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I fjor høst kom den aller første, og vel etterlengtede, stortingsmeldingen om
arkiv. St.meld 7 (2012-2013) skildrer rammer, virkemidler, utfordringer og
strategier for arkiv-Norge i årene fremover. Arkivmeldingen har skapt
engasjement. I etterkant av lanseringen har mange kommentert meldingen
både via aviskronikker, sosiale media, blogger og gjennom høringsinnspill til
stortingskomiteen. De mest arkivinteresserte har også benyttet mulighet til
å følge åpen høring i stortingskomiteen live på nettet.
I dette nummeret av Arkheion er har vi invitert byarkivar i Bergen, Arne
Skivenes, til å kommentere arkivmeldingen fra et kommunalt ståsted. Han
skisserer flere elementer han savner i meldingen. Blant annet hadde han
ønsket at de kommunale arkivinstitusjonene hadde fått mer omtale. Likevel
hilser han økt samarbeid med Arkivverket velkommen.
Riksarkivar Ivar Fonnes skriver også i dette nummeret av Arkheion. Han
fokuserer på hvordan Arkivverket vil følge opp arkivmeldingen. Hans
budskap er at økt samarbeid vil være viktig fremover og han avslutter med
å invitere hele arkiv-Norge til et bredt samarbeid for å legge grunnlaget for
en helhetlig samfunnsdokumentasjon.
Et av flere formidlingstiltak som omtales i arkivmeldingen er bruken av
arkivet som fysisk møteplass. Her finnes det allerede flere gode eksempler
og i dette nummeret presenteres noen av dem.
Selv om store deler av Arkheion denne gang omhandler arkivmeldingen har
vi også funnet plass til en interessant artikkel om Noark-5. Peter Pedryc fra
IKA-Trøndelag forklarer hva Noark-5 egentlig er og hvordan oppgradering
til Noark-5 kan vurderes. Vi har også fått plass til artikler om stemmerettsjubileet 2013, betydningen av skoledokumentasjon og om hva et arkivtilsyn
innebærer og hvorfor det utføres. Videre presenterer vi arkivsmakebiter fra
hele landet.
God lesing!
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BERGEN BYA RK IV
T E K S T: A R N E S K I V E N E S

Them that's got shall get
Them that's not shall lose
is news
So the Bible said and it still
Mama may have,
Papa may have
at's got his own
But God bless the child th
That's got his own
istockphoto

Billie Holiday

Synspunkter på arkivmeldingen
Redaksjonen i Arkheion
har bedt meg skrive om
arkivmeldingen: «Et
synspunkt sett fra
kommunal sektor, gjerne
med framtidsutsikter
og konsekvenser for
kommunesektoren osv.»
Det viste seg å være et
tiltak. Hva er det egentlig å si om denne meldingen som ikke har vært
sagt før? Fortjener den
mer trykksverte?
Opp som en løve, ned
som en skinnfell. Opp som en hjort, ned som en lort.
Berget som fødte en mus. Klisjeene og munnhellene står
i kø når jeg tenker på dette. Men det er Billie Holiday
som får sette tittelen denne gang.
Jo mer den synker inn, jo mindre fremstår Stortingsmeldingen om arkiv som noe en bør bruke tid på. Den
sier stort sett gamle saker nok en gang.

1

Det er fire ting å si om meldingen.
For det første å kommentere at det er en
stortingsmelding og ikke en utredning. Det vil
si at det er regjeringens politikk som skal komme
til uttrykk. Det er ikke i utgangspunktet ny og spennende kunnskap og visjoner som står i sentrum. (At det
ikke nødvendigvis er en motsetning mellom dette, er
regjeringens digitaliseringsmelding et eksempel på).
Men arkivmeldingen er ikke laget for å pløye ny mark

på arkivfeltet. Da hadde den vært laget for mange år
siden. Den er laget for å rette opp bildet etter Riksrevisjonens hudflettende rapport. Bildet av Arkivverket
må justeres. Minst mulig anstrengelse for å oppnå et
minimum av synlighet. ’Nå har vi gjort vårt.’ New Public
Management er tilfredsstilt. Men vi hadde trengt en
NOU, som så på dette med nye briller.

2

For det andre må vi bemerke at virkelighetsforståelsen er like dårlig og trang som den pleier
å være. Verden sett fra Sognsvann. Men i denne
settingen er dette verre enn det pleier å være.
Både fordi nettopp denne skjevheten ble påpekt av
Riksrevisjonen og fordi meldingens forfattere selv hevder
i innledningen at dette er første gang arkivmiljøet
utenfor arkivverket er skildret i sin bredde og har fått
delta. Hallo ?! Norsk Arkivråd og LLP har sagt det som
trengs å sies om dette, og vi andre kan bare gi vår
tilslutning.

3

For det tredje er det pinlig hvor lite fremoverrettet meldingen er. Tiltakene er få og lite innovative. Det er lite metodeutvikling, lite insitamenter. De går stort sett ut på å presisere at
Arkivverket må drive mer tilsyn og mer kontroll. I en
situasjon der 22. juli-kommisjonen påpeker svakhetene
ved New Public Management i offentlig forvaltning –
noe Enger-utvalget også gjør – er det påfallende at
arkivmeldingen foreskriver mer av samme medisin. (Og
Riksarkivarens nye spørreundersøkelse til kommunene
har 76 spørsmål, der svært mange er umulig å besvare i
aggregert form.)
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For det fjerde har planen flere skadelige eller
tvilsomme elementer:
• Viktigst av disse er fjerningen av økonomisk
støtte til privatarkivarbeid som ikke drives av
museer. (Det skal innrømmes at det kan tenkes andre
tolkninger av dette punktet, men Kulturdepartementets
påfallende mangel på klare svar om dette på Museumsnytt sine spørsmål er ikke egnet til å berolige.) Det var
ikke mye, og det skal tas fra oss.
• Et annet er behandlingen av forholdet mellom Riksarkivaren og Kulturrådet. Den strippingen av arkivoppgaver fra Kulturrådet som det legges opp til fjerner
også A-en fra ABM-perspektivet. B-en forsvant som kjent
ved nedleggingen av ABM-utvikling. ABM-perspektivet
som ledd i statlig kulturpolitikk er dødt. (Det har det
forresten vært en stund. Da jeg satt i styret for ABMutvikling, kom det ingen departementale føringer som
ikke var rent sektororienterte.) Nå er ikke jeg sikker på
at dette nødvendigvis er en dårlig ting. For meg har
ABM-perspektivet aldri vært entydig positivt. Grunnen
til at jeg nevner dette her, er at det kan virke som om
privatarkivarbeidet i museene blir igjen i Kulturrådet,
som et ledd i å sukre pillen. Det er i tilfelle en konsesjon
som jeg er redd for vil få skadevirkninger. Selv museumsfolk er bekymret over dette.

Videre mangler Arkivmeldingen:
– En skikkelig gjennomgang av arkivlandskapet med en
oppsummering av hva det kommunale arkivmiljøet har
bidratt med
– En klar oppsummering av dagens utfordringer
– Et dristig blikk mot fremtiden
Av utfordringer som burde vært adressert i meldingen
kan vi nevne:
• Overgangen fra det papirbaserte til det digitale. All
vesentlig arkivdanning skjer i dag digitalt. Skal vi
fremdeles vente 25 år før dagens papirarkiver skal
avleveres? Hvilke tilstand vil de da være i? Bergen
kommune har vedtatt å overføre alle papirarkiver til
byarkivet i løpet av en ti-års periode. Det er å ta
utfordringen. Stortingsmeldingen stikker hodet i sanden
på dette punktet.
• Papiret i det papirløse samfunn. Hva skjer med
papirarkivene våre på sikt etter hvert som all
arkivdanning foregår elektronisk, og papir blir noe
eksotisk og sært. Vil våre politikere fremdeles bruke
penger på noe de ikke ser?
• Lagring i ’skyen’. Den ukontrollerte utviklingen på
dette feltet er foruroligende. Foto-Knudsens konkurs som
etterlot 550 millioner foto i en skybasert lagringsordning
er en indikasjon. Hvor mye av offentlig informasjon er
lagret i ’skyen’ under betingelser ingen arkivinstans har
kontroll på?
• Jeg hadde ventet å finne en behandling av
hamskiftet i den private arkivdanningen, spesielt mht
organisasjoner. Hvor lenge vil de tradisjonelle
foreningsarkivene eksistere? Vi ser at den organiserte virksomheten er på vei over i andre organisatoriske uttrykk med helt andre dokumentasjonsplattformer. Facebook-grupper, flashmobs, blogger,
ulike nettsamfunn, situasjonsbestemte nettsteder som f.eks oppstår etter 22/7 og
lignende hendelser. Vi er på vei
over i det den amerikanske
arkivaren Jamie Schleser
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• Et tredje er at planen ubekymret tar stilling for en
politikk for digitalisering for kassasjon av originalmaterialet. Dette er en diskusjon som pågår i ulike deler
av det internasjonale fagmiljøet, og det er etter min
mening reist viktige betenkeligheter mot
en slik politikk. En av dem er at det
undergraver respekten for originalen
om en tillater at et bilde av den skal
kunne ta dens plass. At dette er et
omstridt spørsmål blir ikke nevnt i
dokumentet, konklusjonen blir enkelt
og greitt presentert, slik er det. Slik
må det være. Det er i pakt med de
verste tradisjonene i norsk
statlig arkivpolitikk:
Å late som om andre
posisjoner ikke
finnes.

• Det kunne vært nevnt flere.
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kaller «the unintentional digital archive». Hvilken
betydning har disse, og hvordan skal denne aktiviteten
dokumenteres for ettertiden? En stortingsmelding om arkiv
burde drøfte slike spørsmål. Facebook er riktignok nevnt,
men i andre sammenhenger og helt uproblematisert mht
eierskap og lagring, for eksempel
• Massedata, Big Data, Data Mining etc er felter som
burde oppta norske arkivarer etter hvert. Hvordan skal
vi kunne presentere våre data på en slik måte at de er
fleksibelt anvendelige for ulike brukertyper?
• Jeg hadde også ventet å finne en drøfting av forholdet
mellom personvern og arkivplikt. Både generelt og med
spesiell fokus på medarbeideres epostkasser i offentlig
virksomhet. Vi har avfunnet oss med en situasjon fra den
omvendte verden. Sikring av den dokumentasjon som de
siste 15 årene i større og større grad har foregått med
epost, utenfor journalsystemer og fagsystemer kan trolig
kun løses gjennom en massiv høsting av all ikke-personlig
epost fra saksbehandlernes epostkasser. Det er ikke
økonomi, teknologi eller fagkunnskap som hindrer oss,
det er personvernlovgivningen.
• Jeg hadde også ventet at når regjeringen skal sende ut
en stortingsmelding om arkiv, så ville den sammenholde
dette temaet med det som den har tatt opp i sin digitaliseringsmelding. Store synergieffekter kan påregnes her,
om man er bevisst, og har en vid nok horisont.
• En behandling av de spesielle arkivutfordringene som
storbyene har, ville også vært naturlig. Arkivpresset på
storbyene er betydelig, og annerledes enn i lokalsamfunn
for øvrig. En diskusjon av et eget ‘storbytillegg’ for arkivinstitusjoner i de største byene ville ikke vært unaturlig.
Stortingsmeldingen om arkiv har svært store mangler. Jeg
har bare nevnt noen få her. Andre kommentatorer har
nevnt andre alvorlige sider. Jeg har ikke truffet på en
person som sier vi har fått en god stortingsmelding som
bringer arbeidet fremover. Hadde jeg vært stortingspolitiker, hadde jeg foreslått å sende planen i retur til
departementet med en mangelliste som skulle følges opp.
Men slikt gjør man vel ikke, og det gjøres nok ikke heller.
Hvor leder dette oss hen? Hva med konsekvenser og
fremtidsutsikter for kommunesektoren?
Det første å bemerke er at Riksarkivet i kjølvannet av
meldingen har tatt initiativ til en ny økt med samarbeid
med kommunal sektor. Det er klokt, for misnøyen er stor.
Det er et positivt utspill, og jeg vil tro at de kommunale
arkivinstitusjonene vil gjøre det beste ut av dette. Men en
god del av tabbekvoten er brukt opp.

