige

endringer. Hovedutfordringen besto i å redusere arealet til
ca. 11 000 m2  brutto for å holde kostnadsramma på 330 mill.
kroner. I denne prosessen ble det også bestemt at nybygget
skulle ha passivhusstandard. Hele bygningskroppen ble
forenklet, slik at den i dag framstår som en terning. Men
fortsatt er prosjektets hovedidé bevart; den massive betong -
basen, det transparente mellomsjiktet og utstillingsarealene
i de øvre etasjer.
Nybygget skal stå ferdig 1. april 2014. Det vil da inneholde

de nødvendige fasiliteter for et fullverdig arkiv- og
museums   bygg: Administrasjon 700m2, publikumsfasiliteter

450m2, formidling 500m2,
utstillinger 2 200m2,
magasin 3 400m2,
fagteknisk oppgaver og
verksted/drift 700m2.
Administrasjonen blir
plassert i det gamle
museums- og arkivbygget
fra 1957.
Publikumsarealene i 5.
etasje vil inneholde
resepsjon med butikk,
kafé, garderobe, toaletter,
undervisningsrom, audi -
torium og utstillingsareal
for skiftende utstillinger.
Hovedarealene for
utstillinger blir i 6. og 7.
etasje. Lesesal, bibliotek og
seminarsal blir i 4. etasje,
en trapp ned fra resep -
sjonen. Lesesalen vil ha
tolv leseplasser. I samme

område blir det tre forskerceller. Gjenstandsmagasinene blir
i 1. og 2. etasje, mens arkivmagasinene med plass til totalt
ca. 15 000 hyllemeter vil ligge i 3. og 4. etasje.
Arkivmagasinene vil bli innredet med mobilreoler for ulike
formater; A4 og folio, større formater for ukurante arkiv -
serier, aviser, bøker, kartskap og arkivskap for spesialserier.
Det blir også to fotomagasin, det ene med klima særskilt
tilpasset fotomateriale. I fjerde etasje kommer også
konserverings verksted og bokbinderi. Mottaket for arkiv-
og gjenstands materiale er i 1. etasje. Her vil det være
utpakningsrom, midlertidig lager for arkiv og ordningsrom.
En vareheis på 4x2m vil ivareta transporten mellom
etasjene. Fire andre heiser vil sørge for rask transport av
publikum og ansatte mellom de ulike etasjene.

Åpnings- og innvielsestidspunktet for nybygget er ikke
bestemt. Den offisielle åpningen vil trolig skje i andre halvår
2014. Det er ikke bestemt hvem som skal klippe snora, men
vi har gjort oss noen tanker om det. •

Div. A arkitekter AS
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DIS-NORGE /  IKAVA
TEKST / FOTO : TORMOD ENGEBU

Besøk ved Utah State Archives

Undertegnede besøkte i starten av

februar konferansen RootsTech

2012 i Salt Lake City i Utah. 

I den forbindelse ble det tid til et

besøk ved Utah State Archives,

Utahs statsarkiv.

Arkivet, som tidligere var en del av Capitol-bygningen i Salt
Lake City, flyttet inn i nye lokaler i 2004. De nye arkiv -
lokalene ligger i et nybygg i tilknytning til en gammel
jernbanestasjonsbygning, ”Rio Grande Depot”.
Stasjonsbygningen fra 1910 var en gang en av stasjonene på
Denver and Rio Grande Western Railroad, og ble brukt som
stasjon helt fram til 1999. I dag blir den ærverdige byg -
ningen brukt som utstillingslokale og lesesal for Utah State
Archives og Utah State Historical Society.
Staten Utah ble innlemmet som den 45. staten i USA 4.

