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Selv om saksbehandlingen i dagens kommuner foregår elektronisk, så skal vi ikke
mange årene tilbake før alt foregikk på papir. Disse papirarkivene vil før eller
senere havne i et depot. Mens nye og fremtidige kommunehus bygges med
minimale bortsetningsarkiver, må depotinstitusjonene planlegge for fremtiden 
ved å gjøre plass til fortidens saksbehandling. Dette krever stadig utvidelse av
magasinplassen og flere av KAI-institusjonene  i Norge har gjennomført eller
planlegger utvidelser. 
I dette vårnummeret presenterer vi tre depotinstitusjoner som i løpet av 2014 vil

åpne nye arkivbygg. IKA Kongsberg åpnet i allerede i mars et bygg til 80 millioner
med en kapasitet på 20000 hyllemeter. Litt lengre sør i landet flytter Aust-Agder
kulturhistoriske senter endelig tilbake til et nytt og fremtidsrettet arkiv- og
museumsbygg tilrettelagt for både arkiv, gjenstander, personell og ikke minst
publikum. Ekstra hyggelig er det å lese at Østfold endelig får et eget arkivdepot.
Til høsten er det nemlig duket for åpning av IKA Østfolds nybygg i Sarpsborg. Alle
disse nybyggene vitner om at arkiv ikke bare krever fysisk mer plass, men også i 
økt grad trer frem i samfunnet. IKA Kongberg har sågar døpt sitt nye bygg Archon,
noe som ifølge Wikipedia er gresk og betyr hersker eller leder.
Wikipedia har også fått merke at arkiv er på agendaen. Stadig flere arkivinstitu -

sjoner har oppdaget mulighetene nettleksikonet gir for tilgjengeliggjøring og
formidling av både arkiv og arkivistikk. Kjerstin Kragseth skriver i dette nummeret
om Bergen Byarkivs tilnærming til Wikipedia. Videre har vi viet noen sider til 1814-
jubileet. Vestfoldarkivet trener demokratimuskelen og forteller om sin #fanesak i
forbindelse med 200 års jubileet for den norske grunnloven. Vi kan også lese om
100-års feiringen i Larvik i 1914.
I tillegg til nybygg og jubileumsfeiringer er det også andre ting som skjer i arkiv-

Norge. Et viktig prosjekt er SAMDOK. Gunnar Urtegaard fra Riksarkivet
presenterer prosjektet, som kom i gang som et resultat av Arkivmeldingen fra
2012. Videre skriver Nina Klæboe fra Bergen Byarkiv om bevaring og bruk av
avsluttete elektroniske sakssystemer.
I tillegg til flere arkivsmakebiter, samt en takk til to kvinner som har betydd 

mye for IKA-miljøet, har vi også viet plass til en artikkel om overformynderiet, 
som frem til 2013 var underlagt kommunene.   God lesing!

Arkheion 1/2014
Redaksjonsmedlemmer: 
Vibeke Solbakken
Lunheim, 
IKA Møre og Romsdal

Kjerstin Kragseth,
Bergen Byarkiv



IKA KONGSBERG
TEKST: KNUT J. JORDHE IM
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Etter mange år i midlertidige lokaler som ikke har tilfredsstilt arkivlovens 
for  skrifter, har det vært et stort sprang for IKA Kongsberg å flytte til Archon. 
Vi har tidligere benyttet fem ulike magasiner spredt geografisk i Kongsberg –
magasiner av til dels svært dårlig kvalitet – samt et gammelt og lite funksjonelt
administrasjonsbygg.  

NOEN FAKTISKE OPPLYSNINGER

• Våre eiere (39) vedtok i representantskapsmøtet av 29. april 2011 å bygge nytt 
arkivbygg.

• Den 25. september 2012 undertegnet vi kontrakt med Backe prosjekt AS 
(utbygger og eier). 

• Det anerkjente arkitektfirmaet LPO arkitekter har tegnet Archon.  
• Bygget er et såkalt OPS prosjekt – et samarbeid mellom offentlige og private 
eiere der IKA Kongsberg er leietaker i 25 år og deretter er eier.

• Archon har kostet om lag 80 millioner (eks mva) med et totalt areal på 3600 kvm. 
• Bruynzeel (Constructor) har levert magasininnredningen med en kapasitet på ca 
20 000 hyllemeter fordelt på to plan (mesanin). Det er ca 10 000 hm for A4, ca 
10 000 hm for folio og 2500 hm for ukurante størrelser.    

• Byggetiden har vært om lag ett år med gravestart 18. januar 2013 og grunn- 
steinsnedleggelse 19. april 2013.

• Det har vært trinnvis overtakelse – magasinet den 28. januar 2014, kontorfløy 
den 24. februar 2014 og endelig overtakelse 24. mars 2014. 

• Archon har i samsvar med arkivlovens forskrifter, blant annet eget 
muggsaneringsanlegg, god plass til ordning og digitalisering, sikringsrom for 
servere og eget rom for innsyn i rettighetssaker. Dessuten har vi funksjonelle 
møterom og god kontorkapasitet.   

• Vi har en sambruksavtale med Statsarkivet i Kongsberg der vi deler noen viktige 
fellesfunksjoner. Disse er; felles lesesal og teknisk konservering, møterom, rom 
for innsyn i rettighetssaker og muggsaneringsanlegg. En innebygget gangbro 
(9m) binder byggene sammen.     

I Archon vil eierkommunene fortsatt få alle tjenester knyttet til forvaltning av
eldre og avsluttede arkiver, slik som bevaring, sikring og tilgjengeliggjøring. 
I tillegg vil den enkelte eier fortsatt få tilbud om rådgivning, kurs og
kompetanseutvikling innen arkivdanning og sikring av elektroniske arkiv. •  

IKA Kongsberg flytter til ARCHON

24. mars 2014 tok vi endelig i

bruk vårt nye arkivbygg på

Kongsberg – heretter kalt

Archon. Etter en relativt kort,

men hektisk flytteperiode, har 

vi flyttet inn i tidsriktige lokaler

i Frogs vei 48. 

Banneret monteres ved byggeplassen.
Foto: Ina Halle-Knutzen

Wenche og Ina jubler høyt i sky.
Foto: Knut Jordheim

Grunnsteinsmarkering med en solid kake.
Foto: Ina Halle-Knutzen
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Forhistorien er kjent. Arkheion har tidligere hatt artikler
om utvalgsarbeid i samarbeid med kommunene, om rom -
programarbeid og forarbeid i forhold til byggeprosjektet. 
Nå står et praktfullt og toppmoderne bygg klar til å ta

imot arkiver, foto, gjenstander, personale, lesesalsgjester,
kurs- og arrangementsdeltakere, samt publikum som
ønsker å se utstillinger, besøke butikken eller kafeen. 
Arkitekturen avspeiler byggets funksjon. De fire første

etasjene rommer arkiv- og gjenstandsmagasiner, samt
verksteder. I 4. etasje finnes også bibliotek/lesesal.  De
påfølgende etasjene er i hovedsak viet publikum. I 5.
etasje finnes resepsjon, butikk, kafè, møterom, under -
visningsrom for skoleklasser og plass for utstillinger. De 
to øverste etasjene skal i hovedsak gi plass til utstilinger.

MOTTAKET

Mottaket er plassert i 1. etasje. Her finnes også 
ut  pak kings   rom og to ordningsrom. Materiale som er 
fukt- eller sopp-befengt må veien om muggslusen.  
For arkiv som er ferdig ordnet går veien videre rett til
magasin enten i 3. eller 4. etasje. 

MAGASINENE

De fire første etasjene rommer magasiner som skal verne
gjenstander, arkiv og foto mot vann, brann, uønskede
gjester og klimautfordringer. De fleste magasinene i disse
etasjene har stabil temperatur på 18 - 20o C og 45 % RF. 
I første etasje er det et fryserom som kan senke tempe -
raturen til ca. -40o C for å drepe «udyr eller utøy» av et
eller annet slag, før tekstiler og gjenstander plasseres
permanent i magasin.
Arkivmagasinene har en kapasitet på 15 000 hyllemeter

og befinner seg i 3. og 4. etasje. I tillegg kommer kart -
skap, bokreoler og reoler for store formater.  
Vi har to fotomagasin. Et aktivt og et passivt. Det pas -

sive magasinet skal ha temperatur som er anbefalt for
negativer som for eksempel glasspalter, plast, film og dias.

