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IKA KONGS BERG
T E K S T : V I B E K E H A M M E R H AU G

I forbindelse med IKA Kongsbergs nye arkivbygg, med en fullt utstyrt muggavdeling, som skal
stå ferdig mars 2014, har håndtering av muggsopp i arkivet vært et nødvendig satsningsområde
det siste året. Denne satsingen på fasiliteter og kompetanse vil gjøre oss mye bedre i stand til å
bistå våre eiere med både forebygging og håndtering av muggsopp i arkivet.

MUGGSOPP

istockphoto

- og kommunale arkiver
I denne artikkelen følger
forslag til konserveringstiltak både i forhold til
forebygging av
muggsopp og håndtering av muggskadet
arkivmateriale.
PASSIV KONSERVERING

Gjennom forebyggende
(passiv) konservering er
det mye vi kan gjøre for
å forebygge at et muggproblem oppstår i
arkivet. Målet med
forebyggende konservering er å forhindre
eller redusere nedbrytingen av materialet. Fra en
kommunearkivinstitusjons ståsted vil kontroll med
materialet i alle ledd, fra eiers arkivlokaler, ved
deponering/mottak (slik at vi ikke tar mugginfisert
materiale inn i magasinet) og under oppbevaring i
arkivdepot, være det optimale. For å oppnå dette
trengs det kunnskaper, opplæring og klare rutiner.
Arkivforskriften stiller krav om at arkivlokalet skal gi
arkivmaterialet vern mot vann, fuktighet og påvirkning
av klima og miljø, at det skal være stabilt klima i arkivlokalet og at arkivlokalet skal ha fast tilsyn og renhold.
Veilederen Krav til arkivlokaler utdyper og forklarer
dette ytterligere. Fra 2012 gjøres det ikke lenger noen
unntak, og alle arkivlokaler skal tilfredsstille

arkivforskriftens krav.
Muggsoppens vekstbetingelser
avhenger av næring, temperatur og fuktighet. Ved å fjerne
betingelsen for muggsoppvekst,
vil vi heller ikke få et muggsopproblem i arkivet. Dette kan
vi oppnå gjennom å regulere og
overvåke temperatur, luftfuktighet og ventilasjon.
Muggsopp er avhengig av gunstig temperatur og luftfuktighet
for å kunne vokse og trives.
Normalt trenger muggsoppen
kun noen få plussgrader for å
utvikle seg, men aktiviteten
øker når temperaturen stiger,
og er høyest ved ca. 25–30 grader. Papirarkiv bør ha
temperatur på mellom 18–21 °C og relativ luftfuktighet
bør ligge mellom 45–55 %. Lavere temperatur vil
forlenge materialets levetid, men det er også krav til at
arkivlokalet skal kunne varmes opp til vanlig romtemperatur hele året slik at mennesker skal kunne
arbeide der. Hvis den relative fuktigheten er over 65 %
er det fare for at papiret blir angrepet av mugg og
sopp.
En annen viktig faktor er temperaturens sammenheng med luftfuktighet, da store variasjoner i temperatur og fuktighet kan være skadelig for arkivmaterialet. Svingninger i temperaturen (f.eks. pga.
døgn- og årstidsvariasjoner) i lufta eller på overflater,
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vil øke faren for kondensering, og dermed gi gunstige levevilkår
for muggsopp. Ved gunstige vekstforhold vil muggsporer begynne
å formere seg (gi muggvekst) i løpet av 48 timer. Regelmessig
tilsyn vil minske sjansene for at fuktproblemer i arkivlokaler skal få
tid utvikle seg til muggsoppvekst. Videre kan godt og regelmessig
renhold sikre at både antallet sporer på overflater og næringstilgangen for muggsopp holdes på et minimum. Spesielt vil det
kunne bli en opphoping av muggsporer og organiske
avfallsstoffer i høyt støv (toppen av reoler osv.). I
tillegg bør beredskaps- og kriseplaner være på
plass i fall det, tross alle forholdsregler, likevel
skulle oppstå et fuktproblem eller en
vannskade i arkivet.
AKTIV KONSERVERING

Dersom fuktig eller muggskadd materiale likevel oppdages i arkivet, er
umiddelbare tiltak viktig for å hindre
helseskader, spredning til annet
materiale og videre nedbryting av
materialet. Årsaken til fukt-/ muggskadene må straks undersøkes og
utbedres. Først og fremst må skadd
materiale sperres av og merkes inntil
vi er klare til å rense det. For å minske
spredningen i arkivlokalet, bør tørre
objekter støvsuges slik de står i hyllene
før de flyttes til rengjøringsstasjon.
Støvsugeren må ha HEPA-filter, slik at vi ikke
blåser sporene ut i luften igjen, og svakt sug,
for ikke å ødelegge materialet. Deretter bør
materialet pakkes forsiktig ned i forseglet
beholder (gjerne plast) og fraktes til
rengjøringsstasjon.
Rensing av muggsoppinfisert materiale må
alltid foregå på et dertil egnet sted med god
utlufting (helst i avlukkbare avtrekksskap), og
ventilasjon isolert fra andre rom hvor personer
eller materiale befinner seg. Personer som skal
håndtere muggsoppinfisert materiale må være
friske, ha kunnskaper om muggsopphåndtering
og bruke tilfredsstillende PVU. Dreier det seg
om mer enn en liten mengde arkivmateriale
(mer enn 3 m²), bør saneringen tas hånd om av
spesialutdannet personell som har erfaring med
håndtering av muggsopp på arkivmateriale. Ved
fjerning av inaktiv muggsopp, er det mest
effektive å tørrense materialet ved å børste,
pensle eller støvsuge. Om materialet er så skadd
at det trenger behandling utover tørrensing av
overflater bør man rådføre seg med en
papirkonservator.
Hyller og glatte overflater kan spritvaskes,
men aldri arkivmaterialet da dette kan skade
4
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FAKTA OM MUGGSOPP
Muggsopp er en fellesbetegnelse for en stor gruppe
hurtigvoksende mikroskopiske sopper med
vekstlegemer (hyfer). Muggsopp trenger organisk
næring, og kan vokse både på organiske materialer
(tre, tekstiler, papir, osv.) og uorganiske materialer
hvor der er avsatt organiske skitt som støv, håndfett
eller papirfiber. Formeringen skjer ved at muggsoppen
danner sporer som blir spredd ut til omgivelsene i
store mengder. Muggvekst er levende/aktiv
muggsopp, mens muggsporer er død/passiv
muggsopp.

Jeg kunne ønske meg mer samarbeid mellom de
interkommunale arkivene på veien mot dette
målet. •

Kildelitteratur
Ramsholt, Kristin, Arkivverket 2011, Kurs i
forebyggende konservering
Tronbøl, Heidi / Liebold, Marcus (Riksarkivet):
Muggsopp i arkivmateriale, i: Arkivråd 2/2011:10-19
Riksarkivaren. 2007. Krav til arkivlokaler. Veiledning for
offentlige organer

Lovregulert. Arbeid med mugginfisert materiale er
regulert i henhold til Forskrift om vern mot
eksponering for biologiske faktorer (bakterier, virus,
sopp, mm) på arbeidsplassen. Arbeidsgiver er
forpliktet til å risikovurdere helseskader som kan
oppstå på arbeidsplassen pga. eksponering av
mikroorganismer, samt treffe vernetiltak som
beskytter eksponerte personer mot helsefarer.
Rutiner og verneutstyr. Arbeidsgiveren bør utarbeide
klare rutiner for håndtering av mugginfisert materiale
og regler for bruk av personlig verneutstyr (PVU). PVU
skal minst bestå av vernemaske klasse P3, beskyttende
arbeidstøy, hansker og evt. vernebriller.

Alle fotos: Vibeke Hammerhaug

materialet. Etter rensingen bør man ta overflateprøver av materialet for å forsikre seg om at rensingen har vært tilfredsstillende. Når dette er gjort,
årsaken til muggsopproblemet er utbedret og
hyllene/arkivlokalet er vasket, kan materialet flyttes
tilbake til magasinet igjen.
Målet med fokuset på muggsopp i arkivet for IKA
Kongsberg er best mulig opplæring og bevisstgjøring både når det gjelder å forebygge at fuktog muggproblemer oppstår, i eget magasin og ute
hos eierne våre, og å løse det på best mulig måte
hvis det likevel skulle oppstå.

Helseskader. Både døde sporer og levende muggsopp
kan være helseskadelig. Dette gjelder både for
personer som håndterer mugginfisert materiale, samt
personer som oppholder seg i samme rom som det
infiserte materialet. Typiske helseplager knyttet til
eksponering av for høye konsentrasjoner av
muggsopp(sporer) er influensasymptomer,
astma/allergier, hudirritasjoner, irriterte slimhinner,
diaré, gjentatte infeksjoner og nedsatt immunforsvar.
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L A RVIK KOMMUNE
T E K S T: B E N T E H O L M E N

Høsten 2011 oppdaget vi muggsopp i fjernarkivene til Larvik kommune. Merkelig nok fant vi
muggvekst på ringpermer fra 1990-tallet, mens møtebøker fra 1800-tallet så ut til å være rene.
IKA Kongsberg tok muggsopptester – kontaktprøver og luftprøver – som viste høy konsentrasjon
av muggsoppsporer i det ene lokalet. Kontaktprøvene viste at arkivalier som ikke hadde synlig
muggvekst også var infiserte.

Når man oppdager muggvekst i
kommunearkivet
MUGGSANERING PÅ ANBUD

Etter å ha kartlagt omfanget, besluttet vi å muggsanere
400 hyllemeter med avleveringspliktige arkiver etter fem
kommuner fra perioden 1837 til kommunesammenslåingen i 1988. Rådmannen fattet et hastevedtak om
å sette muggsaneringen ut på anbud.
På tilbydersiden er det få som har kompetanse på
arkivsanering, men firmaer innen byggsanering kan ha
nødvendig utstyr. Det var et slikt firma som fikk anbudet
og våre erfaringer er gode.
Å overlate muggsanering til et firma som skal hente
og deretter avlevere 400 hyllemeter til arkivdepot, er
ikke bare enkelt. Praktisk gjennomføring er en
utfordring:
Arkivene skal registreres og avleveres i henhold til
arkivforskriften §§ 5-1 til 5-4, taushetsplikt og sikkerhet
skal ivaretas, og saneringen bør utføres av profesjonelle
fagfolk.
Ved kontraktinngåelse skrev firmaet under på en

Fotos: Vibeke Hammerhaug
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databehandleravtale i henhold til personopplysningsloven § 13, jf. § 15 Hver ansatt undertegnet en taushetsplikterklæring, og Riksarkivet og Datatilsynet ble
underrettet.
REGELVERK OG SANERINGSMETODE

Regelverket sier ingenting om muggsanering og hvordan det bør utføres. Arkivverket mangler standardiserte
retningslinjer for dette. Normalinstruks for arkivdepot i
kommuner og fylkeskommuner sier at arkiver skal være
”rensket for støv og skitt” og ”rengjorte før avlevering”.
Statsarkivene kan imidlertid gi pålegg om å rense
”skitne deler” av arkivmaterialet. Som det heter i tilsynsrapporter, skal materialet ”renses på en forsvarlig
måte” [….]. Støv, skitt og eventuelt mugg eller sopp må
fjernes før materialet overføres til nye arkivlokaler".
Det finnes forskjellige muggsaneringsmetoder. Tørrsanering med pensel, svamp eller HEPA-støvsuger er den
mest brukte behandlingsmetoden i Norge. Metoden er

mekanisk, men tar ikke livet av muggsoppsporer. Et alternativ er gassing eller gammabestråling. Gammastråler
dreper/inaktiverer sporer, men metoden kan skade papir og
har vært omdiskutert. Det samme er gass. Dette er imidlertid
en tjeneste som tilbys under kontrollerte forhold i Tyskland.
”Børstemetoden” brukes på tørr mugg i begrenset omfang, men ved sanering av flere hundre hyllemeter trenger
man HEPA-støvsuger og teknisk avtrekk som suger opp
sporer. Saneringen må foregå i et lukket rom og bør utføres
av firmaer med egne lokaler og egnet utstyr.

bevegelser. Ellers sprer man muggsporer. For øvrig går
man fram som ved avlevering. Man merker og registrerer
arkivstykkene etter arkivskapskaper, organ/administrativ
enhet og identifiserer funksjon (møtebok, journal, kopibok,
register eller saksarkiv) og tidsperiode.
Undertegnede satte opp en veiledende liste for muggsaneringsfirmaet. Firmaet har forholdt seg til kortkoder og
forkortelser som RP (ringperm), AB (arkivboks), LAB (liggende arkivboks), IB (innbundet), har skiftet emballasje,
kastet ringpermer, fjernet binders, klistret på ferdigskrevne
etiketter og fulgt nummersystemet.