Samtidig er meldingen i seg selv et signal om ’business as
usual’. Det kan komme gode ting ut av samarbeid med
Arkivverket og andre, men når det kommer til stykket har
vi ikke andre enn oss selv å stole på. De kommunale
arkivinstitusjonene har skapt et nytt stykke arkivnorge de
siste 30 årene. Vi er flere enn de statlige arkivarene. Vi har
sammenlignbare samlinger. Vi har etablert våre egne
faglige tradisjoner og plattformer, flere av dem er blitt
vanlig standard. Vi har flyttet faglige merkesteiner. Vi har
utviklet faget. Vi har iverksatt kompetanseheving og
kvalitetsheving som er lagt merke til. I stortingsmeldingen
blir kvalitetshevingen i kommunal sektor forklart med økt
statlig veiledning og inspeksjon. Hallo? Hvilken planet er vi
på? Ikke nok med at meldingen unnlater å fortelle om de
fremskritt som er gjort (noen ganger i opposisjon), så skal
også staten ta æren av dem? Vi vet hva vi har gjort, og vi
vet at dette er vårt verk og ingen andres.
Stortingsmeldingen forteller oss at vi ikke kan vente oss
noe fra staten. Ikke denne gangen heller. Den forteller oss
at Arkivverket er veldig bra og skal bli enda bedre. Den
forteller oss at vi må fortsette å gjøre ting selv, på vår egen
måte. Det har vi alltid gjort, og det er det som har brakt oss
fremover.
Bli ikke overrasket om det nasjonale gjennombruddet på
flere av de utfordringsfeltene jeg nevnte over kommer i
kommunal sektor.
Det lages nå regionale kulturplaner, der arkiv er definert
som viktig sektor, for eksempel i Hordaland. Dette er
løfterikt.
Ja, vi skal ta imot Riksarkivarens invitasjon til samarbeid om
strategi, men vi må ikke glemme at vår fremgang avhenger
av oss selv.
Them that's got shall get
Them that's not shall lose
So the Bible said and it still is news
Mama may have,
Papa may have
But God bless the child that's got his own
That's got his own
(Billie Holiday)
Arkivverket får mer, og de magre støtteordningene våre
tas bort. Arkivmeldingen sier det nok en gang. I kommunal
sektor er vi vant til å være (det ofte oversette) barnet.
Men vi har vårt eget. God bless. •
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RIK S ARKIVAREN
T E K S T : I VA R F O N N E S

ARKIVMELDINGEN
- en ny giv i arkivpolitikken
Kritikere av arkivmeldingen vil kanskje spørre seg om tittelen på denne artikkelen er ment som en
spøk eller en provokasjon. Svaret er: ingen av delene. Den er faktisk alvorlig ment. Min vurdering
er basert på tre hovedelementer i meldingen. Regjeringen presenterer en arkivpolitikk og en
strategi som omfatter hele arkivområdet i Norge – alle samfunnssektorer og alle stadier i arkivenes
livssyklus. Det er første gang staten på en slik måte påtar seg et overordnet ansvar for mål og
strategier innenfor hele arkivområdet. For det andre plasserer meldingen et tydelig operativt
ansvar for den statlige oppfølging og gjennomføring av denne politikken. Og for det tredje
definerer den et bredt samarbeid over hele arkivområdet som en grunnpilar både i utformingen
og iverksettingen av en helhetlig strategi. Disse tre elementene legger grunnlaget for en ny giv i
arkivarbeidet i Norge. Men forutsetningen er at alle vi som er tildelt viktige roller i den nye
strategien, både har vilje og evne til å følge opp intensjonene i meldingen. Det er det denne
artikkelen dreier seg om.

PERSPEKTIV, POLITIKK OG STRATEGI

Hovedperspektivet i arkivmeldingen er i og for seg ikke
nytt, men det er tydeligere formulert og står mer sentralt
enn i tidligere dokumenter. Det overordnede mål for
regjeringens arkivpolitikk, slik det framgår av meldingen,
er å bevare og tilgjengeliggjøre arkiver fra alle samfunnssektorer – arkiver som har kulturell, forsknings- eller
dokumentasjonsverdi. Målet er en helhetlig samfunnsdokumentasjon, hvor arkiver fra statlig, kommunal og
privat sektor utfyller hverandre og dokumenterer samfunnet fra ulike vinkler.
Det er første gang en slik arkivpolitikk er formulert i
et norsk politisk dokument, og det er første gang staten
formulerer en arkivstrategi som sidestiller alle samfunnssektorer. Dette innebærer at det blir en statlig strategi å
medvirke til bevaring og tilgjengeliggjøring av kommunale og private arkiver, ved siden av å ta vare på sine
egne arkiver. Strategien gjelder for alle stadier i arkivmaterialets livssyklus – fra materialet blir til som ledd i
en offentlig eller privat virksomhet og så lenge det er
bevaringsverdig.
Jeg vil anta at de fleste vil kunne slutte seg til det
politiske målet som er lansert her, og jeg tror også mange
vil hilse velkommen at det blir en statlig strategi å medvirke til bevaring og tilgjengeliggjøring av arkiver fra alle
samfunnssektorer. Spørsmålet er imidlertid hva man vil
6
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gjøre for å få dette til, og på hvilke premisser det
skal skje.
Arkivmeldingens svar er todelt. Det overordnede
ansvaret for å utforme og iverksette den statlige
strategien plasseres hos Riksarkivaren. Riksarkivaren skal
være nasjonal koordinator og pådriver i et målrettet
arbeid mot en helhetlig samfunnsdokumentasjon. Det
andre elementet er at strategien skal utvikles og gjennomføres i et nært og bredt samarbeid med relevante
aktører innenfor de ulike samfunnssektorer og arkivmiljøer. Begge disse elementene er grunnpilarer i den
strategien arkivmeldingen beskriver, og de gjentas en
rekke steder og i en rekke sammenhenger i meldingen.
Å bygge en felles strategi på disse grunnpilarene vil være
det springende punkt når vi skal prøve å realisere
regjeringens arkivpolitikk og gjøre den til en ny giv for
arkivarbeidet i Norge.
KOORDINERING OG SAMARBEID

Det er en klar styrke ved arkivmeldingen at den ikke bare
formulerer en politikk og en strategi, men at den også
plasserer et tydelig ansvar for å drive fram og koordinere
arbeidet, og at den legger inn klare forutsetninger
knyttet til samspill og samarbeid. Det er naturlig og nokså
selvsagt at koordinerings- og pådriveransvaret blir
plassert hos statens egen arkivetat. Like selvsagt er det at

iStockphoto

strategien knyttet til kommunale og
private arkiver skal utformes på premisser
som kommer til uttrykk gjennom bred
medvirkning fra sektorenes eget
arkivmiljø. Det er viktig og
retningsgivende at dette er klart
uttrykt i meldingen.
Hvordan ligger så forholdene til rette
for at et målrettet samarbeid på disse
premissene kan etableres og
gjennomføres? Har Arkivverket den
nødvendige evne og vilje til å lede an i en
slik prosess, og hvorfor har man i så fall
ikke gjort det tidligere? Hvorfor skal andre
tro at Arkivverket vil kunne ha et så bredt
perspektiv på en nasjonal arkivstrategi,
når etaten etter manges mening har
hatt en tendens til å være seg selv nok?
Min vurdering er at dette er høyst
aktuelt og realistisk, og jeg skal
forklare hvorfor jeg ser det slik. Noen
forutsetninger har vært til stede i lang tid, noen er endret
de siste årene, og et av elementene i disse endringene er
arkivmeldingen. Men vi skal ikke legge skjul på at en rolle
som beskrevet i arkivmeldingen, vil kreve endringer i
utøvelsen av Arkivverkets samfunnsoppdrag. Jeg vil
framheve tre elementer i min begrunnelse for at en slik
rolle er realistisk.
Det første elementet er at det gjennom mer enn 20 år
har vært et til dels tett samarbeid mellom Arkivverket og
andre arkivinstitusjoner og -organisasjoner på en rekke
områder, dels i prosjekter, dels mer driftsorientert. Her kan
nevnes Asta (utviklingsprosjekter i flere omganger og
løpende vedlikehold/videreutvikling), Arkivportalen,
Noark-standarden, Arkivakademiet, og i de senere år DIAS
med avleggere, Betty osv. Jeg har selv hatt et forholdsvis
nært forhold til de fleste av disse prosjektene, enten som
initiativtaker, prosjektdeltaker/-leder eller i styringsgrupper
eller lignende, og jeg har derfor et godt grunnlag for å
vurdere hvordan samarbeidet har fungert. Generelt er min
vurdering at samarbeidet har fungert svært godt, at det
har gitt tilfredsstillende resultater, og at det har vært
fruktbart og til gjensidig nytte for alle parter. Det er også
mitt meget bestemte inntrykk at denne oppfatningen
deles av våre samarbeidspartnere. Selv om mange nok
kunne ha ønsket seg et tettere samarbeid på flere
områder, og selv om det samspillet arkivmeldingen legger
opp til er langt mer omfattende og strategisk, er det et
godt grunnlag å bygge på de gode erfaringene som ligger
i tidligere og pågående samarbeidstiltak.
For det andre har Arkivverket fått et klart og tydelig

mandat for å lede an i
en nasjonal strategi for
en helhetlig samfunnsdokumentasjon.
Dette bygger på de utadrettede oppgavene
Riksarkivaren er pålagt i arkivloven – tilsyn og
veiledning i offentlig sektor, koordinering,
registrering og retningslinjer knyttet til privatarkiver.
Men den sterke betoningen og det strategiske
elementet i mandatet er nytt. Dette innebærer at vi
kan gå inn i rollen som nasjonal pådriver og
koordinator med den tyngde som ligger i et
mandat fra overordnet myndighet, og at vi har fått
oss pålagt et overordnet oppdrag som vi må
rapportere på. Grunnlaget for å gå inn i nasjonale
oppgaver med større tyngde er derfor ikke bare
noe det legges til rette for, men også noe
som kreves av oss. Det blir dermed en del
av vårt samfunnsoppdrag å ivareta den
rollen som arkivmeldingen tillegger oss.
Det tredje elementet er at Arkivverket
har et budsjettmessig grunnlag for å
påta seg dette oppdraget. Selv om det fortsatt er et
betydelig gap mellom behov og ressurser på en del viktige
arbeidsområder, har de siste tre års tildelinger gitt oss et
visst budsjettmessig spillerom. Vi har bl.a. fått til en
styrking av innsatsen overfor kommunal sektor, som ledd i
oppfølgingen av Riksrevisjonens rapport. Og fra 2013 har
vi funnet plass til å sette inn 3 årsverk for å ivareta de
nasjonale oppgavene som arkivmeldingen tillegger etaten.
Men det er grunn til å understreke at dette dreier seg om
utredning, planlegging og koordinering mv. Når vi i neste
omgang skal iverksette tiltak for å bygge opp en helhetlig
samfunnsdokumentasjon på et tilfredsstillende nivå, vil
det utvilsomt kreves ressurser i en annen størrelsesorden.
RESSURSER