Digitalt materiale skal også plasseres i disse magasinene.
Det krever samme temperatur, mellom 12 - 15o C. Det
andre magasinet skal ha temperatur som arkivmagasiner
for øvrig ( 18-20o C). I tilknytning til fotomagasinene
finnes et eget rom for digitalisering.
Magasinet i 4. etasje er nabo til lesesal/bibliotek.  Dette

magasinet er tenkt som «visningsmagasin». Her skal vi ta
med publikum for å vise hva et arkivmagasin er, samt for
å presentere noen av skattene våre. Skinnbrevsamlingen,
rikt illustrerte atlas, bibler, dageurotypier, ambrotypier
m.m. vil bli plassert i visningsskuffer.  

LESESAL/BIBLIOTEK, SEMINARROM OG FOREDRAGSSAL

Lesesalen/biblioteket har flott utsikt over Langsæ-vannet.
Her blir det plass til 10 000 bøker.  Boksamlingen, i alt ca
50 000 bind, består i hovedsak av håndbøker, gamle aviser
og lokalhistorisk litteratur. Vi har også overtatt den gamle
boksamlingen fra Arendal høyere skoles offentlige
bibliotek og museum. En samling bestående av 11 000
bind.  Denne samlingen vil i hovedsak bli trygt plassert i
magasinet.  
Lesesalsgjester med egen pc kan benytte trådløst nett.

Det er også mulighet til å bruke stasjonære PC-er. Innerst i
lesesalen, bak en bokreol, vil det være plassert en sitte -
gruppe, som kan gi et lite avbrekk i lesesalsstudiene.  
Studenter og forskere er også velkommen til å bruke
egne «forskerceller». Vi har tre kontorer i forlengelsen av
lesesalen. Et av disse er også tenkt brukt til «samtalerom»
for lesesalsgjester med behov for ”lukket rom” for sine
spørsmål/studier. 
Det er også lagt til rette for kurs- og arrangements -

virksomhet. I 4. etasje finner vi også et stort seminarrom
med plass til ca 100 deltakere, samt vår gamle foredrags sal. 

VERKSTEDER

Vårt bokbinderverksted blir å finne i 4. etasje.  AAks har
mange forespørsler/ bestillinger på hånd bok binding.

AAKS
TEKST: BER I T S T I E

Godt og vel 14 år etter at arkivloven med forskrifter trådte i kraft, har

kommunene og fylkeskommunen i Aust-Agder endelig fått arkivlokaler

som tilfredsstiller kravene som er nedfelt i dette lovverket. Aust-Agder

kulturhistoriske senters (AAks) gamle arkiv- og museumsbygg på Langsæ

i Arendal, er blitt erstattet med et bygg for fremtiden.

Tilbake til fremtiden
NYTT ARKIVBYGG I AUST-AGDER KLAR FOR OVERTAKELSE 1. APRIL 2014
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Innbinding av møte -
bøker for kommunene/ -
fylkes kommunen,
fylkets aviser, tids -
skrifter for adv. og
enkeltpersoner,
reparasjoner av bøker
m.m.  Vår bokbinder
sørger også for
reparasjoner av egen
samling.  Nybygget gir i
så måte nye muligheter.
I tilknytning til bok -
binder verkstedet finner
vi også et konser -
verings verksted, med
mulighet for papir -
konservering av ulikt
slag, aviser, protokoll-/
boksider, kart,
tegninger, tapet m.m. 

BUTIKK OG KAFÈ

Femte etasje er selve «velkomst-etasjen». Arkitektonisk har
denne etasjen fått et transparent utseende ved at etasjen
gjennomgående har vinduer.  Dette gjør hele etasjen til et
lyst  og vennlig velkomst-område. 
Her finnes foruten resepsjon; butikk og kafé, utstillings -

rom og undervisnings-/ og aktivitetsrom for skoleklasser.
Det er i denne etasjen vi tenker oss temporære utstillinger
og kanskje også noen «hot-spots».  Når AAks skal ha

offisiell åpning av nybygget utpå høsten 2014, vil det her
være en 1814-utstilling med fokus på «Heimskringla» og
Snorre Sturlasons sagaer.

UTSTILLINGSAREALENE I SJETTE OG SJUENDE ETASJE 

Hovedarealene for utstillinger blir imidlertid i de to
øverste etasjene.
Her blir det plass til mange spennende utstillinger. 

Noen vil være av permanent karakter og noen midler -
tidige. Museumsavdelingen vil bl.a. ha et «åpent magasin»
i 6. etasje. Gjenstander som presenteres i åpent magasin 
vil variere. Utstillingen som har fått navnet «Barndom», 
vil stå ferdig når bygget offisielt åpner høsten 2014.
En en arkivutstilling som har fått navnet «Avtrykk» vil

stå ferdig våren 2015. Utstillingen vil bl.a. vise arkiv -
danning i ulike tidsperioder.  

KONTORFLØYEN

De fleste ansatte skal ha tilhold i kontorfløyen. Dette er
den «gamle arkivfløyen» fra 1957. Her blir det til sammen
28 kontorer samt flere møterom.  Kontorene er lyse og 
fine og inviterer til arbeidsglede, åpenhet og innovasjon. 
I tillegg til kontorer har vi fått plass til både hvilerom og
treningsrom. 

Vi gleder oss til å flytte tilbake til nye Langsæ!

Ismail Rafieh ser frem til 
nytt bokbinderverksted. 
(Foto: Tore Knutsen)
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Det har vært en lang prosess å komme dit, og det kon -
krete arbeidet ble startet i 2008 da man satte ned en
arbeidsgruppe som skulle se på mulighetene man hadde
i Østfold for å få opprettet et arkivdepot. Siden fristen
for å ha dette på plass var 1.januar 2012, mente man at
man hadde god tid på dette arbeidet. Eierkommunene
ble forespurt om de hadde lokaler som kunne benyttes,
og man henvendte seg også til det private næringslivet
om det fantes lokaliteter som kunne brukes til formålet.
Ingen av eierkommunene hadde noe som kunne brukes,
bortsett fra Østfold fylkeskommune som hadde et lokale
på den gamle Trollullfabrikken i Mysen. Her skulle
fylkeskommunen oppgradere bygningen og tilrette -
legge for et lager for museumsgjenstander. Det var ikke
plass til et arkivdepot i utgangspunktet i dette bygget,
men man tenkte at det kanskje kunne la seg gjøre. En
samlokalisering med Østfoldmuseene kunne jo også
være en god løsning. Dette ble forkastet som et alter -

nativ da det ikke skulle være noen arbeidsplasser i dette
bygget. Det ville ikke bli et fagmiljø for de ansatte, men
kun et lager og stedet i Mysen ble også ansett som
relativt usentralt og dårlig tilgjengelig for publikum.
Man ønsket å se nærmere på om man kunne få til en

samlokalisering med Østfoldmuseene da de også har et
stort behov for arkivlokaler. Man vurderte en tomt på
Borgarsyssel museum i Sarpsborg hvor man skulle kunne
bygge et depot, og ha felles kontorlokaler, publikums
arealer m.m. Det gamle administrasjonsbygget på
Borgar syssel museum trengte oppussing og kunne til -
rettelegges for dette. Det som var avgjørende var selv -
følgelig om Østfoldmuseene ville få midler til å ruste
opp dette bygget. Det fikk de dessverre ikke. Dermed
falt hele løsningen om at man skulle kunne få til en
sam lokalisering av IKA Østfold og Østfoldmuseene. 
Flere tomteforslag ble sett på, men viste seg uegnet for
formålet.