NEDPAKKING OG REGISTRERING

Ved pakking av muggbefengte arkiver, bør man ikke sette i
gang med ordning og arkivbegrensning. Muggbelagt
materiale bør holdes isolert og man bør unngå for mange

Saneringen ble tilfredsstillende utført, og stikkprøver tatt av
IKA Kongsberg ved avlevering viste at materialet var rent. •
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IK A MØRE OG ROMSDAL
T E K S T: A R N T O L A F I D J E S T Ø L

Nye bevarings- og kassasjonsreglar for
kommunane og fylkeskommunane
Lite, om noko, har vore så lite lystbetont å arbeide med for kommunane som bevarings- og
kassasjonsvurderingar. Dette skuldast ikkje uvilje mot arbeidet, men heller frustrasjon over
kor vanskeleg det er å gjere vurderingane.
Medan arkivavgrensing har ein fasit der det handlar
om å fjerne/halde unna frå arkivet dokumentasjon
som ikkje skal vere der, handlar bevarings- og kassasjonsarbeidet om å vurdere materiale som har ein
rettmessig plass i arkivet. Spørsmålet ein må ta stilling
til er kor lenge dei har ein rettmessig plass i arkivet.
Har dei ein ”evig rett” til å vere ein del av arkivet,
eller har dei ”ein midlertidig rett”. Dersom retten er
midlertidig, kor lenge strekker denne seg? Her er det
mange omsyn som skal takast: administrative, juridiske, historiske, forskingsmessige osv. Når ein i tillegg
har ein paragraf om personleg straffeansvar hengande
over seg ved uheimla kassasjon, er det ikkje rart arkivskaparar vegrar seg for dette arbeidet.
Stort sett kan ein seie at utfordringa er todelt.
1. Ingen sit med kompetanse til i tilstrekkeleg grad å
gjere vurderingar som tilfredstiller alle bevaringsomsyna. Ein treng difor eit tydeleg regelverk.
2. Endringane i offentleg sektor og i samfunnet elles,
skjer så fort at nye omsyn stadig må takast medan
gamle fell vekk. Eit regelverk vert difor raskt utdatert.
Dagens regelverk er frå 1986/1987.
Eit klart utdatert regelverk og farane for uheimla
kassasjon, er peika på i Riksrevisjonen sin rapport i
2010. Riksarkivet sette alt same året i gang arbeidet
med eit nytt bevaringsregelverk på dette grunnlaget.
ORGANISERING AV ARBEIDET MED NYTT REGELVERK

Prosjektet har blitt organisert med to delprosjekt: eit
for stat og eit for kommune, med ei felles styringsgruppe og referansegruppe for begge prosjekta.
Underteikna satt i delprosjektgruppa for kommunane.
Denne prosjektgruppa besto av representantar frå
statsarkiva i Trondheim og Tromsø, Oslo byarkiv,
8
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Bærum kommune, Rogaland fylkeskommune, IKA
Møre og Romsdal og IKA Kongsberg. Dei to siste
representerte KS og LLP (Landslaget for lokale- og
private arkiv). Prosjektet vart sett i gang seinhaustes
2010, og ferdigstilling ser ut til å bli rett over nyttår
2013. Målsetjinga for prosjektet er å utarbeide reglar
som skal gjere det lettare å utføre kassasjon og
samstundes identifisere det bevaringsverdige
materiale i offentleg sektor.
Resultatet vil bli eitt sett reglar for staten og eitt
felles sett reglar for fylkeskommunen og kommunane.
Det var lagt nokre føringar for prosjektet. Den eine
var at dei skulle vere funksjonsbaserte, dvs. at ein
skulle ta utgangspunkt i dei offentlege verksemdene
sine oppgåver og ansvarsområde. Bevaringsvurderinga
skal gjelde dei arkivdokumenta som vert eit resultat
av dette. Dagens regelverk tek utgangspunkt i arkivdokumenta og er såleis ikkje funksjonsbasert. Ein av
føremonane med ei funksjonsbasert tilnærming, er
at regelverket ikkje er så utsett for å bli utdatert.
Andre føringar som vart lagt for prosjektet var at
regelverket skulle vere medieuavhengig og uavhengig av arkivnøklar.
Vidare var det viktig at regelverket tok utgangspunkt
i Riksarkivarens sine fire formål for bevaring av
offentleg arkivmateriale, nedfelt i ”Rapport fra
Bevaringsutvalget” frå 2002. Dei er som følgjer:
F1: Dokumentere offentlege organ sine funksjonar i
samfunnet, deira utøving av mynde, deira rolle i høve
til samfunnet elles og deira rolle i samfunnsutviklinga.
F2: Materiale som gir informasjon om høve i
samfunnet på eit gjeve tidspunkt, og som kastar lys
over samfunnsutviklinga skal haldast tilgjengeleg.

istockphoto

lovverk, bevares så lenge rettighetene og pliktene løper
eller så lenge kommunen eller fylkeskommunen har
erstatningsansvar.
Kommunen og fylkeskommunen må selv vurdere hvor
lenge materiale kommunen eller fylkeskommunen har til
hensikt å kassere må bevares av hensyn til egne
administrative og juridiske dokumentasjonsbehov

F3: Dokumentere personar og verksemder sine rettar og
plikter i høve til det offentlege, og i høve til kvarandre.
F4: Dokumentere dei arkivskapande organa sine rettar og
plikter i høve til andre instansar.
Det er viktig å legge merke til at regelverket i utgangspunkt berre tek omsyn til formål F1 og F2. Det er gjort eitt
unntak frå dette og det er for såkalla ”evige rettar”. Her
har regelverket lagt hovudprinsippet F3 til grunn. ”Evige
rettar” er t.d. rettar knytte til person i klientmapper og
rettar knytte til eigedom. Det er elles viktig å legge merke
til at reglane ikkje femner om pasientjournalar i kommunehelsetenesta. Dei reglane skal utarbeidast i tråd
med regelverket for pasientjournalar i spesialisthelsetenesta når desse føreligg.
KOMMUNEN OG FYLKESKOMMUNEN SITT ANSVAR

Det nye regelverket vurderer stort sett bevaring opp mot
F1 og F2 som er meir overordna kriterium. Regelverket
overlet til kommunane sjølve å vurdere bevaring opp mot
kriteria F3 og F4 som er av meir juridisk og administrativ
art. I forslaget til regelverk sendt ut på høyring står
følgjande:
§ 4-5. Kommunens og fylkeskommunens
dokumentasjonsansvar
Kommunen og fylkeskommunen skal sørge for at
materiale det er knyttet rettigheter og plikter til i annet
Foto: iStockphoto

Dette er fornuftig då det enkelte offentlege
organ vil vere mykje meir kvalifisert enn
arkivmyndigheitene på dette område.
Dei er forplikta til å ha kunnskap
om dei juridiske- og administrative pliktene som ligg til
dokumentasjonen i form av
ulik særlovgjeving.
Konsekvensen av dette er at
kommunane må utarbeide
lokale bevaringsreglement der både Riksarkivaren sitt
bevaringsreglement og kommunen sine eigne vurderingar
er lagt til grunn. Når dette lokale bevaringsreglementet
ligg føre vil det vere mykje lettare for kommunane og
fylkeskommunane å gjere bevaringsvurderingar av
dokumentasjonen sin. Det er viktig å presisere at Riksarkivet ønskjer at bevaringsvurderinga, i størst mogleg
grad skal gjerast fortløpande i arkivdanningsfasen.
BEVARINGSREGLEMENT I SAMARBEID MED ANDRE
KOMMUNAR

Sidan kommunane stort sett utfører dei same oppgåvene,
vil det vere mykje å tene på samarbeid mellom dei når
reglementa skal utarbeidast. I første omgang bør kommunane samarbeide med dei kommunale arkivinstitusjonane om å utarbeide ein mal som dekkjer arbeidsområda til ein kommune. Denne malen bør danne
utgangspunktet for lokalt tilpassa reglement. Det vil etter
mitt syn vere føremålstenleg å nytte arkivplanen i denne
samanhengen. I ein arkivplan finn ein frå før av eit oversyn
over dei arkiva kommunen sit med. Mellom 350 og 400
kommunar nyttar pr. i dag verktøyet Arkivplan.no og det
burde etter mitt syn vere ei enkel sak å tilpasse oversynsdelen i dette verktøyet slik at det passar både til utforming
og oppfølging av det lokale bevaringsreglementet. Det
er viktig at kommunane kjem tidleg i gang med dette
arbeidet, slik at ikkje endå meir materiale går tapt i
mellomtida, som Riksrevisjonens peikar på i si arkivundersøking i kommunane frå 2010. •
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S OF TWARE INNOVATION
T E K S T: M O N A Ø V E R B Y

Seks Grenlandskommuner synes at digitalt samarbeid er et godt alternativ til kommunesammenslåing. De har derfor i fellesskap utviklet nytt sak- og arkivsystem som skal sørge for mer kostnadseffektive innbyggertjenester, saksbehandling med høyere kvalitet, og en enkel tilgang til det indre
offentlige liv for kommunenes innbyggere.