Det sies lite eller ingenting om ressurser i arkivmeldingen.
Etter min mening kan dette være like greit. Erfaringen fra
tidligere stortingsmeldinger er at tilsagn om økte ressurser
til arkiv aldri følges opp av bevilgende myndigheter, og da
er det bedre at vi ikke fores med falske forhåpninger.
Dette gjelder både abm-meldingen (1998), kulturmeldingen (2003) og digitaliseringsmeldingen (2009). Vi
har lært at uansett hva som står i en stortingsmelding, er
det budsjettprosessen som er avgjørende, og intensjoner
uttrykt i slike meldinger gir liten drahjelp i budsjettbehandlingen – merkelig nok.
Noen uttrykker skuffelse over at arkivmeldingen ikke
fokuserer på ressursbehov og strategier for arkivarbeidet i
kommunal sektor. Dette skjer hver gang det kommer en
stortingsmelding som omhandler arkiv. Vi må nok
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Vi har pekt ut tre områder hvor vi inviterer til et bredt
konstatere at staten verken ønsker å gå inn med
samarbeid for å utforme mål og strategier:
øremerkede midler til arkivarbeid i kommunene eller på
annen måte gi føringer for kommunenes strategier på
• privatarkiver, hvor arkivmeldingen gir konkrete
området, ut over det som følger av lovgivningen. Som
føringer for utredning og strategiarbeid på det
fagfolk ville nok mange av oss applaudere en solid
generelle plan, og hvor også museenes privatarkiver vil
innsprøyting av øremerkede midler for å løse store og
høre hjemme innenfor rammen av et nært samarbeid
viktige oppgaver knyttet til kommunale arkiver. Men
med Norsk kulturråd;
løfter vi blikket litt, er det lett å se at
• arkiver i kommunal sektor, hvor det
det blir lite igjen av det
foreskrives at vi skal bruke et
kommunale selvstyret om
bredt spekter av virkemidler
fagfolk på flere områder
for å oppfylle kravene i
skulle få slike ønsker
arkivloven med
oppfylt. På samme
forskrifter;
måte skal vi etter
• e-forvaltning og
min mening
arkivdanning, hvor
være fornøyd
meldingen sier
med at
I ET GODT OG
mindre enn
meldingen
KONSTRUKTIVT SAMARBEID
ønskelig om
ikke trekker
STÅR VI STERKERE ENN HVER
samarbeid i statlig
opp noen
FOR OSS, BÅDE NÅR VI SKAL
sektor, men hvor
konkrete
DEFINERE MÅL OG VIRKEMIDLER,
det uttrykkes en
strategier
LØSE VANSKELIGE OPPGAVER
mer offensiv
for det
OG I KAMPEN FOR Å SKAFFE
holdning i
kommunale
RESSURSER TIL Å NÅ
kommunal sektor.
arkivarbeidet.
MÅLENE.
I stedet skal
De tre nye stillingene
slike strategier
skal være dedikerte
utformes i et
ressurser til oppbredt nasjonalt
følgingsarbeidet på hvert
samarbeid, hvor
av disse områdene, og deres
kommunale instanser
arbeid vil ha en solid forankring
vil ha avgjørende
i Arkivverkets toppledergruppe.
innflytelse på hvilke valg som
Oppstartmøter hvor vi inviterer
gjøres, og hvor staten har som
samarbeidspartnere til en bred drøfting av
oppgave å være pådriver og en konstruktiv
opplegg og organisering er dels berammet, dels under
medspiller og tilrettelegger.
planlegging. Disse vil bli holdt i løpet av 1. halvår i år.
Utviklingsmidler som kan settes inn etter behov for å
Når de nye stillingene er besatt (over sommeren), vil vi
iverksette tiltak og gjennomføre prosjekter, er et viktig
kunne komme i gang med et organisert samarbeid.
element i det strategiske samarbeidet som meldingen
legger opp til. Det er behov for å avklare nærmere
Jeg vil med dette invitere hele arkiv-Norge til et bredt
hvordan slike midler skal forvaltes fra 2014 og ut over.
samarbeid for å legge grunnlaget for en helhetlig
Riksarkivaren legger stor vekt på at det skal være slike
samfunnsdokumentasjon. Det er mange krevende
midler til rådighet for å styrke de prosessene som er
oppgaver som skal løses. Men i et godt og konstruktivt
planlagt satt i gang, og vi fremmer dette behovet i
samarbeid står vi sterkere enn hver for oss, både når vi
budsjettprosessen og i styringsdialogen med Kulturskal definere mål og virkemidler, løse vanskelige
departementet.
oppgaver og i kampen for å skaffe ressurser til å nå
KONKRET OPPFØLGING AV ARKIVMELDINGEN
målene. Vi bør utnytte disse mulighetene til å styrke
Det konkrete oppfølgingsarbeidet er allerede i gang.
arkivenes rolle som samfunnsressurs. •
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IK A TRØNDELAG
T E K S T : P E T T E R P E D RY C

IKA Trøndelag har den siste tiden mottatt flere forespørsler om hjelp til vurdering av Noark-5
løsninger. I de fleste tilfeller dreier det seg om oppgradering av eldre systemer til en versjon
som har midlertidig Noark-5 godkjenning. Dette gjelder både sak- og arkivsystem, så vel som
fagsystem. Artikkelen er et forsøk på å adressere hva Noark-5 egentlig er og hvordan
oppgradering kan vurderes.

Hva er Noark-5
GODKJENNINGSORDNINGEN

Hva betyr det at et system er godkjent i henhold til
Noark-5-standarden? Godkjenningsordningen for
Noark-5 skiller mellom midlertidig godkjenning og
endelig godkjenning. En midlertidig godkjenning krever
at leverandøren rapporterer inn systemet ved å bruke
en standardisert egenerklæring, som gjør rede for
systemets formål og hvilke obligatoriske Noark-5-krav
systemet tilfredsstiller. I tillegg krever Riksarkivet at det
er foretatt en midlertidig prøveavlevering.
For endelig godkjenning skal uttrekket hentes fra et
ekte produksjonsmiljø hos arkivskaper. Det er viktig å
merke seg er at Riksarkivet aldri tester kvaliteten på
arkivdanningen, men kun den tekniske kvaliteten på
selve uttrekket. I praksis betyr det at uttrekket validerer
mot Noark-5 xml-skjemaer, og at det er velformet i
henhold til xml 1.0 standarden. Satt litt på spissen, i
bunn og grunn bør en Noark-5-godkjenning kun anses
som en garanti for at systemet evner å produsere
uttrekk av god teknisk kvalitet. Det er kunden selv som
er ansvarlig for at man får levert en løsning som
tilfredsstiller de behov man har hva arkivdanning og
datafangst angår, enten gjennom kravspesifikasjon
eller ved å være oppmerksom på eventuelle mangler
som påpekes i Riksarkivets godkjenningsbrev.
DATAKVALITET

Det er viktig å være bevisst forskjellen mellom teknisk
datakvalitet og arkivfaglig datakvalitet. Med arkivfaglig
datakvalitet menes i arkivsammenheng i hvilken grad
uttrekket dokumenterer saksgangen slik den fant sted,
altså om datafangsten er tilstrekkelig. Dette er et særlig
aktuelt tema dersom man ønsker at Noark-5-systemet
skal understøtte fullelektronisk danning og bevaring.
Samtlige registreringer som tidligere svært enkelt ble
håndtert i et papirbasert arkiv – eksempelvis dobbel
signatur, hvor enhetsleder sammen med saksbehandler
signerte vedtak – må nå håndteres av systemet.
10
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God datakvalitet i et fullelektronisk system forutsetter
med andre ord to ting:
1. Systemet må evne å understøtte saksgangen ved å
generere opplysninger som dokumenterer at
saksgangen har foregått riktig.
2. Systemet må sørge for at bevaringsverdige
opplysninger fra en saksgang blir fryst korrekt i
Noark-5-kjernen slik at de blir med ut i endelig
uttrekk.
God arkivfaglig datakvalitet er altså et ansvar man må
sørge for ved innføring av nye systemer, altså arkivdanning. Det å sørge for god teknisk kvalitet på uttrekk
er på den andre siden det digitalt depot skal teste ved
periodisering og deponering av arkivdeler. Når man
krav-spesifiserer en Noark-5 indre kjerne, spesifiserer
man på mange måter hva man ønsker å stå igjen med
av bevaringsverdige opplysninger fra saksgangen. En
kravspesifikasjon av en Noark-5 indre kjerne handler i
stor grad om å spesifisere arkivstrukturen man ønsker å
benytte. Det vil si hvilke opplysninger som skal fryses og
hvordan disse opplysningene skal være strukturert. En
kravspesifikasjon av Noark-5 ytre kjerne blir da det
motsatte. Her spesifiserer man hvilken funksjonalitet
systemet skal inneholde og generere registreringer og
opplysninger på grunnlag av dette. Disse to delene må
spille på lag. Man kommer ingen vei dersom man har et
godt forsystem som genererer samtlige nødvendige
opplysninger for å dokumentere saksgangen slik den
fant sted, dersom kjernen kun evner å fryse et fåtall av
disse. Motsatt, dersom kjernen er godt spesifisert og
evner å fryse det som er bevaringsverdig, uten at
forsystemet evner å generere nødvendige bevaringsverdige opplysninger, så er man like langt. Forsystem
og kjernen må spille på lag.
Det er her særlig viktig å merke seg betydningen av
termen «fullelektronisk dokument» - mange misforstår
dette begrepet og antar at det kort og godt er PDF/A

dokumentet det refereres til. På engelsk benytter man
et begrep som heter «record», som kort og godt er
dokumentasjonen for en transaksjon. Jeg forstår
begrepet «fullelektronisk dokument» som fullstendig
dokumentasjon på alle bevaringsverdige aspekter ved
en transaksjon eller saksgang. Eksempelvis et endelig
vedtak som foreligger som et PDF/A dokument, men
like viktig; elektroniske registreringer som i god nok
grad evner å dokumentere hvem som har gjort hva og
når dette ble gjort – altså saksgangen bak vedtaket.