Endelig arkivdepot i Østfold

Da IKA Østfold ble forsøkt opprettet første gang, falt hele ideen fordi man

ikke kunne bli enige om hvor et arkivdepot eventuelt skulle ligge. Da man

senere i 2001 forsøkte en ny runde for å få opprettet et interkommu nalt

arkivselskap i Østfold tok man bort delen om arkivdepot, og bestemte at man

opprettet selve selskapet og så fikk man se på en løsning om arkivdepot på

et senere tidspunkt. Først den 19. oktober 2012 på et ekstraordinært

representantskap, ga representantskapet sin endelige tilslutning til at 

det skulle bygges et arkivdepot i Østfold, nærmere bestemt Skjeberg 

i Sarpsborg.

IKA ØSTFOLD
TEKST: L ENE -KAR I B J ERKETVEDT
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Plantegning, 1. etg. 
(Liefting arkitektur og restaurering AS)



Man hadde hele tiden lagt til grunn at IKA Østfold ikke
kunne ta opp lån og føre opp et slikt bygg selv. Det var det
verken penger eller ressurser til dette, da selskapet kun
består av to ansatte. En slik oppgave ville være for stor for
selskapet, og styret ba Sarpsborg kommune se på om de
eventuelt kunne påta seg en slik oppgave. Det viste seg at
de hadde en tomt som var egnet for formålet. Hvis kom -
munen tok på seg deler av byggeprosessen og eier for -
holdet til bygget, kunne de få til en langtids leieavtale 
med IKA Østfold. Lånet som skulle tas opp av Sarpsborg
kommune kunne da finansieres ved hjelp av husleie fra
IKA. Bystyret i Sarpsborg vedtok i 2012 å bygge et nytt
depot for de kommunale arkivene i Østfold.
Den 6. desember 2013 ble endelig første spadestikk tatt,

men det tok to måneder til før man endelig kom i gang
med selve byggingen. Det har dukket opp flere uforutsette
ting i forbindelse med denne byggeprosessen som har gjort
at det har blitt noen utsettelser, fra geo tekniske under -
søkelser som var for gamle, til vann og av løp som man
stilte flere krav til. 
Bygget blir på drøyt 700 kvadratmeter og vil også bestå

av kontorlokaler og publikumslokaler, og er anslått til å
koste i underkant av 20 millioner kroner. Det er også satt
av plass til ordningsrom hvor man kan foreta noe ordnings -
arbeid i eldre arkiver. Arkivdepotet blir et nøkternt bygg,
men vil dekke de umiddelbare behovene til arkivlokaler
som eierne av IKA Østfold har. Det blir lagt til rette for at
publikum skal kunne benytte seg av arkivene i disse nye
lokalene hvor man kan fordype seg i lokal historie fra
kommunene i Østfold.  For å ivareta både publikum og

eiernes behov håper vi også at vi vil bli styrket på beman -
ningssiden, slik at vi i fremtiden skal kunne framstå som en
god arkivdepotinstitusjon som kan oppfylle de krav og
ønsker som omverdenen stiller.
Den opprinnelige planen var at vi skulle flytte inn i mai

2014, men nå er den endelige datoen blitt 6.oktober 2014.
Ting tar tid, men den som venter på noe godt venter ikke
forgjeves. Vi gleder oss veldig til å flytte inn i dette ny -
bygget og begynne å fylle det opp med arkivmateriale fra
alle våre eierkommuner. •

Første spadestikk: Fra venstre Arild Nordlie, Wibekke Skjødt Danielsen, Lene-Kari Bjerketvedt, Trine Gressum, Sigmund Vister,
Andre Liefting, Erik Boger og Henrik Høst. Dette er personer fra IKA Østfold, styret, arkitekt, byggherre og entreprenør.

Byggets sørfasade.

Perspektivtegning av bygget.
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BERGEN BYARKIV 
TEKST: K J ERST IN KRAGSETH

Norsk Kulturråd etablerte våren 2012 et nasjonalt prosjekt, der fagmiljøene for arkiv,  museum og

kunst ble oppfordret til å delta med sin kompetanse på norsk Wikipedia. Bergen Byarkiv etablerte

raskt en arbeidsgruppe, og deltok på Wikipediakurs i regi av Hordaland fylkeskommune. Våren 2014

har gruppen bidratt med ca. 170 nye artikler eller større bidrag, samt over 600 lenker og

kildehenvisninger. De fleste artiklene er bygget på eksisterende tekster på byarkivets nettsider. 

Det eneste vi visste da vi
startet Wikipedia -
prosjektet var hvilke
mål vi hadde: 
• Brukergruppene 

våre må økes og 
utvides. 

• Den allmenne 
befolkningen skal 
være kjent med 
arkivene som originalt 
kildemateriale, og deres 
historiske og kulturelle 
betydning. 

• Det skal være raskt og enkelt for 
interesserte å søke kunnskap om arkiv og arkivfaget 
på Internett. 

Wikipedia er en arena der folk beveger seg naturlig, og
hvor vi treffer de fleste av våre målgrupper, inkludert
skoleelever, studenter, lærere, journalister og andre med
behov for lett tilgjengelig faktakunnskap. Det er her vi
best kan nå ut med grunnleggende informasjon til flest
mulig. Satsingen er et strategisk veivalg for byarkivets
arkivformidling. Vi må være der folk er.

GRUPPESAMMENSETNING OG OPPGAVER

I utgangspunktet består Wikipediagruppen ved Bergen
Byarkiv av en rekke medarbeidere som alle har deltatt
på kurs og fått innsikt på området. Prioriteringer i
forhold til ressurser har foreløpig ført til at vi er tre
aktive, inkludert prosjektleder. I tillegg har vi en egen
ansvarlig for avklaring av rettigheter og lisensierings -
spørsmål for foto. Prosjektleder har til nå arbeidet
mellom 30 og 40 % av tiden med prosjektet, skriver på
Wikipedia, veileder og avklarer problemstillinger som
kommer opp. De to andre har hatt til sammen 30 dags -
verk på ett år, og hatt en høy produksjon. Det har vært

avgjørende at den tilmålte
tiden har vært øremerket.
Vår aktivitet på Wikipedia
innebærer følgende:
• Vi oppretter nye artikler,
og utfyller og korrigerer
eksisterende tekster.
• Vi lenker artiklene til egne
datakilder, samt nasjonale

fellesløsninger som Arkiv -
portalen, Digitalt fortalt etc.

• Vi har som visjon å skrive om de
fleste arkivskapere med bevarings -

verdig arkiv.
• Vi vil skrive om arkivfaglige tema.

• Vi bidrar med digitalisert materiale som foto, kart, 
tegninger og tekstdokumenter via Wikimedia 
Commons på frie lisenser.

• Artiklene vi legger ut på Wikipedia blir tilgjengelig på 
bokmål, og i enkelte tilfeller andre språk, som for 
eksempel arkiver på listen over Norges dokumentarv.

• Vi arbeider parallelt med Lokalhistoriewiki for enkelte 
tema, især de som ikke passerer relevanskriteriene på 
Wikipedia. 