Vellykket digital kommunesammenslåing
I stedet for å jobbe hver for seg, samarbeider seks Telemarkskommuner om nye IKT-løsninger. Grenlandssamarbeidet består av Bamble, Drangedal, Kragerø,
Porsgrunn, Siljan og Skien kommune.
GAMLE SYSTEMER STRITTET I MOT

Saksbehandling og arkiv er kommunenes viktigste og mest
gjennomgripende datasystem. Tidligere satt kommunene
med ulike arkivsystem og rutiner. Alle hadde papirarkiver. I
tillegg brukte de fagsystemer som var dårlig integrert med
sak/arkiv, og strittet i mot når saksbehandlerne forsøkte å
jobbe mer effektivt. Løsningene holdt ikke tritt med den
digitale utviklingen.
I 2008 hadde Bamble kommune fått nok: – Vi trenger
et nytt sak- og arkivsystem, sa de og inviterte Grenlandskommunene til å slå sine pjalter sammen. Da anbudsinvitasjonen ble sendt ut, inneholdt den 650 krav! Public
360º fra Software Innovation fikk høyest score og kontrakten ble signert i juni 2011.
EN FELLES LØSNING FOR ARKIVERING OG SAKSBEHANDLING

Med det nye systemet fikk de endelig en felles løsning for
arkivering og saksbehandling i Grenlandskommunene. Slik
skal arkivverdige dokumenter og informasjonsflyt sikres
for fremtiden.
– I tillegg til at systemene integreres bedre i kommunene, blir det enklere å finne saker en leter etter, ikke bare
for de ansatte som jobber med sakene, men også for
publikum, sier Anne Marie Eliassen, som er prosjektleder
for samarbeidet, og virksomhetsleder i Bamble kommune.
– Det kan for eksempel være en reguleringsplan som er
til offentlig innsyn, og som ligger på nettsidene våre. Ved
å klikke seg inn skal også andre dokumenter og milepæler
knyttet til saken ligge enkelt tilgjengelig, sier Dubravko
Bikic, arkivleder i Porsgrunn kommune.
– I tillegg blir postlisten mer brukervennlig og en stor del
dokumenter vil ligge tilgjengelig uten at de må bestilles.
Innbyggernes innsynsrett blir styrket, påpeker Eliassen.
FRA PAPIR TIL ELEKTRONISK ARKIV

Omleggingen av arkivsystemet handler i høyeste grad også
10
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om veien mot den «papirløse» kommune.
– Mange vil fortsett se saksmappa i fysisk forstand, men
det er det ikke alltid vi har lenger, smiler Bikic.
Nytt sak- og arkivsystem innebærer nye arbeidsprosesser.
De 1200 saksbehandlerne i Grenlandskommunene får
felles rutiner, og det er mye å lære: De er vant til papirarkiv. Nå blir det digitalt. De er vant til systemer som ikke
snakker sammen. Nå blir flere systemer integrert. På sikt
regner vi med å få markedets mest avanserte saks- og
arkivsystem.
– Vi gjennomfører felles opplæring for alle. Kursledere
er både egne og eksterne krefter, forteller Eliassen.
EN FELLES HUKOMMELSE I KOMMUNENE

I fire år har arkivlederne i kommunene jobbet med det
som er et omfattende prosjekt knyttet til «kommunens
hukommelse», som kommunenes arkiver omtales som.
– Det tar tid å endre et tankesett, men vi har jobbet
mye med å bevisstgjøre medarbeiderne våre på at e-post
også er et saksdokument, sier arkivlederen.
Riksrevisjonen er en av flere aktører som har påpekt
store utfordringer med å sikre og tilgjengeliggjøre dokumentasjon som sendes til og fra kommunene. I følge
Offentlighetsloven skal også alt av epost som sendes i
tilknytning til saksbehandling, journalføres. Det gjelder
i prinsippet også SMS-er.
– Nå blir det enklere å håndtere den økende saksmengden og imøtekomme publikums behov og ikke minst
forvaltningens krav til effektivitet. Løsningen er basert på
NOARK 5 og understøtter både dagens og morgendagens
behov for digitalisering av kommunen, understreker
prosjektleder Eliassen.
DIGITAL KOMMUNESAMMENSLÅING

– Mange kommuner avviser samarbeid av frykt for å
miste selvstendighet og arbeidsplasser?
– Vi har en annen filosofi i Grenland. Vi mister ikke
selvstendighet av samarbeid. Tvert i mot styrker det vår
faglige kompetanse og posisjon ovenfor leverandørene.
Grenlandssamarbeidet har hatt flere digitaliserings-

- VI MISTER IKKE
SELVSTENDIGHET AV
SAMARBEID. TVERT I MOT
STYRKER DET VÅR FAGLIGE
KOMPETANSE OG
POSISJON OVENFOR
LEVERANDØRENE.

prosjekter, blant annet identiske, nye nettportaler
som fikk mye skryt av Difi da de åpnet i 2008.
– Mange opplever i disse dager kommunesammenslåing som en trussel. Vi tror at ”digital
kommunesammenslåing” er et bedre alternativ,
sier Eliassen.
KREVENDE, MEN VELLYKKET

– Det er utfordrende nok for én kommune å innføre
nytt sak- og arkivsystem. Når seks kommuner skal
samarbeide, så er det krevende. Men det har vært
moro å få det til, og vi har lært utrolig mye, sier
prosjektlederen.
ELIASSENS RÅD TIL ANDRE KOMMUNER:

1. Samarbeid lønner seg hvis man klarer å etablere
et fellesskap med felles mål og prioriteringer!
2. Etabler en klar prosjektorganisering i egen
kommune og i det interkommunale samarbeidet og
utarbeid styrende dokumenter med klare ansvars –
og arbeidsoppgaver.
3. Sørg for god ledelsesforankring både i egen
kommune og i det interkommunale samarbeidet.
4. Utarbeid fordelingsnøkkel knyttet til kostnader
og prinsipper for arbeidsfordelingen i prosjektet.

Om Grenlandskommunene:
Grenlandssamarbeidet består av seks
kommuner med fra 2 400 til 53 000
innbyggere. Det bor totalt 120 000
mennesker i regionen som er Norges
syvende største byområde. De 1 200
saksbehandlerne i kommunene får Public
360º som nytt sak/arkivsystem. Software
Innovation har utviklet ny standardfunksjonalitet som skreddersyr løsningen
for bruk i kommunene.

Foto: Edle Eidbo-Hansen, Telemarksavisa

5. Inngå én kontrakt for anskaffelse og vedlikehold
for alle kommunene. Å være én kunde styrker
fellesskapet og medfører forpliktende samarbeid
både i prosjektfasen og etterpå. •

Arkivleder i Porsgrunn
kommune, Dubravko Bikic.
A r kh eion - 2 # 2 0 1 2
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IK A KONGSBERG
T E K S T: S T E I N A R M A R V I K

Tiden før år 2000 var en stor pionertid for de kommunale arkivinstitusjonene. Rundt 1990 var
det, i tillegg til noen rene byarkiver, 5-6 interkommunale arkiver (IKA’er) eller fylkesarkiv med
kommunale oppgaver. Drøye ti år senere hadde de fleste kommuner i landet fått et slikt tilbud.
Flere av disse institusjonene prøvde seg med egne informasjonsblader: Kjelda i Sogn og Fjordane,
IKA Stikka fra IKA Kongsberg, Henrik fra IKA Vest-Agder (IKAVA), Byarken fra Bergen Byarkiv og
Tobias fra Oslo byarkiv med flere.

Arkheion 15 år
Mange opplevde arbeidet med informasjonsbladene
som ressurskrevende for små institusjoner. Det ble
derfor gjort en stor innsats fra Berit Stie ved IKAVA
sammen med Aust-Agder Arkivet for å få til et felles
bladprosjekt mellom IKAVA, Aust-Agder Arkivet (AAA)
og IKA Rogaland. Etter hvert kom også IKA Hordaland
med. Vi har lenge sett på oss selv som en stor IKAfamilie. Slike samarbeidsprosjekter har derfor ikke blitt
møtt med særlig store motforestillinger. Det første
nummeret av Arkheion kom ut våren 1997 med Magne
Rege som redaktør. Navnet på bladet skal visstnok
komme fra Kjell Olav Masdalen ved AAA.
De første årene kom bladet ut to ganger i året i et
A4-format med 28 sider. Redaktørvervet gikk, som i alle
gode dugnadsprosjekter, på omgang mellom eierne;
ett år av gangen. Redaktørene var Karin Gjelsten
(1998, IKA Hordaland), Berit Stie (1999, Aust-Agder
Arkivet) og Sigve Espeland (2000, IKA Rogaland). IKA
Kongsberg kom med som den femte eier høsten 1999
og fikk redaktøransvaret i 2001. Jeg ble da redaktør
og leverte et hjemmesnekret blad etter samme mal
som de første årgangene. Vi kom så i kontakt med
den grafiske designeren Karin Wiwe og fikk laget en
helt ny grafisk profil. Det første nummeret med denne
profilen kom høsten 2001, og i hovedsak ser bladet
fremdeles slik ut.
Noen endringer har det likevel vært. Omslaget kom i
farger første gang høsten 2004. Hele bladet kom i

farger høsten 2009. Samtidig ble det en del justeringer
av både det grafiske uttrykket og den redaksjonelle
linje. Det var etter hvert blitt så mange eiere at internsidene ble krympet ned til et minimum. Institusjonenes
informasjon til sine eiere ble overlatt til institusjonenes
hjemmesider.
Vi hadde i 2001 en klar formening om at Arkheion
burde være for alle kommunale arkivinstitusjoner i
landet og drev aktiv verving. Vi var seks eiere i 2001,
tolv ved inngangen av 2003. To år senere var vi 14 eiere
og i 2012 har vi kommet opp i 18 medeiere. Praktisk
talt alle selvstendige institusjoner som arbeider med
kommunale arkiver har blitt med i samarbeidsprosjektet. Til sammen dekker vi nå omtrent 350
kommuner og 16 fylkeskommuner.
Det skjedde også
en annen endring
fra 2001. IKA
Kongsberg tok på
seg ansvaret for
Arkheion ved å gi
tidsskriftet en fast
redaktør mot en
økonomisk
kompensasjon fra
de andre eierne.

www.arkheion.no
”Arkiver på kinesisk” var hovedoppslaget i det første
Arkheion med bilde av byarkivet i Beijing. For øvrig
inneholdt bladet en svært variert arkivmeny.
12
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Det var da slutt på den rene dugnaden, men bladet ble
sikret en god kontinuitet både gjennom fast redaktør
og fast grafisk designer. Dette har fortsatt etter 2009 da
Aust-Agder kulturhistoriske senter og IKAVA ved Inge
Manfred Bjørlin og Bård Raustøl overtok det redaksjonelle ansvaret. I dag har Bård Raustøl ansvaret sammen
med Yngve Schulstad Kristensen.
Eierne av Arkheion bidro fra starten med ett valgt medlem av en redaksjonskomité. Denne hadde som regel
møte en gang i året og bestemte da en del overordnede
saker og kom med innspill om temaer og artikler. Fra
2009 ble det en endring ved at vi fikk eiermøte som har
valgt en redaksjonskomité bestående av fire personer.
Redaksjonskomitéen velger så redaktører internt.
Det har alltid vært en viss diskusjon om målgruppe for
bladet. De fleste har hele tiden vært av den mening at
Arkheion skal være både et meldingsblad for eierinstitusjonene og et fagblad for kommunal arkivsektor.
Målgruppen har med andre ord både vært institusjonene
selv og de som arbeider med arkiv i våre eierkommuner.
Tidsskriftet blir derfor distribuert ut til eierne i det antall
de selv ønsker. Disse sender deretter bladet videre til sine
egne eiere.
Høsten 2003 sikret vi oss nettadressen Arkheion.no.
Dette gikk for seg i stillhet, men etter hvert kom alle
utgavene av bladet ut på nettet i pdf-form.
Eierinstitusjonene selv opprettet lenker til dette
nettstedet. I dag er innholdet forbedret ved at hver

Det nye forsideheaderen fra høsten
2001 består bl.a. av en collage med
arkivsymboler fra IKA Kongsberg sine
arkivmagasiner.