ER NOARK-5 SYSTEMET VI NÅ OPPGRADERER TIL GODT
NOK?

Hva sak- og arkivsystemer angår, også kjent som Noark4-systemer eller journalføringssystemer, vil jeg hevde at
Noark-5 ikke endrer disse veldig mye. I hvert fall ikke
for den «første generasjonen», som jeg kaller oppgraderingene som nå rulles ut. Disse systemene har
siden Noark-4 kom i 1999 hatt mulighet til å føre emneog objektserier fullelektronisk. Her har man med andre
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Så langt er alt greit, men her møter vi på vår første
utfordring. Implementering av Noark-5-systemer i det
norske markedet var opprinnelig tenkt slik at arkivskapere selv skulle kravspesifisere sine behov og få
levert system i henhold til disse. Det man ikke evnet å
forutse, var at de fleste kommuner verken har ressurser
eller nok kompetanse til å skrive gode kravspesifikasjoner basert på Noark-5. Om kommuner noensinne
hadde hatt råd til å kjøpe systemer i henhold til
individuelle kravspesifikasjoner er et annet spørsmål.

Markedet svarte veldig fort på dette, og presenterte
systemer midlertidig godkjent som Noark-5 som
hyllevare. I praksis betyr dette at «første generasjon»
Noark-5-systemer i stor grad har blitt kravspesifisert av
leverandør, ikke kunde. Unntak eksisterer, men Noark5 løsninger har i stor grad blitt hyllevare. Hyllevare er
stort sett uproblematiske løsninger, men utfordringen
knyttet til Noark-5-hyllevare er at mange ikke helt vet
hva de får levert, og heller ikke har nok kompetanse til
på egen hånd å vurdere om løsningen er «god nok» god nok til hva?

Arkivdel - generelle opplysninger
om arkivdelen
Mappe - generelle opplysninger
om eksempelvis ansatt
Mappe-i-mappe - opplysninger
om enkeltsaker eller henvendelser
Registrering under enkelthenvendelser, eksempelvis
søknad inn og vedtak ut

Figuren viser et forslag til hvordan man kan benytte mappe‐i-mappe for å organisere klientmapper. En mappe på overordnet nivå
inneholder generelle opplysninger om klienten, mens hver sak eller hendelse på klienten registreres i egne undermapper.
Undermapper kan periodiseres bort slik at man slipper store evighetsmapper. Husk at Noark-5 kjernen bør evne å fryse samtlige
bevaringsverdige opplysninger fra hele arkivstrukturen, ikke kun PDF dokumenter under nivå «registrering».
A r kh eion - 1 # 2 0 1 3
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ord allerede i 13 år forholdt seg til en fullelektronisk
tankegang. Når man i tillegg merker seg at arkivstrukturen i Noark-5 er såpass fleksibel at den også
dekker den mer statiske arkivstrukturen fra Noark-4,
mistenker jeg at endringene ikke er voldsomme. Jeg
håper likevel at uttrekksmodulen nå fungerer fra første
dag, samt at GeoIntegrasjonsprosjektet benyttes for å
løse utfordringene knyttet til integrasjoner.
GeoIntegrasjon (GI-standarden) er et prosjekt i regi av
Kommunenes sentralforbund (KS) og Statens kartverk.
[http://www.geointegrasjon.no/] Formålet med
prosjektet er å utarbeide felles grensesnittstandarder
og prinsipper for samspill mellom fagsystemer og sak/arkivsystemer innenfor kommunal sektor.
Jeg tror det i første omgang er på fagsystemer Noark-5
vil gjøre seg mest bemerket, da standarden åpner for å
føre disse fullelektronisk. Flere leverandører av
fagsystemer har allerede fått midlertidig godkjenning
for sine løsninger. Det er også her IKA Trøndelag har
fått flest henvendelser i forhold til hjelp med vurdering
av systemer. Den enkle tilnærmingen er at man må
etterprøve systemet i forhold til om det evner å
håndtere danning og bevaring av fullelektroniske
dokumenter, som omtalt ovenfor. Og kanskje enda
viktigere; avdekke de tilfellene hvor systemet enten har
mangler i forhold til danning eller endelig bevaring i
kjernen slik at disse kan håndteres vha. rutiner. Dette vil
være en todelt prosess hvor man:
1. Kartlegger bevaringsverdige opplysninger systemet
må produsere i løpet av danning
2. Sammenligner disse med et prøveuttrekk
Det første steget er utfordrende, og innebærer en fullstendig kartlegging av saksgangen slik den er tenkt i
forhold til bevaringsverdige opplysninger. Dette betyr i
praksis at man må sette seg ned og identifisere hvilke
deler av saksgangen som må dokumenteres. Dette for
at det endelige resultatet skal kunne anses som et
fullelektronisk dokument. Det er også her kommunen
må ta standpunkt til om man fremdeles ønsker å jobbe
slik man jobber i dag eller om man ønsker å innføre nye
rutiner og ny saksflyt, for å effektivisere saksbehandling. Dette mener jeg er et spørsmål som best kan
besvares av saksbehandlere på aktuelt fagområde i
samarbeid med arkivleder. Ingen kjenner de enkelte
fagområdene bedre enn de som jobber med de fra
dag til dag. Dette er noe som gjerne kan gjøres i
forbindelse med utarbeidelse av arkivplan.
UTTREKK

Noark-5-uttrekk har heldigvis en langt mer fornuftig
struktur, som er enklere å forholde seg til enn Noark-4
uttrekket:
12
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Arkiv
Arkivdel
Klassifikasjonssystem
Klasse 1
Saksmappe 1
Registrering 1
Dokumentbeskrivelse -> papir dokument
Dokumentobjekt -> elektronisk dokument
Registrering 2
Saksmappe 2
…
Saksmappe 3
…
osv.
Noark-4 uttrekk var”tabellorientert”. Til tross for at
informasjonen forelå i et XML-format, lå informasjonen
spredt utover flere XML dokument, organisert slik vi
kjenner det fra relasjonsbaser. Noark-5-uttrekk har en
enklere logisk struktur. Uttrekket skal slavisk følge
arkivstrukturen slik den er definert i Noark-5 kjernen.
Til tross for at det fremdeles er XML som benyttes, skal
det være mulig å lese seg frem til hvilke registreringer
som bevares i kjernen. Med andre ord: Hvert eneste
nivå i arkivstrukturen presentert overfor er en samling
registreringer, eller metadataelementer som det heter i
Noark-5-standarden. XML er et tag-basert språk, som i
praksis betyr at hver eneste registrering skal begynne
og slutte med navnet på registreringen <dato>01.01.2008</dato>. Dersom man går gjennom
samtlige registreringer på hvert nivå i uttrekket, ender
man opp med en oversikt over arkivstrukturen i kjernen
– altså en fullstendig oversikt over hvilke registreringer som fryses i kjernen. For en nærmere
beskrivelse av hvilke filer som produseres i
løpet av et Noark-5 uttrekk, samt hva de
inneholder kan man gå til Arkivverkets
hjemmesider. 1)
For tilfeller hvor bevaringsvurdering står i overenstemmelse med registreringene som
blir med i uttrekket, kan man si
at man har et system som både
evner å danne og bevare
fullelektronisk dokumentasjon. I motsatt
tilfelle blir spørsmålet:
I hvilken grad det er
mulig å etablere
rutiner for å få
dokumentert de
steg av
saksbehand-

lingen som systemet eller tilhørende
kjerne ikke evner å dokumentere
selv. Og å definere disse i arkivplan.
Dette er muligens en naiv prosess. For
tilfeller hvor man oppgraderer
fagsystemer til Noark-5-godkjente
versjoner, mener jeg likevel at den er
enkel nok til å indikere om løsningen
er god nok eller ikke. Samtidig vil en
slik gjennomgang tvinge forvaltningsorganet til selv å ta stilling
til hva de egentlig får levert, da mitt
viktigste poeng her kanskje er at man
ikke skal se seg blind på en Noark-5godkjenning. Datakvaliteten i en
Noark-5-godkjent løsning er på ingen
måte garantert; den må kunden selv
ta stilling til, da Noark-5 i bunn og
grunn forutsetter en fullstendig
kravspesifikasjon fra kunde. I tilfeller
hvor man får levert hyllevare må man
ta denne jobben i etterkant og etterprøve hva man faktisk får levert.
Spørsmålet er ikke om systemene er
gode nok for fullelektronisk danning
og bevaring. De er godkjente for
dette. Spørsmålet er i hvilken grad
forvaltningsorganet er kjent med
begrensninger og muligheter i
systemet sett i forhold til sitt eget
behov. Dersom forvaltningsorganet
tar høyde for eventuelle mangler
samtidig som man utnytter samtlige
muligheter som ligger i systemet, så
mener jeg svaret må være ja – i så
tilfelle er systemet godt nok.
Som alltid vil jeg avslutte teksten
med å stadfeste at artikkelen er min
forståelse av Noark-5 som rådgiver
ved IKA Trøndelag. Dersom noe
skulle vise seg å være feilaktig eller
manglende, tar jeg gjerne imot
tilbakemeldinger på det. •
1

)
http://www.arkivverket.no/arkivverket/
Offentlig-forvaltning/Noark/Noark5/Godkjenning/Prosessbeskrivelse,
punkt nr. 4 «Produksjon av uttrekk for
midlertidig godkjenning»
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IK AVA
T E K S T: T U R I D H O L E N

I Vest-Agder er to kommunar dømt til å betale mange hundre tusen kroner i erstatning til
elevar som har opplevd mobbing i grunnskulen. Felles for desse sakene var at skulane var
kjent med mobbinga av elevane, og mobbinga vara i fleire år. Begge kommunane er dømt
for at oppfølginga og tiltaka mot mobbinga ikkje var god nok.