GJENBRUK OG ANDRE METODER

Siden ingen arkivinstitusjon hadde prøvd seg i større
grad på Wikipedia tidligere, kunne ingen gi konkrete
svar på hvordan vi skulle løse oppgaven. Vi måtte derfor
ta noen valg, kaste oss ut i det, prøve og feile. Det var
nødvendig å bruke en del tid på å lære Wikipedias verk -
tøy, i tillegg til å forstå hva som fungerer og hva som
ikke gjør det. Vi måtte teste Wikipedias toleransegrenser
både med hensyn til lokalt stoff, sært stoff og om vi
kunne inkludere arkivinformasjon i artikler om aktører. 
Dernest ønsket vi å etablere oss som sentrale

bidragsytere med betydning både for faget vårt og for
Wikipedia. For å bli raskt synlig og få kjapp avklaring på

Arkivar og Wikipedianer
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spørsmålene våre, adopterte vi en ide sådd av det
nasjonale fagrådet for arkiv i Wikipedia. Vi startet 
med å bearbeide tekster fra eksisterende nettsider, 
og overføre dem til et langt mer tilgjengelig liv på
Wikipedia. Gjenbruk, med andre ord. Det var naturlig 
å starte med oppslagsverket oVe. Her finnes ca. 420
artikler knyttet til arkiv. Nær 300 av dem egnet seg som
nye artikler på Wikipedia, mens omtrent hundre av
artiklene kunne benyttes til utfylling av eksisterende
artikler på Wikipedia. Eierrettighetene lå i utgangs -
punktet hos Bergen Byarkiv, og måtte slippes for at
stoffet skulle kunne overføres til Wikipedia på frie
lisenser. Det står dermed fritt for alle å bruke, kopiere
og endre. Forfatterne blir kreditert i kildehenvisninger
og referanser.
Artiklene på de ulike nettsidene våre har sin egen

form og stil, utarbeidet i forhold til egne mål og mål -
grupper. Formen i Oppslagsverket oVe samsvarer ikke
med Wikipedias stilidealer. En del av den arkivtekniske
informasjonen egnet seg absolutt ikke. Tekstene måtte
derfor tilpasses og omarbeides. Samtidig fikk man
anledning til å utvide en del av dem. Dette har ført til
ca. 170 artikler på Wikipedia, og i tillegg til at en rekke
mangelfulle artikler er blitt utvidet.
Vi har altså arbeidet på prosjektbasis. I tillegg til å

gjenbruke artikler, har vi produsert helt nye artikler. 
Et annet prosjekt har vært å trekke ut arkivtyper fra
objektlisten i ASTA, for eksempel skolearkiv, arkitekt -
arkiv, etc. Her har vi systematisk lagt inn informasjon om
aktør og arkiv på Wikipedia. Man kan i fremtiden også
tenke seg at det blir opprettet artikler i Wikipedia i
forbindelse med arkivordning. Når en arkivkatalog i
ASTA blir transportert til Arkivportalen, kan det følge
med en lenke til eventuell arkiv- og aktøromtale på
Wikipedia. Lenking mellom arkivenes katalog i 
portalen og Wikipedia kan gjøres systematisk. 

ERFARINGER OG RESULTATER

Gjennom lenker lagt inn i artikler etc. på nettsidene,
arkivkatalogen på Arkivportalen og på Wikipedia, opp -
når vi en fin vekselvirkning. Vi etablerer en informa -
sjons strøm som leder publikum fra Wikipedia inn til
faginstitusjonenes datakilder. Og vice versa. Vi har
skrevet om skoler, barnehjem, bedrifter, lag, foreninger
og personer, kommunale forvaltningsorganer og om
arkivfaglige tema. Vi har lagt inn ulike foto og doku -
menter på Wikimedia Commons, og vi har vært på
fototurer for å hente illustrasjoner til artiklene. I artikkel
om Turn og idrettsforeningen Viking har vi offentlig -
gjort en rekke foto fra foreningens første tid i årene
1902-1903, lagt ut på Wikimedia Commons på frie
lisenser.
Vi har tillatt oss å ta med informasjon om arkivet i

artikkelen dersom det er relevant for å belyse saken.
Noen ganger forteller vi bare hvor arkivet er oppbevart,
andre ganger fortjener arkivet et eget avsnitt med
overskrift. Men kommunale forvaltningsorganer er
underlagt sentrale myndigheter, og med nasjonale
fellesnevnere blir det en dårlig og misvisende artikkel
om den inneholder informasjon om arkivene begrenset
til en del av landet. Det samme gjelder for generelle,
allmenne begreper og fenomener. 
Et fåtall av bidragene våre på Wikipedia er blitt

refuserte. Artikler om mindre aktører med svært lokal
tilknytning blir ofte omdiskutert. Da kan det være opp
til oss å legitimere artiklene slik at de blir mer relevante.
Dersom vi argumenterer godt for det, kan en slette -
diskusjon godt ende i vår favør. Men ikke alltid. Noen
ganger passer artiklene mer naturlig inn i Lokalhistorie -
wiki.

STATISTIKK OG INFORMASJONSFLYT

Det er en god vekselvirkning mellom
Wikipedia og nettsidene våre. Effektiv
opprettelse av lenker mellom Wikipedia og
fagfeltets datakilder har etablert en kanal
mellom arkiv-Norge og befolkningen vi ikke
har hatt tidligere. Sidevisningsstatistikken på
Wikipedia, som for øvrig finnes under fanen
historikk, viser trafikk over perioder på en, to
og tre måneder. Treffene på våre bidrag
varierer mellom ca. 15 og 250 per måned. 
For å teste trafikken inn til nettsidene våre,
la vi inn lenker til Bergen byleksikon i over
400 artikler på Wikipedia. Dette gav
resultater langt over det vi hadde forventet.
Trafikken på Bergen byleksikon som kommer
direkte fra lenker på Wikipedia er på ca. 
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>>> 16 - 18 %. Det er fortsatt et høyere tall enn for
direkte søk på siden. Over 50 % kommer fra søk på
Google.

AVSLUTNING

En av innvendingene mot å delta på Wikipedia har
vært risikoen for at våre akademiske «sannheter»
ikke blir sikret. Men vi opplever at Wikipedias
engasjerte og frivillige kontrollapparat gjør en
massiv jobb med hensyn til kvalitetskontroll, og at
kravene til kilder og referanser er høye. Andre
brukere på Wikipedia har vært flittige med
tilbakemeldinger og oppklaringer etter hvert som
vi har lagt ut tekster, og dette har betydd mye for
vår læring. Det vi hadde av skepsis da vi startet, er
snudd til begeistring.
Det vil alltid være deler av denne kunnskaps -

kanalen vi ikke har kontroll over. Når vi likevel
satser på det, er det fordi vi mener at det hever det
generelle nivået på Wikipedia, og øker summen av
kunnskap om arkiv blant befolkningen vesentlig. 
Og det trenger vi.
Arkivinstitusjonene oppbevarer arkiv etter

samfunns aktører som er helt uten informasjon på
Internett. En dekkende informasjon om faget vårt 
er heller ikke tilgjengelig på Internett. Wikipedia
mangler mange fellesartikler omkring arkiv og
arkivfag. Det er et stort behov for slike artikler, og
det må være et felles ansvar. Hva om kommunale
arkivinstitusjoner gikk sammen om å fylle dette
tomrommet på Wikipedia? •

NOEN AV VÅRE DATAKILDER:

OPPSLAGSVERKET  OVE 

http://www.oppslagsverket.no/byarkiv/byarkivet.jsp

ÅRSTAD – HISTORIER FRA EN BYDEL

http://www.bergenbyarkiv.no/aarstad/

BERGEN BYLEKSIKON

http://www.bergenbyarkiv.no/bergenbyleksikon/
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Etter sommaren 2013 kom tre strategigrupper på plass 
i Samdok-prosjektet med  representantar frå KAI-
institusjonane, Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek,
Landslaget for Lokal og Privatarkiv, KS, Norsk Arkivråd,
Kulturrådet, statsarkiva og Riksarkivet. Desse tre
gruppene fekk i oppgåve å koma med framlegg til
prioriterte satsingar innanfor privatarkiv, kommunale
arkiv og arkiv i e-forvaltning. Ein skulle velja ut opp -
gåver som best kunne løysast innanfor eit breitt
samarbeid som Samdok legg opp til. Mange oppgåver
vart valde vekk på grunn av prioritering, at dei var godt
ivaretekne på anna vis eller at dei bør løftast fram att
seinare. 
Gruppene har kome med sine tilrådingar. Dei er

godkjende av Riksarkivaren og det er sett av ca 1.32
millionar i 2014. Det vil danna ei førebels råme for
arbeidet i 2014. Neste steget er at gruppene utarbeider
meir konkrete prosjektplanar for kvar satsing innan
15.4. Det er 14 oppgåver som skal prioriterast i 2014 og
for alle skal det føreliggja konkrete resultat når året er
omme.

1. ETABLERA FORMELT SAMARBEID OM ARKIVSPØRSMÅL

MED KMD OG DIFI

Det er viktig å få på plass eit meir formelt  samarbeid
mellom Riksarkivaren, Kommunal- og moderni serings -
departementet (KMD) og DIFI om arkivspørsmål i
samband med digitalisering av offentleg sektor.