januar 1896, men de eldste dokumentene i arkivet var fra
rundt 1850, det vil si fra den tid da byen Salt Lake City ble
grunnlagt. Arkivet inneholdt objekter som dokumenter,
bilder, protokoller og liknende produsert av statlige  og
lokaladministrative virksomheter.
Glen Fairclough, en av de med lengst fartstid ved arkivet,

var svært imøtekommende og ga en god omvisning i
lokalene. Turen startet i arkivmagasinet, en firkantet kloss
midt i bygningen, som jeg hadde fundert litt på hva var når
jeg så bygningen utenfra. Vel inne i magasinet ble det raskt
klart hvorfor utformingen var som den var. 
Da arkivet flyttet fra de gamle lokalene i 2004 fikk de en

stor sum i pengestøtte fra den statlige administrasjonen til
nytt lokale. Dette ble delvis brukt på selve bygningen, og
delvis til et automatisert, robot-basert, lagringssystem. 
Arkivstykkene blir lagret i spesiallagde stålbur (kontainere)

inndelt i hyller. Når noe hentes fra arkivene brukes kataloger
over arkivinnhold med informasjon om hva som er i arkivet,
samt en strekkode. Strekkoden gav ”arkiv-roboten”
informasjon om hvilket stålbur arkivstykket var i. Burene var
lagret tre i dybden, fem i høyden og femten i bredden i fire
rader. Det vil si om lag 900 stålbur, eller rundt 1500m3. 
Arkivet har store mengder mikrofilm i sitt depot. i tillegg

til å digitalisere mye materiale produserer de nye mikro -
filmer av spesielt etterspurt materiale. Arkivet har eget
laboratorium for fremkalling av film. Bruken av mikrofilm
og kjemikalier i laboratoriet var også en av grunnene til at
det ble fortgang i flyttingen fra Capitol-bygningen, hvor det

etter en lekkasje i kjemikalietankene ble sperret av et større
område for opprensing, noe som fikk store konsekvenser for
politikere og ansatte. 

PUBLIKUMSTJENESTER

Arkivet har helt siden flyttingen fokusert sterkt på digita -
lisering av spesielle deler av arkivet som er etterspurt av
publikum. Et eksempel på det er oversikten over dødsfall
(Death Index). Før utleggingen av det digitaliserte materialet
hadde de rundt 3000 treff i året. Internettsidene inneholdt
på denne tiden kun indeks over arkivmateriale og hen -
visning til hvordan man skulle gå fram for å bestille det til
gjennomsyn. Første dagen etter at de la det digitaliserte
materialet ut på nett hadde de over 30 000 treff. Tallet stiger
stadig i takt med utlegging av nye digitale serier. 
Utah State Archives har også en lesesal/bibliotek. Bruken

av disse fasilitetene var ikke spesielt stor, i gjennomsnitt
hadde arkivet rundt 40-50 henvendelser om dagen. Dette
omfattet e-poster, telefoner og besøkende på lesesalen.
Ikke spesielt stor pågang, tatt i betraktning at arkivet
omfatter hele Utahs nær 2,8 millioner innbyggere. Antallet
henvendelser økte etter at de la digitaliserte serier ut på
nett. Dette skapte blest om nettsidene og innholdet i
arkivene, og dermed var det flere som fikk kjennskap til hva
arkivene inneholdt, og hva som var mulig å finne, både
digitalt og via lesesalen.
Lesesalen er i stor grad samme som norske arkivers

lesesaler, med tilgang til registre over fødsler, dødsfall,
biografier, foto, politiske vedtak, lovendringer og lignende.
Spesielt imponerende var den svært omfattende
fotosamlingen, som inneholdt noen titalls tusen bilder av
bygninger og portretter av personer fra Utah.

FORVALTNING AV ELEKTRONISK MATERIALE

Elizabeth Perkes (med tittelen Electronic Records Archivist)
håndterte arkivets elektroniske materiale gjennom et system
utviklet av APPX (www.appx.com) kalt AXAEM
(www.axaem.com). Systemet er åpen kildekode og kan
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skreddersys direkte i løsningen, uten videre program -
meringskunnskaper. En kort introduksjon til systemet og
mulighetene til skreddersøm viste hvor enkelt det var å
endre skjermbilder og legge til eller trekke fra felter for
informasjon på objekter i løsningen, og hvordan dette ble
rullet ut i organisasjonen.
Systemet deres var også integrert med selve nettsiden til

Utah State Archives, og sidene ble automatisk oppdatert
med ny informasjon.
Utah State Archives mottok i 2002 arkiver og objekter etter

de olympiske leker i Salt Lake-området. Arkivet inneholder
alt av planer, og tegninger av nybygg og områdene rundt,
samt en stor samling av objekter direkte tilknyttet arrange -
men tet, slik som flagget som hang i inngangspartiet i arkiv -
bygningen. Flagget er signert av de fleste amerikanske
utøverne som deltok i lekene.

