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Dette nummeret av Arkheion har hovedfokus på digitalisering og elektro -
nisk arkivering. Vi lever nå i en tidsalder der vi som digitale innbyggere,
gjennom internett og andre medier,  skaffer oss informasjon, kjøper varer
og tjenester, men også har kontakt med offentlige kontorer. For arkivene
skaper dette store utfordringer. Hvordan skal den digitale kommunika -
sjonen med innbyggerne foregå og hvordan skal vi klare å ta vare på all 
den digitale kommunikasjon som blir skapt? I dette nummeret av Arkheion
deler ulike forfattere sine erfaringer.

Karin Gjelsten skriver om Bergen byarkivs arbeid med store digitaliserings -
prosjekter, digitale innsynsløsninger og kommunens kommunikasjon med
innbyggerne via facebook. Disse oppgavene har vært utfordrende for
byarkivet. Spesielt samarbeidet mellom IKT og arkiv har vært viktig for å
komme vel i havn. Videre forteller Anne Mette Dørum i KS om et
forskningsprosjekt angående oppbevaring av sensitiv dokumentasjon i
grunnskoler og videregående skoler. Undersøkelsen viser at der er lagring
på minnepinner ikke uvanlig. Rune Lothe fra IKA Hordaland har en mer
original tilnærming til elektronisk arkivering og reflekterer på en artig 
måte om hvordan dette best kan mislykkes. I dette nummeret får vi også 
en orientering fra KDRS og deres arbeid med digitalt depot.

I tillegg til fokus på digitalisering og elektronisk arkivering har vi en
artikkel om avlevering av papirarkiver, et par sider om en foregangskvinne
fra Rogaland, litt om et nytt prosjekt om fylkeskommunenes administra -
sjons historie og flere interessante småhistorier fra arkiver landet rundt. 

Arkheion har også fått to nye medeiere siden sist. Vestfoldarkivet og
Folloarkivet presenterer seg selv i dette nummeret. Det er hyggelig å se at
flere vil være med i Arkheionsamarbeidet og vi har nå 20 medeiere i
Arkheion. Med Folloarkivet har vi også fått en medeier fra Akershus og
dermed representerer Arkheion nå alle landets 19 fylker.

God lesing. Red.

Arkheion 2/2013
Redaksjonsmedlemmer: 
Vibeke Solbakken
Lunheim, 
IKA Møre og Romsdal

Kjerstin Kragseth,
Bergen Byarkiv
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BERGEN BYARKIV
TEKST: KAR IN G JE L S TEN
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Det 6. norske arkivmøtet ble arrangert i Ålesund i april
2012, og en av parallellsesjonene hadde tittelen «Den
digitale innbygger». I denne sesjonen holdt jeg innlegget
«Arkivets rolle og erfaringer med Bergen kommunes
løsning for digital kommunikasjon med innbyggerne».
Dette er en lett bearbeidelse av innlegget. 

Bergen kommune har, i likhet med offentlig sektor for
øvrig, satset stort på digital kommunikasjon med inn -
byggerne. Bergen Byarkiv ønsker å være med på denne
utviklingen, og deltar selv på ulike arenaer.  Til dels har
byarkivet egne prosjekter, og til dels arbeider byarkivet 
i prosjekter sammen med kommunens fag avdelinger og
IKT-personale. 

ULIK VIRKSOMHET - ULIK PRAKSIS

Som ellers når det gjelder arkivbevissthet og arkiv kunn -
skap, vil en kunne se store forskjeller på hvordan de ulike
kommunale virksomhetene organiserer og sikrer spor
etter digital kommunikasjon med innbyggerne. Fra et
arkiv- og bevaringsståsted handler dette blant annet om
utfordringer knyttet til dokumentfangst, og videre også
om utfordringer knyttet til journalføring og offentlighet.
Spørsmålet som en i bevaringsøyemed kan stille seg er: 
«I hvilken grad er det mulig å fange opp de transaksjoner
som blir resultatet av den kommunikasjonen som skjer,
for eksempel via en virksomhets nettportal?» 
Det er et vesentlig skille mellom dokumenter som

kommer fra portalen og inn i et godkjent sak-/arkiv -
system, og elektroniske dokumenter som kommer inn i
systemer som ikke er knyttet til en arkiv- eller bevarings -
løsning. Ofte vil dette være avgjørende for hvorvidt en
kan spore eller eventuelt vil gå glipp av den kommuni -

kasjonen som har vært mellom det offentlige og
innbyggerne. At det er mulig å kunne finne igjen de
digitale transaksjonene, er en forutsetning for å ha
komplette digitale arkiver. 
I Bergen kommune har vi eksempler på alle varianter

når det gjelder grad av dokumentasjon. Mens noen
aktiviteter er fullstendig dokumentert, ned til den minste
bevegelse, er det annen kommunikasjon som det ikke er
mulig å finne igjen. I mellom disse ytterpunktene finnes
det en rekke variasjoner, der transaksjoner vil kunne
spores i e-poster og eventuelle vedtak – men der bak -
grunn og grunnlagsdokumentasjon vil være mangelfull,
og noen ganger helt fraværende.  

TVERRFAGLIGE LØSNINGER

Bergen kommune er en stor organisasjon, med mange
samarbeidspartnere: byrådsavdelinger, fagetater, data-
avdeling og arkiv. De ansatte står på for å løse de opp -
gavene de er satt til, og ønsker selvfølgelig å yte best
mulig service til innbyggerne. Det skal handles raskt og
effektivt – og noen ganger er det lett å glemme at det er
noe som heter arkiv og dokumentasjon.  Dette er noe av
det Bergen Byarkiv har merket seg når det gjelder
Bergen kommunes løsninger for digital kommunikasjon
med innbyggerne. De beste resultatene for gjenfinning
av dokumentasjon er oppnådd der virksomheter og
fagetater har samarbeidet med både IKT-avdeling og
byarkiv. 
Eksempler på digitale skjemaer som innbyggerne kan

fylle ut via nettportal, og som fremstår som elektroniske
dokumenter i sak-/arkivsystemet, er barnehagesøknader
og søknader om støtte til kulturformål. Vi har lyktes med
å få i stand en slik løsning ved at flere personer fra ulike

Utfordringer knyttet til dokumentasjon 
av kommunikasjon

DIGITAL KOMMUNIKASJON MED INNBYGGERNE: 

Den digitale innbygger forventer til enhver tid å finne

oppdatert informasjon på nett. Den digitale innbygger 

har i lang tid brukt internett til å hente informasjon, til

kjøp av varer og tjenester, og ser det som naturlig at 

også kommunikasjon med offentlige kontorer skal kunne

gå enkelt, kjapt og trygt via nettsider og portaler. 
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>>> etater har arbeidet tett sammen, både fra byråds -
avdelingen sentralt, fra fagetater, fra IKT og fra 
Bergen Byarkiv. 

BERGEN KOMMUNE PÅ FACEBOOK

I 2011 gikk det ut et skriv til de ansatte i kommunen om
at saksbehandling ikke skal skje på Facebook. Facebook
er et medium som de fleste etter hvert er fortrolige
med, og det er lett å ta del i den kommunikasjonen som
skjer her. Til tross for henstillingen om at saksbehand -
ling ikke skal skje på Facebook, har kommunen i det
siste opprettet en side der innbyggerne kan gi innspill
om hva som skal til for å få et levende sentrum, «Det
gode liv i Bergen sentrum».  Byarkivet har minnet
saksbehandlerne, som er ansvarlig for denne nettsiden,
på at de også er ansvarlige for at digitale dokumenter
med saksinnhold blir overført til arkivtjenesten for
journalføring. Om samtlige kommentarer og eventuelle
«liker» blir journalført etter arkivlov med forskrift gjen -
står å se. 

DIGITALISERING AV KOMMUNENS BYGGESAKSARKIVER

Arbeidet med å digitalisere Bergen kommunes bygge -
saksarkiver er et av de største digitaliseringsprosjektene
i Norge. Dette er et samarbeid mellom byggesaks -
avdelingen og byarkivet, der det også har vært et nært
samarbeid med IKT-avdelingen i kommunen. Oppdraget
gikk ut på å digitalisere Bergen kommunes byggesaker
fra perioden 1899- 2005. Totalt skulle det digitaliseres
ca. 190 000 saker fordelt på 1200 hylle meter. Totalt har
det gått med over 65 årsverk. Prosjektet startet våren
2009, og blir fullført i løpet av 2013. Nå skal alle

hjemmels havere til eien  dom -
mer i Bergen kommune
kunne finne tegninger og
annen byggesaksdokumen -
tasjon via kommunens
nettportal. Dette er et av 
de gode eksemplene på
hvordan det er mulig å
lykkes på tvers av fag -
områder. Uten samspill
mellom byggesaks avdeling,
arkiv og IKT, hadde det ikke
vært mulig å oppnå dette
resultatet, - både med tanke
på digitalisering, nett -
formidling og elektronisk
langtidsbevaring.  

UNIK INNSYNSLØSNING:

Bergen Byarkiv har siden
2004 tatt i mot avsluttede
elek troniske systemer for

langtids bevaring. For at data fortsatt skal være søkbare
og tilgjengelige for kommunens ansatte, har byarkivet
fått utviklet en digital innsynsløsning. Denne løsningen
er unik i nasjonal sammenheng. Foreløpig kan innsyns -
løsningen kun brukes internt i kommunen, og tilgangs -
styringen skjer gjennom pålogging til kommunens nett.
På sikt skal deler av data fra innsynsløsningen også
kunne legges åpent ut på nettet.
Via innsynsløsningen kan man finne informasjon som

ligger i lønns- og personalsystemer i perioden 1986 –
2010. Innsynsløsningen gir videre tilgang til inkasso -
system, byggesaksbehandling og elevsystem, samt
saksindeks for formannskapssaker og andre kommunale
saker i perioden 1978 – 1997.

Av materiale på «sikker sone», gir innsynsløsningen
tilgang til helsesystemer (medisinsk dokumentasjon fra
legevakt, bedriftshelsetjeneste, smittevern, pleie og om -
sorg), barnevern og sosialtjeneste.

INNSYNSLØSNINGEN – LITT STATISTIKK:

I april 2013 hadde innsynsløsningen totalt 85 moduler,
derav 20 helsemoduler. I 2012 foretok 165 brukere 135
183 oppslag for å hente informasjon. Av alle modulene
som var i bruk, var det flest søk i byggesaker. I tillegg
var lønns- og personalsystemene svært mye brukt. Det
er ikke utenkelig at de fleste ekspedisjonene ved by -
arkivet snart vil foregå via denne digitale løsningen.
SvarUt – post fra kommunen til din digitale postboks

SvarUt er en løsning for elektronisk utsending av doku -
menter fra kommunen. Det er et KS- prosjekt, og det er
flere kommuner og fylkeskommuner som samarbeider
om denne løsningen. Dette skal bli en nasjonal standard



for utsending av dokumenter. Fra et arkivsynspunkt er det
en vesentlig faktor, og et absolutt pluss, at SvarUt-
løsningen er koblet til sak-/arkivsystemet. Det vil si at
kommunens elektroniske brev til innbyggerne er koblet 
til en godkjent elektronisk arkivløsning. For fremtiden 
skal det bli hovedregelen at innbyggerne har en digital
postkasse, men den enkelte vil ha mulighet for reservasjon.
Fremdeles kan man velge å motta papirdokumenter på
«gamlemåten», i sin fysiske postkasse. Dersom man i dag
mottar et elektronisk brev fra Bergen kommune og ikke
har åpnet den digitale forsendelsen innen tre dager, vil
brevet i papirform bli sendt som en tradisjonell post -
forsendelse. Før dette skjer, har mottaker av det elektro -
niske brevet blitt varslet både på e-post og via sms om 
at det er kommet et digitalt brev fra kommunen i den
digitale postkassen. 
Fra byarkivets side er det utfordrende at det er IKT 

som er kommunens representanter i prosjektet. Fokus er
dermed sterkt knyttet til de tekniske mulighetene, mens
det ikke er tilsvarende fokus på arkivrutiner. Først etter at
systemet er tatt i bruk, har arkivtjenesten blitt involvert.