enkelt større artikkel blir presentert separat. Det er også
mulig å søke i hele produksjonen.
Arkheion har alltid inneholdt en blanding av informasjonsstoff, artikler om enkeltarkiver og historieforskning, ”godbiter” fra arkivene og rent arkivfaglige
artikler. Bladet har tatt opp det som har vært aktuelt i
tiden slik som kassasjonsregler, k-koder, arkivloven med
forskrifter, Noark, arkivplan og masse mer. Det var intervjuer med arkivledere rundt om i landet og omtale av
spennende arkivprosjekter. I det første nummer fra 1997
finner vi bl.a. artikler om grunnskolen, barn i personregistre, forskriftene til personregisterloven, ny Noarkversjon, kassasjonsregler, historikk fra jordstyret, politisk
vurdering av arkivarens fremtid, om skattedokumentasjon og fattigkommisjon. Det var også reiseskildring og
omtaler av flere institusjoner.
Og slik har det fortsatt. Gjennom disse 15 årene har vi
vært innom kroker av våre arkiver som mange av oss ikke
visste eksisterte. Vi har vært i forkant til mange viktige
hendelser – og kanskje for sent ute av og til? Det som er
viktig er at vi har et forum der alle som arbeider med
kommunale arkiver kan få informasjon om det som kan
få betydning for vårt fag og vår hverdag. Verden går
stadig videre, også når det gjelder arkivsektoren. Det
skulle derfor være gode forutsetninger for å kunne drive
Arkheion i mange gode år. •

Høstnummeret 2004 var det første med
omslag i farger. Alt fra høsten 2001 ble
vanlig med et hovedtema i hvert nummer.
Her er temaet ”Formidling av arkiv”.

Disse vakre protokollene lar vi markere at
hele bladet ble trykt i farger fra 2#2009.
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A U S T AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T E K S T: E G I L B L O M S Ø

Saksbehandling i nettskyen
NÅR ARKIVDOKUMENTER REISER UTENLANDS

Valget skulle i følge kommunen
medføre en rekke fordeler,
deriblant lavere driftskostnader. Kommunen
hadde også, i samarbeid
med leverandørene,
utviklet en modul for
utveksling av e-post
og vedlegg med
kommunens Noarksystem. Dette var
noe som de mente
måtte anses som et
pionerarbeide, og som
på sikt kunne tilgjengeliggjøres for andre kommuner i Norge. I USA har allerede en rekke offentlige organer gått
over til å bruke nettskytjenester. Begrunnelsen er
gjerne økonomisk. Overgang til nettskytjenester medfører
som regel lavere lisensutgifter – i tillegg er det besparelser
knyttet til drift og sikkerhet.

rat hvor opplysningene faktisk blir lagret og fordi
den danske persondataloven ikke åpner for
overførsel av slike opplysninger til land
utenfor EU/EØS.
På bakgrunn av dette ville Datatilsynet vite hvilke personopplysninger Narvik kommune
hadde tenkt å behandle i
Google Apps. Tilsynet etterspurte også den risikovurdering
som kommunen hadde foretatt
i forhold til behandling av personopplysninger i Google Apps.
I henhold til personopplysningsloven skal nemlig den som behandler
personopplysninger sørge for tilfredsstillende informasjonssikkerhet med hensyn
til konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet.
Videre heter det i personopplysningsforskriften at personopplysninger som overføres elektronisk skal krypteres eller
sikres på annen måte når konfidensialitet er nødvendig.
DATATILSYNETS VEDTAK

NARVIK KOMMUNE KLAGES INN FOR DATATILSYNET

Ikke lenge etter at Narvik kommune hadde tatt i bruk
Google Apps mottok Datatilsynet en klage fra en privatperson vedrørende håndtering av personopplysninger i
det nye systemet. Klageren mente det var problematisk
at kommunen benyttet seg av et selskap som er underlagt
amerikansk lovgivning.
I juni 2011 sendte så Datatilsynet et brev til Narvik
kommune med krav om redegjørelse omkring bruken av
Google Apps. Datatilsynet viste til en lignende sak i Danmark hvor en kommune hadde ønsket å bruke Google
Apps i skolen. Det kunne her dreie seg for eksempel om
opplysninger knyttet til elevers og foreldres sosiale og
helsemessige forhold. Det danske datatilsynet konkluderte
med at bruk av Google Apps her på en rekke punkter kom
i konflikt med dansk lovverk i forhold til personvern –
først og fremst fordi Google ikke kan redegjøre for akku14
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Datatilsynet var ikke tilfreds med Narvik kommunes redegjørelse, og den 16. januar i år ble det sendt brev med
varsel om vedtak i saken. Datatilsynet ga her pålegg om at
Narvik kommunes bruk av Google Apps måtte bringes til
opphør, med mindre behandlingen av personopplysninger
i løsningen kunne bringes i tråd med personopplysningslovens krav.
Datatilsynet argumenterte med at selv om kommunen
har rutiner på at personsensitive opplysninger ikke skal
sendes med e-post vil likevel mye av arbeidet i kommunen
være knyttet til tjenesteyting ovenfor innbyggerne. Ut fra
Datatilsynets vurdering vil mye av kommunikasjonen,
både til og fra kommunen og mellom kommunens ansatte, inneholde personopplysninger. I praksis vil det
derfor være vanskelig å forhindre at sensitive opplysninger blir sendt via e-post.
Datatilsynet argumenterte videre med at i følge person-

iStockphoto

I mai 2011 inviterte Narvik kommune til en pressebriefing. Anledningen var kommunens valg av
Google Apps som e-postløsning for sine ansatte. Google Apps er en såkalt nettskytjeneste. Det vil
si at behandling og lagring av data skjer over internett og ikke på kommunens egne servere.

iStockphoto

opplysningsloven kan personopplysninger bare overføres til
stater som sikrer en forsvarlig
behandling av opplysningene.
I praksis vil det si stater som har
gjennomført EU-direktivet om
utveksling av personopplysninger. ”Safe Harbor”-avtalen,
som ble etablert i år 2000,
innebærer likevel at amerikanske selskaper vil kunne ansees å
tilby tilstrekkelig vern for
personopplysninger som de
mottar fra EU/EØS. Etter terrorangrepene i 2001 ble imidlertid
”USA Patriot Act” innført, noe som ga amerikanske
politimyndigheter utvidede rettigheter til å overvåke
terrormistenkte. Dette anså Datatilsynet å være en stor
utfordring med hensyn til ivaretakelse av personvernet,
selv innenfor ”Safe Harbor”-avtalen.
DATATILSYNET SNUR

I et brev til Narvik kommune datert 21. september i år sier
Datatilsynet likevel at de ikke kan se at det er grunnlag for
å opprettholde det varslede vedtaket. Samme dag sender
Datatilsynet et brev også til Moss kommune med veiledning i bruken av Office 365 – en tilsvarende nettskytjeneste
fra Microsoft. Datatilsynet åpnet altså med dette for
nettskytjenester.
Så hva har skjedd i mellomtiden?
For det første har det aldri eksistert noe forbud mot bruk
av skytjenester. Så lenge de rettslige kravene i forhold til
behandling av personopplysninger er innfridd er det heller
ikke noen hjemmel for et slikt forbud. For det andre har
Narvik og Moss kommune, i samarbeid med henholdsvis
Google og Microsoft, lagt ned et betydelig arbeid for å
komme Datatilsynet i møte med hensyn til databehandleravtaler og risikovurderinger.
Når det gjelder overføring av personopplysninger til
utlandet viser Datatilsynet til EU-kommisjonens beslutning
av 26. juli 2000 om at Safe Harbor-rammeverket sikrer et
tilstrekkelig beskyttelsesnivå slik at personopplysninger
kan overføres fra EU- og EØS-land til selskaper som er
etablert i USA.

I følge Datatilsynet er EU-kommisjonens beslutning bindende
for Norge. De reservasjonene
som man i utgangspunktet
hadde i forbindelse med ”USA
Patriot Act” ser altså ut til å
være underordnet kommisjonsbeslutningen fra EU.
DATATILSYNETS FORUTSETNINGER

Datatilsynet krever likevel at fire
forutsetninger skal være på plass
før man tar i bruk nettskytjenester:
1. Det må gjennomføres grundige risiko- og sårbarhetsanalyser i forkant.
2. Selskapene må ha en tilfredsstillende databehandleravtale som er i tråd med norsk regelverk.
3. Bruken av nettskytjenester må jevnlig revideres av en
tredjepart for å sikre at databehandleravtalen følges.
4. Databehandleravtalen må være det som gjelder og
leverandørens generelle personvernerklæring må ikke
gå utover denne.
ARKIV I NETTSKYEN?

Google Apps og Office 365 brukes primært til kommunikasjon og samhandling, men har også funksjonalitet for
arkivering. Nå som Datatilsynet har avklart spørsmålet om
overføring av personopplysninger til utlandet kan man
kanskje spørre seg om dette også vil bane veien for nettskybaserte saksbehandlings- og arkivsystemer. Utviklingen
når det gjelder e-postløsninger ser ut til å være drevet
hovedsakelig ut fra økonomiske hensyn, og det er vel
grunn til å anta at det er sparepotensial også når det
gjelder arkivsystemer. Rent teknisk er det vel heller ingen
ting i veien for et nettskybasert Noark5-system. Men hva
sier lovverket? •
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N ORSK KULTURRÅD
T E K S T: B J Ø R N B E R I N G

|

G U N N A R U RT E G A A R D

Norsk Kulturråd etablerte våren 2012 prosjektet Wikipedia for arkiv, museum og kunst. Prosjektet
er et bredt samarbeid mellom Norsk kulturråd, Wikimedia Norge, fylkeskommuner, regionale
kulturnett og museum-, arkiv- og kunstinstitusjoner. Både fylkesarkiv, byarkiv, interkommunale
arkiv, Riksarkivet, Stiftelsen Asta og Norsk lokalhistorisk institutt er representert i prosjektets
fagruppe for arkiv i Wikipedia.

Prosjektet: arkiv, museum og kunst i Wikipedia
I mai 2012 ble det lyst ut midler til å arrangere kurs i
skriving i Wikipedia. Responsen var overveldende. Det
kom inn søknader om å arrangere hele 33 kurs i alle deler
av landet. Norsk kulturråd har sammen med Wikimedia
Norge tatt på seg å skaffe kursholdere til alle kurs.
HVORFOR ARKIV I WIKIPEDIA?