Utah State Archives er i godt arkivfaglig selskap i Salt Lake
City. Mormonerkirken har sitt hovedsete her, og egne arkiver
med person, familie og slektshistorie fra hele verden. Deres
samlinger ligger bevart i Granite Mountain i fjellene øst for
Salt Lake City, og rommer over 2.4 millioner ruller med
mikrofilm og over 1 million microfiche. Arkivene deres øker
med rundt 40.000 ruller med mikrofilm i året. Et besøk i
Granite Mountain er ikke alle forunt, og stod høyt på
ønskelista for turen, men det får bli en annen gang.
En lang og innholdsrik dag gikk mot slutten. Spennende å

se hvordan andre håndterer sine arkiver, og hvordan fokus
på digitalisering av innhold og tilgjengeliggjøring på
internett definitivt er med på å øke bruken av arkivene. Og
selv om innholdet i arkivene digitaliseres, ser det ikke ut til at
lesesalene blir helt overflødig med det første. Selv dro jeg
hjem til Kristiansand, og drømmer om roboter i magasinet. •
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1. The Rio Grande Depot Building – Lesesal med tilhørende bruksarkiver, utstillingslokale. Samlokalisert med Utas State
Hitorical Society. Gammel stasjonsbygning fra 1910 på jernbanen Denver and Rio Grande Western Railroad.
2. Utah State Archives – Administrasjon og depot. 3. Arkivdepot. Lagringsrobot på skinner henter stålbur (kontainere) med
arkivmateriale. 4. Glen Fairclough, Archive Records Analyst ved Utah State Archives, viser frem bildesamlingen på lesesalen.
5. Utah State Archives oppbevarer arkivmateriale etter Vinter-OL i 2002. Her et flagg signert av amerikanske utøvere.
6. Forsknings- og lesesal. 7. Elizabeth Perkes, Electronic Records Archivist ved Utah State Archives, viste frem OpenSource-
løsningen AXAEM basert på APPX.  8. Ett av mange eldre skap med kartotekskort med emne og biografisk indeks for aviser,
samt indeks over bygningstillatelser for Salt Lake City.
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INNHERRED SAMKOMMUNE
TEKST: EVA KR I S T IN L IAN

Arkivfaglig forum på Facebook 
SOSIALE MEDIER SOM ARENA FOR KUNNSKAPSUTVIKLING OG REFLEKSJONER I ARKIVFAGET  

Facebook har til nå vært benyttet først og fremst i den
private sfære, og i mindre grad i profesjonell
sammenheng innad i offentlige eller mellom det
offentlige og publikum. Som Arkivfaglig forum viser,
kan sosiale medier være et viktig redskap for
kunnskapsdeling innenfor fagområder på tvers av
organisasjonene. Arkivfaget har vært og er i rivende
utvikling, noe som krever at vi som er arkivfaglig
ansvarlig tilegner oss ny kompetanse. I kommunene har
vi ofte et lite fagmiljø internt i organisasjonen å støtte
seg på, og behovet for kunnskapsdeling på tvers av
organisasjonene er derfor sterkt. Opprettelsen av
Facebook-gruppa Arkivfaglig forum har blitt en suksess,
vi er nesten 300 medlemmer nå, og ønsker flere
velkommen. Det som er unikt med Facebook som kanal
er at vi daglig kan ha diskusjoner med fagpersoner som
vi tidligere kun traff på kurs, konferanser ol. Det er
miksen av ulik fagkompetanse som bidrar til å gi
fruktbare diskusjoner. Kort, direkte og uformell kontakt