Arkivtjenesten må følge opp og kvalitetssikre de elektro -
niske forsendelsene som går ut fra kommunen i sak-
 /arkivsystemet. Det er avgjørende at arkivledelsen er
orientert og kjenner disse rutinene, som går utover
ordinære daglige arkivrutiner. En god dialog mellom IKT
og arkiv vil kunne sikre best mulig praksis også i denne
enden av digital kommunikasjon med innbyggerne.

SAMARBEID MELLOM BYARKIV OG IKT

Samarbeidet mellom IKT-avdelingen i Bergen kommune 
og byarkivet er en «vinn - vinn situasjon» på flere måter.
IKT-avdelingen som er ansvarlig for SvarUt, må forholde
seg til at denne tjenesten forutsetter fullelektroniske arkiv.
Muligheten for å ta i bruk SvarUt har satt fortgang i pro -
sjektet «fullelektroniske arkiv i Bergen kommune». Dette
har medført samarbeid mellom byarkivet, IKT og kom -
munens mange fagenheter. Løsningen er integrert i sak-
/arkivsystemet, og har ført til prosesser med integrasjon
mellom fagsystemer og kommunens elektronisk godkjente
sak-/arkivsystem.
Oppsummert er det riktig å slå fast at samarbeid mellom

byarkivet og IKT er til
både nytte, glede,
utvikling og effek -
tivitet. Behovet for
grenseoppganger
mellom arkiv og IKT
blir tydelig, noe som
fortløpende tas tak i
og avklares. Dette gir
utsikt og innsikt, og er
en påminnelse om be -
tydningen av kom mu -
nikasjon, både innad i
organisasjonen og ut
mot innbyg gerne.
Bredt sam arbeid om
felles mål gir også best
resultat. Bevisstheten
om behovet for
bevaring og doku -
mentasjon vil følge
som et naturlig
resultat av disse
prosessene. Dette er
de gode erfaringene
som byarkivet sitter
igjen med i arbeidet
med digital
kommunikasjon. •
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KS har nettopp fått utarbeidet en forskningsrapport om
forsvarlig behandling av dokumentasjon i skolen, der
individuelle opplæringsplaner (IOP-er) er eksemplet som
er studert.*) Utførende konsulent har vært PwC, som fikk
i oppdrag å foreta en gjennomgang av dagens
praksis for håndtering og oppbevaring av
dokumenta sjon knyttet til individuelle opp -
læringsplaner (IOP) i norske grunnskoler 
og videregående skoler.

BAKGRUNN

Utredningen gir en fakta basert frem -
stilling av dagens praksis for opp -
bevaring av sensitiv dokumentasjon i
grunn skolen og videre -
gående skole. Rapporten gir
også anbefalinger for
hvordan kommuner og
fylkes kommuner kan
forbedre sin praksis. 
Utgangspunktet for

utredningen var behand -
ling av dokumentasjon
som inngår i individuelle opplæringsplaner (IOP) om
tilpasset opplæring i en inkluderende skole. Overordnet
målsetning var å gi: 

1. Beskrivelse av dagens tilstand i kommunal sektor når 
det gjelder håndtering av IOP og bakgrunns -
dokumentasjonen for IOP. 

2. Anbefalinger for hvordan kommunene bør håndtere 
denne typen dokumentasjon (typisk "best practice" og 
"promising practice") for å oppnå etterlevelse av 
regelverket. 

3. Forslag til eventuelle endringer i regelverket eller 
regelverksforståelsen for å sikre at de arkivmessige
kravene etterleves og at opplysningene håndteres på 
en trygg og sikker måte.

METODE

Det har vært sentralt å intervjue
kommuner fra ulike regioner og
kommuner av ulik størrelse. 
Det har vært gjennomført
gruppeintervjuer i: 

• Samnanger kommune
• Larvik kommune
• Nord Trøndelag fylkeskommune
• Inderøy kommune
• Giske kommune 
• Bergen kommune (representanter 
for kommunens arkivprosjekt) 

I forkant av intervjuene sendte KS ut
informasjonsbrev hvor det bl.a. fremgikk hvem PwC
ønsket å intervjue. Gjennomgående har vi intervjuet både
fag- og systemansvarlige innenfor arkivtjenesten,
representanter fra oppvekst- og skolesektor samt PPT. 
I forkant av intervjuene hadde PwC gjort det klart at
kommunen stod fritt til å beslutte hvem som skulle delta.

FUNNENE VISER USIKKERHET HOS LÆRERNE

Funnene i rapporten viser at skolenes rutiner for
dokumenthåndtering, journalføring og arkivering av 
IOP-er er mangelfulle både i lys av arkivlovgivningen og
personvernhensyn. Skoleledelsen har uttrykt bekymring
rundt dette overfor KS, men vært usikre på hva som er
riktig å gjøre. Dette er også bakgrunnen for at KS 
ønsket problemene dokumentert. 

KS
TEKST: ANNE METTE DØRUM

Praksis for oppbevaring av personsensitiv dokumentasjon i grunnskolen og videregående

skole er svak. Skolene trenger en styrket kompetanse om arkivpraksis i offentlig sektor. 

MINNEPINNER
- er det det sikreste lagringsmediet skolene har?

*) Rapporten er publisert på KS’ nettsider: http://www.ks.no/tema/Innovasjon-og-forskning1/Forskning-og-
utredning/Ferske-FoU-rapporter/FoU-Fra-minnepenn-til-sikker-arkivering
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Undervisningspersonalet som ble intervjuet i denne
studien, gir uttrykk for at personvernregelverket er
vanskelig å forstå. Språkbruken oppfattes som vanskelig
og tekniske tiltak for å bedre datasikkerheten er  ut -
fordrende å få til på grunn av mangelfull kompetanse. 
Videre viser studien at den sentrale arkivfunksjon i

kommunene ikke har ansvar for eller oversikt over praksis
på den enkelte skole. Overordnet kommunal styring med
rutiner for journalføring og arkivering på skolene er
mangelfull, og har ført til strukturelle svakheter innenfor
kommunens arkivpraksis. 
Individuelle opplæringsplaner (IOP), inkludert praksis

knyttet til journalføring, arkiv og personvern, er i liten
grad del av kommunenes ordinære internkontrollsystem.
Det er forbedringspotensial knyttet til gjennomføring av
risikovurderinger på skoler, iverksetting av tiltak for å
begrense tilgang på sensitive opplysninger, samt tydelighet
og skriftlighet i styrings- og kontrollrutiner. 
Det viser seg altså at det er usikkerhet rundt hvordan

personvernet skal praktiseres og hva som er «godt nok»,
hva som skal journalføres og arkiveres og hvilke doku -
menter som skal bevares.

STOR GRAD AV FELLES PRAKSIS I KOMMUNENE

Gjennom kartleggingen og intervjuene ble det i studien
funnet betydelig grad av felles praksis hos de kommunene
og fylkeskommunene som var med i studien:
• Vektlegging av kommunale arkivrutiner er mindre på 

skoler, enn innenfor de mer sentrale enheter i 
kommunen.

• IOP og tilknyttet dokumentasjon arkiveres og 
oppbevares fysisk og elektronisk på flere steder.

• Skolers bruk av elektronisk sakarkivsystem er lite 
utbredt. 

• Minnepinner brukes i betydelig grad som lagringsenhet 
for utarbeidelse, redigering og «arkivering» av IOP.

• Undervisningspersonale og leverandører av lærings  
plattformer gir uttrykk for at læringsplattformer 
ikke benyttes til kommunikasjon som omhandler 
sensitiv dokumentasjon.

PERSONVERN OG DATASIKKERHET

Ved kartleggingen fremkommer det at arbeidet med
innsamling, håndtering, journalføring og arkivering av
dokumentasjon knyttet til IOP gjennomføres på ulike
måter i kommunene.
Tre av kommunene benytter minnepinne som
lagringsenhet for IOP under utarbeidelse. Det er ulik
praksis i kommunene med bruk av minnepinner:
• I en kommune er det en minnepinne pr. elev. 

Minnepinnen blir oppbevart i skolens arkiv (i egen boks)
og kontormedarbeider har kontroll på utlån. 
Minne pinnen kan lånes en dag av gangen og må 
inn leveres før kontoret stenges på ettermiddagen.

• I de to andre kommunene er det en minnepinne pr. 
klasse. Det er også ulik praksis på kryptering av 
dokumentene på minnepinnen. Den ene kommunen 
har minnepinner hvor det ikke er mulig å kopiere fra 
minnepinnen og inn på pc. I en annen kommune er det 
ikke lagt inn noen tekniske begrensinger på adgang til 
kopiering. Her blir pennene lånt ut i tillit til at de som 
låner den ikke kopierer dokumentene. Alle IOP per 
klasse ble oppbevart på en felles minnepenn som blir 
nedlåst i skap, sammen med papirversjonen av IOP-ene.
Dokumentene på minnepinnen er ukrypterte, og lånes 
ut til lærere med behov for oppdatering av IOP. Bare 
lærere som skriver IOP har tilgang på minnepinnen. 
Denne tilgangen gir også tilgang på andre IOP-er enn 
den de selv arbeider med.  

Lærerne og skolelederne ser på IOP som et viktig pedago -
gisk verktøy som skal være et levende dokument under
elevens opplæring. Minnepinner blir benyttet fordi det er
et praktisk lagringsmedium, slik at flere kan arbeide med
samme dokument. 

>>>

ulik minnepinne-

praksis i skole
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JOURNALFØRING OG ARKIVERING

Ferdigstilte IOP-er blir journalført
og arkivert i elevmapper, elev -
mapper i elektroniske sak -
arkivsystem og/eller papir- 
 baserte elevmapper. 
I et arkivfaglig perspektiv 

vil det i løpet av et skoleår
utarbeides tre ulike dokumenter
av en IOP. Det første dokumentet
blir laget i starten på skoleåret,
hvor mål og utviklingsplan blir
fastsatt. Denne versjonen sendes
til elevens foresatte for god -
kjenning. Deretter blir doku -
mentet journalført og arkivert.
Den andre versjonen utarbeides
ved underveisevaluering, der
evalueringen kan føre til at IOP
må justeres. Dette dokumentet
blir også journalført og arkivert.
Den tredje versjonen gjelder

sluttevaluering og måloppnåelse
av IOP, som videre blir journalført
og arkivert. 
I kartleggingen fremkommer

det at flere av case kommunene
benytter både elektroniske sak -
arkivsystem og papirbaserte arkiv
i kombinasjon for oppbevaring av
dokumentasjon knyttet til IOP.
Flere av casekommunene forteller
at selve vedtaket blir utarbeidet,
journalført og arkivert i kommu -
nens elektroniske sakarkivsystem.
Også deler av de øvrige doku -
mentene knyttet til IOP-en blir
arkivert og journalført i kom -
munens elektroniske sak arkiv -
system, eksempelvis ved at
skolene oversender kopi til
kommunens administrasjon som
så sørger for at dokumentene blir
skannet og arkivert i elevmappen

8 Arkheion -  2#2013 
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iStockphoto

på en skole er det én minnepinne pr. elev - på en annen én minnepinne
pr. klasse. og ulik praksis med kryptering av dokumentene.
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i det elektroniske sakarkivsystemet.  En casekommune
arkiverer dokumentasjonen elektronisk i sakarkivsystem 
og skriver i tillegg ut en papirversjon, som lagres i en papir -
basert elevmappe. 
Videre fremkom det at deler av vedtakets bakgrunns -

materiale, eksempelvis skolens kartlegginger og prøver, ikke
blir arkivert i kommunens elektroniske sakarkivsystem. Disse
dokumentene utarbeides internt av skolene og blir skrevet
ut i papirversjon og oppbevares i papirbasert elevmappe på
den enkelte skole.

Utfordringene for god praksis for journalføring og
arkivering kan kort oppsummeres slik: 
1. Arkivledere sentralt i kommunen, deres oppgaver og 

ansvarsområder har ofte vært knyttet til 
kommunenes sentralarkiv og ansvarsområde. 
Arkivledere har ikke hatt tilsvarende ansvar for - eller 
oversikt over arkivoppgavene på den enkelte skole/
virksomhet.