Internasjonalt er GLAM-sektorene (GLAM = gallery,
library, archive, museum) i gang med å bruke Wikipedia
til å komme bredt ut med informasjon om kilder og
tjenester, og til å publisere foto og andre kildegrupper.
I flere land har denne satsingen form av et planmessig
samarbeid med Wikimedia. Jfr. GLAM og Wikipedia i
USA og England.
Flere EU-prosjekter legger opp til et nært samarbeid
med Wikipedia i de ulike landene. Grunntanken er at
Wikipedia som kunnskapskilde vil utfylle og gi kontekst
til samlingene i Europeana og i nasjonale løsninger. En
ser og hvordan innholdet i portalene på ulike måter kan
integreres med artikler i Wikipedia slik at brukerne kan
møte dette som integrerte kunnskapskilder.
Norsk kulturråd ønsker å oppfordre institusjoner og
fagfolk innen kultursektoren til å bidra aktivt for å skape
godt innhold om og fra kultursektoren i Wikipedia.
Artiklene i Wikipedia vil gi kontekst- og metainformasjon
om samlinger i fellesløsninger som Digitalt Museum,
Arkivportalen, Europeana, Digitalt fortalt mm. Norsk
kulturråd legger særlig vekt på tre momenter som
argumenter for satsingen:
• Kunnskapskilde. Wikipedia er den mest brukte kunnskapskilden på Internett i dag. Gjennom Wikipedia vil
institusjonene og samlingene bli mer synlige for
brukerne.
• Delingskultur. Tekst, bilder og annet innhold i
Wikipedia er utstyrt med en Creative Commons-lisens
som legger til rette for bruk og deling av kunnskap.
• Internasjonalt. Norsk Wikipedia er en del av en global
kunnskapskilde med parallelle språkutgaver der
informasjon kan hentes og omsettes.
16
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FOTO OG KARTFESTING I WIKIPEDIA

Bilder til en wikipediaartikkel er normalt lagret i Wikimedia Commons, en database med over 14,7 millioner
(okt. 2012) fritt tilgjengelige og delbare mediefiler.
Wikipediamiljøet og GLAM-sektorene samarbeider om
å laste opp bildefiler som er falt i det fri til Commons.
Wikisource er en tilsvarende ressurs hvor man kan lagre
og tilgjengeliggjøre tekster (pdf-filer).
Artikler i Wikipedia skal kartfestes der dette er mulig.
Norsk kulturråd har etablert en løsning for å hente ut
kartfestede artikler og benytter et eget API for dette:
http://wikilocation.org/documentation/. Dette oppdateres
hver uke slik at nye kartfestede artikler kommer raskt til
syne i løsninger som kan benytte dette API-et.
MÅL OG SATSINGER

Det er lagt opp en egen plan for innsatsen på arkivområdet. Noen hovedpunkter er følgende:
• Skrive artikler i Wikipedia om alle arkivinstitusjoner,
museer, bibliotek, som tar i mot arkiv for bevaring; og
lenke disse artiklene til informasjon om samlingene i
nasjonale fellesløsninger som Arkivportalen, Digitalt
Museum, Digitalt fortalt, Europeana. Memory of the
World (verdens dokumentarv, med norsk register), mm.
• Skrive artikler om personer, offentlig forvaltning,
institusjoner, bedrifter, lag, organisasjoner som har
skapt arkiv som er tatt vare på av arkivbevarende
institusjoner.
• Skrive artikler om fotosamlinger, fotografer, om
fotohistorie
• Bidra til distribusjon av fotosamlinger under frie lisenser
• Ta i bruk eksisterende ressurser som grunnlag for
artikler: forvaltningshistorier, håndbøker,
kataloginnledninger og annet
• Legge fellestekster, eksempelvis om kategorier av
arkivskapere, i Wikipedia, som kan hentes opp fra
Arkivportalen

Wikipedia med sin dugnadsbaserte tilnærming utfordrer
etablerte tradisjoner og tankesett. Motforestillingene knytter
seg særlig til at det ikke står anerkjente og navngitte spesialister bak artiklene. På den andre siden blir det pekt på at
artikler i Wikipedia, som inneholder feil, omstridte påstander
eller bygger på utdatert kunnskap, raskt blir rettet eller tatt
opp til diskusjon.
Uansett har Wikipedia og måten dette brukes på i utdanning og offentlig ordskifte, aktualisert behovet for kildeforståelse og kildekritikk. Denne diskusjonen påvirker på den
andre siden policy og anbefalinger for signering, kreditering,
kildereferanser og monitorering i Wikipedia. Den som deltar i
kunnskapsdugnaden vil også kunne gå inn i denne prosessen.
Blant arkivfolk er det særlig diskusjon om hvor velegnet en
slik dynamisk kunnskapsdugnad er for å produsere tekst som
knyttes opp mot katalogdata og mot digitale dokumenter,
og som skal gi arkivbrukere forståelse for primærkilder og
dokumentasjon. Det har blitt stilt spørsmål om behov for
godkjenning og «låsing» av tekst om typer av arkivskapere,
seriebeskrivelser og annet som vi tradisjonelt har funnet i
trykte arkivkataloger.
Det knytter seg også opphavsrettslige utfordringer til publisering av ABM-innhold på Wikipedia. Wikipedia har som et
krav til bidrag og innhold at det skal være fritt tilgjengelig og
delbart gjennom Creative Commons-lisensiering.
PROSJEKTET VIDERE

Gjennom gjensidig lenking vil wikipediatekstene kunne
brukes til å utdype institusjonenes innhold i Digitalt Museum
og Arkivportalen. Tilsvarende tilbakelenking fra artikler i
Wikipedia vil gi artiklene kildemessige referanser og styrke
kildekritikken.
Norsk kulturråd vil videreføre arbeidet med satsing på
Wikipedia i 2013. Det kan bli aktuelt å arrangere fordypningskurs for personer som skriver om arkiv i Wikipedia.
Planer for videre arbeid i 2013 vil bli lagt i løpet av de to
neste månedene.
Den avgjørende faktoren for å få mer innhold fra GLAMsektorene i Wikipedia, er kontakten mellom fagmiljøene
og wikimiljøet. •

Mer om prosjektet:
http://no.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Underprosjekter/GLAM
Kontaktpersoner:
Prosjektet: gunnar.urtegaard@kulturrad.no
Arkiv: bjorn.bering@kulturrad.no
Kunst: tom.klev@kulturrad.no
Museum: bjorn.olav.tveit@kulturrad.no

iStockphoto

KAN VI STOLE PÅ WIKIPEDIA?

FAKTA OM WIKIPEDIA
• Ordet Wikipedia er en sammensetning av det hawaiiske
ordet wiki («rask, kjapp») og den siste delen av det
greske ordet encyklopedi.
• Wikipedia er en internasjonal internettbasert leksikon
som utgis av den ideelle organisasjonen Wikimedia
Foundation.
• Wikipedia er et sosialt nettsted som baserer seg på
brukermedvirkning.
• Wikipedia har over 23 millioner artikler på 285 språk
(oktober 2012) og mer enn 100 000 aktive bidragsytere.
• På verdensbasis er Wikipedia (samlet) sjette mest mest
besøkte nettsiden med anslagsvis 365 millioner lesere.
• Det er to utgaver på norsk, én på bokmål/riksmål og én
på nynorsk. Den førstnevnte har over 357 000 artikler,
mens nynorskutgaven har mer enn 91 000 artikler.
• Den norske utgaven av Wikipedia er landets største og
mest brukte leksikon og er det tredje mest besøkte av
alle norske nettsteder.
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A U S T AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
T E K S T: B E R I T S T I E

Aust-Agder arkivfaglige
fylkesforum har 15-årsjubileum
Arkivfaglig fylkesforum ble etablert i 1997 og feirer i år
15-årsjubileum. I den anledning ble årets forum lagt til
København fra 30.10. til 1.11. 2012.
Arkivfaglig fylkesforum er et fagforum for arkivledere
i eierkommunene i Aust-Agder med tanke på faglig
nettverk og faglig fordypning. Da forumet ble etablert
høsten 1997 ble det vedtatt på første samling at det
skulle velges en styringsgruppe for fylkesforumet og at
denne skulle bestå av arkivledere fra minst tre
kommuner og en representant fra AAks. I jubileumsåret
er det Anne Berit Nedrebø (Tvedestrand kommune), Gro
Heidi Jessen (Arendal kommune), Mette Brottveit
Gjerden (Bykle kommune) og Berit Stie (AAks) som er
medlemmer av styringsgruppen.
Hovedtemaene på første konferansedag var som følger:
• Arkivtjenestens forhold til arkivloven, forvaltningsloven og offentleglova
• Bevarings- og kassasjonsreglement for Norge og
Danmark.

Foto: Yngve Schulstad Kristensen

Juridisk spesialrådgiver i Arendal kommune, Trond S.
Berg, engasjerte forsamlingen gjennom et to timers
fordrag om hvordan disse lovene virker sammen, hva
som gjelder når lovene kolliderer og spesielle forhold
som man bør være obs på.
Bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene som
Riksarkivet p.t. har ute på høring er et
svært aktuelt tema. Høringsfristen er
satt til 31.12.2012. Danmark vedtok
reviderte retningslinjer i forhold til
bevaring og kassasjon for kommunene
i 2009. Anna Malmø-Lund fra
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det norske Riksarkivet orienterte om forslag til nye
regler for Norge og Christian Larsen fra Rigsarkivet
fortalte om det danske regelverket.
Dag to i København var satt av til ekskursjoner til
Københavns Stadsarkiv og til Rigsarkivet.
På Stadsarkivet ble vi godt mottatt av Lars Vangen
Christensen. Sørlendingene ble overrasket med å bli
ønsket velkommen på morsmålet, da det viste seg at
Vangen Christensen var halvt norsk. Vangen Christensen
orienterte videre, på utmerket norsk, om Københavns
Stadsarkiv, NEA (Nettværket for Elektronisk Arkivering)
og den digitale arkiveringen. Vidar Hauge fra AAks tok
så over staffettpinnen og holdt et innlegg om
Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter
(KDRS).
Det viste seg at to timer var i knappeste laget for
dette temaet. Vi hadde mye å snakke om.
Problematikken knyttet til langtidslagring og
gjenfinning i elektroniske arkiv var i stor grad
sammenligningsbar for de to nabolandene, om enn
organisering og arbeidsmåter var noe ulike.
Deretter gikk turen videre til Rigsarkivet. Christian
Larsen som dagen før hadde holdt foredrag om
bevarings- og kassasjonsregler, tok imot oss i
Bibliotekshaven og geleidet oss videre derfra inn i
Rigsarkivets lesesal og magasiner. En meget
kunnskapsrik omviser førte oss gjennom mange
kronglete magasiner og viste oss arkiv-skatter fra en
felles fortid.
Københavnturen i anledning 15-årsjubileet gav
faglig påfyll og ikke minst er arkivledernett-verket
i fylket styrket. Arkivsamtaler kolleger i mellom er
også en vesentlig faktor for forumet. •

ARKIVTEORI
– EN INNFØRING
Av Jørgen H. Marthinsen
Riksarkivarens skriftserie 36.
Riksarkivet 2012

Det kommer jevnlig ut bøker i
Riksarkivarens skriftserie. Bok
nummer 36 i serien er skrevet av
Jørgen H. Marthinsen og tar for seg arkivteori i et bredt
perspektiv. Boka er på over 500 sider og omhandler det
meste innen arkivfaget. Her er det lengre kapitler om
sentrale begreper og prinsipper, og om arkivhistorie både i
Norge og utlandet. Marthinsen trekker lange linjer flere
hundre år bakover i tid og setter dem inn i en aktuell
kontekst for vår egen tid og de utfordringer vi har innen
arkivfaget i dag. Framstillingen behandler også andre