Elevdokumentasjon
– gløymt og forsømt?
Interkommunalt Arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) bevarer
kommunanes eldre arkiv, slik at viktige arkiv, som til
dømes elevarkiv, blir bevart for all ettertid. Vi oppbevarer
dokumentasjon som vitnemålsprotokollar, fråversdagbøker og elevkort eller elevmapper. Det kjem stadig
fleire førespurnader frå tidlegare elevar som treng
dokumentasjon på manglar ved skulegangen. Det kan
vera mangelfull opplæring eller mobbing som er årsak til
førespurnadene. Stort sett kan den bevarte dokumentasjonen frå skulane visa at eleven har vore elev ved skulen.
Skulens daglege registrering av elevoppmøte eller –
fråvere er dokumentert, i tillegg til karakterar og vitnemålsdokumentasjon. Informasjon om mobbing eller
skulemiljø er sjeldan å finna i eldre elevarkiv. I noko større
grad er opplæringa dokumentert, særleg i dei tilfella der
PPT er involvert. For dei aller fleste elevar som ikkje har
fått særskilte opplæringstiltak, er det lite dokumentasjon
bevart frå grunnskulen om den enkeltes skulegang.
Kva for dokumentasjon blir bevart for ettertida i dagens
grunnskule? Dommane mot kommunane på Agder viser
at skuleeigar har eit stort ansvar, og at det kan stillast
store krav til skulemiljøet og til oppfølging av miljøproblem som mobbing. Opplæringslova frå 1998 strykar
og formaliserer krava til skuleeigar når det gjeld undervisning og skulemiljø. Eit aktuelt spørsmål er om skuleeigar dokumenterer oppfølging av elevane når det gjeld
undervisning og skulemiljø, og om dokumentasjonen blir
bevart for ettertida.
Tradisjonelle karakterprotokollar og dagbøker er i dei
fleste kommunar bytta ut til fordel for elektroniske
system, der fråversdagar og fråversgrunn kan registrerast,
og merknader kan leggast inn. Karakterar og vitnemålsinformasjon kan leggast inn om kvar enkelt elev, og fine
vitnemål kan skrivast ut etter tiande trinn. Dette er
skreddarsydd programvare som kan vera til god hjelp for å
administrera skulekvardagen og å dokumentera/registrera
standard elevinformasjon som fråver og karakterar.
14
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Det er likevel eitt stort problem med desse systema:
Dei er ikkje laga for langtidsbevaring av informasjon.
Opplæringslova og Riksarkivaren pålegg skuleeigar
bevaring av vitnemålsinformasjon og klasselister. Men
informasjon i desse systema kan berre bevarast med aktiv
innsats. Informasjonen må enten rett og slett skrivast ut
på papir, eller lagrast i eit system godkjent for langtidsbevaring. Overføring av informasjon frå skulesystem til eit
godkjent system, kan heller ikkje kjøpast som hyllevare.
Slik overføring er arbeidskrevjande og krev bevisste val av
kva for informasjon eller dokumentasjon som skal bevarst
for ettertida, og kvar for informasjon der langtidsbevaring
ikkje er nødvendig.
Det er også grunn til å stilla spørsmål ved om det i alle
skular er god nok dokumentasjon om skulegangen og
skulemiljøet til kvar enkelt elev. Skulane pliktar å gjennomføra foreldresamtalar, elevsamtalar og undervegsvurderingar for alle elvar to gonger i skuleåret. Det skal
dokumenterast at desse samtalane og vurderingane er
gjort, men det er ikkje lovfesta at sjølve vurderingane skal
vera skriftlege. Nokre skuleeigarar bevarer likevel slike
vurderingar i skriftleg form. Slik dokumentasjon vil kunne
visa korleis skule har følgt opp undervisninga for den
enkelte. Den vil dokumentera samarbeid mellom skule
og heim, og eventuelt kunne dokumentera mobbeproblematikk eller tiltak i saker som ikkje er gått så langt
som til enkeltvedtak. Bevarer ein desse lovpålagte
vurderingane, eller liknande dokumentasjon i skriftleg
form, vil skulane ha dokumentasjon også om elevar der
det ikkje er fatta enkeltvedtak på grunn av mobbing eller
spesialundervisning.
For elevar i barneskulen som enno ikkje får karakterar,
kan dette vera den einaste dokumentasjonen om fagleg
utvikling og trivsel. Sett i lys av erstatningssakene i VestAgder den siste tida, er det grunn til å oppfordra
kommunane til å gjera undervegsvurderingar eller
tilsvarande dokumentasjon skriftleg. Dokumentasjonen

bør også bevarast for ettertida. Slik kan kommunane
dokumentera korleis alle enkeltelevar er følgt opp i
grunnskulen.
Arkivet eller dokumentasjonen i skulane er prega av
mange ulike løysingar. Det er på grunn av overgangen
mellom papirarkiv og fullelektroniske løysingar. Det er
problematisk at ingen av dei elektroniske systema, som er
spesialutvikla for skuledokumentasjon, tilfredsstiller krava
til langstidsbevaring av elektroniske arkiv.
Integrasjonsløysingar kan bevara informasjonen for
ettertida i godkjente arkivsystem. Det er grunn til å frykta
at kommunane ikkje i tilstrekkeleg grad er klar over denne
problemstillinga og kanskje uvitande let viktig elevinformasjon gå tapt, fordi informasjonen blir liggande
elektronisk i eit system som vi ikkje kan garantera at kan
hentast fram og lesast i framtida. Difor er det grunn til å
stilla spørsmålet om elevdokumentasjon er gløymt og
forsømt i skulen i dag, på tross av stadig auka krav om å
utarbeida slik dokumentasjon i skulen. •

Foto: IKAVA. Kristiansand kommunes arkiv.
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V ES TFOLDARKIVET
T E K S T: H E I D I M E E N J O H A N S E N

Det er verdifullt å stå sammen. Slik var det den gang kampen om stemmerett for kvinner pågikk.
Og slik er det fortsatt, for eksempel når fem arkivinstitusjoner i Sør- og Østlandet går sammen
om å markere stemmerettsjubileet 2013.

På KAI-konferansen i Drammen i september 2011 ble IKA Kongsberg,
Drammen byarkiv, IKA Vest Agder,
Aust-Agder kulturhistoriske senter og
Vestfoldarkivet enige om å samarbeide
om en markering av stemmerettsjubileet vi nå er midt inne i.
FØRSTE MØTE

Første møte fant sted i Sandefjord i
november 2011, der Vestfoldarkivets
nye arkivbygg skulle bygges i månedene etter. Lite visste vi da om hva
prosjektgruppa, bestående av prosjektleder
Knut J. Jordheim fra IKA Kongsberg, Catharina
Schønning-Lykke fra Drammen byarkiv, Bård Raustøl fra
IKAVA, Gaute Molaug fra Aust-Agder kulturhistoriske
senter og undertegnede (og senere Ulla Nachtstern
Tannmand) fra Vestfoldarkivet, egentlig skulle gjøre. Alt
var mulig. Så lenge det var innenfor rimelighetens grenser, selvsagt, og det i begge betydninger av begrepet,
for mandatet var like åpent som rammene var små.
MANDAT

I første omgang skulle gruppa vurdere om et slikt
samarbeid var praktisk mulig (og ønskelig) for alle
parter, finne ut av hvordan et slikt samarbeid skulle
utformes og enes om et eventuelt resultat. Gjerne noe
med gyldighet også utover det konkrete jubileet.
Ressursene var det vi måtte finne av relevant materiale
i egne arkivinstitusjoner - og selvsagt vår egen tid og det
vi selv kunne frembringe av kunnskap og kreativitet.
FOR SENT?

Første møte ble innledet med at vi egentlig burde ha
markert året før. Kvinner fikk tross alt kommunal
stemmerett allerede i 1910, den 7. juni. Men det kunne
vi selvsagt ikke gjøre stort med, annet enn å gjøre det
beste ut av saken, noe vi mente ville være å få frem den
kommunale og regionale siden av stemmerettssaken i
stemmerettsåret. Arbeidstittelen på prosjektet ble
16
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derfor «Stemmerett for kvinner – først i kommune og
fylke».
PÅ NETT

Gruppa konkluderte altså optimistisk med at et samarbeid både var ønskelig og mulig, og at målet var å
lage en nettutstilling som skal lanseres på dagen 103 år
etter at kvinner fikk kommunal stemmerett. Utstillingen
skulle ta for seg veien frem til kvinnelig (det vil si
allmenn) stemmerett og ta utgangspunkt i vår egen
region; Sør- Østlandet, med utgangspunkt i det våre
institusjoner måtte ha av relevant privat- og kommunalt
arkivmateriale fra perioden 1890-1913.
FRA MAGASINENE

En gjennomgang viste en god variasjon i materiale.
Vi hadde kommunalt valgmateriale som kunne vise
gjennomføring av valg og hvem som ble valgt og
privatarkiv etter relevante foreninger og personer.
Av kommunalt arkivmateriale var det blant annet
instruks for tellerne ved utarbeidelse av manntall,
opptellingslister, skriv til valgstyre, møtebøker fra
valgstyret, valglister og forkastede stemmer. Kilder som
kanskje ikke er så fargerike, men som kan fortelle oss
noe om selve valgprosessen - ikke minst om hvem som
ikke fikk lov til å stemme. I tillegg ønsket vi å se på
kvinners faktiske deltakelse i kommunestyrer og en del
regionale tall som kunne vise tendenser og unntak.
Og hva kan dypdykk i Agderposten og Vestlandske
Tidende fortelle oss om samtidens presseomtale av
stemmerettssaken? Ellers er arkivene etter Hortens
Diskusjonsforening, Drammen Kvinnesaksforening og
Drammens krets av Landskvinnestemmerettsforeningen
spesielt relevante.
EN REBELL OG EN EBBELL

To sterke kvinneskikkelser peker seg ut som spesielt
interessante i kildematerialet. Den ene i Horten. Den
andre i Drammen. Den ene radikal. Den andre konservativ. Begge fremtredende i kampen for kvinners
stemmerett og andre rettigheter.

Marie Høeg (1866-1949) kom til Horten rundt 1895 og
dannet Hortens Diskusjonsforening året etter. Hensikten
med foreningen var å samle kvinner til diskusjon om
kvinnens stilling. Marie Høeg var en ugift portrettfotograf
som jobbet og levde sammen med partneren Bolette Berg.
Marie Høeg var en fremtredende skikkelse i lokalsamfunnet
i Horten frem til hun og partneren forlot byen i 1903. Våre
spor etter henne er fra arkivet etter Hortens Diskusjonsforening, som oppbevares i Vestfoldarkivet. I tillegg er den
private fotosamlingen hennes, som befinner seg hos Preus
Museum, en unik kilde til rebellen Høeg og hennes
utprøving av kvinnerollen.
Fra magasinet til Drammen byarkiv dukket en ganske
annen kvinneskikkelse frem. Thea Ebbell (1844-1919) var et
par tiår eldre enn Marie Høeg. Hun var også enke, mor til
fem barn, konservativ og dypt kristen. Thea Ebbell jobbet
som lærerinne og var en aktiv debattant kjent for å tale for
alt «vergeløst i verden». I samtiden var hun en årrekke en
velkjent, aktet og avholdt skikkelse i Drammen. For
ettertiden har hun ikke vært like godt kjent. Men takket
være at hennes privatarkiv er avlevert til Drammen byarkiv,
kan vi nå gi henne den oppmerksomheten hun fortjener.
Som foregangskvinne i kampen for allmenn stemmerett.
SAMARBEIDET

Prosjektgruppa har i skrivende stund hatt fem, snart seks,
møter, og disse har funnet sted på de ulike institusjonene
etter tur. Mellom møtene har alle hatt i oppgave å jobbe
videre med sitt materiale.
Noe kommunikasjon har foregått på mail og i en lukket
prosjektblogg, men dette slår ikke verdien av det å møtes
«live». Hvert møte har ført til fornyet tro på prosjektet og
noen skritt nærmere en faktisk nettutstilling. Ikke minst
etter at vi fikk anledning til å hyre
inn nødvendig grafisk kompetanse
fra Drammen kommune.
Prosjektet er nå i siste fase. Vi vet
fortsatt ikke helt hvordan resultatet
blir, men målet er en nettutstilling
som kan være en inspirasjonskilde
for brukere generelt og være
grunnlag for andre lokale prosjekter. Og hvem vet, kanskje blir det
flere arkivprosjekter nå som vi blir
så godt kjent på tvers av
institusjonene.
Nettutstillingens nettadresse er
www.kvinnestemmerett.no.
Lansering 7. juni. •
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S TATS ARKIVET I KRISTIANSAND
T E K S T: L A R S A A S E

Tilsynsvirksomheten i Arkivverket lå nede mellom 2003 og 2009. I 2010 kom Riksrevisjonen
med sin rapport om arkiv i kommunal sektor, hvor det ble påpekt manglende tilsyn fra
Arkivverkets side. Nå satser Arkivverket igjen på tilsyn. Målet er en samordnet og
hensiktsmessig tilsynsvirksomhet med kommunal sektor.