2. Lærerne har utviklet en grunnleggende holdning om 
at undervisning er det viktigste og at skolene ikke 
skal utføre saksbehandling. Dette gjelder imidlertid 
ikke for de administrativt ansatte ved skolene.

3. Skolene har ikke utviklet praksis, kunnskap og 
ferdigheter om journalføring og arkivering. De 
respektive skoler har funnet sine egne veier for å 
ivareta nødvendig dokumentasjon. 

4. Skolene har arkivpliktig dokumentasjon, som likevel 
ikke blir arkivert.

5. Åpenbare svakheter i de arkiv- og journalsystemer 
som benyttes.

Skolene mangler et felles verktøy hvor alle ansatte kan
være aktive i journalføring og arkivering. Det foreligger
også ulike arkiverings- og journalføringsrutiner fra
kommune til kommune og forskjellig praksis ved ulike
skoler innad i samme kommune. Kartleggingen viser at
opplegget for arkivering og journalføring i skolene i stor
grad både styres og bestemmes av den enkelte skole, uten 
å være forankret og samordnet med til svarende oppgaver
på overordnet nivå i kommunene. Dette er uheldig og
utgjør en reell risiko for at krav og regler for både arkiv 
og personvern ikke blir fulgt opp slik de skal.  
En IOP er et levende og dynamisk dokument hvor det er

behov for jevnlige oppdateringer og endringer. Elevens
faglærere er med på å lage disse endringene. I denne
forbindelse foreligger det behov for en teknisk løsning som
gjør det mulig å bevare en elektronisk og redigerbar kopi av
journalførte dokumenter, slik at denne er tilgjengelig for de
som har tjenstlig behov for å lese og redigere i dokumentet.

ANBEFALINGER

Rapporten har med eksempler fra skoler med god praksis.
Dette vil kunne gi nyttig kunnskap også for andre
kommuner.

1. I kommuner som har et fullelektronisk sakarkivsystem 
og hvor PPT ikke er organisert som IKS, anbefales en 
samordnet arkivering i en elevmappe (ikke delvis 
papirarkiv, samt delvis elektronisk arkiv i flere 
mapper).

2. Den sentrale arkivfunksjonen i kommunen bør i 
større grad aktivt sikre at skolene følger opp 
kommunens/fylkeskommunens arkivfaglige rutiner. 
Skoleleder bør ansvarliggjøres i dette arbeidet. 
Kompetansen til kommunens arkivfaglige personer 
bør i større grad gjøres tilgjengelig ute på den 
enkelte skole/virksomhet. 

3. Internkontroll for arkiv og personvern når det gjelder 
IOP må være skriftlig og innarbeidet som en del av 
kommunens ordinære internkontrollsystem.

4. Iverksette tiltak knyttet til organisasjons- og 
holdningsutvikling og som styrker en forsvarlig 
håndtering av sensitive personopplysninger og 
tilhørende dokumenter.

5. Iverksette konkrete opplæringstiltak for undervis- 
nings personell i skolene, for å sikre kunnskap om 
regelverk for arkivering og personvern. Økt innsikt 
i grunnleggende hensyn som skal ivaretas og 
konsekvenser ved manglende etterlevelse av 
regelverk og rutiner er grunnleggende for både 
holdnings- og organisasjonsutvikling. Det samme 
gjelder praktisk kunnskap om – og rutiner for bruk 
av tekniske verktøy som kan bedre etterlevelsen av 
regelverk og rutiner.

6. Utvikle tekniske løsninger som legger til rette for at 
alle involverte parter i utarbeidelsen av dokumenter 
(her IOP) får lese- og redigeringsmulighet i 
sakarkivsystemet. 

7. Lage tydelige rutiner og retningslinjer på hvilke 
opplysninger som skal følge elevmappen når eleven 
flytter mellom skoler og skoleslag. • 
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IKA HORDALAND 
TEKST: RUNE LOTHE

«Hvordan mislykkes med 
elektronisk arkivering»

I dag går flere kommuner over fra papir til fullelektronisk arkivering. Mange av foredragene på

fagseminarer og konferanser har titler som; «Hvordan lykkes» og «Hvordan komme i gang med

overgang til fullelektronisk arkiv». Samtidig hevdes det at de fleste offentlige IKT-prosjekter er

enten helt eller delvis mislykkede.  Er hvert vellykket innføringsprosjekt sin egen øy? Hvor stort

er havet mellom suksesshistoriene? Om vi i større grad skal unngå å havne i «ulykka» bør

kanskje spørsmålet være hvordan mislykkes, heller enn hvordan lykkes.

Å lykkes er ganske enkelt – det er bare å gjøre alt rett til
riktig tid helt fra begynnelsen av. Men, det gjør vi svært
sjelden når det kommer til IKT-prosjekter. Det går som
oftest i grøften, enten helt eller delvis, avhengig av
hvilke forventninger vi og omgivelsene våre har når vi
starter. *)  Når det er sagt er det ikke så enkelt å mis -
lykkes heller. Å ta feil avgjørelse til rett tidspunkt er
krevende, men nødvendig for at innføring av full -
elektronisk arkivering skal bomme allerede ved inngang
til standplass. Om en virkelig skal mislykkes, er det viktig
å gå grundig til verks. Denne artikkelen er et forsøk på
å belyse områder der vi mislykkes og kan gjerne fungere
som en liten risikoanalyse ved innføring av elektronisk
arkivering. 

HVA VAR DET VI SKULLE INNFØRE IGJEN?

Spørsmålet om hva vi skal levere fra oss ved slutt -
føringen av et prosjekt er viktig ikke å ha klart for seg.
Det kan godt være en forstudie, innsparing på bud -
sjettet, fullelektronisk sak og dokumentflyt, fullelek -
tronisk arkivering, organisasjonsendring eller opp -
gradering av eksisterende sak- og arkivsystem til en
nyere versjon? Uansett er det fint å la svaret flyte så
lenge som mulig. Jo mindre målbar eller dårlig
beskrevet hva vi skal levere er, desto vanskeligere blir
det å ansvarliggjøre noen uansett hva resultatet skulle
bli til slutt. Start med å dokumentere så lite som mulig
om prosjektet. Sørg så  for at det lille som finnes av
dokumentasjon kun finnes i den enkeltes innboks eller 
i margen på dokumenter som du har drodlet på. Alle
avgjørelser bør taes på gangen, helst uten vitner til
stede. Styr unna alt som lukter forprosjekt eller
risikoanalyse. Stol på egen uvitenhet og la for all del
være å innhente ekstern kompetanse. Ikke forsøk  å
kartlegge hvor organisasjonen er i dag med tanke på

hva som fungerer og hva som bør endres på. Glem den
menneskelige faktoren i IKT-prosjekter  og se gjerne på
det hele som en ren IKT-leveranse. Anse prosjektet som
vellykket så snart den tekniske installasjonen er ferdig
fra leverandøren sin side. Evaluering underveis eller i
etterkant er en uting da det fører til at ansvar blir
plassert. 

TID ER PENGER

Vær forsiktig med alt som har med tidsfrister å gjøre. 
Gi gjerne tvetydige svar på når kritiske milepæler skal
være gjennomført. Sørg for at alt skal skje på kortest
mulig tid og sett korte frister. Utsett å informere om
prosjektet i organisasjonen til det siste, eller i alle fall til
det er for sent å snu. Skap gjerne en følelse av at det er
andres feil at de ikke er orienterte om det som skulle
skje. På denne måten unngår du eventuell kritikk i
etterkant og står frem som en vinner. Utsett avgjørelser
i det lengste. Det beste er om du lar kritiske avgjørelser
ta seg selv, enten ved at bordet fanger eller at det er 
for sent å gjøre noe med det nå.

HVEM HAR ABSOLUTT IKKE TID TIL Å VÆRE MED I

PROSJEKTGRUPPEN?

Ledelsen bør bruke minst mulig tid på å informere
organisasjonen om planene om å innføre fullelektronisk
arkivering. La det heller være en overraskelse. Legg
gjerne viktige milepeler til  inneklemte dager, første
dag etter ferien eller den dagen når en har utsendelse
av kommunestyret.  All opplæring bør legges til siste
dag før ferien, eller i det minste så langt i forveien før
systemet tas i bruk at en er sikker på at alt er glemt ved
oppstart. Hvem internt i organisasjon som skal levere
noe i prosjektet bør avklares så sent som mulig. Sørg for
at de som blir utkommandert ikke blir frigjort fra andre
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oppgaver. Det er avgjørende at
innføring av elektronisk arkivering
kommer i tillegg til den daglige driften. Oppnevn
gjerne en prosjektleder etter at prosjektet er i
gang, slik at vedkommende er godt på etterskudd
allerede fra starten av. Velg en person uten
prosjekterfaring og helst en som  ikke ville ha
jobben i utgangspunktet.  Om de er positive til
jobben, sørg for at vedkommende raskt får
følelsen av at de aldri skulle ha påtatt på seg
oppdraget. Motstand fra saksbehandlere mot et
nytt system, håndteres ved å inngå spesialavtaler
om at det ikke kommer til å bli noen endring  for
de. Unnlat deretter å informere den som skal
holde kurs om spesialavtalene slik at konflikt -
nivået mellom foreleser og kursdeltaker forblir høyt.  

SØRG FOR Å HA FOR MANGE PROSJEKTER PÅ GANG

SAMTIDIG

Om en først er i gang med fullelektronisk arkivering,
sett umiddelbart i gang flere uavhengige og avhengige
prosjekter. Aller viktigst er det å sette i gang en om -
organisering av kommunen på samme tid.
Omorganiseringen må ikke være ferdig i tide, eller i det
minste være utydelig kommunisert, til de som skal
legge inn dette i en ny sakarkivløsning. Bruk gjerne et
selvforklarende organisasjonskart uten tekst til å støtte
opp om dette. Om det absolutt ikke er tid, sett gjerne i
gang med et portalprosjekt, politiker på nett, digitalise -
ring av byggesaker og et Geolok-prosjekt på samme tid.
Sørg for at delleveransene i de ulike andre prosjektene
som er av betydning for sakarkivprosjektet, alltid blir
forsinket. Bruk de samme personene i de ulike pro -
sjektgruppene. Dette bidrar til slitasje på alle nøkkel -
personene, og kan lede til sykemelding. Det er fint om
alle former for tekniske oppgraderinger av servere eller
av Officepakken utsettes til den dagen det skal holdes
kurs. Om dette er vanskelig å få til kan du la være å
oppgradere og la det tekniske flyte. 

BRUK MINST MULIG TID TIL OPPSETT OG OPPLÆRING 

I SYSTEMET

Avtal en så begrenset opplæring som mulig. To
kursdager for saksbehandlere er for mye. Sørg gjerne

for at det er for få kurs PCer. Det er
viktig at det oppstår påloggings -

problemer. De PCene som virker bør ikke har
den versjonen av word som  sak- og arkivsystemet
krever. Lag så mange maler som overhode mulig.
Sørg for at all form for teknisk support holder seg
så langt unna kursrommet som mulig.  Det er ikke
nødvendig at alle deltar på kurs. Alle som har det
for travelt, og da spesielt ledere som ikke vil ha
tid til å bruke systemet uansett, trenger ikke
møte opp. De må derimot gjerne gis utvidede
tilganger eller rettigheter i systemet, slik at de
kan utforske det fritt på egenhånd. Sørg for å
støtte aktivt opp holdingen om at ‘det er
systemet det er noe galt med’ når noen «roter»

det til. Om du skulle finne på å lage rutiner for hvordan
systemet skal brukes, bør disse ikke kommuniseres ut i
organisasjonen, men legges på et eget filområde eller i
arkivet slik at færrest mulig vet at de eksisterer. Sett av
minst mulig tid til å følge opp bruken av systemet og
om det anvendes riktig. Sørg for at de få som er gode
ambassadører i bruken av systemet ikke blir sett når ros
skal deles ut. 