mellom brukere og utviklere gir en vinn/vinn situasjon.
Leverandører/utviklere/departement får en pekepinn på
hvor skoen trykker ute i det virkelige liv. I Arkivfaglig
forum skal kommunikasjonen nettopp være uformell og
støttende. Hensikten er å skape rom for at alle skal
kunne ta aktivt del i prosessen, uavhengig av kunn -
skaps nivå. Målet er å dele arkivfaglige erfaringer, slik at
de kan brukes inn i egen organisasjon i den hensikt å
bedre arbeidprosessene, og kanskje bidra til bedre
arkivdanning og trygghet i yrkesutøvelsen. Fraværet av
styring i forumet synes å invitere til deltakelse.
Fagdiskusjonene i gruppa blir brukerskapt, og ikke
avsenderkontrollert. Det gjør at iveren etter å dele
informasjon, og å innhente kunnskap på en ny måte
kan videreutvikle egne og andres idéer. •
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Eva Kristin Lian, enhetsleder ved dokument -
senteret i Innherred samkommune, mener
sosiale medier vil være et viktig redskap for
kunn skapsdeling på tvers av organisasjonene. 



FOTNOTE ELLER TEKST?
Fotnote eller tekst? spør Gudmund Valderhaug i tittelen på
sin nye bok. Boka har undertittelen Arkiv og arkivarer i det
21. århundre og er utgitt med støtte fra Norsk Kulturråd. 
I følge forfatteren selv er hensikten med boka er å stimulere
til debatt om de teoretiske og metodologiske forutset -
ningene for arkivarbeid. Dette fordi den samfunnsmessige 
og teknologiske utviklingen, i følge Valderhaug, har gjort
arkiv viktigere enn noensinne. Boka innledes med å
begrunne nettopp denne påstanden, samt å minne om
hvilket maktpotensial som ligger i arkivene. Neste kapittel 
er viet en gjennomgang av den vitenskapelige utviklingen
innen arkivfaget; Fra den klassiske arkivistikken som oppsto
på slutten av 1800-taller og frem til vår tids paradigmeskifte. 
Valderhaug gjør også grundig rede for sentrale arkivfaglige
aspekter som bevaring og kassasjon, arkivdanning og arkiv -
systemer, arkivbeskrivelse, samt formidling og tilgjengelig -
gjøring av arkiv. Det at forfatteren tar seg tid til å gjennom -
gå faget i sin fulle bredde, før han kommer inn på de mer
teoretiske problemstillingene, burde gjøre boka velegnet for
studenter og andre som ønsker en innføring i arkiv. 
Valderhaugs hovedanliggende er likevel arkivet som

demokratisk samfunnsinstitusjon og arkivarenes rolle i dette.
Han mener at den viktigste faglige utfordringen er å
fortsette den demokratiseringen av arkivene som har pågått
de siste to hundre årene, og at dette er en oppgave som
både depotarkivarer og forvaltningsarkivarer bør se
viktigheten av. 

Fotnote eller tekst?
Arkiv og arkivarer i det 21. hundreåret
Av Gudmund Valderhaug. ABM-Media AS 2011

Egil Blomsø, Aust Agder
kulturhistoriske senter

NASJONAL SAMLINGS MØTEPROTOKOLL 
1934-1945

Riksarkivet har gitt ut Nasjonal Samlings møteprotokoll
i bokform. Protokollen inneholder dokumentasjon om
21. partisamlinger fra januar 1934 til februar 1945. Den
egentlige betegnelsen er Nasjonal samlings riks- og
rådsmøteprotoll. Protokollen kom til Riksarkivet først i
1999, etter å ha vært på private hender helt siden 1945. 
Det meste av protokollen er ført i pennen av partiets

generalsekretær Rolf Jørgen Fuglesang. De fleste
møtene ble holdt i Oslo, blant annet alle møtene i
okkupasjonsårene. Fra høsten 1942, da Quisling ble
ministerpresident, ble møtene holdt på Slottet.
Nasjonal Samlings møteprotokoll gir et brett innsyn i