Arkivtilsyn: Hvorfor og hvordan?
HVORFOR TILSYN?

Synet på hva hensikten med et tilsyn er og hvordan
dette skal gjennomføres har endret seg hos Arkivverket de siste 10-15 årene. Frem til 2003 var det i
praksis sett på som en ren inspeksjon. Formålet var
ikke lengre inspeksjon i seg selv, men å bidra til at
bevaringsverdig offentlig arkivmateriale ble behandlet
på en slik måte at det kunne fungere som dokumentasjonskilde i samtid og ettertid. Etter en omlegging av
tilsynsarbeidet i 2003 ble denne praksisen endret.
Heretter skulle man bruke de virkemidler som best
egnet seg for å oppnå målet. Formålet var ikke lengre
inspeksjonen i seg selv, men å bidra til at bevaringsverdig offentlig arkivmateriale blir behandlet på en
slik måte at det kan fungere som dokumentasjonskilde
i samtid og ettertid. Problemet var at de nye målsettingene ble fulgt opp av tilsynsvirksomhet.
Etter Riksrevisjonens rapport i 2010 ble tilsyn igjen
satt på dagsorden. Hensikten med tilsyn er i dag å
styrke arkivforholdene i offentlige organer. Hvilke
virkemidler som er mest hensiktsmessige å ta i bruk
kommer an på hvilket område et tilsyn fokuserer på.
I enkelte tilfeller kan en telefonsamtale være nok.
I tilfeller hvor man ønsker svar fra flere ensartede
arkivskapere (for eksempel kommuner) om et felles
tema (for eksempel elektronisk arkiv), kan den beste
løsningen være et dokumentbasert tilsyn, hvor tilsynet
gjennomføres med spørreskjemaer. Det mest hensiktsmessige vil ofte være å dra på stedlig tilsyn hos en
arkivskaper. Da kan statsarkivets ansatte gå nærmere
inn i arkivforholdene hos kommunen og ta stikkprøver
som viser om virkeligheten samsvarer med det som
stilles av krav i arkivloven og -forskriften.
Arkivverket har de siste årene samordnet tilsynsvirksomheten. Målet med dette er at kommuner rundt
om i landet skal møte de samme kravene uavhengig
av hvilket statsarkiv som har ansvar for tilsynet. I
praksis vil dette bety at de ulike statsarkivene ønsker
å ha felles prioriteringer og mest mulig lik tolkning
av lovverket. Samordningen åpner for at det enkelte
statsarkiv kan gjøre egne prioriteringer med utgangspunkt i lokale forhold.
18

A r kh eion - 1#2013

Arkivverket har også ansvar for veiledning av
offentlige arkivskapere. Det er viktig både for
kommunene og Arkivverket å skille mellom når det
utøves tilsyn/kontroll, og når det drives veiledning.
Riksarkivet har veilednings- og tilsynsansvar for
sentrale statlige organ, mens statsarkivene har dette
ansvaret overfor offentlige organ i sine distrikter.
Arkivverkets hjemmel for tilsynsvirksomhet finnes i
arkivlovens § 7:

Riksarkivaren har rettleiings- og tilsynsansvar for
arkivarbeidet i offentlege organ.
Riksarkivaren kan
a. – krevja seg førelagt for godkjenning journalsystem,
arkivnøklar, arkivinstruksar m.m.
b. – inspisera arkiv.
c. – gje pålegg som er naudsynte for å oppfylla
føresegner gjevne i eller i medhald av denne lova.

HVORDAN FOREGÅR ET TILSYN?

Den følgende gjennomgangen av et tilsyn tar utgangspunkt i et stedlig tilsyn. Først velger statsarkivet ut
hvilke kommuner som skal prioriteres. De mest
sentrale kriteriene er om kommunen er medlem av en
interkommunal arkivordning (IKA) og om den har
depotfunksjon i egen kommune. I tillegg undersøkes
kommunens arkivplan, om og hvordan kommunen har
svart på Riksarkivets årlige spørreundersøkelser og
hvor lenge det er siden kommunen sist hadde tilsyn.
Kommunen får skriftlig varsel om tilsynet i god tid før
det finner sted. Statsarkivet opplyser om hensikten
med tilsynet og hvilke personer som bør være tilstede.
Arkivleder, it-ansvarlig og rådmann er vanligvis med i
hele eller deler av tilsynet. Statsarkivet ber kommunen
om å sende gjeldende arkivplan, oversikt over
samarbeidsordninger, samt andre instrukser og rutiner
som gjelder kommunens arkivarbeid. Er gjeldende
arkivplan tilgjengelig på arkivplan.no, må kommunen
opplyse om dette. Kommunen har plikt til å gi
statsarkivet alle opplysningene de ber om, uavhengig
av taushetsplikten (jfr. arkivlovens § 8).

Statsarkivet setter seg inn i den oversendte dokumentasjonen og
henter selv informasjon om kommunens organisatoriske
oppbygning, postliste osv. som er tilgjengelig på kommunens
hjemmeside. Annet nyttig bakgrunnsmateriale er de
bygningsfaglige rapportene, samt spørreundersøkelsene fra
Riksarkivaren. Dette gir statsarkivet et generelt inntrykk
av kommunens arkivtjeneste. En til to uker før tilsynet
sender statsarkivet ut en mer detaljert agenda med
oversikt over temaer som skal diskuteres og hvilke
representanter fra kommunen det er ønskelig at
deltar under de ulike punktene.
Selve tilsynet blir vanligvis utført av en eller
to personer fra statsarkivet. I noen kommuner
er det aktuelt at en del av tilsynet skjer i en av
kommunens ytre enheter, for eksempel en
skole, mens det i andre kommuner kan det
være nok å fokusere på sentraladministrasjonen. Temaer som er aktuelle i de fleste
tilsyn er:
• Arkivansvar i kommunen og i interkommunale samarbeidsordninger
• Arkivplan
• Elektronisk arkiv og fagsystemer
• Post- og journalføringsrutiner
• Papirarkiv og arkivlokaler

Dette lokalet ville
strøket på flere av kravene
i forskriften. Det er også
mulig at tilsynsmyndigheten
ville ha pirket litt på
manglende orden
i lokalet.

Foto: Lars Aase, Statsarkivet i Kristiansand

Etter tilsynet utarbeider statsarkivet en foreløpig
rapport som blir sendt til kommunen sammen med
eventuelt varsel om pålegg. Kommunen må innen gitt
frist gi statsarkivet tilbakemelding om eventuelle faktafeil
eller misforståelser. Statsarkivet lager så en endelig
tilsynsrapport og oversender dette til kommunen sammen med
pålegg om utbedringer. Kommunen får oppgitt frister for når
påleggene skal være utbedret, og tilsynet avsluttes ikke før alle
pålegg er gjennomført.
ERFARINGER SÅ LANGT

Statsarkivet i Kristiansand har det siste halvåret gjennomført stedlig
tilsyn i fem kommuner. Med dette som bakgrunn er det mulig å
trekke frem noen felles utfordringer for de kommunene vi har ført
tilsyn med.
• Kommunene mangler en ajourført arkivplan.
• Kommunene mangler oversikt over hva som gjøres med
arkiv i interkommunale samarbeidsordninger.
• Kommunenes bortsettingsarkivrom har større eller mindre
mangler i forhold til forskriften.
• Kommunenes arkivledere mangler kontroll på arkivdanning
i kommunenes ytre enheter. Dette gjelder særlig for den
delen av dokumentasjonen som blir produsert i elektroniske
fagsystemer.
Det har også kommet frem at kommunenes arkivtjeneste i stor grad
fungerer godt som det administrative verktøyet det er ment å være.•
A r kh eion - 1 # 2 0 1 3
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Arkivinstitusjonene har en viktig oppgave med å være fysiske møteplasser for både forskere, fagfolk og andre arkiv- og historieinteresserte. Institusjonene kan være døråpnere for historien
gjennom omvisninger, utstillinger eller gjennom faglige tilstelninger med formidling og drøfting av
historiske emner. Det finnes flere gode eksempler på dette og Arkheion ønsker her å presentere
noen av dem.