Bokomtale

sentrale aspekter som blant annet arkivdanning, sak- og
dokumentbegrepet, arkivinstitusjoner, rettssikkerhet, innsyn,
taushetsplikt og verdilære. Alt med arkivteori som bakteppe.
Boka Arkivteori – en innføring krever sitt av leseren både
når det gjelder innhold og lengde, men det er uten tvil en
bok å anbefale. Marthinsen har lang erfaring med arkiv og
har jobbet i Riksarkivet siden 1968. Han har en god og leservennlig penn, og selv om det er mye teori, vitenskap og terminologi er boka overkommelig for de fleste med interesse
for arkiv.
I innledningen skriver forfatteren at målet eller ambisjonen med boka er ”å komme nærmere kjernen av det store
mysterium – hva er arkiv?” Svaret gir han i siste kapittel, men
han advarer leseren om å bla opp her med en gang boka
åpnes. Det anbefaler jeg også. Dette er en bok som bør
leses i sin helhet fra A til Å. Da vil nok leseren også komme
nærmere forfatterens mål om å forstå hva arkiv virkelig er.
Bård Raustøl, redaksjonen Arkheion
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A RK IV I NORDLAND
T E K S T: I N G E S T R A N D

Nordlandske stadnamn på nett
Stadnamnprosjektet i Nordland vart etablert i 1986. Den overmåte interesserte filologen Finn
Myrvang tok opp ideen med namnegranskingsmiljøa ved universiteta i Oslo og Tromsø, og med
økonomisk velvilje frå Kultur- og vitskapsdepartementet og Norsk kulturråd – og etter kvart frå
Nordland fylkeskommune – kom prosjektet i gang.
Målet med arbeidet var å samle inn stadnamn og relevant
tilleggsinformasjon om stadnamna, såkalla metadata. Det
kunne vere, kjelder og informantar, namnetyding, uttale,
preposisjonsbruk, historier om lokaliteten og sjølvsagt
kartinformasjon.
Myrvang etablerte eit nettverk av friviljuge medarbeidarar i alle nordlandskommunane, og innsamlingsarbeidet
kom i gang. Metodikken vart henta frå Inst. for namnegransking, UiO, og bygde på utfylling av standardiserte
skjema og kartfesting på kartblad frå Økonomisk kartverk.
Prosjektet var også inspirert av tilsvarande arbeid som alt
hadde kome i gang andre stader i landet. Ei nyvinning ved
prosjektet var digital lydskrift av namna. Stadnamnprosjektet i Nordland, som prosjektet vart heitande, vart i
1995 ein del av Arkiv i Nordland, og det er Arkivet som
no forvaltar dette materialet.
I løpet av dei 20 åra arbeidet gjekk føre seg, vart det
registrert ca. 180 000 namn. Alt frå starten vart den
verbale informasjonen registrert digitalt, medan karta
vart verande i papirformat.
Digital lagring gjorde at informasjonen vart lettare
tilgjengeleg, men det var likevel vanskeleg å distribuere
det interessante og verdifulle materiale til publikum på
ein vettug måte. Informasjonen frå namnebasen var ikkje
så interessant utan at han vart kopla til geografi, og sidan
kartfestinga berre refererte til ei kartrute og ikkje til ein
eintydig koordinat, var det ikkje beint fram å formidle
materialet.
KVAR ER VERDIEN MED STADNAMN

Før vi går vidare, lat oss sjå litt nærare på kva eit stadnamn
er. Stadnamn har to hovudfunksjonar; dei har ein adressefunksjon, og dei er kulturminne. Adressefunksjonen er nok
den mest kjende og mest nytta. Skal vi sende noko i
posten eller reise med bussen, må vi vite kvar vi skal. Vi må
vite adressa. Men det er ikkje berre postadresser,
busshaldeplassar og andre delar av samfunnets
infrastruktur som har slike funksjonar. Stadnamn i utmark

har kome av behov for å «adressere» til dømes godt
bærterreng, kvar kyrne beita til vanleg eller kvar den
beste vegen å gå til nabobygda gjekk.
Funksjonen som kulturminne er omfattande. Alle namn er
eit språkleg uttrykk som kan seie noko om alder, tyding og
språkhistorie. I fylket vårt er det både norske og samiske
namn, og dei samiske namna fordeler seg dessutan
mellom alle dei tre samiske språkvariantane i Norge,
nordsamisk, lulesamisk og sørsamisk. Dei fleste namna har
ein skildrande funksjon. Dei kan seie noko om topografi
og naturforhold, eller om kulturhistoriske forhold. Somme
norske namn er lett å tolke, som Djupvatnet eller Mølndalen. Andre kan vere vanskelegare, som Vefsn eller
Fauske. Dei kan t.d. vere svært gamle og krevje innsikt i
norrønt språk for å kunne forståast, eller dei kan vere
fornorska samiske namn som må tolkast ut frå den
bakgrunnen. Somme namn kan bere informasjon berre
om opphavet, som fjelltoppen Keiservarden i Bodø som
har namnet sitt frå den tyske keisar Wilhelm II som vitja
toppen i 1889, eller Øynes, som vi finn mange stader i
fylket og som i dei fleste høva tyder at staden var øyde
etter Svartedauden. Andre kan i tillegg bere informasjon
om funksjon, som t.d. lang tids bruk. I Grane kommune
finn vi Haustreisdalen, som truleg fortel om nomadisk
vandring mellom innland og kyst, I Ballangen – og mange
andre stader – finn vi Lendinga, som fortel at her har folk
lagt til med båtane sine i mannsaldrar.
Kunnskapen om stadnamn i rurale område har tradisjonelt vore munnleg tradisjon. Med dei store endringane
bygdene har vore gjennom dei siste 60 åra, blir det stadig
færre som ber denne tradisjonen. Bruken av utmarka er
beskjeden, dei mange små innmarksteigane med ulik bruk
er slått saman til samanhengande grasdyrking, og GPS-en
informerer no turfolk og elgjegerar kvar dei er – der
stadnamna før gjorde nytte. Det var derfor på høg tid å
gjennomføre innsamlinga viss ein ønskte å dokumentere
desse kulturminna.

Djupvatnet • Mølndalen • Keiservarden • Øynes
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Foto: Solveig Lindbach Jensen

Gertrud Haagensen (prosjektmedarbeider) i arbeid med
Stadnamnprosjektet.

Stadnamna kan ligge tett. Her frå Andås i Vefsn.
GIS ER LØYSINGA

Med Internett har vi fått eit heilt anna verktøy til å formidle denne typen informasjon. Geografiske informasjonssystem (GIS) gjer det mogleg å formidle geografisk
orientert informasjon gjennom kartgrensesnitt, samstundes
som underliggande metadata kan hentast fram i verbal
form. Utfordringa vår var å få koordinatfesta dei 180 000
namna slik at dei kunne leggast inn i eit GIS-system. Men
god hjelp frå Norsk kulturråd og kommunar i Nordland har
vi greidd å finansiere dette arbeidet. Men det tar tid.
Grunnlagsmaterialet var ikkje skapt med tanke på ei slik
publisering, og det er behov for ein omfattande gjennomgang før det blir sendt til koordinatfesting.
Koordinatfestinga er fase 1 i ein omfattande og kompleks prosess mot det endelege målet, publisering på
Internett og tilrettelegging for at materialet kan bli brukt
meir målretta formidlingstenester som Digitalt fortalt og
Kultur- og naturreise. Fase 2 omfattar utvikling av nett-

staden Nordlandsatlas, som er Fylkesmannen i Nordland og
Nordland fylkeskommunes nettkanal for GIS-informasjon. I
dette arbeidet har vi søkt samarbeid med Statens kartverk
og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, som har kome lenger
enn oss i denne typen arbeid.
Statens kartverk har ansvar for kart og offentleg kartfesta informasjon. Kartverket forvaltar Stadnamnlova og
har ansvar for m.a. skrivemåten av stadnamn og føring av
Sentralt stadnamnregister (SSR). Denne tenesta er under
revisjon, og Kartverket ønskjer samarbeid med andre om å
samle all tilgjengeleg stadnamninformasjon frå heile landet
i det nye SSR. Kartverket har òg utvikla ei interaktiv teneste
der publikum kan melde inn feil, forslag til endringar og
tilvekstar. Det inneber at materialet frå Stadnamnprosjektet
i Nordland får innpass i SSR, og at Kartverket og Nordland
fylkeskommune vil samarbeide om kvalitetssikring av
innkomen informasjon og drift av rutinane. Kartverket
tar seg av det som fell inn under Stadnamnlova, medan
regional forvaltning vil ta seg av det som fell utanfor lova,
namn på mindre lokalitetar under gards- og bruksnummernivå.
Norsk kulturråd har også støtta denne delen av arbeidet,
og vi ser fram til å kunne tilby ei ny og betre teneste for
samhandling med publikum om innsamling og bruk av dei
verdfulle kulturminna stadnamna er. •

• Vefsn • Fauske • Haustreisdalen • Lendinga •
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S TERIA
T E K S T: I N G E M A N F R E D B J Ø R L I N

Den aller beste arkivtjenesten er den som er usynlig og desentralisert. Kan det stemme? Med et
godt system for informasjonshåndtering og en arkivtjeneste som tar i bruk ny teknologi mener jeg
det er riktig.

Den usynlige og
desentraliserte arkivtjenesten
USYNLIG
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Utgangspunktet for den usynlige arkivtjenesten, eller det
usynlige arkivet, er vår felles erfaring og kunnskap:
saksbehandlernes interesse ligger ikke i arkivfaget, men i
deres eget fagfelt. Saksbehandlerne ønsker å få tilgang til
den informasjonen de trenger når de trenger den, få lagret
det de ønsker på en god måte for senere gjenfinning, og at
alt dette skjer uten at de behøver å ta stilling til hva som er
arkivverdig eller ikke. Hva som er arkiv, arbeidsdokumenter, referansemateriell eller ren informasjon er mindre
viktig for dem i det daglige arbeidet. Dette er naturlig
og helt forståelig. Arkiv er vår jobb og vårt fag, ikke
saksbehandlernes.
Det vil derfor være nyttig og naturlig å ikke se arkiv
isolert for seg selv, men som en del av kunnskaps- og
informasjonshåndteringen i
organisasjonen. Dette bør ikke
være ulike siloer med ulike
innganger. Alt er informasjon, og det er viktig at
den er tilgjengelig for dem
som trenger det, samtidig som
den er lagret på en sikker måte så
ingen får uautorisert innsyn.
Helheten kan tas vare på i et informasjonshåndteringssystem. Teknologien
finnes. I et helhetlig informasjonshåndteringssystem kan saksbehandlerne
arbeide effektivt, mens de valg og transaksjoner
saksbehandleren gjør vil styre hvor dokumentet
lagres. Valgene og transaksjonene bestemmer
det som skal lagres i et arkiv eller om dokumentet kun skal lagres på et annet område i en
annen kontekst. Systemet kan håndtere både
strukturert og ustrukturert informasjon, samtidig som det inneholder regelverk for bevaring
og sletting. Arkiv er et regelsett som sørger for
at den informasjonen som tas vare på blir tatt
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vare på, og at informasjonen som skal bli slettet blir slettet.
Utgangspunktet må være at systemet tilpasses brukerne.
Noark 5-kjernen er den usynlige medhjelperen som passer
på at både arkiveringen blir riktig og regelverket blir fulgt.
I oppsett og utviklingen av et godt informasjonssystem
for organisasjonen er arkivtjenesten og arkivarene helt
sentrale. De må være med på å definere hvilke transaksjoner og handlinger som skal føre til at dokumentene
fanges og arkiveres, og hvordan
arkiveringen skjer. Om vi klarer
å sikre at dokument- og
informasjonsfangsten er
god og at systemene i størst
mulig grad kan klare å fange
opp det som skal i arkivet, så
er en vellykket arkivtjeneste
den som ikke er synlig.
Arkivtjenesten blir som ITtjenesten, som er en helt vital
støttetjeneste for organisasjonen:
så lenge alt fungerer merker man
den ikke, men den er helt nødvendig
for at organisasjonen skal fungere på
en god måte.
Der arkivtjenesten derimot må være
synlig er mot ledelse og IT-tjeneste.
Her er det viktig at arkivtjenesten
viser sin faglige tyngde og kunnskap
overfor ledelsen slik at disse forstår
viktigheten av arkiv- og dokumenthåndtering for organisasjonen. Mot
IT-tjenesten må arkivtjenesten være
synlig slik at arkiv er en naturlig del
av ethvert IT-prosjekt og anskaffelse/utvikling av nye systemer for informasjonshåndtering.
Skal man ta på alvor at arkiv er en
del av en større helhet av infor-

masjons- og kunnskapshåndtering er det behov for at
arkivarene og arkivtjenesten endrer rolle. I det helelektroniske informasjonssamfunnet endres arkivarenes rolle til
kvalitetssikrere. En videre endring mot kombinerte arkivarer/dokumentcontrollere, med et utvidet ansvarsområde,
vil gi en mer samlet håndtering av bredden i organisasjonens informasjon og dokumenter. Skillet mellom
arkivarene og dokumentcontrollere bør fjernes. Alt handler
om å håndtere organisasjonens dokumenter og informasjon
på en god måte, etter de krav som stilles til de ulike
informasjonstypene. Vi trenger dem som kan håndtere
organisasjonens informasjon og kunnskap på tvers.
DESENTRALISERT