2. DIGITALT SKAPT MATERIALE I KOMMUNAL SEKTOR 

1985 TIL 2010- KARTLEGGING 

Når det gjeld omfanget av digitalt skapt materiale i
tidsrommet 1985 til 2010 så manglar ein gode nok
oversyn.  Det er truleg  uråd å få nøyaktige tal. Ein
vurderer det likevel slik at det er råd å utvikla ein
metodikk for å estimera med god nok margin.  

576 uttrekk er per 2012 overførde frå kommunale eller
fylkeskommunale arkivskaparar til depot (Kjelde:
arkivstatistikken 2012). Kanskje finst det 15.000-20.000
arkivverdige uttrekk frå kommunal sektor frå det
aktuelle tidsrommet?  Dette veit me ikkje sikkert. For å
kunna planleggja realistisk for denne oppgåva, må ein
vita meir. I dette arbeidet må ein nytta erfaringar og
kartleggingar som alt er gjorde i KAI-miljøet og byggja
vidare på dei.

3. SYNKRON OVERFØRING AV DIGITALE ARKIV TIL DEPOT    

Det er trong for å prøva ut meir effektive og automa -
tiserte metodar for overføring av digitalt skapt arkiv til
depot.  IKA Kongsberg har gjennomført forstudie om
Noark arkivkjerne plassert i  ein IKA-institusjon.
Samdok-gruppa har merka seg den store tilslutninga
denne tanken har fått frå eigarkommunane. Samdok
ynskjer å støtta arbeidet med å konkretisera og
gjennomføra dette pilotprosjektet. Riksarkivet har og
utarbeidd skisse til signalprosjekt i samband med
budsjett 2015 der ei slik tilnærming inngår.  Den vil
leggja grunn for å etablera liknande pilotar i statleg
sektor.  I 2014 skal ein utarbeida konkrete planar for
utprøving.

4. FELLES SØKETENESTE I ALLE NOARK-BASERTE UTTREKK

Ein manglar i dag gode søketenester for avleverte
Noark-baserte uttrekk. Ein bør få utvikla eit system for
felles søk i slikt materiale frå både statleg, kommunal
og også privat sektor.   Prinsippet kan vera at ein
mappar alle Noark-versjonar mot Noark-5 og utviklar
søketenester basert på det. På lang sikt bør ein då
kunna få etablert felles søk til sak/journalpost/ -
dokument for mange millionar saker og dokument frå
offentleg forvaltning. Eit nærliggjande døme er i dag
OEP der ein har søketilgang til 18 millionar postar frå

RIKSARKIVET
TEKST: GUNNAR URTEGAARD

Samdok-prosjektet vart etablert av Riksarkivaren våren 2013 for å fylgja opp stortingsmelding

om  arkiv. Som eit ledd i dette arbeidet vart kring 35 arkivinstitusjonar, organisasjonar med meir i

februar 2013 inviterte til å koma med innspel til Arkivverket sin strategi for 2014-2017.  På same

tid inviterte og Riksarkivaren til dialogmøte med ulike aktørar i arkivfeltet. Innspela frå desse to

initiativa låg til grunn for det vidare arbeidet i Samdok-prosjektet. Det vart og eit viktig grunnlag

for Arkivverket sin strategi for 2014-2017 som vart vedteken i juni 2013.

Samdok-prosjektet i 2014 

>>>
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statleg sektor og der det i "historisk OEP" og ligg ca
18. millionar postar. Slik søketenste skal utviklast og
testast i pilot.

5. DIGITALISERING AV KOMMUNALT OG PRIVAT

MATERIALE -  FELLES RETNINGSLINER    

Lite arkivmateriale frå kommunal og privat sektor er
digitalisert og tilgjengeleg på nettet om ein ser bort
frå byggesaksarkiv/eigedomsarkiv. For å nå målet om
samla samfunnsdokumentasjon er det ein føresetnad
at det og finst kommunalt og privat arkivmateriale
tilgjengeleg.  Samdok-gruppa ynskjer å styrka dette
arbeidet og det er og i tråd med føringar i arkiv -
meldinga. Det skal gjennom førast ei kartlegging for å
sjå kva materiale som er digi talisert, kva metodar og
standardar som er nytta og få innspel på trongen for
retningsliner og samordning. Her må ein og sjå kva
som er gjort før på dette feltet, mellom anna arbeidet
med digitalisering av møtebøker og eige domsarkiv.  
I arbeidet med å gjera materiale tilgjengeleg må det
leggjast vekt på god samordning i arkivsektoren og i
størst mogeleg grad kunna dra nytte av felles
løysingar. Ny teknologi basert på RDF og semantisk
web skal utgreiast. Bruk av Arkivportalen og felles
løysing for digitalisert materiale skal utgreiast. 
Foto i arkiv vil og vera ei sak å sjå nærare på.

6. NASJONAL KOMPETANSEPORTAL FOR ARKIV 

Tanken om å laga ein nasjonal kompetanseportal for
arkiv oppsto etter eit samarbeid mellom IKA
Kongsberg og Midt-Telemarkrådet (mtr). Mtr har laga
ein læringsportal for de tre kommunane Bø, Nome og
Sauherad.   Læringsportalen i Midt-Telemark nyttar
ulike pedagogiske virkemiddel som alle rettar seg mot
eit overordna mål:  Kompetanseheving for sakshand -
samarar i kommunane. Ein vil vurdera om slik til nær -
ming kan vera aktuell for  arkivsektoren. 

7. METODIKK FOR BESTANDSANALYSE OG

SAMFUNNSANALYSE FOR PRIVATARKIV

Føremålet med ein bevaringsplan er å motverka at
bevaringsarbeidet skjer tilfeldig og uten samanheng. 
Plan skal og sikra at arkiv etter viktige verksemder
ikkje blir oversett. Ein bevaringsplan vil og leggja til
rette for betre disponering av tilgjengelege ressursar.
Felles metodikk for bestandsanalyse og samfunns -
analyse vil vera eit viktig grunnlag for å koma fram til
ein samla strategi og arbeidet med privatarkiv. Felles
metodikk skal føreliggja i 2014 og presenterast for
sektoren på fagdagar eller liknande.   

>>>

DIGITALISERING AV KOMMUNALT OG PRIVAT MATERIALE -  FELLES RETNINGSLINER  
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8. STRATEGI FOR BEVARING AV BEDRIFTSARKIV

Arkivmeldingen, Meld. St. 7 (2012-2013) peikar på at
privat sektor er klart underrepresentert i høve til dei
to andre sektorane. Det er eit særskilt behov for å
styrka arbeidet med bevaring av bedriftsarkiv. Ein
skal sjå nærare på korleis ein kan styrka arbeidet
med bedriftsarkiv og laga utkast til ein strategi for
dette. 

9. UTGREIING OM ARBEIDET MED PRIVATARKIV I NORGE  

Arkivmeldingen, Meld. St. 7 (2012-2013) understrekar
at målet for arkivpolitikken er ein heilskapleg sam -
funns  dokumentasjon. Arkiv frå statleg, kommunal og
privat sektor utfyller kvarandre og dokumenterer
samfunnet frå ulike vinklar og ståstader. Meldinga
peikar på at privat sektor er klart underrepresentert 
i høve til dei to andre sektorane.  Riksarkivaren har
fått i oppgåve å konkretisera nivået for bevaring av
privatarkiv i Norge, dvs. avklara kva som skal til for 
at arkiv frå privat sektor skal vera tilfreds stillande
representert basert på  målet om heilskapleg
samfunnsdokumentasjon. Ei grundig utgreiing vil
vera eit viktig grunnlag for dette arbeidet. Den 
skal føreliggja i første utkast i 2014.