partiets interne møter i en sentral periode i Norges
historie. Ved lesing av protokollen kommer en nært på
aktørene. Det er deres egne ord vi hører, ikke ordene til
motstanderne eller til senere historikere. Dette gjør
protokollen til spennende lesing. En møteprotokoll i
transkribert og trykt utgave er også lettere å lese enn
en håndskrevet versjon og protokollen kan dermed nå
ut til et bredere publikum.
Protokollen er opprinnelig en referatprotokoll som

dekker møter i NS. Men i den trykte utgaven er det i
tillegg til selve møtereferatene også et forord, en
historisk innledning og et personregister over
partiledelse og tillitsmenn i NS. Protokollen er også rikt
illustrert med nærmere 100 fotografier av blant annet
partiledelse, medlemmer og ulik møtevirksomhet.

Nasjonal Samling, Møteprotokoll 1934-1945. 
Av M.G. Ekker, O. Kolsrud og Å.A. Lange. Riksarkivet 2011

Bård Raustøl
Redaksjonen Arkheion

Bokomtale
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LITT AV HVERT

Straff i skolen – ris og spanskrør som tegneserie 
IKA Kongsberg har under utvikling et
formidlingsprosjekt for ungdomstrinnet i
grunnskolen som vekker interesse. Med
økonomisk støtte fra Norsk kulturråd,
har vi utarbeidet et prosjekt som tar
utgangspunkt i såkalte straffeprotokoller
fra den gamle folkeskolen. Kildene er et
resultat av en skolelov i 1889 der den
groveste formen for avstraffelse av
elever – dvs. ris og spanskrør – skulle
føres i protokoll. Ordningen og
straffeformen opphørte ved skoleloven
av 1936. 
Vi har utfordret et knippe dyktige

tegneserieskapere til å fortelle historier
der disse kildene danner et konkret,
historisk grunnlag. Fem fortellinger
samles som en antologi i et seriehefte på
52 sider. Her inngår også en egen fagdel
på om lag 8-10 sider. Heftet planlegges
som klassesett, og det skal utarbeides
pedagogiske oppgaver til materialet.
Dessuten legger vi opp til at prosjektet
kan bli en del av Den kulturelle
skolesekken (DKS). Vi har primært rettet
oss inn mot vår region med Buskerud,
Vestfold og Telemark, men det har også
et nasjonalt potensial. 
Arbeidet med prosjektet startet som

en idè sommeren 2010. Etter våre planer
skal serieheftet være ferdig høsten 2012.
Deretter skal vi utarbeide et pedagogisk
opplegg og modell for DKS. Målet med
prosjektet er blant annet å skape
engasjement og interesse blant elever 
og lærere i ungdomstrinnet både for
form og innhold. Det kan engasjere til
kreative prosesser og innlevelse og bidra
til kunnskap om straff som et historisk
viktig og stadig aktuelt samfunns -
spørsmål. Det kan gi forståelse for
primærkilder og styrke evnen til å sette
seg inn i en annen sosial virkelighet. Slik
kan også arkivet bli relevant og synlig 
på en utradisjonell måte. 

Knut J. Jordheim, IKA Kongsberg 
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Ill.: Terje Bomann-Larsen
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Flyfoto og brukere på nettet - et vellykket publikumsfrieri 

Nytt år, nye bilder: På nyåret lå det flere ferske,
farge rike flyfoto fra Fjellanger Widerøes
flyfotosamling ute på oslobilder.no. Mange av dem var
vanskelig å stedfeste, derfor la vi ut en litt annerledes melding
på Oslo byarkivs hjemmeside: Kan du hjelpe oss?
Flyfoto er en viktig del av fotosamlingen til Byarkivet. De

dokumenterer Oslos topografiske utvikling: Utbygging av
boligområder, industrifelt og veier – alt sett fra lufta.
Samlingen viser et Oslo i endring - fra etableringen av
drabantbyer på 1950-tallet til et tettpakket bysamfunn på
1980-tallet. Samtidig bringer de tilbake minner til publikum.
Kanskje finner de sitt gamle barndomshjem, eller den lokale
kiosken der de pleide å kjøpe godter.