De nye IT-verktøyene som de siste tiårene har erstattet full
papirbasert dokumenthåndtering og arkiv, har ført til en
sentralisering av arkivene og arkivtjenesten. Korrespondansen var lenge fortsatt hovedsakelig på papir, og man
etablerte sentrale postmottak for å få dokumentfangsten
sammen med en sentral arkivtjeneste. Man fikk da også et
samlet fagmiljø som kunne få bedret kompetanse og øke
kvaliteten på dokumenthåndteringen og arkiveringen. Men
er dette likevel den beste organiseringen? Med nyere ITverktøy er ikke lenger sentralisering nødvendig, og desentralisering er både mulig og en god løsning.
Ved bruk av samhandlingsløsninger og nye kommunikasjonsformer er ikke nærheten til arkivkollegaene avgjørende for et godt samarbeid og sterkt arkivfaglig miljø. Det
faglige samholdet kan opprettholdes ved gode samhandlingsløsninger som for eksempel IM (instant messaging),
videokonferanser, arbeidsrom og intranettområder,

diskusjons- og erfaringsforum, digitale biblioteker, kunnskapsdatabaser med mer.
Nærhet til fagmiljøene som skaper dokumentene er vel
så viktig for å sørge for en god dokumentfangst. Å arbeide
i fagmiljøene som skaper dokumentasjonen vil kunne gi
bedre kunnskap om dokumentene som skal håndteres, slik
at man kan skape et godt arkiv med gode metadata og
enkel gjenfinning. I dag organiseres også ofte arbeidet mer
og mer i prosjekter, og man har enkelte steder en prosjektorganisasjon parallelt med linjeorganisasjonen. Det er en
stor mengde dokumenter som utarbeides og utveksles
innad i og ut mot eksterne i større prosjekter og i ulike
fagenheter. Hvis man kombinerer en rolle som dokumentcontroller med en arkivarfunksjon vil man kunne sikre god
dokumenthåndtering i prosjektene, samtidig som man vil
kunne få en god dokumentfangst og arkivering.
Dokumentcontrolleren/arkivaren kan da være ansatt i
prosjektet/fagenheten, mens alle dokumentcontrollere/arkivarer samtidig har en felles sentral koordinerende
fagleder som styrer det faglige arbeidet. Ved en slik løsning
vil man fortsatt kunne opprettholde ett postmottak som
håndterer innkommende post og skanner korrespondanse
på papir, mens journalføring, dokumentoppfølging og
arkivering kan håndteres i det aktuelle prosjekt eller den
aktuelle fagenhet uavhengig av fysisk og geografisk
plassering. Sitter dokumentcontrolleren/arkivaren ute der
dokumentene utarbeides og brukes, vil kunnskap om
arbeidsprosessene øke muligheten for å fange elektroniske
dokumenter og elektronisk informasjonsutveksling.
Den aller beste arkivtjenesten er den som er både usynlig
og desentralisert. •

DEN ALLER BESTE
ARKIVTJENESTEN ER
DEN SOM ER BÅDE
USYNLIG OG
DESENTRALISERT.
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Arkivmeldingen har kommet
Fredag 9. november 2012 ble stortingsmelding om
arkiv endelig lagt frem. Arkivmeldingen er svært
etterlengtet og det er den første stortingsmeldingen om arkiv.
Den er et politisk dokument med et samordnet blikk på
hele arkivsektoren. Meldingen omhandler blant annet
rammer, virkemidler, utfordringer og strategier for
arkivsektoren i årene framover. Stortingsmeldingen
redegjør også for sentrale institusjoner som har ansvar
for bevaring av arkiv.
I forbindelse med fremleggelsen holdt kulturminister
Hadia Tajik en pressekonferanse på Riksarkivet.
Arkivmeldingen er tilgjengelig på nettsiden til
kulturdepartementet.
Arkheion vil komme tilbake til meldingen i
neste nummer.
Foto: Tore Knutsen, Aaks

KORNMAGASIN I NEDRE EIKER
Så sent som i 1916 kjøpte Nedre Eiker kommune en
låvebygning fra gården Lysaker for bruk til kornmagasin.
Bygningen skulle flyttes til en tomt ved Mjøndalen
stasjon.
Bygningen var 26,46 m lang og 7,20 m bred. Høyden
til gesims var 6,10 m. Papirene om saken inneholder
beskrivelse av flyttingen, om grunnarbeidene og de indre
tilpassninger og ombygginger som var nødvendig.
Det var det nyopprettede provianteringsrådet som sto
for prosjektet. Norge var ikke med i 1.verdenskrig, men
påvirkningen fra omverdenen var stor også den gangen. Den norske skipsflåten hadde gode tider, men seilte på høy
risiko. Varer og råstoffer ble vanskelig tilgjengelige. Staten trådte derfor til med rasjonering av livsviktige varer.
Det var kommunene som skulle administrere denne rasjoneringen gjennom provianteringsrådene. Disse krevde
en relativt stor administrasjon, større enn de fleste kommuner noen gang hadde hatt tidligere. Resultatet av dette
ble en begynnende aksept for at kommuner kunne være mer enn en samling politiske organer.
Steinar Marvik, IKA Kongsberg
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BYENS VELGJØRERE
Bergen har gjennom tidene hatt et legat for nesten hva det skal være.
På en gang har det vært registrert 700-800 legater og stiftelser. Derfor har
Bergen vært omtalt som legatenes by.
Legater er i likhet med stiftelser og fond ofte knyttet til slektsnavn.
Tradisjonelt har giverne vært velstående og gavmilde
enkeltpersoner som har tilgodesett fattige og andre
trengende gjennom testamentariske gaver.
Legatinspeksjonen i Bergen kommune så vel som
private legatbestyrere har gjennom tidene forvaltet
store midler på vegne av testatorene, og utallige
enkeltpersoner har fått bedret sine levekår ved
hjelp av legatmidler.
Legater og stiftelser er som vi forstår ikke et
moderne fenomen. Tvert imot kjenner vi til at det
fantes allerede på 1200-tallet. De fleste og største
legatene tilhører imidlertid tidsrommet 1750 – 1810. Før
offentlig sosialomsorg ble etablert, var legater og stiftelser i
de fleste tilfeller gitt som "sosial støtte". I formålsparagrafen til eldre
legat leser vi gjerne begrep som "trengende enker", "nødtørftige syke",
"fattige lemmer", "klær til nøgne fattige" og lignende.
Mange legater har et formål som ikke passer inn i dagens samfunn og
er derfor slått sammen, andre er avsluttet. Men der er likevel mange som
er aktuelle den dag i dag. For eksempel legater som gir økonomisk støtte
til utdanning. Bergen Byarkiv oppbevarer flere hundre avsluttede legater.
Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv
Arkiv: BBA-0198 Hans Tank og Hans hustru Maria Tanks legat
Litteratur: Fortegnelse over Legater og stiftelser i Bergen. Bergen kommune 1924

1) Herudi angaaende Hans Tanks Sidste Villie
og Nogle Erindringer
2) Forhandlingsprotokoll 1854-1890 for Hans
Tanks og Hustrues Legat. Protokollen er
vakkert innbundet i kalveskinn.

MØBLER I ARKIVET

Møbelskisse fra arkivet etter
møbelsnekkerne Christoffer
og Alf Knag, sannsynligvis
fra begynnelsen 1900-tallet.
Bergen Byarkiv A-1790

For tiden holder Bergen Byarkiv på å ordne arkivet etter det bergenske møbelfirmaet Chr.
Knag, som eksisterte i nesten 100 år (1878-1975). Firmaet ble startet av snekkermester
Christoffer Severin Knag (1855-1942) og videreført av sønnen Alf Knag (1892-1975). Det er et
omfattende arkiv med mye tegnings- og forretningsmateriale. Arkivet inneholder blant annet
ulike skisser, arbeidstegninger i 1:1 format og møbeltegninger i 1:10 format. Skissene spenner
seg over de 100 årene firmaet eksisterte og finnes i varierende form. Skissene etter Christoffer
Knag viser at han var en møysommelig mann. Han har tegnet på brukte konvolutter, små
papirbiter og matpapir i tillegg til ulike typer tegnepapir og i skisseblokker. Knag bevegde seg
gjennom mange stilarter, fra en svulmende og detaljrik rokokko til den helt enkle funksjonalismen. Christoffer Knag var spesielt kjent, og berømt, for sine intarsiamøbler. Det er møbler
med innfelte bilder lagd av ulike tresorter. Han tok i bruk tresortenes struktur, linjer og farge
for å skape motiv. Tegningen som er gjengitt her er tegnet med blyant på et tynt papir som
minner om matpapir, og viser et klesskap med intarsia. Skapdørene har flere felt med innfelte
bilder og i tillegg er det et avlangt bilde over dørene. Han stilte med intarsiamøbler i flere
utstillinger. Ved verdensutstillingen i Paris i 1900 fikk han en gullmedalje for sitt bidrag.
Ine Merete Baadsvik, Bergen Byarkiv
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Karlsøy
– i opprørets tegn
Karsløy kommune har alltid fostret politisk
opposisjon til bestående myndigheter. Blant
annet bodde sokneprest Alfred Eriksen der. På
tross av at Eriksen var fra Christiania, grunnla
han og ble Avisa Nordlys første redaktør. Senere
ble han stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Også dagens Karlsøyfestival står i motstandens og det politiske alternativets tegn.
I det kommunale arkiv fant IKAT dette brevet
som kan symboliserer øyas kontinuerlige
opprørsånd.
De antirojalistiske og republikanske krefter
vet vi har eksistert, og eksisterer ennå. Slik kom
de til uttrykk i 1929, da et brev med tittel “Ad
gave til kronprinsen på bryllupsdagen“, ble stilet
til den kommunale ledelse. Riktignok er det anonymt og skrevet i Sør – Lenangen, som nå er utskilt som en del av Lyngen kommune, men dog.
Ole-Bjørn Fossbakk, IKA Troms