10. KOMPETANSEMILJØ ELEKTRONISKE ARKIV

Det er behov for auka fokus på arbeidet med elek -
troniske arkiv. Det gjeld alle sider ved elektroniske
arkiv, frå arkivdanning og dokumentfangst til lang -
tidsbevaring og tilgjengeleggjering. Som ein del av
dette vil ein kartleggja aktuelle kompetansemiljø og
koma med framlegg til korleis ein kan få til betre
samhandling. Slike miljø finst i arkivsektoren, men og
i Difi, hjå systemleverandørar, i offentleg forvaltning,
private verksemder, på universitet og høgskular,
forskingsinstitusjonar med meir.   Målet er å få
engasjert fleire miljø og personar i dette viktige
arbeidet.

11. TENESTEGRENSESNITT MOT NOARK 5 

Det er stort behov for integrasjon mellom fagsystem
og Noark 5 for å sikra dokumentfangst, arkivering og
avlevering av arkivdokument til depot. Det er derfor
stor etterspurnad etter eit standardisert generelt
teneste grensesnitt som gjer det mogeleg for
leverandørar av fagsystem og Noark 5-system å

utvikla løysingar basert på denne standarden.
Tenestegrensesnittet skal vera klart i 2014.

12. DIGITALISERING AV OFFENTLEG SEKTOR -

KONSEKVENSAR FOR ARKIV 

Regjeringa sin strategi for digitalisering av offentleg
sektor omfattar mellom anna digitalt førsteval, bruk
av elektroniske publikumstenester og elektronisk
samhand ling med og i forvaltninga. Det skal
etablerast kontakt register, felles meldingsboks,
SvarUt (for kommunane) m.m. Det er behov for å 
få utgreia alle arkivfaglege konsekvensar av dette. 

13. RETNINGSLINER FOR JOURNALFØRING OG

ARKIVERING AV E-POST

Dokumentfangst, journalføring og arkivering er ein
av dei største utfordringane i både offentleg og
privat sektor, aksentuert av kommunikasjonskanaler
utanfor arkiv tenestene sin kontroll. Den omfattande
e-postutvekslinga frå person til person, gjer dette til
eit prioritert område som det hastar å få kontroll på. 

14. ARKIV-KJERNE SOM EIN FELLESKOMPONENT FOR

OFFENTLEG SEKTOR  

Målet er å få etablert arkivkjerne basert på Noark-
standarden som ein felleskomponent for offentleg
for valtning.  Ein vil og sjå på føresetnadar og
konsekvensar når det gjeld IKT-arkitektur. 
Andre spørsmål er korleis bør ansvarsdelinga

mellom arkivskapar og depot bør vera, og på kva
stadium er det mest tenleg å overføra materiale frå
arkivskapar til depot.

Samdok-prosjektet har etablert eigen blogg, sjå
www.samdok.com. Her kan ein fylgja arbeidet i
prosjektet framover.  Mange grupper er etablert og
fleire vil bli etablert i Samdok-arbeidet. Samla sett
representerer dette ein omfattande dugnad på
arkivfeltet basert på eit breitt og likeverdig
samarbeid mellom sentrale aktørar. Ansvarleg for
Samdok-prosjektet er avdelingsdirektør Gunnar
Urtegaard. Ellen Røsjø og Vidar Øverland har ansvar
for arbeidet med privatarkiv. Hans Fredrik Berg leiar
arbeidet med arkiv i -forvaltning Ingrid Nøstberg og
Anna Malmø-Lund leiar arbeidet med kommunale
arkiv. •
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BERGEN BYARKIV
TEKST: N INA KLÆBOE

Bergen kommune ved Byarkivet har etter hvert fått god kompetanse på bevaring og tilgjenge lig -

gjøring av avsluttete elektroniske sakssystemer. Denne virksomheten ble startet opp på slutten av

2005.  På disse åtte årene har vi opparbeidet oss mye erfaring både med å hente ut data fra ulike

databaser og formater, samt bevare dataene etter arkivfaglige regler. Men ikke minst å gjøre disse

dataene tilgjengelige for kommunalt ansatte via en elektronisk innsynsløsning.

«Gamle data er bare et tastetrykk unna.»

LITT HISTORIKK

Bergen kommune var tidlig
ute med et saksarkiv på
elektronisk form. Alt i
1978 ble data -
systemet «Saks -
indeks» tatt i
bruk i kom -
munen. Det var
en egen -
utviklet
løsning hvor
data om
saker som var
til behandling
i ulike råd,
utvalg,
formannskap
og bystyre 
i Bergen kommune
ble registrert inn og
lagret på en systema -
tisk måte.  All registrering
ble utført av dedikerte
personer.  Systemet ble utviklet
av Olaf Fimreite ved Informasjons -
avdelingen i Bergen kommune. Foruten faste
opplysninger om dato, saksnummer og ulike koder ble
sakene påført ett eller flere nøkkelord, noe som gjorde
det lett å søke frem saker i ettertid. Systemet ble videre -
utviklet etter hvert og var i bruk i 20 år fra 1978 til
utgangen av 1997. Fra 1982 ble også vedtakstekster lagt
inn i databasen. Saksfremstilling og vedtak ble mikro -
filmet, der hver sak ble markert med en «blip» som
gjorde det enkelt å finne sakene på filmkassetten. 

Da Byarkivet startet med bevaring og
tilgjengelig gjøring av avsluttete

systemer høsten 2005, var
«Saks indeks» ett av de første
som ble overført til ny
løsning. 
I mars 2007 ble 115 300
saker fra «Saks -
indeks» tilgjengelige
for ansatte i kom -
mu nen. Noen saker
var unntatt offent -
lighet og ble skilt
ut i en egen modul
i innsyns løsningen.
De gamle sakene er
nå bare et tastetrykk
unna. Det gjøres

jevnlig oppslag i disse
gamle dataene blant

annet av formidlings -
avdelingen ved Byarkivet.

SAKSARKIVSYSTEM

I 1993 satte Bergen kommune i gang
et pilotprosjekt ved utvalgte avdelinger for å

teste ut et nytt elektronisk sakssystem, og BKSAK
(Doculive) var på vei inn i kommunen. Hovedprosjektet
ble satt i gang i 1997. Byggesaksavdelingen hadde
allerede et elektronisk system (ROA) som inneholdt
byggesaker helt tilbake til 1970-tallet, og disse dataene
ble lastet inn i BKSAK-databasen. Databasen HESAK for
helse og SKSAK for skole ble også tatt i bruk på siste
halvdel av 1990-tallet. De tre modulene var i bruk til
Bergen kommune endret struktur i år 2000 og fikk et

Avleverte elektroniske sakssystemer,
bevaring og innsyn i Bergen kommune
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Bergen Byarkivs
Innsynsløsning

BYPARKEN 
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Vedtaksteksten over kommer frem i nytt bilde
ved å trykke på datoen.

BEVARING AV HISTORISKE BKSAK-MODULER

Høsten 2013 ble de tre BKSAK-modulene med data fra
1990-tallet overlevert Byarkivet under navnene
HISTHESAK, HISTSKSAK, HISTBKSAK.  Avlevering og
innlasting av data til Byarkivet sin innsyns-database ble
utført på vanlig måte.  Hver modul ble lastet inn i
følgende databaser/ tablespace INNSYN_BKSAK,
INNSYN_SKSAK, INNSYN_HESAK. Det ble laget tre
innsynsløsninger etter felles mal.  Dokumenter som 
var knyttet til sakene var på ulike formater. Disse ble
konvertert til PDF-A. Noe som har vært en utfordring.

Ved søk på saker som inneholder dokumenter, kan disse
vises på skjermen og eventuelt skrives ut. Oversikt over
antall saker og dokumenter.

Modul Ant. saker Ant. dokumenter

HISTBKSAK  
med byggesak 101 853 191 146
HISTHESAK (helse) 10 773 30 053
HISTSKSAK (skole) 10 883 28 129

felles sakarkivsystem for hele kommunen – BKSAK.
Denne løsningen er fortsatt i bruk, men nytt system er
under utredning og testing.  De tre avsluttete modulene
fikk nye navn, HISTHESAK, HISTSKSAK, HISTBKSAK og
har vært åpen for søk frem til utgangen av 2013.