Men uten tilknytning til gate-, vei- eller stedsnavn har bildene
liten nytteverdi. Ikke bare er de vanskelig å søke fram, vi vet
ikke hvor de er fra. Skal bildene kunne brukes til å doku -
mentere et steds utvikling må de identifiseres. Den jobben
kunne ingen gjøre bedre enn innbyggerne selv.

Dagen etter publikumsfrieriet lå det
100 tilbake meldinger hos postmottak.
Mange inneholdt detaljerte beskriv -
elser av både bygg og veier.
Registrerings arbeidet kunne begynne. 
Et par dager senere hadde Oslos

ordfører spredt bud   skapet på Face -
book og Flickr, NRK intervjuet oss og
over 300 tilbakemeldinger tikket inn i
løpet av et døgn! 
Internett fordrer interaktivitet. Spør vi

publikum om hjelp er de ikke vonde å be. De besitter viktig
kunnskap og ønsker å bidra – bare de blir spurt. Oslo byarkiv
publiserer fortsatt flyfoto ukentlig, og ukentlig blir bilder
stedfestet - takket være tilbakemeldingene som fortsetter å
tikke inn. Et nytt og og viktig e-samarbeid bærer frukter!

Du kan lese mer om Oslo byarkiv og flyfotoene her:
http://www.byarkivet.oslo.kommune.no/article218081-961.html
Flyfotoene finner du på www.oslobilder.no
Søk på ”flyfoto”

Kaja Westengen Tærud, Oslo byarkiv
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Ill.: Tor Erling Naas “TorÆrlig”Ill.: Sigbjørn Lilleeng
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Adresse: 
Fylkesarkivet i Oppland, Fakkelgården
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
E-post: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no

Personale:
Svein Amblie, arkivleder
Kirsti Sletten, arkivar
Tormod Holdbrekken, arkivar
Reidar Sandin, bokbinder
Pål Mjørlund, IKT- og fotoarkivar
Svein Tore Iversen, rådgiver
Dagmar Buen, arkivar
Kjersti Sæther Mjogdalen, arkivar
Mari Charlotte Nilssen, arkivar
Odd Gunnar Ludvigsen, IKT-arkivar 
Silje Dragsund Aase, arkivar 
(fra 1.4.2012)

Medlemskommuner:
Oppland fylkeskommune, Dovre,
Etnedal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Jevnaker,
Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner, Nord-
Aurdal, Nord-Fron, Nordre-Land,
Ringebu, Sel, Søndre Land, Sør Aurdal,
Sør-Fron, Vang, Vestre Slidre, Vågå, Øyer,
Øystre Slidre, Alvdal, Eidskog, Elverum,
Engerdal, Folldal, Grue, Kongsvinger,
Nord-Odal, Rendalen, Stor Elvdal, Sør-
Odal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler, Åmot,
Åsnes

Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvoll
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk
behandlingsenhet i Oppland
Forsvarets arkivtjeneste

Annet: 
Hedmark fylkeskommune.
Eidsiva energi

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

Adresse:
Nansensgate 1, 3616 Kongsberg. 
Tlf: 32 76 40 20  
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
Internett: www.ikakongsberg.no
www.detvarengang.no
www.facebook.com/ikakongsberg
Lesesal: man- og onsdag kl. 10.00-14.00

Personale:
Wenche Risdal Lund, daglig leder
Roger Kristoffersen, rådgiver arkivdanning
Torleif Lind, fagleder
June Wahl, rådgiver rettighetsdok.
Ina Halle-Knutzen, rådgiver formidling
Knut Jordheim, rådgiver formidling
Steinar Marvik, rådgiver depot
Torfinn Fønseth, ordningsmedarbeider
Anne Magnussen, sekretær
Eli Tuv, prosjektmedarbeider
Vibeke Hammerhaug, rådgiver
Vivi Gundersen, ordning
Solvita L. Brandbu, ordning

Eierkommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole,
Hurum, Kongsberg, Lier, Nedre Eiker, Nes,
Nore og Uvdal, Ringerike, Rollag, Sigdal,
Øvre Eiker, Ål, Andebu, Hof, Holmestrand,
Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re,
Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg,
Bø, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal,
Nome,  Sauherad, Seljord, Siljan, Tinn,
Tokke, Vinje, Buskerud fylkes kommune,
Telemark fylkeskommune

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER

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

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
Engasjementer:
Ole Jerry Aas, registrator
Elisabeth Kjensmo Engstrøm, arkivkonsulent

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

DRAMMEN BYARKIV

Adresse:
Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 3204 6285
E-post: kommunepost@drmk.no
Internett:www.drammen.kommune.no
/byarkivet
Åpningstider: man – ons 08:00 - 16:00,
tors 08:00 – 17:00, fre 08:00 – 15:00

Lesesal Gamle Kirkeplass 7: 
onsdag 10 – 14, tlf. 3204 6251

Personale:
Drammen Byarkiv har 19 med -
arbeidere, 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

Adresse:
Oslo byarkiv, 
Maridalsveien 3, 0178 Oslo 
Postadresse: Kulturetaten, 
PB. 1453 Vika, 0116 Oslo
Tlf: 02 180
Resepsjon: 23 46 03 50
E-post: 
postmottak@kul.oslo.kommune.no
Internett:
www.byarkivet.oslo.kommune.no

Åpningstider:
Mandag og fredag stengt
Tirsdag og onsdag 9-15
Torsdag 12-18

Personale:
Robert Kalleberg, konst.avd.dir.  
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
Ellen Røsjø, senior rådg.
Lars Rogstad, permisjon
Kaja Westengen Tærud, engasjement
Unn Hovdhaugen, engasjement
Seksjon for moderne arkiv:
Torgrim Hegdal, fung. seksjonsleder
May-Liss Lindøe, førstekons.
Tommy Maurud, spesialkonsulent
Øivin Grimsgaard, engasjement
Sigrid Marvik, spesialkonsulent
Filip Hansen, spesialkonsulent

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

Personale:
Lene-Kari Bjerketvedt, fung. daglig
leder
Vigdis Bjørnstad

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

Postadresse: Boks 7700, 5020 Bergen
Kontoradr.: Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Fakturaadresse: Bergen kommune, LRS, 
Serviceboks 7880, 5020 Bergen
Tlf: 55 56 62 83 Telefax:  55 56 62 40
E-post: post.byarkivet@bergen.kommune.no
Til enkeltperson:
fornavn.etternavn@bergen.kommune.no 
Internett:
www.bergen.kommune.no/byarkivet/ 
www.oppslagsverket.no

Personale:
Bergen byarkiv har nå over 
80 medarbeidere.

Byarkivar og avdelingsledere er:
Arne Skivenes, byarkivar
Karin Gjelsten, fagsjef, Avd. Moderne arkiv
Ann O. Gjerde, arkivleder,  Avd. Sentralarkivet
Ragnhild Botheim, fung.avd.leder
Avd. Formidling og publikumsbetjening
Knut Geelmuyden, avdelingsleder, 
Avd. Depot og katalog
Terje Haram, avdelingsleder, 
Avd. Privatarkiver og oppdragsvirksomhet
Anne Louise Alver, spesialrådgiver,
Spesialenhet for foto og AV-media

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

INTERKOMMUNALT ARKIV I
TRØNDELAG IKS

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 Trondheim. Tlf.: 468 76 636
E-post: postmottak@ika-trondelag.no
Til enkeltpersoner:
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
Tove Nypan, ordningsmedarbeider
Said Hosseyni, ordningsmedarbeider

Eierkommuner:
Bjugn, Frosta, Grong, Hemne, Hitra,
Holtålen, Høylandet, Inderøy, Klæbu,
Leksvik,Levanger, Lierne, Malvik, Meldal,
Melhus,Meråker, Midtre Gauldal, Mosvik,
Namsskogan, Nord Trøndelag
fylkeskomm., Oppdal, Orkdal, Os, Osen,
Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Røyrvik,
Selbu, Skaun, Snåsa, Steinkjer, Stjørdal,
Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim, Tydal, Verdal, Ørland og
Åfjord

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND

Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf. 51 50 12 83 Faks: 51 86 11 40
E-post: epost@ikarogaland.no
Internett: www.ikarogaland.no

Personale:
Tor Ingve Johannessen, daglig leder
Sigve Espeland, rådgiver
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.