ARBEID PÅ SAMME MÅTE SOM FØR

Så snart resultatet og effekten av overgang til full -
elektronisk arkivering uteblir, sørg for å arbeide på
samme måte som før, som om ingenting har blitt endret.
Ta masse kopier. Du må gjerne utvikle egne systemer
når det kommer til arkivering. Bruk så mye tid som
mulig på å organisere egne e-poster. Skyld hele tiden
på et dårlig prosjekt, det var for liten tid eller at ting
ikke virker. At det var manglende opplæring eller at det
ikke finnes rutiner. Dette øker sjansene for å få et nytt
IKT-system siden det eksisterende er helt ubrukelig. Og
til slutt, og kanskje viktigst av alt: Organisasjonen og
spesielt ledelsen må absolutt ikke gjøre noe som kan
ødelegge allerede opparbeidede fordeler eller egen
posisjon. Vi må for all del unngå å lære oss noe som kan
utkonkurrere de arbeidsmetodene vi behersker i dag.
Gå gjerne tilbake til fax og papir om det er mulig. •

*) Richard Heeks Implementing and Managing
eGovernment: An International Text, Sage Publications,
London, 2006

Ta masse kopier...Ta gjerne i bruk 
fax og papir igjen...
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Bakgrunnen for prosjektet som nå er satt i gang er at
situasjonen for arkivene som er skapt etter 1965 ikke er
like god. Her er det et stort etterslep i forhold til å få
avlevert disse til depot. Veldig mange arkiv står i dag i
rom som ikke følger standarden i arkivforskriften og det
er en sjeldenhet at det finnes arkivlister. En utfordring
er også at mange arkiv er kaotisk oppstilt og dårlig
merket. I praksis medfører dette at arkivene nærmest er
utilgjengelige. 

IKA Hordaland startet i 2013 et prosjekt hvor kommu -
nene kan avlevere sine arkiv fra perioden 1965-1985, til
vårt depot i Bergen. Målet er at alle eierkommunene
skal ha avlevert sine arkiver innen utgangen av 2014. 
Vi har forpliktet oss til å ordne arkivene til alle IKA
Hordaland sine eierkommuner. Dette innebærer at
kommunene som ikke skal ha depot hos oss også
avleverer arkiv til ordning. I prosjektet deltar 22 av 32
medlemskommuner. Noen kommuner har allerede
avlevert sine arkiver til oss, to kommuner har ordnet
arkivene sine selv og ønsker heller ikke depot hos oss.
Ytterligere to kommuner har gitt tilbakemelding om at
de ikke har kapasitet til å jobbe med avlevering i 2013
eller 2014.

FORUTSETNINGER OG FORARBEID

IKA Hordaland har solgt ut depotplass til alle kommu -
nene som ønsker å avlevere arkivene fra 1965-1985. Alt
er klart for at kommunene kan komme med arkivene
sine. Utfordringen for oss i dag er å sørge for at kom -
mu nene gjør et tilstrekkelig forarbeid før avlevering til
oss. Vi har ikke mulighet til å ta inn arkiv i kaotiske
tilstander. Det forventes at kommunene følger arkiv -
forskriftens krav til avlevering til depot. Det eneste
unntaket er at vi ikke forventer fullstendige lister over
innholdet i de enkelte arkivboksene, men bare hvilke
arkivserier med arkivnøkler som blir avlevert.
Arkivmaterialet vil bli fullstendig listeført og det vil bli
foretatt kassasjon når vi på et senere tidspunkt skal
ordne materialet og utarbeide katalog. Under av -

levering sørger kommunene for at arkivene blir plassert
på paller og transportert til depot i Bergen. For mange
kommu ner er veien mot avlevering en betydelig prosess
som krever mye ressurser. 
Vi er i dag to stykker som jobber nærmest 100 prosent

med dette prosjektet. Vår jobb består i stor grad av å gi
rettledning og opplæring, samt hjelpe med planlegging
og kvalitetsikre arbeidet som blir gjort før avlevering.
IKA Hordaland har satt av maks 10 dagsverk per kom -
mune. Høsten 2012 ble det utarbeidet et informasjons -
brev om avleveringsprosjektet og hva som ble forventet
av kommunene som ønsket å delta i prosjektet. Før
prosjektstart utarbeidet vi en informasjonsbrosjyre og
maler for avleveringslistene slik at arkivpersonalet i
kommunene hadde en skriftlig veiledning å forholde
seg til. Vårt første møte med kommunene består i å
kartlegge arkivene og holde et avleveringsmøte med
arkivleder og rådmannen. Under kartleggingen finner 
vi ut hvor mye arkiv kommunen har fra den aktuelle
perioden, hvilke arkivskapere, hvor det er plassert og
hvor godt merka og ryddig det er. Dette er viktig for å
få oversikt over hvor mye arbeid som må gjøres før
kommunen kan avlevere. Etter kartleggingen holder vi
et informasjonsmøte hvor vi går gjennom vilkårene for
avlevering og avtaler veien videre.

ERFARINGER OG UTFORDRINGER

Vi er nå 10 måneder inne i prosjektet og har besøkt alle
22 kommunene. Alle kommunene er informert om hva
som må gjøres før avlevering. Våre erfaringer så langt
er at alle er positive til arbeidet som skal gjøres og
ønsker at arbeidet blir gjort. Det er samtidig mange
utfordringer som dukker opp når vi skal følge opp så
mange kommuner samtidig. Ukeplanen blir raskt fylt
opp og det er vanskelig å følge alle like tett opp med
høy tilstedeværelse i den enkelte kommune. Det er
derfor sentralt at kommunene klarer å jobbe selv -
stendig.
Kommunene er orga nisert ulikt og arkiv personalet

har ulik kapa sitet til å arbeide med av levering. I noen

IKA HORDALAND
TEKST: AN I TA HAUGEN L I E OG E IR I K NETTE LAND

IKA Hordaland har i dag 32 medlemskommuner. Frem til i dag har vi ordnet og katalogisert de

eldre kommunearkivene fra perioden før 1965. Det foreligger nå innbundne kataloger med

arkivlister i hver boks. Disse katalogene har vi i fysisk format og pdf-format. De fleste av

kommunene har disse arkivene trygt plassert i depot hos IKA Hordaland. 

IKA Hordaland sitt avleveringsprosjekt

>>>
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Eksempler på hva 

som møter oss når det gjelder

oppbevaring av kommunene 

sine arkiv.

Muggsopp er et problem i flere  av kommunene. 

Da er det viktig med riktig beskyttelsesutstyr.

Midt i ryddeprosessen. Dette arkivet er

ferdig oppstilt og snart klar til å pakkes

ned i flytteesker.
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>>> kommuner blir arbei -
det med avlevering
prioritert fra dag én.
Det blir satt av hele
dager hver uke hvor
kom munens egne
ansatte kan jobbe
med å klargjøre
arkivet. I andre
kommuner må arkiv -
personalet gjøre
arbeidet innimellom
alt annet. Vi ser at det
i disse kommunene er
vanskelig å få konti -
nuitet i arbeidet med
avlevering.
Avleveringsmøtene
våre har derfor
gradvis endret
karakter. De første møtene vi holdt var utelukkende
med arkivpersonalet og vi fokuserte da på å gå
gjennom retningslinjene for avlevering slik at de
kunne starte prosessen med å få avlevert arkivene. 
Vi har imidlertid sett at selv om ønsket om å komme 
i gang og gjennomføre dette er stor, så strekker ikke
tiden alltid til. Vi har derfor i økende grad tatt med
oss rådmenn eller andre med beslutningsmyndighet i
administrasjonen, for å avklare hvordan kommunen
kan sette av tid og ressurser til å gjennomføre denne
prosessen. Dette har vist seg å være svært effektivt 
da arkivenes viktighet blir forankret i kommunenes
ledelse. I tillegg blir det skapt en forståelse om at
prosjektet vil kreve tid og ressurser fra kommunen.
Dette har medført at flere kommuner har prioritert
prosjektet. Noen har valgt å frikjøpe personale til å
jobbe med avleveringen, mens enkelte har valgt å leie
inn prosjektmedarbeidere som kan jobbe intensivt
med avleveringsprosessen. 
I et slikt prosjekt vil vi møte store og små ut for -

dringer. Vi tar i utgangspunktet inn arkiv fra 
1965 – 1985, men vi er avhengig av å finne et naturlig
periode skille i arkivet. Årsaken er at vi ikke ønsker 
å bryte opp arkivet på unaturlige steder, og det er
sjelden i 1985. 
I mange kommuner kommer det gjerne ikke et

naturlig skille før på 1990-tallet, da mange kommuner
innførte K-koder eller sentralarkiv. Det blir derfor i
mange kommuner mer arkiv som blir avlevert enn vi
hadde forutsett. Teknisk sektor byr på pro blemer i

mange kommuner.
Arkiv fra teknisk
kontor består ofte
av mange hylle -
meter med permer
av ymse slag. Det
kan derfor være ut -
fordrende å finne
en indre orden og
kommunen selv
sliter ofte mest med
å rydde opp i dette
arkiv materialet. 
Vi har derfor vært
klare på at vi ikke
kan ta inn dette
materialet til depot,
før kommunen selv
har ryddet opp. IKA
Hordaland kan selv -

sagt være med på rådgivning i en slik rydde prosess,
men arbeidet må i all hovedsak ut føres av kommunen
selv. Dette har hittil fungert fint.
Flere kommuner har store problemer med arkiv -

rommene. Mange sliter med høy luftfuktighet og
temperatursvigninger. I slike tilfeller møter vi gjerne
på ubehaglige utfordringer ved tilfeller av mugg sopp.
Dette representerer umiddelbart mer arbeid, både for
oss og kommunen. For oss er det først og fremst viktig
å kartlegge omfanget av skadene og gi kommunen
råd til hvor dan de bør håndtere problemet.
Utfordringen er selvsagt størst for kommunene som
sitter med hoved ansvaret for å ordne opp i muggsop -
problemer. Vår opplevelse hittil er at kommunene tar
dette svært alvorlig og ønsker å rydde opp. 

AVSLUTNING 

For kommunene markerer prosjektet og arbeidet 
med avlevering en stor ryddeprosess. Vi tror at dette
prosjektet er et bra tiltak for kommunene, da arkiv
blir satt på dagsorden. De får ordnet opp i det eldre
kommunearkivet og plassert det i godkjente depot -
lokaler.
Så langt er tre av kommunene i prosjektet ferdig

med avleveringen. Dette er til gjengjeld store kommu -
ner som har avlevert om lag 700 hyllemeter med arkiv.
Vi har også tatt inn delavleveringer fra tre kommuner
som vi regner med skal være ferdig før jul. Enda gjen -
står det mye arbeid før alle kommunene er i mål. •

Det ferdige resultatet! 

Kommunensarkiv ferdig oppstilt i depot.



Arkheion -  2#2013 15



16 Arkheion -  2#2013 

IKA ROGALAND
TEKST: ØYSTE IN JONASSEN

Kvinners stemmerett har blitt markert i 2013, og flere foregangskvinner har i den forbindelse på

nytt blitt trukket frem i lyset. Elisabeth Edland er en av dem. I arkivet fra Rennesøy kommune

har vi noen arkivstykker som inneholder dokumentasjon om hennes liv. 