Arkivet som møteplass
KULTURKVELDER – EN LESESALSSUKSESS
Tekst: Stephan Fiedler, AAks

I perioden fram til åpningen
av Aust-Agder kulturhistoriske senters (AAks) nye
arkiv- og museumsbygg
høsten 2014, har den
midlertidige lesesalen
hovedsakelig vært det eneste
stedet der vi direkte møter
våre brukere. Vi ønsket
imidlertid at AAks også skulle
være synlig i byggefasen. I
tillegg ville det være fint å ha et godt etablert arrangement
når AAks innvier sitt nye praktbygg. Dette var bakgrunnen
for at lesesalsgruppa ved AAks, høsten 2011, startet med å
avholde foredragskvelder på lesesalen en gang i måneden.
Siden lesesalen hovedsakelig brukes for å gi publikum
tilgang til avlevert arkivmateriale ved AAks, ligger hovedvekten av foredragene på tema der arkivmateriale har vært
en viktig kilde. Men med hensyn til at AAks både er en
museums- og arkivinstitusjon, skal programmet til kulturkveldene gjenspeile et kulturhistorisk mangfold. Vi ønsker
også at folk med forskjellige interesser skal kunne bruke våre
arrangementer som en møteplass der man kan dele kunnskap og meninger.
Foredragskveldene har vært godt besøkt, spesielt har
arrangement med lokalhistoriske tema vært populære.
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Forfattere og forskere har lagt frem resultatene av sitt
arbeide. I forskningen deres har informasjon hentet fra
våre arkivsamlinger ofte hatt stor betydning. Foredrag om
kulturminner, lokale tradisjoner, regional litteratur og vårt
eget nybygg har hatt stor interesse for de besøkende.
I tiden som kommer vil historiske foto og arkeologiske
utgravninger i Aust-Agder utvide vårt tematiske spektrum.
I tillegg prøver vi også å realisere et geografisk mangfold.
Foredragsemnene skal ikke bare knyttes til Arendals nærområder, men også inkludere andre deler av fylket.
For å nå flest mulig interesserte sender vi kulturkveldprogrammet til de lokale historielagene, bibliotekene og
kommunetorgene. I tillegg har pressemeldinger med bilder
og annonseringer i lokalpressen bidratt til økt oppslutning
på arrangementene. Kulturkveldene blir videre omtalt, både
i forkant og etterkant, på AAks egen nettside. Med lanseringen av AAks sin facebook-side har dette også blitt et viktig
forum der våre arrangementer kan få oppmerksomhet.
Etableringen av kulturkveldene har vært en suksess. Gode
besøkstall og positive tilbakemeldinger både fra publikum
og fra fornøyde foredragsholdere gjenspeiler dette. Det er
også hyggelig å registrere at det er flere og flere av de
besøkende som kommer igjen, samtidig som at det er et
godt tilsig av nykommere. Vi føler derfor at kulturkveldene
har bidratt til at lesesalen har blitt det vi hadde håpet,
nettopp et møtested for kulturhistorisk interesserte. •
Populært tema. Anne Tone Aanby, seniorforsker ved AAks,
holdt foredrag om skipsbygging på Nedeneskysten på 1800tallet. Foto: AAks

Faksimile fra Fædrelandsvennen 4. februar 2013

Stor interesse for arrangementene!
Fotos: Gabriel Ruiz Castro, Statsarkivet i Kristiansand

LØRDAG PÅ ARKIVSENTER SØR
Tekst: Bård Raustøl, IKAVA

Arkivsenter sør består av Statsarkivet i Kristiansand og
Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA). Sammen
oppbevarer institusjonene over 10 000 hyllemeter med
arkiver.
Vinteren 2013 startet Arkivsenter sør opp med lørdagsåpent første lørdag i måneden. Bakgrunnen for dette var
blant annet at publikum gjerne ville ha muligheten til å
besøke lesesalen også på lørdag. Men det var også et mål
for Statsarkivet og IKAVA at historieinteresserte skulle få
en felles møteplass.
Slektsgransking er spennende for mange, og med stor
oppmerksomhet gjennom TV-programmer som ”Hvem
tror du at du er?” og ”Tore på sporet” er interessen for
slektsgransking vekket hos enda flere. Arkivsenter sør
bestemte derfor at den første lørdagen skulle bestå av en
kort innføring i slektsgransking, med fokus på nybegynnere. Responsen fra publikum var overveldende. Over 200
mennesker møtte opp. Det ble trangt i lokalene og inn-

føringssesjonen i slektsgransking måtte vi holde hele tre
ganger den lørdagen. En del personer måtte også
dessverre snu i døra. Likevel var arrangementet svært
positivt for dem som møtte fram. Mange hadde med
egen PC der de selv kunne søke etter slektninger. De fikk
god hjelp av personalet på Arkivsenter sør. DIS VestAgder var også med som gode veiledere.
På grunn av den store responsen ble arrangementet
gjentatt lørdagen etter. Da møtte det opp langt færre,
men de som kom var svært interessert i slekt og arkiver.
Noen kom også for å låne arkivsaker på lesesalen. Også
første lørdagen i mars og april var det ”Lørdag på
Arkivsenter sør”. Tema var henholdsvis ”Folketellinger”
og ”Foto”.
Erfaringene fra lørdagsarrangementene har vært
positive. Statsarkivet og IKAVA ser at det er et behov for
en møteplass for folk som er interessert i lokalhistorie,
slekt og arkiv. Arkivsenter sør vil derfor fortsette med
lørdagsåpne arrangementer høsten 2013 og vinteren
2014. Og forhåpentligvis videre i årene som kommer. •

>>>
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FAGDAG: «NÅR ENDENE IKKE MØTES – FATTIGDOM FØR OG NÅ»
Tekst: Unn Hovdhaugen, Oslo byarkiv

Oslo byarkiv arrangerte
fagdagen «Når endene ikke
møtes – fattigdom før og nå»
7. februar 2013. Anledningen
var lansering av Tobias 2012
«Fattigdom og minoriteter i
arkivene» og det pågående
prosjektet «Når endene ikke
møtes – fattigdom før og nå».
Tobias feirer 20 år som et viktig fagtidsskrift for Oslohistorie og arkiv med omlegging til årbok.
Vi inviterte nye og gamle brukere til å få et innblikk i
Byarkivets arbeide og seminaret var åpent for alle. Rundt
60 personer møtte opp og deltok på foredrag, diskusjon
og omvisning.
På programmet var en presentasjon av det treårige
prosjektet «Når endene ikke møtes – Fattigdom før og nå»
ved prosjektleder Unn Hovdhaugen. Byarkivet har som
visjon å være byens hukommelse, og som hele byens
hukommelse ønsker vi å være en inkluderende og åpen
institusjon, og bruker derfor medvirkning aktivt som

Som en avslutning på dagen ble alle de fremmøtte invitert med
på omvisningen «Skatter i magasinet». Foto: Oslo byarkiv
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metode. I prosjektet er de frivillige ved Fattighuset og
selgere av magasinet =Oslo viktige samarbeidspartnere i
innhenting av samtidsdokumentasjon.
Johanne Bergkvist tok for seg lange linjer i fattigdebatten og Reidun Berger, frivillig på Fattighuset, snakket om
fattigdom i Oslo i dag. Aina Basso avsluttet med et innlegg
om pleiebarnas historie som også står på trykk i Tobias
2012. Etter innleggene ble det livlig dialog. Mange av de
frammøtte hadde innspill både til historien og det å være
fattig i dag. Arkivet er en unik møteplass fordi nærheten
til kildematerialet er av stor interesse for mange, alt fra
slektsforskere, lokalhistorikere, forskere, studenter og de
som søker rettighetsdokumentasjon må til arkivene. Det
ble klart at Byarkivet fungerer godt som møtested og
dialogplass mellom alle disse ulike gruppene.
Slekt er en viktig inngangsport til å bruke arkivene.
Neste fagdag og Tobias 2013 vil ha slekt i Oslo som tema
med tittel «Hvem tror vi at vi er?». •
Slektsforsker Laila Christiansen tar en kaffepause mens salen
diskuterer livlig. Foto: Oslo byarkiv
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A/S Strømsgodsets
Støvsugerkompani
Strømsgodsets støvsugerkompani ble dannet 3. februar
1913. Da hadde 11 fruer kjøpt til sammen 20 aksjer a kr
25, og selskapet hadde en kapital på kr 500. Formålet
med opprettelsen av selskapet var å anskaffe en
støvsugermaskin, som ved drift og bortleie skulle lette
hverdagen for husmødrene i Strømsgodset kommune.
Fru Elise Fuglesang ble valgt til selskapets formann. Det
ble enighet om forskjellige regler for fremleie av
maskinen, da det var naturlig at aksjonærene betalte
mindre enn andre abonnenter. Disse skulle betale kr 2,50
pr dag. Formannen fikk myndighet til å lage en avtale
med Strømsgodset elektrisitetsverk vedr leie av kraft,
og å gå til innkjøp av maskinen, som måtte passe til
Strømsgodsets ledningsnett. Den 8. mai samme år
ankom støvsugermaskinen av merket "Monarch".
Den kostet kr 400 og ble godkjent av Strømsgodsets
elektriske montør. Armaturfabrikken lånte den i
november, men da den ble benyttet på 220 volt, og
ikke 200, medførte dette at støvsugeren ikke var i bruk igjen før i
april 1914. I april 1918 anbefalte
elektrikeren å anskaffe støvsugeren en ny vifte, og i
desember blir det konstatert at
det var for dårlig sugekraft i
den. Sommeren 1919 bestilte
fru Fuglesang ny vifte da hun
var i Amerika. Imidlertid var
sugekraften fremdeles for
dårlig, og da en reparasjon
ville bli kostbar, ble dette
utsatt til "bedre tider". Siden
1920 sto støvsugeren ubrukt,
og da den nye aksjeloven fra
1930 fordret at aksjekapitalen skulle være på
minimum 3000 kr innen 5 år,
førte dette til selskapets
endelige oppløsning den
20. mai 1936. •
Nina Vikøren,
Drammen byarkiv
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Lærer Ringdahl og
eleven Hanna Hansen
På slutten av 1800-tallet opplevde Vardø en kraftig befolkningseksplosjon. På litt over 50 år steg folketallet fra fire
hundre til over tre tusen. Barnetallene økte raskt og Vardø
folke- og middelskole hadde over fem hundre registrerte barn
i skolepliktig alder på slutten av 1800-tallet. På begynnelsen
av 1900-tallet var hver fjerde Vardøværing under 10 år.
Vardø folke- og middelskole var en stor skole og en attraktiv
arbeidsplass for lærere. Hver gang skolen lyste ut en stilling
søkte lærere fra hele landet. Til tross for velutdannede
lærere slet skolen med disiplinen.
Vardø kommune har et godt bevart skolesaksarkiv fra
nettopp denne perioden, som vitner om en tid med
utfordringer i skolen. Blant annet høyt fravær og bruk av
straffemetoder.
Skolerådet i Vardø innrømte i et brev datert 1899, at de
hadde problemer med disiplinen i skolen. De skrev at de
hadde mange og lange fravær uten lovlig grunn. Det var ofte
de samme elevene som var borte og disse sinket undervisningen ved at de stadig måtte oppdateres når de kom på
skolen. Disse omtales i brevet som «forhardede skøiere» og
lærerne stod maktesløse til tross for de straffemidlene de
hadde til rådighet - slik som bortvisning og bruk av spanskrøret.
Skolerådet mente løsningen på problemet var mer legemlig
straff i skolen indenfor den af skolelovens optrukne ramme.
En av de lærerne på Vardø folke- og middelskole, Ole
Ringdahl, som brukte legemlig straff i skolen, skulle få møte
mye motstand. Han fikk etter hvert en mengde klagebrev mot
seg. Her kan vi lese ett av de mange klagebrevene fra
foreldrene. Brevet er datert 21/2 1898:
«Pigen Hanna Hansen er bleven mishandlet i skolen af
overnævnte lærer paa på umenneskelig vis. Først 16 slag af
spanskrøret, derpaa igjen atter nogle slag saa hun blaanede
af og vilde besvime, da stansede han lidt, men tog saa for 3die
gang og vilde tage op klæderne paa hende. Pigebarnet
vægrede sig og kastede sig paa gulvet med raab og skrik.
Blaae flækker viste seg paa hendes arme og ben som kan
bevidnes af undertegnede der har seet merkerne og desuden
kan hele klassen bevidne alt dette og at hun er blevet klebet
af han i armene saa der vistes flækker efter fingrene. Omtalte
har ogsaa flere gang blevet slaaet med bøger og har flere
viserlige mærker og stygge minder af lærerens behandling…»
Lærer Ole Ringdahl svarer på klagen, 24/2 1898, i et fire siders
brev til skolestyret. Han begynner med å fortelle at det var
24
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vanskelig å anslå antall slag eleven fikk, men at det ikke var så
mange som nevnt i klagen: «om blaae flækker har vist seg på
hende, saa kan det aldrig bevises, at jeg har forvoldt dem...»
I et ytterligere forsøk på å forsvare sine handlinger skriver han:
«…men samtlige elever i 4c klasse skal være mine vidner paa,
at Hanna Hansen ikke fik den straf, hun havde fortjent.»
Ringdahl beskrev også utførlig hvordan eleven Hanna Hansen
oppførte seg på skolen «kommer som regel for sent paa
skolen, svarer med at fnise og le, laver spetakkel, sætter opp
ansigt, er snakkesalig, klarer ikke å sitte i ro i timene og
knurrer og tramper i gulvet når hun settes for sig selv.»
Det skulle vise seg at Hanna Hansen ikke var en elev som var
tapt bak en vogn. I brevet fra Ringdahl kommer dette fram:
«Lige siden hun i høst innsendte en egenhændig skreven klage
til skolestyret og erfarede, at saadant kunde gaa for seg
ustraffet, har hun aabenbart lagt an paa at ærgre læreren.»
Det avsløres altså at skolestyret faktisk har lyttet til eleven.
Lærer Ringdahl hadde ikke mye til overs for dette stuntet fra
Hanna Hansens side og det har nok plaget han mye at skolestyret tok klagen på alvor.
Historien ender med at det ble lærer Ole Ringdahl som ikke
hadde fulgt med i timene:
«Til slutning skal jeg bemerke, at jeg aldrig vilde have tildelt
nævnte barn slag, dersom jeg havde været opmerksom paa
lovens ordlyd.»
Det hører med til historien at skolestyret snudde om på
hælen i 1899 og avskaffet bruk av straff i skolen.•
Liss Beth Gjertsen Nyby, IKAF
Kilder:
Vardø: Skolestyret, saksarkiv 1897-1898
Vardø: skolestyret, saksarkiv 1899-1900
«Vardø – grensepost og fiskevær.»
Bind 1- Randi Rønning Balsvik, 1989.