INNSYNSLØSNING

Som nevnt satte Byarkivet i gang et prosjekt i 2005 for å
gjøre data fra gamle, avsluttete datasystemer tilgjenge -
lige i en innsynsløsning for kommunens ansatte via
intranett. Løsningen er i daglig bruk av ansatte som
søker opp gamle byggesaker, lønns- og personalsaker,
økonomisaker med mere. Enkle søkebilder henter opp
data på skjermen til saksbehandlerne. Skjermbildene

kan enkelt skrives ut hvis det er ønskelig. Etter hvert som
datasystemer avsluttes, bevares data etter arkivfaglige
regler for langtidslagring på XML-format.  Byarkivaren
besluttet tidlig at standardløsning for avleverte
datasystemer skal være at de skal være tilgjengelige i
innsynsløsningen. 

Under vises et enkelt søk i «Saksindeks» med data fra
1985. Det søkes på et nøkkelord og datoer. Listen som
kommer opp viser at det finnes et vedtak i saken. Dette
vises i nytt bilde, men er her vist sammen med saken.

>>>
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Her ble det valgt Søk saker. 
Se Søk dokument lengre nede.

INNSYNSLØSNING FOR TRE BKSAK-MODULENE

Historisk BKSAK
BKSAK-modulen inneholder søk på gårds- og bruknr, foruten
søk på saksnavn, datoer , type , avdeling mm. Ett eller flere felt
fylles ut. Ved dette søket kom det opp tre saker. 

Den første saken ble valgt.
Fra saksnr kommer følgende bilde opp. Det gir litt mer
informasjon om saken, samt en liste med de filer og
dokumenter som hører til denne saken.

Dersom den valgte saken har en fil, kan den hentes opp via
bildet under. 

Dokumentet kan nå skrives ut hvis ønskelig.

Søk på dokumenter i første bilde gir følgende
inngang til sak og dokumenter:

For alle søkefeltene på
høyre side hentes det frem
lister over mulige valg.

Denne saken har flere 
elektroniske
filer/dokumenter

Valgt fil

Ved å trykke på dokumentfilen
hentes dokumentet frem på
skjermen

>>>
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HVEM KAN BRUKE LØSNINGEN?

De tre historiske BKSAK-modulene er åpne og til -
gjengelige for alle ansatte i Bergen kommune, samt 
for politikere.
Til de andre modulene opprettes det individuelle

tilganger mellom person og moduler. Etter henvendelse
fra leder,  kobles bruker mot de innsynsmoduler de har
bruk for.   

VERKTØY

For å lage innsynsløsningen som henter opp data i ulike
bilder, bruker vi løsningen APEX fra Oracle. Data fra
opprinnelig system overføres til oracle-tabeller på eget
område på server i kommunens IKT-avdeling, som vi har
et  utmerket samarbeid med.

STATISTIKK

All bruk av innsynsløsningen logges, hvem som er bruker,
hvilken avdeling de tilhører, hvilke moduler og sider som
brukes. En egen statistikkmodul oppdateres fortløpende
slik at det er enkelt å sjekke hvilke moduler som er i bruk
og hvem/hvilke avdelinger som bruker løsningen.  

Hittil i år (mars) har 80 brukere gjort 10.500 søk/klikk  i 24
moduler.  I 2013 var 158 brukere inne i løsningene våre
og foretok 86 481 søk/klikk. 
De tre BKSAK-modulene  er  ganske nylig lagt til i

Innsynsløsningen og hittil i år har 18 brukere gjort
omtrent 700 søk/klikk.

OPPSUMMERING

Tilgjengeliggjøring av gamle elektronsike data gjennom
Byarkivets innsynsløsning har gitt mange fordeler:

• Penger spart på å holde liv i gamle løsninger og   
maskinvare

• Enklere saksbehandling 
- tilgang til historiske data fra egenarbeidsplass 
-  slippe å lete i papirarkivet
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IKAVA
TEKST: MERETHE MYKLAND JOHANSEN

Den 1. juli 2013 ble den lokale vergemålsmyndigheten formelt overført fra kommune til stat ved

fylkesmannen. I forkant av at fylkesmannen skulle overta ansvaret, ble det gitt retningslinjer for

overføring av informasjon fra statlig hold. 

Det kommunale overformynderi er historie 
Kommunene har blant annet skannet utvalgte doku -
ment typer i aktive vergemålsaker inn i en ny elektronisk
løsning. Den nye forvalteren av vergemålsmyndigheten
har fått digitale kopier for sin videre saksbehandling i
aktive saker. Men hva med originalene, hvordan skal
kommunene forholde seg til sitt arkivmateriale etter
overformynderiene?

HISTORIKK 

Helt siden formannskapslovene ble innført i 1837, har
oppgaven med å forvalte de umyndiges midler vært et
kommunalt anliggende i byene. Fra og med 1859 gjelder
dette også for landdistriktene hvor sorenskriveren
tidligere hadde oppgaven som forretningsfører for over -
formynderiet. Ved iverksettelse av ny vergemålslov i 1927
fikk man lik lovgivning for by og land. Det ble blant
annet bestemt at hver kommune skulle ha eget over -
formynderi. At endringene ved 1927 - loven medførte

mindre praktiske endringer, kom fram i et rundskriv hvor
det ble opplyst om at det ikke var nødvendig å skifte
protokoller før de som var i bruk var utskrevet. Fra et
arkivfaglig ståsted er det hyggelig å merke seg at arkiv -
ordningen ble vurdert og informert om. 

OPPGAVE

Overformynderiets oppgave har vært å forvalte midler
for de umyndige i kommunen.  Personer kan være
umyndige på grunn av alder, eller fordi de av ulike
årsaker er ute av stand til å ivareta egne interesser.
Overformynderiet har også hatt ansvar for å ivareta de
privatøkonomiske interessene til forsvunne personer og
fraværende arvinger.  I arkivene etter det kommunale
overformynderiet dokumenteres en særegen myndighets -
utøvelse og materialet er viktig dokumentasjon om
enkeltpersoners møte med det offentlige.



ARKIV ETTER OVERFORMYNDERIET 

I tillegg til de tradisjonelle arkivseriene som møtebok,
forhandlingsprotokoll, kopibok og journal, har
overformynderiet skapt en del særskilte arkivserier.
Arkivene gjenspeiler overformynderiets virksomhet,
men ordningen har variert over tid og fra kommune til
kommune. Vergebeskikkelser eller oppnevning av
verger kan for eksempel ha vært utskilt som en egen
arkivserie, men vi kan også finne igjen vergeopp -
nevnelser som del av et mer objektordnet klientarkiv
for den enkelte myndling.
Overformynderiene har dokumentert og hatt oversikt

over panteobligasjoner, skifteutlegg og uskiftebo.
Rullene er kanskje det mest særegne ved arkivet etter
overformynderiet. Alle myndlinger ble ført i rullen,
enten store eller lille rulle. Forskjellen på store rulle og
lille rulle er knyttet til kapitalforvaltningens størrelse.
Rullene har vært organisert i protokoller. Krav om ruller
falt imidlertid bort ved lovendring i 1975, og fra og med
da skulle man føre kontokort for den enkelte myndling.
Kontokort eller kontoblad kan ha blitt ordnet i en egen
arkivserie eller mer løsrevet som del av objektordnet
arkiv.  