Elisabeth Edland ble født på Voll, Mosterøy 16.april
1869. Hun vokste opp i et samfunnsengasjert
hjem. Faren var ordfører, og da Elisabeth
var 16 år oppfordret han henne til å
søke på en stilling som hjelpe -
lærerinne i Kloster og Vaula
skolekrets. Fra 1885 til 1892 var
hun lærerinne, og underveis
tok hun kurs på amtsskolen i
Ryfylke (1884) og lærerkurs
ved Christopher Bruuns
folke høyskole Vonheim
(1891 og 1893). Full lærer -
utdanning ble det aldri.
Istedenfor engasjerte hun
seg på andre felt, bl.a. av -
holdssaken, målsaken og
kvinnesaken.
I 1886 ble det stiftet total -

avholdsforening på Mosterøy.
Edland ble medlem og engasjerte
seg helt til det siste. IKA Rogaland fikk
ved avlevering i 2012 inn møteboken
(1887-1934) fra denne foreningen. Den
er dessverre et eksempel på hva som
kan skje med en protokoll om den
havner i «feil hender». Alle møte -
referatene fra 1886 er av en eller annen
grunn klippet ut. Mange av referatene og medlems -
fortegnelsene fra 1887-1895 må sannsynligvis anses
som tapt. Protokollen har nemlig blitt brukt som
utklippsbok. Bilder og artikler fra ukeblader og aviser
fra 60 og 70-tallet er limt rett over sidene. Ut fra de
referatene som er tilgjengelige kan en likevel få et visst
inntrykk av hennes virke og taler i foreningen. 6. januar
1901 var f.eks. utgangs punktet en fortelling om en
maler som malte det vakreste han visste. Et lite barn.
Senere i livet skulle han male det styggeste, og malte så
en mann i rennesteinen. Til sin forbauselse oppdaget

maleren at begge maleriene hadde samme modell. 
På grunnlag av dette holdt Edland en tale til

fremmøtte ungdommer og «viste hvor
forferdelig drikken kunde ødelægge 

et menneske». 
Siste tale holdt hun 2. juni 1901. Den
handlet «om afholdsarbeidet, dets
frugter og dets modgange». Det
finnes historier om begge deler. 
I privatarkivet PA 9 Kristian
Finnesand ligger det en mappe
med  dokumen ter, hefter og
fotografier som forteller litt om
hennes liv. Her er det bl.a. et
eksemplar av «Menneskevennen
– organ for Det norske total -
avholdsselskap nr. 2,1969». 
I den refereres det til et intervju

fra «Årbok for Gudbrandsdalen
1961» der en mann ved navn Jo

forteller at «det heldt på å gå reint på
røysa med meg ei tid. Eg heldt på å bli

reine udyret, eit ofryskje tå dei verste. Det
var det at eg fekk smaken på svartflaska,
at eg vart ein slave beint fram…Eg kunne
radt bli liggjande att i vegveita, medan
Blakken rusla frå meg». Så kom en plakat
på krambuveggen i Vågåmo. «Det skulde

kome eit kvinnfolk og tale til kvinnfolk! Slikt hadde
aldri hendt før…Sume ville gå fordi dei var nyfikne, og
sume ville gå på jævelskap, for å laga bråk og leven. 
Eg var helst av dei siste, er eg redd». Så skjer det: «Ho
hadde ikkje tala lenge, før det var knett-stilt. Ho tala så
vakkert landsmål med ein klang så fin og inderleg at eg
aldri har høyrt makan». Talen gikk rett i hjerte på Jo: «
tårane kom tiplande, rann ned i skjegget. Eg vart skam -
full, strauk dei bort, men det kom fleire. Eg glytte til
sides, om nokon skulle leggje merke til meg. Men då
såg eg det blenkte tårer i fleire augo». 

Foregangskvinnen

(1869-1901)

Portrett av Elisabeth Edland
i 1898. Fotograf: Ragnhilda
Eriksen, Hamar. Fra PA 9

Kristian Finnesand.

Elisabeth Edland
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Jo meldte seg inn i Losje Riddarspranget.  Det var ikke
alle som likte at en kvinne stod på talerstolen. I Bjerk -
reim var det visstnok en klokker som nektet henne å
bruke skolehuset fordi hun var kvinne. En gjennom -
gang i møteprotokoller fra Bjerkreim formannskap og
skolestyret bekrefter at emnet om kvinners talerett ble
diskutert. I forhandlingsbok for tilsynsutvalget til
Bjerkreim og Hytland skolekretser, møte 2.januar 1891,
ønsket flertallet ikke engang « paatage sig Rengjørelse
og Opvarming af skolelokalet, naar det skulde bruges
til Totalmøder, men de var derimod villige til at gjøre
dette, naar Skolehuset blev benyttet til religiøse Møder.
Ligeledes udtalte og stemte de Mødende med Und -
tagelse af 3, for, at Skolehuset ikke burde aabnes for
Kvinder til Offentlig Foredrag for voksne Mænd». 
Her kan en spørre seg om en del innbyggere ikke bare
var imot kvinnelige talere, men
også totalavholds foreninger.
Meninger var imidlertid i
endring. I 1894 foretok
herredstyret og skolestyret
bestemmelser om at skolehuset
skulle holdes åpent for møter
holdt av både kvinner og menn.
I skolestyret presiserte en at
taler skulle være godkjent av
stedets prest, eller i enkelte
tilfeller av formannen i tilsyns -
utvalget i kretsen hvor møtet
ble holdt. Videre måttet ved -
kommende tilhøre statskirken
eller stå i misjonens tjeneste. 
I Edlands tilfelle sa presten ja.

Da saken senere kom opp i
skolestyret kalte klokkeren
henne «et forvorpent fruen -
timmer» fordi hun opptrådte
offentlig. Det sies at klokkeren
gikk så langt at han flyttet ned
en gutt i klassen fordi han
hadde vært på møtet hennes.
Dessverre har det ikke vært
mulig å finne dokumentasjon
hos IKA Rogaland som kan
verifisere eller utdype denne
historien.
Historien fra Bjerkreim har

bl.a. stått på trykk i «Mors
julenummer» fra desember
1982, utgitt av organisasjonen
Det hvite bånd. Magasinet er
en del av privatarkivet, og i

artikkelen står det også om hennes iver for
kvinnesaken: « …ho tok brodden av fordomane mot
kvinnerørsla utover bygdene og snudde folkemeininga
med den måten ho la fram spørsmålet på ut frå sitt
kristne livssyn. Kvinnene hadde noe å tilføre samfunnet
og burde bli inkludert i styre og stell, mente Edland og
utdypet det slik:»…kvinna må vera med og byggja den
store heimen likesåvel som den vesle, dersom barnet sin
veg skal vera jamna og heimen verta den fagre av -
spegling av Himmelens stjerner». 
Da Edland døde av blindtarmsbetennelse under en

foredragsturne 7.desember 1901 skrev kvinnesaks -
aktivist og politiker Gina Korg i «Nylænde»: 

«Afholdssagen ofret hun det meste sit livs arbeide, men
kvindesagsarbeidet stod også hendes hjerte nær. Frk.

Edland var vist en av de bedste
patrioter Norge eied, paa
mange maader viste hun det,
saaledes foranstaltede hun
store træplantinger ude på
Mosterø, planted selv det
meste».
Krog henviser i siste setning

til skogplantingen Edland
foretok sammen med naboer
på Mosterøy. Tusenvis av
planter ble satt ut, noe som
har vært synlig opp til vår tid.
En annen påminnelse om
hennes liv er den 8 meter høye
bautasteinen ved Askje kirke.
«Landet rundt var folk med og
reiste denne bautastein» står
det i inskripsjonen. I 1909
opprettet landsstyret for Det
norske totalavholdsselskap et
legat i hennes navn. Pengene
skulle gå til vedlikehold av
bautaen og til utdannelse av
unge jenter eller gutter i
Mosterøys sogn. Arkiv fra
dette legatet, det meste
regnskap fra 1912-1986, ble
avlevert til IKA Rogaland i
2012. •

Bautaen kort tid etter at den 
ble reist. Fotograf: Ukjent.



VESTFOLDARKIVET
TEKST: KAR IANNE SCHMIDT V INDENES

I Vestfoldarkivet er vi opptatt av å legge
forholdene til rette for best mulig tilgang til 
og bruk av arkivene – i tråd med det grunn -
leggende prinsippet om at samfunnets arkiver
skal være tilgjengelige. Publikum kan besøke

vår lesesal som ligger i Sandefjord. Gjennom digitale
fortellinger, arrangementer for Den kulturelle skole -
sekken og på egne nettsider kan publikum få et
tilrettelagt innblikk i arkivene. 

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE

Vi er depot for Vestfold fylkeskommune. Arkivene
gjenspeiler fylkeskommunens samfunnsoppgaver til ulike
tider og dokumenterer politiske beslutninger som ligger
til grunn for fylkeskommunens virksomhet. Arkivene gir
et godt innblikk i Vestfoldsamfunnet på mange viktige
arenaer, som skole, helse, samferdsel, kultur og regional
planlegging.
Arkivene består blant annet av:
• Politiske organer
• Sentraladministrasjonens arkiver
• Videregående skoler
• Helseinstitusjoner (psykiatriske sykehjem,       
tuberkulosehjem, CP-hjem, MS-senter)

• HVPU-institusjoner
• Barnevern, rusomsorg og familievern
• Vestfold fylkeskommunes pensjonskasse

NÆRINGS- OG ORGANISASJONSLIV I VESTFOLD

Vestfoldarkivet samler inn, systematiserer, bevarer og
formidler privatarkiver fra hele fylket, og har i dag i

underkant av 1000 privatarkiver. Privatarkivene er interes -
sante som historiske kilder og er et viktig supplement og
korrektiv til offentlig kildemateriale. 
For å få et mest mulig representativt utvalg av arkiver,

har Vestfoldarkivet utarbeidet en bevaringsplan.
Vestfold sitt næringsliv har vært preget av hvalfangst 
og det er selvfølgelig godt representert i arkivene.
Vestfoldmuseene har ca. 450 hyllemeter med arkiver etter
den moderne hvalfangsten. Våre hvalfangstarkiver ble i
2012 valgt ut til å være del av Norges dokumentarv.
Hvalfangstarkivene reflekterer en næringsvirksomhet av
stor samfunnsmessig betydning regionalt og nasjonalt
gjennom mer enn 100 år. Norge var dessuten en av
verdens største hvalfangstnasjoner. 
I Vestfold førte samspill mellom økonomisk satsing,

teknisk nyvinning og tilgang på spesialisert mannskap til
at Vestfold kom på kartet internasjonalt. Hval fangsten
har satt spor etter seg i Vestfoldsam funnet, både
økonomisk og kulturelt.
Vestfoldarkivet har ansvar for Arbeiderbevegelsens

arkiv i Vestfold. Samlingen består av arkiver etter
fagbevegelsen og de politiske partiene på venstresiden i
Vestfold. Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold har et eget
styre som øverste organ, men det faglige ansvaret ligger
hos Vestfoldarkivet.
Samlingen inneholder:
• Arkivmateriale etter fagforeninger og politiske partier
• Foto
• Faner
• Avisdubletter fra Arbeiderpressen i Vestfold
• Faglitteratur
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Vestfoldarkivet er en arkivinstitusjon som har ansvar for å bevare privatarkiver og

fylkeskommunale arkiver fra Vestfold.  Vår historie går tilbake til 1997, da Fylkesarkivet

for Vestfold ble etablert. I 2009 ble vi en del av det nyetablerte Vestfoldmuseene IKS. 

Ny medeier: VESTFOLDARKIVET
Vestfoldarkivet flyttet inn i nytt
bygg i 2012. Foto: Ulla Nachtstern 
Tannmand. 2013.

Fra flenseplan
på flytende
kokeri, datering
ukjent. Ukjent
fotograf.
Vestfoldarkivet.
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FOLLOARKIVET
TEKST / FOTO : I S E L IN BÆRØE NERLAND

Folloarkivet er et interkommunalt arkiv i Akershus, som holder til på Kolbotn utenfor Oslo.

Formålet med virksomheten er å sørge for at kommunenes eldre og avsluttede arkiver blir bevart,

tilgjengeliggjort og formidlet til innbyggerne, forskere, offentlige virksomheter, og andre

administrative og kulturelle brukere. Folloarkivet skal også gi kommunene faglig rådgivning,

bidra til å utvikle gode rasjonelle arkivrutiner i kommunene og gi veiledning i ordningsarbeid.