Valgmanntall
De fleste valgmanntall viser navn på de stemmeberettigede, alder og
kanskje en bostedsadresse. I Tønsberg kommunes arkiv finner vi også
to protokoller som utdyper manntallet. Den ene har lister over
fraværende stemmeberettigede 1897 til 1930 og den andre viser
utstedte manntallspass 1897 til 1909.
Den vanligste grunnen til fravær de første årene var påmønstring
eller sykdom. Innrulleringsbetjent Schlytter meddelte i 1897 at huseier
og matros Anders Christian Mathiesen var forhyret med brigg ”Annie”.
Skipstømmermann Nils Jacob Jacobsen meldte i 1900 at han skulle til
Danmark for å besøke sin datter.
Manntallspass kunne fra 1897 bli utstedt til stemmeberettigede som
var utenlands på valgdagen. Stemme kunne avgis om bord i skip eller
på utenriksstasjoner. Vi finner igjen Andreas Christian Mathiesen i
denne protokollen. Han hadde hjemstavn i Tønsberg, Alder 64 år,
høyde ca.165 cm, middels status, blå øyne og mørkt hår. Som særlig
kjennetegn oppgis det at to fingre, tommelfinger og ringfinger på
høyre hånd var ”molesterede”.
Nils Jacob Jacobsen var 67 år, 166 cm høy, middels status og med
blondt hår og blå øyne.
Dette er vel et minimalt bidrag til vår viten om våre forfedre i
forhold til passprotokoller fra politi og lensmann, men viser likevel det
spenn av opplysninger som kan finnes i et kommunearkiv.
Steinar Marvik, IKA Kongsberg
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Kulturlandskapet er ikke hva det en gang var
Arkitektfirmaer forbindes antagelig ikke spesielt mye med
arkiv, men dykker en ned i arkivet til en arkitekt kan en
treffe på dokumenter en sjeldent ser hos andre arkivskapere. De kan kanskje være noe uhåndterlige, og krever
i alle fall ganske mye mer plass enn et enkeltstående
tekstdokument, men enten de nå er tegnet, malt, eller
består av manipulerte fotografier, gir de noe mer enn ord
og tall. De gir et direkte visuelt inntrykk. Sammen med
tekstdokumentene i prosjektmappene får en et innblikk i
hvordan en annen tids behov, verdier og visjoner legger
grunnlaget for form og materialvalg. I arkivet etter det
arendalsbaserte arkitektfirmaet Ugland & Thorne, finnes
skisser og tegninger av bygg som har preget, og kanskje
fortsatt preger kulturlandskapet på godt og vondt. Som
”Sjømannskolen” på Fløyheia i Arendal. En skole som ble
bygget i 1957, og i dag fremstår som et landemerke for
Arendal by. Men en finner også skisser og tegninger av
bygg som aldri ble realisert, som Ugland & Thornes forslag
til fylkeshus i den samme byen et drøyt tiår senere.
En høyblokk på tomten ved siden av ”Sjømannskolen”.
En ”Varde” på Arendals tak, synlig fra flere mils avstand.

I arkivene etter Aust-Agder fylkeskommune, finner en
svaret på hvorfor dette bygget aldri ble realisert.
Arkitektkonkurransens jury lot resultatet føre inn i en
protokoll, og i den kan en lese følgende om prosjektet
”Varde”: ”Det store arbeidet som er lagt ned i prosjektet
blir spolert av forfatterens holdning til den rolle
fylkeshuset skal spille i forhold til byen. Denne rollen er så
overeksponert at bygget faller ut av miljørammen.”
Konkurransen ble avholdt i 1972/1973 og på dette
tidspunktet var en i større grad blitt oppmerksom på de
verdiene som kunne ligge i allerede eksisterende kulturog naturlandskap. Mens en på 1950-tallet var ute etter et
funksjonelt landemerke, ville en på begynnelsen av 1970tallet ha et bygg som stod mer i ballanse med sine
omgivelser. •
Gaute Molaug, AAks

Fotografier av
arkivet etter
Ugland og Thorne
hos AAks
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Angrende
synder i arkivet
I blant dukker det opp helt spesielle arkivalier.
I arkivet etter Bergen kommunale husflidskole
er der et brev sendt til skolen fra en «angrende
synder». Brevet er datert og underskrevet i 1928
og poststemplet i 1933. En returnert perlering
ligger sammen med brevet. •
Arkiv: BBA-2850/Da/2 Arkivet etter Bergen
kommunale husflidskole.
Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv
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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
Unn Hovdhaugen, spesialkonsulent
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
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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.
Ledelsen i byarkivet består av:
Tom Oddby, byarkivar
Tone Lystad Olsen, fagansv. moderne
arkiver
Nina Vikøren, fagansv. eldre arkiver
Kristin Røed, fagansv. grafisk senter
Kim Asplin, fagansv. hist. arkiver og
depot
Catharina Schønning-Lykke, fagansv.
formidling
Gjertrud B. Kristiansen, fagansv.
dokumentsenteret

ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS
Adresse:
Besøksadresse: Tune
administrasjonsbygg,
Tuneveien 95, 1712 Grålum
Tlf. 970 11 466 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
Rune Gleditsch, ordning
Eierkommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole,
Kongsberg, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike,
Rollag, 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, arkivar/rådgiver
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
Eva Aastrup Lia, 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

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

INTERKOMMUNALT ARKIV I
TRØNDELAG IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV I 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 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.

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
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INTERKOMMUNALT ARKIV I
MØRE OG ROMSDAL IKS
Adresse:
Besøksadresse: Kirkegt. 10, 6004 Ålesund
Postadresse: Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 16 51 80
E-post: postmottak@ikamr.no
Internett: www.ikamr.no
Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar
Gunnar Morsund, prosjektkoordinator
Torbjørn Aasen, IKT-arkivar
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal,
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
Medlemskommunar:
Askvoll, Aurland, Balestrand, Bremanger,
Eid, Fjaler, Flora, Førde, Gaular, Gloppen,
Gulen,Hornindal, Hyllestad, Høyanger,
Jølster,Leikanger, Luster, Lærdal, Naustdal,
Selje, Sogndal, Solund, Stryn, Vik, Vågsøy,
Årdal, Sogn og Fjordane fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I TROMS
(IKAT)
Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø,
Postboks 6315, 9293 Tromsø
Tlf: 77 67 69 80 Faks: 77 64 72 01
E-post: postmottak@ikatroms.no
Internett: www.ikatroms.no
Ansatte:
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef
Frøydis Antonsen, rådgiver
Jim-Arne Hansen, rådgiver
Solveig Heløe Olsen, rådgiver
Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Bjarkøy,
Dyrøy, Gáivuona/Kåfjord,
Gratangen, Ibestad, Karlsøy,
Kvæfjord, Kvænangen, Lavangen,
Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa,
Salangen, Skånland, Storfjord,
Skjervøy, Sørreisa, Torsken, Tranøy,
Troms fylkeskommune

IKA FINNMARK IKS

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

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

?

Quiz

ARKIVMORO

1. I hvilken kommune ligger Oslo lufthavn Gardermoen?

2. Hvilke fylker ligger under Statsarkivet i Bergen sitt ansvarsområde?
3. Hvem er nasjonalbibliotekar i Norge?

4. Når fikk kvinner første gang allmenn stemmerett ved kommunevalg?
5. Hvor mange kvinner er det i dagens rødgrønne regjering?
6. I hvilken by har Vestfoldarkivet sine lokaler?
7. Hva heter den mest folkerike kommunen i Nord-Trøndelag?
8. Hva heter Norges nest største innsjø?
9. Hva kalles arkivene i Bergen som er med i Unescos verdensminneregister?
10.Hvilke originalmanuskript av Henrik Ibsen er med i samme register?

REBUS

4

HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

6
I denne byen har Vestfoldarkivet sine lokaler.
Rebus - svar: Siljan kommune i Telemark
A r kh eion - 1 # 2 0 1 3
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10 spørsmål - svar:
1. Ullensaker kommune 2. Hordaland og Sogn og Fjordane 3. Vigdis Moe Skarstein
4. 1910 5. Ti kvinner (og ti menn) 6. Sandefjord (Foto: Vestfoldmuseene, Hvalfangsmuseet).
7. Stjørdal, med ca. 22 000 innbyggere 8. Røssvatnet i Nordland fylke 9. Lepraarkivene
10. Manuskriptene til ”Et dukkehjem”