Trygdesystemets forløper
I forbindelse med ordningen av det gamle arkivet til Skudeneshavn kommune,
som i dag er en del av Karmøy kommune i Rogaland, dukket det opp et
interessant, lite privatarkiv. Skudesnæshavns Understøttelses-Forening ble
stiftet 7. juni 1867. Foreningens formål var å "yde dens syge Medlemmer
Hjælp." Enhver arbeidsdyktig og edruelig mannsperson som var under 60 år og
bosatt i Skudeneshavn kunne bli medlem. Han, og også kona, hvis han var gift,
måtte heller ikke ha noen uhelbredelig sykdom. Ved opptak i foreningen skulle
hvert medlem betale minst 13 øre, og så videre 7 øre pr. uke. Etter visse regler
hadde en så rett på "understøttelse" i tilfelle sykdom og død. Innkreving av
kontingent ble utført av rodeforstandere. Foreningen hadde lønnet kasserer.
Foreningen ble nedlagt pr. 31. desember 1914, da det ikke var mulig å drive
den videre. Den hadde da gått med underskudd i flere år. Foreningen fikk
aldri kommunal eller annen offentlig støtte til virksomheten. Det er også bevart
arkivmateriale fra Egersund Understøttelses-Forening hos IKA Rogaland. Disse
foreningene blir historiske forløpere for senere tids offentlige trygdesystem.
Beate Aasen Bøe, IKA Rogaland
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Studentforeningen Brage
Den 4. september 1901, altså for
litt mer enn hundre år siden,
samlet 9 studenter seg på det
som den gang het Lillehammer
kommunale høiere almenskole.
De ville starte en studentforening. Skolen hadde hatt flere
studentforeninger siden 1860,
men ingen hadde vært aktive de
siste årene. Nå ville studentene
gjenopprette studentforeningen
Brage. De bestemte seg også for
å lage et medlemsblad; «Argus».
I «Argus» finner vi fortellinger,
dikt, debattinnlegg og notater
om hva som har skjedd i skolegården, på fester, idrettsarrangementer og turer. Det meste er
illustrert med tegninger og noen
fotografier. Vi blir også godt
Hans Lødrup sitter i midten og Hans Meinich Kolbjørnsen sitter lengst til høyre.
kjent med studentene som gjenopprettet Brage. Vi får blant annet
vite at Hans Lødrup var den som tok initiativet til å gjenopprette
Brage, og at Jens Meinich Kolbjørnsen var en skarp og vittig
tegner og skribent, som også var lun og aldri sårende i sine
kommentarer. Jentene i foreningen spilte visstnok en mindre
fremtredende rolle, men i følge «Argus» bidrog de i kraft av sin
«personlige elskværdighed» til å «forhøye hyggen» ved sammenkomstene. «Argus» fortsetter å skildre livet på det som i
dag er Lillehammer videregående skole fram til 1971.
Arkivet etter Brage kom inn til Fylkesarkivet i Oppland sammen med arkivet etter Lillehammer videregående skole.
I tillegg til medlemsbladet «Argus», består arkivet av møtebøker,
korrespondanse og regnskapsbøker. Arkivet
etter Brage gir et svært levende bilde av hva
studentene på Lillehammer har vært opptatt
av gjennom flere generasjoner.

Kilder:
Lillehammer Videregående skole, Elevsamfunnet
Brage, «Medlemsbladet Argus 1901- 1902» s. 1,
og «Medlemsbladet Argus 1902- 1904» s. 1- 4.

Over: Forside Argus
Under: Skolen

Silje Dragsund Aase, Fylkesarkivet i Oppland

Karikaturtegning av Hans Meinich
Kolbjørnsen
A r kh eion - 2 # 2 0 1 2

27

Besøksadresse:
Oslo byarkiv,
Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Postadresse: Kulturetaten,
Pb. 1453 Vika, 0116 Oslo
E-post:
postmottak@kul.oslo.kommune.no
Sentralbord: 02 180
Resepsjon: 23 46 03 50
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
Johanne Bergkvist, spesialkonsulent
Ragnhild Bjelland, spesialkonsulent
Roar Edmann, konsulent
Øystein Eike, spesialkonsulent
Line Monica Grønvold,spesialkonsulent
Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent
Bartha Reidun Hauge, konsulent
Ellen Røsjø, senior rådgiver
Kaja Tærud Westengen, vikar
Aina Basso, engasjement
Lars Rogstad, permisjon
Seksjon for moderne arkiv:
Torgrim Hegdal, fung.seksjons leder
May-Liss Lindøe, førstekonsulent
Tommy Maurud, spesialkonsulent
Filip Hansen, spesialkonsulent
Sigrid Marvik, spesialkonsulent
Beate Mikalsen, engasjement
Øivin Grimsgaard, engasjement

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 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.

28

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

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS
Adresse:
Besøksadresse: Tune
administrasjonsbygg,
Tuneveien 95, 1712 Grålum
Tlf. 95 89 42 91 og 41 64 20 87.
E-post: ika.ostfold@sarpsborg.com
Internett: www.ika-ostfold.no
Personale:
Lene-Kari Bjerketvedt, daglig leder
Trine Gressum, arkivfaglig rådgiver
Medlemskommuner:
Aremark, Askim, Eidsberg, Halden,
Hobøl, Marker, Moss, Rakkestad,
Rygge, Rømskog, Råde, Sarpsborg,
Skiptvet, Spydeberg, Trøgstad, Våler
og Østfold fylkeskommune

Adresse:
Fylkesarkivet i Oppland, Fakkelgården
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
E-post: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no
Personale:
Svein Amblie, arkivleder
Kirsti Sletten, arkivar
Tormod Holdbrekken, arkivar
Reidar Sandin, bokbinder
Pål Mjørlund, IKT- og fotoarkivar
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, NordAurdal, 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, SørOdal, 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 fylkeskommune,
Telemark fylkeskommune

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER
Barbudalen 39, 4838 Arendal
Tlf: 37 07 35 00, Faks: 37 07 35 01
E-post: postmottak@aaks.no
Internett: www.aaks.no
http://www.facebook.com/AAksIKS
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
Ole Jerry Aas, registrator
Engasjementer:
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

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:
Turid Holen, arkivsjef
Bård Raustøl, rådgiver
Tormod Engebu, ikt-rådgiver
Merethe M. Johansen, rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Linn Edvardsen, ordningsmedarbeider
Alen Maglic, ordnings- og
skanningsmedarbeider
Torgrim Olsen, 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

Byarkivar og avdelingsledere er:
Arne Skivenes, byarkivar
Karin Gjelsten, fagsjef, Avd. Moderne arkiv
Ann O. Gjerde, arkivleder, Avd. Sentralarkivet
Ragnhild Botheim, avdelingsleder,
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

Personale:
Tor Ingve Johannessen, daglig leder
Sigve Espedal, rådgiver
Lene S. Tamburstuen, rådgiver
Øystein Jonassen, rådgiver
Beate Aasen Bøe, rådgiver
Jan Alsvik, 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.

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 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

HORDALAND FYLKESARKIV
Postadresse:
Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon: 55 23 99 50
E-post:
postmottak.fylkesarkivet@post.hfk.no

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:
Lill Tåve Jørgensen, arkivfagarbeidar
Rune Lothe, dagleg leiar
Eirik Netteland, rådgjevar
Øyvind W. Olsen, rådgjevar
Åse Eikemo Strømme, konsulent
Inge Vikane, arkivfagarbeidar
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.: 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
29
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,
Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar
Ingunn Vestnes, arkivmedarbeidar
Axel Karlsen, IT-medarbeidar
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

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

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

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

IKA FINNMARK IKS

TRONDHEIM BYARKIV
Adresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen,
7004 Trondheim
Besøksadresse:
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret
Maskinistgata 1, Trondheim
Tlf.: 72 54 82 80 Faks: 72 54 63 00
E-post: trondheim-byarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no
Internett:
http://www.trondheim.kommune.no/byarkivet
Kontaktpersoner:
Elin Engen Harder, enhetsleder
Terje Antonsen, avdelingsleder Service- og
formidlingsportal
Per Lohse, avdelingsleder Grafisk senter
Kari Myhre, avdelingsleder System og utvikling
Rune Nordtømme, avdelingsleder
Sentralarkivet

Besøksadresse: Universitetet i Nordland,
Torggården på Mørkved, 2.etg.
Postadresse: Arkiv i Nordland,
Postboks 1490, 8049 BODØ
Tlf.: 75 51 75 77
E-post: arkiv.i.nordland@nfk.no
Nettsted: arkivinordland.no
Facebook og Twitter: Arkiv i Nordland
Ansatte:
Ketil Jensen, leder
Beate Blix Storeide, kontormedarbeider
Inge Strand, rådgiver
Solveig Lindbach Jensen, fagansvarlig historisk
arkiv og depot
Solfrid Kjærran, fagansvarlig moderne arkiv
Rolf Bjerke Holte, IKT-rådgiver
Arnstein Kjelaas, rådgiver
Sveinung Meyer Svendsen, konsulent
Espen Are Hansen, arkivmedarbeider
Kjell Alf Øye, arkivmedarbeider
Per Henrik Neeraas, rådgiver
Gerd Breivik, arkivmedarbeider
Camilla Thommesen, prosjektmedarbeider
Øystein Alstad Wasmuth, prosjektmedarbeider
Gertrud Haagensen, prosjektmedarbeider
Eierkommuner:
Alstahaug, Ballangen, Beiarn, Bindal, Bodø,
Brønnøy, Bø, Dønna, 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
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Interkommunalt selskap:
Søndre Helgeland Miljøverk

Adresse:
Postboks 304, 9711 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, fagleder
Galina Isaksen, arkivkonsulent
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

?
10 spørsmål
1. Hva heter den største øya i Rogaland?
2. Hvem er leder av Norsk Arkivråd?

Quiz

?

ARKIVMORO

3. Omtrent hvor mange hyllemeter arkiv rommer Riksarkivbygningen?
4. Hvilken kommune i Norge er den eneste som grenser til fire fylker?
5. I hvilken by ligger Misjonsarkivet?
6. Og i hvilken kommune ligger Samisk arkiv?
7. Hvem er kulturminister i Norge?
8. Hva heter fylkesmannen i Hordaland?
9. Hva heter kommunesenteret i Sirdal kommune i Vest-Agder?

7

Foto: Sirdal kommune/Magnus Espeland

Foto: Tore Knutsen, Aaks

10. Hvilken kommune har flest innbyggere av Drammen og Fredrikstad?

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

9
Kommunesenteret i Sirdal, fotografert i 1973.

Rebus - svar: Åseral kommune i Vest-Agder
A r kh eion - 2 # 2 0 1 2
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10 spørsmål - svar:
1. Karmøy, 2. Vilde Ronge, 3. ca. 154 000 hyllemeter, 4. Vinje kommune i Telemark.
Grenser til Buskerud, Aust-Agder, Rogaland og Hordaland, 5. Stavanger, 6. Kautokeino 7.
Hadia Tajik, 8. Lars Sponheim, 9. Tonstad 10. Fredrikstad, 75 583 innbyggere pr. 1.4.2012