Ny medeier: FOLLOARKIVET
HISTORIKK

Arkivet ble vedtatt i 2002 i forbindelse med byggingen
av nytt kulturhus på Kolbotn. Bygget stod ferdig i 2005
og arkivet startet opp sommeren 2006. Det finnes flere
former for interkommunalt samarbeid. Dette er et
vertskommunesamarbeid hjemlet i kommunelovens § 28,
med Oppegård kommune som vertskommune. Alle
kommunene i Follo stilte seg positive til samarbeids -
tiltaket. Foreløpig er det Oppegård kommune og Frogn
kommune som deltar. Folloarkivet er dermed arkiv -
institusjon for om lag 40 000 innbyggere. Verts kommune -
samarbeidet medfører at Oppegård kommune avleverer
sine arkiver til Folloarkivet, mens Frogn kommune
deponerer sine arkiver.
Folloarkivet benytter Oppegård kommunes lokaler i

Kolben kulturhus, Både arkivmagasiner til det deponerte
materialet, bibliotekets lokaler for betjening av brukere
samt kontorlokaler til personalet. Det driftes i tilknyt -
ning til Oppegård bibliotek. Det er opprinnelig satt av
600 kvm magasinplass til papirarkiver. Det er så langt
mottatt ca. 350 hyllemeter ordnede arkiver.
Folloarkivet har vært igjennom en langvarig etable -

ringsfase. De første årene ble det utført en del ordnings -
arbeid for kommunene, mens de siste årene har arkivet
utviklet til en institusjon for både kommunene og
publikum. Det opprinnelige navnet Oppegård og Frogn
arkivdepot ble endret til Folloarkivet i 2010. 

TJENESTER TIL KOMMUNENE

Folloarkivet forvalter kommunenes avleverte/deponerte
arkiver, tilbyr rådgivning og veiledning i arkivarbeid, og
holder kurs og konferanser for kommunene. Det tilbys
saksbehandling av innsynsforespørsler i taushetsbelagt
materiale. Løsninger for langtidsforvaltning av digitalt
skapt materiale er under utredning. Institusjonen har
mulighet til å delta i KDRS. 

TJENESTER TIL PUBLIKUM

Arkivdepoter har en viktig dobbeltfunksjon ved at de
både skal tilgjengeliggjøre og formidle arkivinformasjon
i størst mulig grad og samtidig gi enkeltindividet det
integritetsvernet det har krav på. Fritt tilgjengelig
materiale kan bestilles gjennom Arkivportalen eller ved
henvendelse til Folloarkivet, og gjennomgås i biblio -
teket. Der kan man også benytte referanselitteratur og
trykte kataloger. Det gis veiledning til brukerne. Frem -
over satses det på digitale formidlingsløsninger og bruk
av sosiale medier.

SAMARBEID

Folloarkivet samarbeider med de lokalhistoriske arkivene
i Follo, arkivtjenestene i alle Follokommunene og de
øvrige arkivfaglige miljøene i landet. Det er ønskelig
med en utvikling mot en IKA i Akershus, og at flere
deltar i samarbeidet. •
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KDRS
TEKST: TOR E IV IND JOHANSEN

KDRS vokser og etablerer digitalt depot
KDRS er i samtale med
flere potensielle medlem -
mer, som vi håper vil bli
medlem etter hvert.

ARKIVMELDINGEN

Hele arkivmiljøet var
svært spent på hva arkiv -
meldingen ville bringe i
forhold til vår sektor. 
På tross av mange anke -
punkter som arkiv miljøet
har til meldingen, fikk
KDRS en brei omtale i
meldingen. KDRS ble
også omtalt i forhold til
mange av de utfor -

dringer som vi vet ligger innenfor digitalt skapte arkiver i
kommunal sektor. Utfordringen videre er å arbeide for at
KDRS får et økonomisk grunnlag for å bli et kompetent
ressurssenter, som leverer de tjenestene som forventes inn
til den kommunale arkivsektoren.

NASJONAL RESSURS

Siden oppstarten har KDRS vokst fra fem til ni medlemmer.
Det er en betydelig økning og det betyr at over halvparten
av Norges kommuner og fylkeskommuner indirekte kan
nyttiggjøre seg av tjenester via sine arkivinstitusjoner, som
er medlem i KDRS. Målsetningen til KDRS er å arbeide for
at flere kommunale arkivinstitusjoner blir medlem i KDRS,
slik at også deres kommuner indirekte vil få tilgang til våre
tjenester, og dermed også få tilgang til digitalt depot.

SAMLING AV IT-ARKIVARER TIL ETT RIKE

Det å være IT-arkivar i en kommunal arkivinstitusjon kan
ofte være en enslig jobb. KDRS har helt siden oppstarten
forsøkt å samle alle IT-arkivarene som arbeider innenfor
kommunal sektor til felles samlinger for å bygge kunnskap
og samhørighet. KDRS har siden etableringen arrangert
fem samlinger for IT-arkivarer. Disse samlingene har bidratt
til at de fleste som arbeider med digitale arkiver i det

kommunale arkivmiljøet i stor grad er samlet til en stor og
kollegial familie, hvor det er lett å spørre andre i miljøet
etter råd ved konkrete problemstillinger. Alle IT-arkivarene
eller andre interesserte hos våre medlemsinstitusjoner har 
i tillegg månedlige telefonmøter, hvor aktuelle problem -
stillinger og utfordringer diskuteres. Det å utnytte den
betydelige erfaring og kompetansen som ligger i miljøet er
en viktig ressurs for å utvikle dette området videre.

ETABLERING AV DIGITALT DEPOT

KDRS har endret strategi. Vi er nå i ferd med å etablere et
digitalt depot som alle våre medlemmer får tilgang til. Det
betyr at når vi har dette på plass, vil 60 % av kommunene i
Norge være dekket. IT-arkivarene hos våre medlemmer vil,
via sikret kommunikasjon, betjene det digitale depotet.
Etablering av et fullverdig depot krever mye mer enn bare
datamaskiner og utstyr. Utvikling av programvare for
depotstyring har vært utviklet gjennom DIAS prosjektet,
som er et samarbeid mellom Riksarkivet og kommunal
sektor med støtte fra Norsk kulturråd. KDRS har også
deltatt i utviklingsprosjektet. Programvaren ferdigstilles 
og produksjon settes i disse dager i gang ved Riksarkivet.
For å kunne operere et fullverdig digitalt depot er det helt
avgjørende at det er etablert nødvendige arbeidsprosesser
og rutiner for hvordan depotet og det digitale materialet
skal håndteres. KDRS har med prosjektstøtte fra Norsk
kulturråd utviklet en prosessmodell som bygger på OAIS
modellen, som nå er blitt standard ISO 14721 og TRAC som
nå er blitt til ISO standard ISO/DIS 16363 (Audit and
Certification of Truthworthy Digital Repositories). Disse
arbeidsprosessene er nå i ferd med å implementeres hos
medlemsinstitusjonene, slik at de er klar for å håndtere
digitale avleveringer på en forsvarlig måte, i henhold til 
de internasjonale standardene.
KDRS skal tilby medlemmene tilgang til et sikret digitalt

depot. Når over 60 % av kommunene skal lagre borgernes
rettighetsdokumentasjon og annet viktig kommunalt
materiale, er det også viktig at det er stort fokus på å
redusere risikoen for datatap. 
Det digitale depotet vil tilbys over nett til våre

medlemsinstitusjoner. På den måten er det de lokale IT-

Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA (KDRS) ble etablert sommeren 2010 av IKA

Møre og Romsdal, IKA Kongsberg, IKA Trøndelag, IKA Finnmark og Aust-Agder kulturhistoriske

senter.   Siden starten har KDRS medlemsmasse vokst med 80 % til totalt ni medlemmer. Disse

medlemmene dekker nå til sammen 60 % av kommuner og fylkeskommuner i Norge. Norsk

kulturråd og DIFI har bidratt i etableringsprosessen med økonomisk støtte.

Tor Eivind Johansen, KDRS
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arkivarene som er i direkte kontakt med den enkelte
kommune som også håndterer det digitale arkiv -
materialet helt til det ligger trygt lagret i depotet.  
På tilsvarende måte kan de hente ut data fra det
digitale depotet når det kommer innsynsforespørsler.
For våre medlemmer vil det oppleves som om de har

sitt eget digitale depot. Siden alt arbeidet gjøres ute
hos våre medlemsinstitusjoner, er det viktig at arbeids -
prosessene og rutinene også er på plass. Derfor har det
vært helt avgjørende for å kunne etablere et digitalt
depot, at KDRS har gjennomført dette prosjektet i
forkant.
En annen utfordring som ligger i digitale arkiver, er at

datamengden vil øke. Lagring av data i digitale depot
vil i all hovedsak foregå på magnetiske media. Ulempen
med dette er at magnetiske media lett kan ødelegges
ved påvirkning av elektromagnetiske bølger og pulser.
Mulige farer er dedikerte våpen som generer kraftige
elektromagnetiske pulser (EMP) og kjernefysiske deto -
neringer. Utviklingen ser ut til at det snart er mulig å
anskaffe eller bygge apparater med oppskrift fra

internett som er i stand til å kunne ødelegge infra -
struktur på denne måten.
For å være på forskudd med utviklingen, har KDRS

gjennomført et prosjekt som ser på elektromagnetiske
pulser som en trussel knyttet til digital lagring på
magne tiske lagringsmedia. Dette prosjektet er gjen -
nom ført med støtte fra Norsk kulturråd, og viser at det
er nødvendig å sikre seg også mot denne type trusler. 
Vi skal tross alt ta vare på den digitale historien i både
gode og onde dager!

Det digitale depotet som KDRS etablerer vil i tillegg til
lagring av data i Trondheim, også lagre kopier av data
på to andre fysiske lokasjoner som ligger i betydelig
geografisk avstand fra Trondheim. Hensikten med dette
er at katastrofer som kan ramme et område, sannsyn -
ligv is ikke skjer på de to andre områdene. På denne
måten reduseres risikoen for datatap grunnet fysiske
påvirkninger og mulige naturkatastrofer. Når KDRS 
nå etablerer det digitale depotet, er det under forut -
setning at vi fortsatt kan vokse med hensyn til 

kom mune dekningen,
og selvfølgelig lagring 
av digital informasjon.

KDRS er inne i en spen -
nende utvikling og de
første årene har blitt brukt
til å posisjonere oss som en
viktig aktør innen for det
kommunale og
fylkeskommunale arkiv -
miljøet. Vi forventer en
videre vekst i årene som
kommer. •



LANDSLAGET FOR LOKAL- OG PRIVATARKIV (LLP)
TEKST: INGR ID NØSTBERG

Administrasjonshistorie er en basiskunnskap for alle som arbeider med eldre arkiver.

Dette gjelder særlig for arkivinstitusjonene, men også for forvaltningen selv, og for alle

ellers som benytter seg av arkiv. Det kan være forskere, lokalhistorikere eller studenter

innen ulike fag som historie og arkivkunnskap. 

Fylkeskommunenes administrasjonshistorie
For statlig sektor finnes solide håndbøker både for Riks -
arkivet og statsarkivene.*) Kommunearkivene har også
sin egen håndbok «Administrasjonshistorie og arkiv -
kunnskap - kommunene» skrevet av Liv Mykland og Kjell-
Olav Masdalen. For mang en kommunearkivar er dette
selve «bibelen». For fylkeskommunenes del mangler en
tilsvarende håndbok. Landslaget for lokal- og privatarkiv
(LLP) og fylkesarkivene har derfor tatt initiativ til å få
utarbeidet en håndbok for fylkeskom munene. Prosjektet
har fått støtte fra Kulturrådet til å starte opp arbeidet nå
i høst, med en prosjektperiode på fire månedsverk. 
Målet med prosjektet er å produsere kunnskap om

fylkeskommunenes politiske og forvaltningsmessige
organisering, og arkivene skapt av denne, fra formann -
skapslovene og fram til vår tid. Kunnskapen skal gjøres
lett tilgjengelig i form av artikler i håndbokformat.
Publiseringskanalen vil primært være Wikipedia, men 
en trykket håndbok kan også bli aktuelt dersom videre
finansiering kommer på plass. 
I delprosjektet, som nå starter opp, er det videre gående

opplæring som vil bli prioritert. Det vil bli skrevet og publi -
sert artikler i Wikipedia om de ulike typene av videre -
gående skoler, og fylkeskommunens admini strering av
denne sektoren. Fylkeskommunene overtok ansvaret for
videregående opplæring i 1964, men mange av skole -
typene har en lang historie før dette. Prosjektet har også
som mål å få publisert en mere generell artikkel om
fylkeskommunene fra opprettelsen av amtskommunene i
1837, via etabler ingen av den moderne fylkeskommunen 
i 1976, fram til i dag. 