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

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

Personale:
Kjetil Reithaug, arkivsjef
Turid Holen, rådgiver
Bård Raustøl, rådgiver
Tormod Engebu, IKT-rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Sissel Kaberg, ordningsmedarbeider
Linn Edvardsen, ordningsmedarbeider 

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

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/Hordaland-
fylkeskommune/Kultur/Fylkesarkivet/
Om-fylkesarkivet/

Personale:
Anne Aune, fylkesarkivar
Hilde Fagerheim
Signe Hvoslef
Svein Aage Knudsen
Eli Lothe
Egil Nysæter 
Paul Sedal
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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
Liss Beth Gjertsen Nyby,
arkivmedarbeider (vikar)
Jannecke Amundsen, prosjekt
Torfinn Sørensen, prosjekt

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

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

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

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

Adresse: 
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane,
Askedalen 2, 6863 Leikanger 
Tlf: 57 65 64 00 Faks: 57 65 61 01
E-post: postmottak.sffarkiv@sfj.no
E-post einskildpersonar: 
førenamn.etternamn@sfj.no 
Internett: www.fylkesarkiv.no

Personale:
Randi Melvær, sekretær/stadnamn
Snorre Øverbø, fylkesarkivar
Elin Østevik, fotoarkivar
Marit Anita Skrede, arkivar – komm. arkiv
Cecilie Astrup Bustad, arkivar – komm. arkiv
Kjerstin Risnes, arkivar – komm. arkiv
Geir Utmo, arkivar – kommunale arkiv
Ole Stian Hovland, fagkoordinator –
kommunale arkiv
Per Olav Bøyum, arkivar – privatarkiv
Erle Hind, musikkarkivar
Bodil Marie Nornes, prosjektmedarbeidar
Carina Hatlevoll, lærekandidat

Medlemskommunar:
Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger, 
Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen,
Gulen,Hornindal, Hyllestad, Høyanger,
Jølster,Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal,
Selje, Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy,
Årdal, Sogn og Fjordane 
fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I 
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
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ARKIVMORO

Quiz

?
?

10 spørsmål
1. Hva heter den nylig avgåtte lederen i Kommunenes Sentralforbund – KS?

2. Og hva heter den nye lederen?

3. Hvilket statsarkiv oppbevarer Norges eldste kirkebok?

4. I hvilken kommune ligger Trondheim lufthavn, Værnes?

5. Hva heter kommunesenteret i Ullensvang herad i Hordaland?

6. Og hva heter kommunesenteret i Ringsaker kommune i Hedmark?

7. Hvor har Interkommunalt arkiv i Finnmark sine lokaler?

8. DIS Norge er landets største forening for slektsforskere. Hva står forkortelsen DIS for?

9. Forvaltningsloven – hvilket år trådte denne i kraft første gang?

10.Hvilken norsk arkivorganisasjon fyller 25 år i 2012?

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

8

10 spørsmål - svar:
1. Halvdan Skard   2. Gunn Marit Helgesen   3. Statsarkivet i Kongsberg. Kirkebok fra Andebu 1623-1738.
4. Stjørdal kommune i Nord-Trøndelag. Foto: Birger Moksnes / Stjørdal historielag   5. Kinsarvik   6. Brumunddal   7. Lakselv    
8. Databehandling i slektsforskning   9. 1970. Men vedtatt allerede i 1967.   10. LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv)

Rebus - svar: Engerdal kommune i Hedmark

4
Foto av  “Olav Tryggvessøn” som fløy første gang på Værnes i 1914. 
Flytypen er Maurice Farman MF-7 «Longhorn». 