Fylkeskommunal administrasjonshistorie har vært et litt
forsømt tema innen arkivsektoren. Fylkeskommu nens
rolle som en regional samfunnsaktør, i skjærings punktet
mellom stat og kommune, har variert opp gjennom
historien. Og evnen til fleksibilitet og tilpasning er et
viktig kjennetegn. Nå er fylkeskommu nenes rolle fram -
over høyst usikker, og det er derfor så absolutt på tide 
å få på plass en egen administrasjons historie.
LLPs prosjektgruppe for fylkeskommunal administra -

sjons historie har startet arbeidet, takket være midler fra
Kulturrådet. Men det trengs langt mere midler for å
videreføre prosjektet. Gruppa jobber derfor videre med
finansiering. Prosjektgruppa består av Anne Aune,
Hordaland fylkesarkiv, Snorre Øverbø, Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane, Ketil Jensen, Arkiv i Nordland og
Ingrid Nøstberg, Vestfoldarkivet. •

Ingrid Nøstberg er prosjektleder for LLPs prosjekt
Fylkeskommunal administrasjonshistorie og arkivkunnskap.

*) Johannessen, Kolsrud, Mangset: Håndbok for Riksarkivet
(1992). Alf Kiil: Arkivkunnskap. Statsarkiva (1987). Liv
Mykland: Håndbok for brukere av statsarkivene (2005)

Foto av Jarlsberg og Larvik amtsting 1911–13. Ukjent fotograf.
Vestfoldarkivet

Utskrift av den
trykte forhand -
lingsprotokollen
fra det første
amtstinget i
Jarlsberg og
Laurvigs Amt, 
9. juli 1838.
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Våren 2013 kom det ut en etterlengtet bok med fokus på emnet arkivformidling. 
Boka er en antologi med vitenskapelige artikler og er redigert av Hilde Lange og 
Ulrike Spring. Bidragsytere til antologien er ulike forfattere fra både Norge, Sverige 
og Danmark, hovedsakelig ansatt ved universiteter, museer og arkivinstitusjoner. 
Arkivformidling er et spennende og viktig tema, men det finnes lite forsknings -

litteratur om emnet.  ”Formidling for framtida – tanker om arkiv” har et mål om å 
bidra til at arkivformidling får sterkere oppmerksomhet i forskningen. I antologien 
er fokus rettet mot praktiske, metodiske og teoretiske utfordringer og muligheter 
innen arkivformidling. Vi får blant annet et godt innblikk i de tradisjonelle ulikhetene 
i for midlingsvirksomheten ved arkiv og museer. 
Antologien innledes med et lengre kapittel skrevet av redaktørene selv, der ulike

definisjoner på arkivformidling og forskjellige former for formidling diskuteres. 
Deretter følger gode artikler på rekke og rad. Stipendiat Leiv Bjelland ved Høgskolen 
i Oslo og Akershus reflekterer for eksempel over arkivkvalitet og historiefortelling, 
mens doktor i historie, Göran Rydeberg, skriver om arkivarens rolle som demokratiets
forsvarer. Det er også interessante artikler som fokuserer på de utfordringer
arkivformidlingen står overfor i digitaliseringens tidsalder. 
”Formidling for framtida – tanker om arkiv” er hovedsakelig rettet mot forskere,

arkivarer og studenter, men også andre med interesse for arkiv kan finne mye
spennende i denne boka.

Bård Raustøl, redaksjonen Arkheion

Vær og vann

BOKOMTALE

Året 1903 var et vått år med nedbør på 30 % over det normale i
Larvik. En oversikt fra Det Norske Meteorologiske Institutt viser at
målestasjonene på Færder og i Ulefoss hadde henholdsvis 32 og 
45 % mer nedbør enn normalt det året.
Hva har nå dette med Larvik kommune å gjøre? Jo, Stads -

ingeniøren hadde blant annet ansvar for forsyning av vann til
befolkningen. Vannet kom fra Ulfsbak og Klever tjern som ble
brukt vekselvis. Det ble tatt jevnlige målinger av vannstanden.
Året begynte med lav vannstand, men denne tok seg godt opp

på grunn av de store nedbørsmengdene i 1903. Dette førte til
overvann fra Klever anslått til en mengde tilsvarende Larviks
vannforbruk i 1 1/3 år.
Stadsingeniør H.Holtedahl rapporterte til magistraten at tap

gjennom dårlige eller åpne vannkraner tilsvarte vannforbruket 
til 1900 individer med et dagsforbruk på 150 liter. Det var derfor
viktig å holde kranene i god stand. 
Et raskt søk på Internett antyder et gjennomsnittlig forbruk i 

dag på 190-200 liter pr.person. Et dagsforbruk på 150 liter før dusj
og WC ble vanlig tyder kanskje på andre tap enn bare lekkende
kraner?

Steinar Marvik, IKA Kongsberg

FORMIDLING FOR FRAMTIDA – TANKER OM ARKIV

”Formidling for framtida 
– tanker om arkiv”

Redigert av Hilde Lange 
og Ulrike Spring.
ABM-media AS 2013
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Det historiske arkivet etter Oslo Hospital er nå ordnet ved
Oslo byarkiv. Oslo Hospital har vært herberge, pleiehjem,
gamlehjem for damer og ikke minst sinnssykeasyl. Det
bevarte arkivmaterialet har stor kulturhistorisk verdi og
forskningsmessig interesse på grunn av institusjonens lange
liv og tette tilknytning til psykiatriens utvikling og den sam -
funnsmessige utviklingen forøvrig. Samtidig er det mye å
hente for slektsgranskere. Man kan spore opp slektninger
som har bodd på Oslo Hospital, vært innlagt på hospitalets
sinnssykeasyl, eller begravd på Hospitalskirkens kirkegård.
Det er protokollført hvem som festet de svært mange
gårdene som tilhørte hospitalet. For eksempel Mortensrud
og Bøler, i eldre tid langt opp i dalene, og låntakere i Oslo
Hospitals betydelige formue. 
Oslo Hospital ble grunnlagt for 16 hospitalslemmer ved et

kongebrev i 1538. Driften ble i utgangspunktet finansiert ved
at hospitalet overtok jordegods som hadde tilhørt klostrene
før reformasjonen. I et kongebrev fra 1654 refererer kong
Frederik 3. til tidligere tildeling av jordegods, rente og
landskyld til Opsloe Hospital - til hjelp, trøst og underhold 
for "Een deel fattige och forarmede Christen Mennischer, og
Guds Lemmer." Reglementet, fundasen, ble redigert og det
var fra nå av plass til 24 hospitalslemmer. Man kunne kjøpe
seg inn på hospitalet, men kun kristne og "ærlige" folk fra
Oslo, og senere Christiania, skulle få plass. Betingelsen var at
man hadde betalt skatt til byen og kongen. 

Oslo Hospital bygget et eget Dollhus, eller galehus, som 
sto ferdig i 1778. Bruken av isolat og tvang var utstrakt, 
også som ren straff. Først med Herman Wedel Major,
overlege på sinnssykeasylet fra 1847 til 1854, skjedde en
humanisering i behandlingen av psykiatriske pasienter i
Norge. Fra hans tid og fram til i dag finnes bevart detaljerte
pasientjournaler, som viser hvorledes pasientene ble
observert, medisinert, diagnostisert, samt bruken av tvang. 
Sinnssykeasylet hadde en driftig overlege i Johan

Scharffenberg i årene fra 1921 til 1941. Hans innholdsrike
kopibøker tyder på en dynamisk tid i asylets historie.
Pasientjournalene og hans inngående undersøkelse av
pasientenes slektsforhold, vitner om hans særinteresse for
arvelighet når det gjaldt psykiatriske lidelser og kriminalitet. 
Arkivet etter Oslo Hospital, Oslo Hospitals sinnssykeasyl,

Oslo Hospitals kirke og Oslo Hospitals kirkegård er opp- 
bevart i Oslo byarkiv. Mer utdypende informasjon legges ut
på www.byarkivet.oslo.kommune.no. 

Flere av de eldste dokumentene og protokollene er under
skanning. Oslo byarkiv håper å tilgjengeliggjøre dem over
internett. 

Kirsti Gulowsen,Oslo byarkiv

Oslo Hospitals arkiv 
- viktig historisk dokumentasjon i Oslo byarkiv

Kongebrev, fundas av 1654, Oslo
Hospitals arkiv,  Oslo byarkiv

Oslo Hospital, ukjent fotograf, ca 1880, Oslo Hospitals arkiv, Oslo byarkiv



Denne høsten pågår det flere spennende
ordningsprosjekter ved Oslo byarkiv, blant annet
med organisasjonsarkivet etter Blå Kors. I over
100 år har de vært en sentral aktør innenfor
norsk rusomsorg. Blå Kors er en diakonal,
felleskristen avholdsorganisasjon, opprinnelig
tuftet på frivillighet og kristen nestekjærlighet. 
Arkivet gir innblikk i historien om en gruppe

ildsjeler, som med stor vilje og små midler, satte
alt på spill for å følge sitt kall. Blå Kors ble først
grunnlagt i Sveits i år 1877 og kom til Norge ved
prest og indremisjonsmann Ole Theodor Moe i
1905-06. Formålet lød slik: ”Det Blå Kors har til
formål ved Guds og hans ords hjelp å virke
bevarende på den oppvoksende slekt, å søke
drankere reddet for samfunnet og for Gud samt 
å motarbeide de herskende drikkeskikker.”
Den aller første blåkorsforeningen ble stiftet i

Oslo i mars 1906. Ved det første offisielle møtet i
august samme år meldte 87 personer seg inn, og
foreningen tok navnet Møllergatens
Blåkorsforening etter lokalet hvor møtet fant
sted. Snart ble den første bespisningsfesten for
hjemløse og forkomne arrangert. Medlemmene
dro selv rundt i gatene og inviterte til fest.
Lovnad om smørbrød, kaffe og litt varme i
kroppen lokket frem mang en drikkfeldig. 
Ved festens ende, etter både taler og foredrag,
hadde 6-7 nye sjeler tegnet medlemskap. Slike
fester og senere frokostmøter ble faste innslag 
i regi av Blå Kors.
Allerede fra oppstarten var det et brennende

ønske hos blåkorsfolk om å etablere ”en kurheim
for drikkfeldige”. Så tidlig som i 1909 ble kur -
hjemmet realisert med kjøpet av gården Nordre
Teiterud på Eina. Den var det første i sitt slag,
med plass til 9 ”pasienter”.

Blåkorsarkivet omfatter ca 38 hm. Det skal være
ferdig ordnet og tilgjengelig for publikum 
i januar 2014.

Arkiv: Blå Kors Norge OBA/A-70007

Kine Skyer, Oslo byarkiv

Blå Kors Norge - pioner i norsk rusomsorg

Det første offisielle blåkorsmøtet i Møllergaten 43, 26. august 1906.

”Blåkorshjemmet” på Eina, 1909. Ved hjelp av frisk luft, sunn bondekost,
gårdsarbeid og Guds ord skulle de ”kurmulige” fris fra sine laster.

Den gamle Blåkorscentralen i Storgata 38, kjøpt i
1920 av Blå Kors i Oslo. Her foregikk det mye;
vedhuggeri, bensinutsalg, snørydning, brukthandel,
kafé og herberge. 
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En tredjedel av befolkningen i Finnmark var overvintrere,
også kalt «huleboere», under krigen. De hadde stukket
seg unna ved evakueringen og gjemt seg i Valjok
området. Valjok ligger ca. 50 kilometer fra Karasjok i
retning Tana. Bare en elv skiller Valjok og Finland. Stedet
lå så avsides til at tyskerne ikke kunne bruke «den brente
jords taktikk». Administrasjonen til forsyningsnemnda
befant seg på Valjokholmen. 
En lysningsprotokoll har fått gjøre nytten som

kontrollbok for forsyningsnemndas varetransport. Varene
kom fra både Finland og Sverige og ble fordelt ut fra
Valjok og sendt med diverse transportmidler. Vi finner
oppført både lastebiler, hestetransport og båt. De hadde
også et vareutsalg hvor man kunne få kjøpt: Corned beef,
eggepulver, såpe, mel, grøtmel, tørrmelk og parafin.
Det er viktig å merke seg at selv om matforsyningene
berget mange under krigen, klarte mange seg gjennom
store deler av vinteren uten noen hjelp utenfra.

Liss Beth Gjertsen Nyby, IKA Finnmark 

1. Notat på hvor varene er levert.
2. Fullmakt fra en sjåfør som har fraktet varer fra Finland. 
3. Fortegnelse over de som fikk svenskevarer.
4. En liten notis forteller at det er hentet 700 kilo høy i Finland. 

1

2

3

4

Lysningsprotokollens regnskap



I 1897 ble det avholdt stevne i regi av Agdesidens
kretsfest for turnere. Her var det oppvisningen til
dametroppene fra turnforeningene i Arendal og
Kristiansand, som åpenbart var dagens høydepunkt. 
Fra Arendals Turnforening sitt jubileumsskrift fra 1907
kan en  lese følgende: 

«Rosinen i Pølsen var dog Damepartiernes Opvisning
idet de her for første Gang deltog i Agdesidens
Kredsfester. Udførelsen var overraskende sikker og
vakte stormende Bifald.»

Kvinners deltagelse i Arendals Turnforening var
imidlertid ikke noe nytt. Allerede ved stiftelsen i 1857
var det et ønske om å få kvinner engasjert i denne
idretten, men først i 1889 ble det første damepartiet
startet. Oppslutningen var stor, og allerede innen det
første året måtte en dele gruppen i tre partier. 
Arendals Turnforening ble stiftet 17. mai 1857, av 

den østerrikske bokbinderen Joseph Stockinger. Det var
Stockinger som introduserte turnsporten i Norge og
det var også han som stiftet landets første idrettslag,
Christiania Turnforening i 1855.
Arkivet etter Arendals turnforening ble nylig avlevert

til Aust-Agder kulturhistoriske senter og inneholder
blant annet møtebøker, korrespondansearkiv, diplomer,
jubileumsskrift og om lag hundre foto fra foreningens
rikholdige historie. 

Gaute Christian Molaug, AAks

Rosinen i Pølsen

DRAMMEN BYARKIV

Adresse: Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 32 04 62 85
E-post: kommunepost@drmk.no
Internett:
www.drammen.kommune.no/byarkivet
Åpningstider: man – ons 08:00 - 16:00, 
tors 08:00 – 17:00, fre 08:00 – 15:00
Lesesal Gamle Kirkeplass 7: 
onsdag 10 – 14, tlf. 3204 6251

Personale:
Drammen Byarkiv har 19 med arbeidere,
fordelt på fire fagområder: fagområde
moderne arkiver, fagområde
dokumentsenteret, fagområde historiske
arkiver og depot, fagområde grafisk
senter. 

Ledelsen i byarkivet består av:
Tom Oddby, byarkivar
Birte Gulliksrud, fagansv. moderne arkiver
Kristin Røed, fagansv. grafisk senter
Kim Asplin, fagansv. hist. arkiver og depot
Catharina Schønning-Lykke, fagansv.
formidling
Gjertrud B. Kristiansen, fagansv.
dokumentsenteret

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 (kun i lese- 
salens åpningstider)
Åpningstider:
man-fre stengt
tirs - ons 9-15, tors 12-18
Internett:
www.byarkivet.oslo.kommune.no

Personale:
Robert Kalleberg, konst.avd.dir
Seksjon for historisk arkiv:
Cecilie Lintoft, seksjonsleder
Johanne Bergkvist, spesialkonsulent
Roar Edmann, konsulent
Øystein Eike, spesialkonsulent
Line Monica Grønvold, spesialkonsulent
Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent
Bartha Reidun Hauge, førstekonsulent
Kaja Tærud Westengen, vikar
Maria Storhaug-Meyer, vikar
Ida Andrea Dietrichson, vikar
Ragnhild Bjelland, permisjon
Lars Rogstad, permisjon
Caroline Juterud, engasjement
Tina Omland, engasjement
Kine Skyer, engasjement
Seksjon for moderne arkiv:
Torgrim Hegdal, fung.seksjons leder
May-Liss Lindøe, førstekonsulent
Filip Hansen, spesialkonsulent
Sigrid Marvik, spesialkonsulent
Øivin Grimsgaard, engasjement

Arendals Turnforenings dameparti.
Fotograf H. P. Nielsen
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Adresse: 
Fylkesarkivet i Oppland, Fakkelgården
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
E-post: fylkesarkivet@oppland.org
Internett: www.farkiv.ol.no

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

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

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

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK

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

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

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 fylkes kommune,
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

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 

Postadresse:
Vestfoldmuseene IKS, Vestfoldarkivet,
Postboks 1247, 3205 Sandefjord

Besøksadresse:
Hinderveien 10, 3223 Sandefjord
Tlf: 97 06 72 96
E-post:
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no
Internett: www.vestfoldarkivet.no

Personale:
Karianne Schmidt Vindenes,
avdelingsdirektør
Ingrid Nøstberg, arkivar
Marit Slyngstad, arkivar
Lone Krichhoff, rådgiver
Ann Tove Manshaus, rådgiver
Heidi Meen Johansen, rådgiver
Ulla Nachtstern Tannmand,
arkivformidler 

FOLLOARKIVET

Postadresse:
Folloarkivet, Postboks 510, 
1411 Kolbotn
E-post: postmottak@folloarkivet.no 
Tlf: 66 81 50 24 / 66 81 50 50
Besøksadresse:
c/o Oppegård bibliotek, Kolben
kulturhus, Strandliveien 1, Kolbotn

Åpningstider: 
Veiledning ved e-post eller etter avtale.
Reservert materiale kan gjennomgås i
bibliotekets åpningstider:
Man – tor 10-19, fre – lør 10-15, 
søn (oktober-mars) 12-16 
Avvikende åpningstider om sommeren
og ved høytider. 

Nettsider: www.folloarkivet.no 
Leder: Iselin Bærøe Nerland

Deltakerkommuner:
Frogn og Oppegård
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BERGEN BYARKIV

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

Personale:
Bergen byarkiv har nå over 
80 medarbeidere.

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

Postadresse:
Postboks 2309 Hansaparken, 
5828 Bergen

Kontoradr.: 
Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Tlf: 55 30 60 90 
E-post: post@ikah.no
Heimeside: www.ikah.no

Personale:
Rune Lothe, dagleg leiar
E-post: rune.lothe@ikah.no
Mobil: 41412138

Lill Tåve Jørgensen, arkivfagarbeidar
Eirik Netteland, rådgjevar
Øyvind W. Olsen, rådgjevar
Åse Eikemo Strømme, konsulent
Inge Vikane, arkivfagarbeidar
Anita Haugen, rådgjevar

Deltakarkommunar
Askøy, Austevoll, Austrheim, Bømlo,
Eidfjord, Etne, Fedje, Fjell, Fitjar, Fusa,
Granvin, Jondal, Kvam, Kvinnherad, Lindås,
Masfjorden, Meland, Modalen,
Odda, Os, Osterøy, Radøy, Samnanger,
Stord, Sund, Sveio, Tysnes, Ullensvang,
Ulvik, Vaksdal, Voss,  Øygarden

INTERKOMMUNALT ARKIV I
TRØNDELAG IKS

Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 Trondheim. Tlf.: 468 76 636
E-post: postmottak@ika-trondelag.no
Til enkeltpersoner:
fornavn.etternavn@ika-trondelag.no
Internett: www.ika-trondelag.no

Personale:
Kari Remseth, daglig leder
Tone Stakvik, rådgiver
Randi Leistad, IKT-rådgiver
Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Roger Buan Krognes, prosjektmedarb.
Petter Petryc, IKT-rådgiver
Pål Langøien, rådgiver
Randi Ness, kontorfagmedarbeider
Erik Andås, rådgiver
Jan Børre Solvik, IKT-rådgiver
Synnøve Wiseth, rådgiver
Tove Nypan, ordningsmedarbeider
Said Hosseyni, ordningsmedarbeider

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

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND

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

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

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,
Interkommunalt Vann-, Avløp og
Renovasjonsverk IVAR, 
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

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

Personale:
Turid Holen, arkivsjef
Bård Raustøl, rådgiver
Tormod Engebu, ikt-rådgiver
Merethe M. Johansen, rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Linn Edvardsen, ordningsmedarbeider
Torgrim Olsen, ordningsmedarbeider
Eva Aastrup Lia, ordningsmedarbeider

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

HORDALAND FYLKESARKIV

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

Besøksadresse:
Fylkeshuset 3. etasje, Agnes Mowinckels
gt. 5,  Bergen 

Opningstider:
15. september - 14. mai: kl. 08.00-15.45
15. mai - 14. september: kl. 08.00-15.00

Heimeside:
http://www.hordaland.no/fylkesarkivet 

Om fylkesarkivet / Historikk:
http://www.hordaland.no/Hordaland-
fylkeskommune/Kultur/Fylkesarkivet/
Om-fylkesarkivet/

Personale:
Anne Aune, fylkesarkivar
Hilde Fagerheim
Signe Hvoslef
Svein Aage Knudsen
Eli Lothe
Egil Nysæter 
Paul Sedal
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IKA FINNMARK IKS

Adresse:
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

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

Kontaktpersoner:
ABM-leder Geir Knutson tlf. 75 51 75 46 
Leder Ketil Jensen tlf.75 51 75 75 
Fagleder for historisk arkiv og depot Arnstein
Kjelaas tlf.75 51 75 52 
Fagleder for moderne arkiv Solfrid Kjærran
tlf. 75 51 75 66 

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, 
Narvik kommune,
Nordland 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

TRONDHEIM BYARKIV

Adresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen,
7004 Trondheim
Besøksadresse:
Kulturbunker Dora - Arkivsenteret 
Maskinistgata 1, Trondheim
Tlf.: 72 54 82 80  Faks: 72 54 63 00
E-post: trondheim-byarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no
Internett:
http://www.trondheim.kommune.no/byarkivet

Kontaktpersoner:
Elin Engen Harder, enhetsleder
Terje Antonsen, avdelingsleder Service- og
formidlingsportal
Per Lohse, avdelingsleder Grafisk senter
Kari Myhre, avdelingsleder System og utvikling
Rune Nordtømme, avdelingsleder 
Sentralarkivet

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

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

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

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

INTERKOMMUNALT ARKIV I 
MØRE OG ROMSDAL IKS

Adresse:
Besøksadresse: Kirkegt. 10, 6004 Ålesund
Postadresse: Pb. 1073, 6001 Ålesund
Tlf: 70 16 51 80
E-post: postmottak@ikamr.no 
Internett: www.ikamr.no

Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, dagleg leiar
Gunnar Morsund, prosjektkoordinator
Torbjørn Aasen, IKT-arkivar
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal, 
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
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ARKIVMORO

Quiz

?
?

10 spørsmål
1.   Hvem er kommunal- og moderniseringsminister i Norge?

2.   Og hva heter olje- og energiministeren?

3.   Hva heter kommunesenteret i Birkenes kommune i Aust-Agder?

4.   Hva står forkortelsen ISBN for?

5.   Hvilket år antar man at Norges befolkning passerte 1 million innbyggere?

6.   Og hvilket år passerte vi 5 millioner?

7.   Hva er avbildet på Buskeruds fylkesvåpen?

8.   Fogderistriden er kjent i Møre og Romsdal. Hva het de tre fogderiene i fylket?

9.   Arkivsenter Østafjells åpner i 2014. I hvilken by?

10. Og i hvilken by ligger Arkivsenter sør?

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

10 spørsmål - svar:
1. Jan Tore Sanner, Høyre   2. Tord Lien, Frp   3. Birkeland (Foto: AAks)   4. Internasjonalt standard boknummer.
(International Standard Booknumber)   5. 1822   6. 2012   7. En blå bjørn på sølv bunn
8. Sunnmøre (Søndmør), Romsdal og Nordmøre (Nordmør) 9. Kongsberg (Foto: IKA Kongsberg)  10. Kristiansand

Rebus - svar: Radøy kommune i Hordaland.
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