AVLEVERING AV ARKIVENE

Ved organisatoriske endringer skal det alltid angis
hvordan arkivordningen blir berørt. Når utøvelse av

myndighet flyttes fra en virksomhet til en annen, og
særlig når denne endringen skjer på tvers av for -
valtnings nivåer slik tilfellet er med  vergemåls -
myndigheten, må arkivsituasjonen kartlegges godt. 
Når en virksomhet legges ned, skal arkivene straks

klargjøres for overføring til arkivdepot. Arkivene skal
ordnes og avleveres til godkjent arkivdepot i tråd med
bestemmelser gitt i arkivforskriften. Bestemmelser om
arkiv i interkommunale samarbeidsordninger er også
aktuelle i og med at det finnes interkommunale
overformynderi.  Når et interkommunalt samarbeid
opphører, skal vertskommunen ta ansvar for arkivene
dersom ikke annet er definert i samarbeidsavtalen.
Oppgavene til overformynderiet flyttes til et annet
forvaltningsnivå, det har ikke vært aktuelt å overføre
aktive vergemålssaker. Alle avsluttende og aktive saker
skal klargjøres for overføring til arkivdepot.
Det er viktig at arkivdepot og avleverende  virksom -

het kan lage en plan for avlevering i god tid før om -
organiseringer trer i kraft.  I forkant av 1. juli 2013
gjennomførte flere kommunale arkivinstitusjoner en
kartlegging av arkivsituasjonen hos overformynde -
riene. Oversikter som forteller hvilke arkivserier man
har, hvilke mengder og i hvilken grad arkivene er
klargjort for avlevering eller ikke, er nyttige for begge
parter. På bakgrunn av kartlegging av arkivsituasjonen,
kan man lage en plan for eventuell ordning, avlevering
og mottak.
Hvordan kommunene har organisert arbeidet med

vergemålsutøvelsen og hvilken dokumentasjon som
finnes bevart, varierer i stor grad. Noen steder har det
vært god opprinnelig orden, andre steder har kom -
munens arkivleder fått overlevert overformynderi -
arkiver uordnet i plastposer og flyttekasser. 
Informasjonsbærere endrer seg som kjent over tid 

og elektroniske verktøy har i større eller mindre grad
overtatt som hjelpemiddel i saksbehandling. Enkelte
overformynderi har tatt i bruk egne fagsystem (f. eks
Flexisoft) eller benyttet seg av kommunens fullelek -
troniske sak/arkivsystem for journalføring og
arkivering. Eventuelle elektroniske arkiv skal også
ordnes, sperres for endringer, avsluttes, og settes 
bort med tanke på avlevering til depot.
Sist, men ikke minst, så må denne store organisa -

toriske endringen dokumenteres i den enkelte
kommunes arkivplan. Det kommunale overformynde -
riet er kanskje historie, men fortellingen skal bevares
for ettertiden. •
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Kristiansands Overformynderregnskaper
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#FANESAK 1814-2014
VESTFOLDARKIVET TAGGER GRUNNLOVEN OG TRENER DEMOKRATIMUSKELEN

Plakatene skulle både fokusere på grunnloven og de 13
som representerte Vestfold på Eidsvoll i 1814 og peke
frem mot dagens demokrati. Fire plakater i størrelsen
70 x 100 cm skal formidles ut til alle fylkets folke -
bibliotek, kommuneadministrasjon, grunnskoler, videre -
gående skoler, museer og statsinstitusjoner under
Fylkesmannen.  

FANESAK 

En rød tråd i utstillingen er FANESAK, som vi har valgt
som tittel. De enkelte paragrafene i grunnloven var
tidens viktigste fanesaker – kjempet frem av Eidsvolls -
mennene. I de 200 år som har gått, har landets borgere
fortsatt å kjempe for nye fanesaker – og tatt i bruk
egnede medier for å få frem sitt budskap. 

HVER PLAKAT SIN HASHTAG

En annen rød tråd er hashtagger (emneknagger). En
hashtag er et ord som starter med symbolet # og blir
brukt i sosiale medier. Det taggede ordet er både
klikkbart og søkbart, og derfor velegnet til å samle eller
finne informasjon. Vi har gitt hver plakat sin hashtag,
og håper selvsagt at dette trigger publikum til å bli
med på å tagge grunnloven ytterligere. Dette er en 
fin øvelse i å trene opp sin demokratimuskel!

#NORGESGRUNNLOV 

Her presenterer vi Vestfoldbenken anno 1814 og noen
av deres fanesaker. Peter Gustav Blom fra Jarlsberg
skrev dagbok med satirisk penn under forhandlings -
perioden, og kommentaren 4. mai 1814 slår an tonen
for plakatutstillingen; 
«Til Udelukkelsen af Jøder blev efter Secr. Chrisies
Forslag endnu føyet Jesuiter og Munkeordener.
Provsten Middelfart talede værdig og behagelig til
Forsvar for Tollerancen, men den maatte, som aldt
andet godt, falde for den almindelige Stemme: jeg
voterer som Falsen.» 

#RETTIGHETER - MED LOVEN I HÅND 

Tanken bak denne plakaten er å vise at selv et
demokrati kan iverksette urett og overgrep - med loven
i hånd. «Jødeparagrafen» (§ 2) i grunnloven 1814-51 og
Quislings gjeninnføring av denne i 1942, er eksempler
på dette. Snublesteinene etter familien Sachnowitz i
Larvik illustrerer de fatale konsekvensene etter dette
demokratiske fallet. 

#YTRINGSFRIHET - PARAGRAF 100

Det er et bærende prinsipp i et demokrati – og i grunn -
loven - at alle har rett til å ytre sin mening. Denne
plakaten viser at dagens ungdom har fått en ny arena
for å fremme sine fanesaker. Men enten fanesaken
leses på en fane eller på mobilskjerm, kan budskapet
være det samme; «Mot fascisme. For fred og frihet.»

#MEDVIRKNING – TA DIN ÅRE FATT

I denne plakaten fokuserer vi på et annet viktig prin -
sipp i et velfungerende demokrati, nemlig medvirkning.
Det å bidra er både en rettighet og en plikt, og skolen
skal være med på å gjøre norske elever til aktive
medborgere. De må trene opp sin demokratimuskel! 

INVOLVERTE

Idé og innhold: Ulla Nachtstern Tannmand og 
Heidi Meen Johansen, Vestfoldarkivet.
Grafisk design: Jeanette Lunde, By Fryd.
Trykking: Pica Print Service

I august fikk Vestfoldarkivet i oppdrag å lage en plakatutstilling til den lokale markeringen av

grunnlovsjubileet. Bestiller var Unni Wenche Minsås, fylkesbiblioteksjef og Vestfold

fylkeskommunes koordinator for jubileumsmarkeringen.  

VESTFOLDARKIVET
TEKST: U L LA NACHTSTERN TANNMAND OG HE ID I MEEN JOHANSEN
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#YTRINGSFRIHET
Elever ved Borgheim ungdomsskole, foto: Bjørn Harstad,
2014. Fanebilde fra Arbeiderbevegelsens arkiv i Vestfold,
fotograf ukjent, Vestfoldarkivet.

#MEDVIRKNING
Illustrasjon av Kaia Linnea Nyhus Dahle, 2014.

#NORGESGRUNNLOV
Fotomontasjen av Eidsvollsmennene laget av Ludwik Szacinski 
i 1866, Oslo Museum. Bloms dagbok er oppbevart i Riks  arkivet,
digital transkribert versjon på Nasjonalbiblioteket.

#RETTIGHETER 
Kilder fra Stortingsarkivet og Riksarkivet. 
Foto: Ulla Nachtstern Tannmand, 2014.
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17.mai 1914 i Larvik
Grunnlovsjubileet i 1914 var i sin tid en vel så
stor begivenhet som for oss i 2014. På lands -
basis var det nok verdensutstillingen på Frogner
i Oslo som fikk mest oppmerksomhet, men også
rundt i det hele land ble det feiret litt ekstra.

Larvik formannskap nedsatte den 7.februar
1914 en komité til «festligholdelse av 17.mai
1914». Etter å ha drøftet «hva der bør gjøres
for at vor Frihets og Selvstendighets
Hundreaarsfest kan bli saa verdig som mulig»,
kom de frem til følgende forslag:
1. Bespisning av byens fattige – ca. 200 personer
2. Utsmykking av enkelte gater og plasser, om 

kvelden, bål på fjorden og fyrverkeri
3. Forfriskninger til barnetoget
4. Musikk – fyldigere enn ellers
Det hele ble anslått til å koste 1600 kroner.

Den store dagen startet med salutt fra «Bødtker bjerget». 
Så gikk det slag i slag med musikk, bekrans ninger, tog og
taler. Som foreslått ble det bespisning av en del av byens
gamle i Festiviteten kl.14.00 før borger toget avgikk fra
Plassen ved Bryggen kl.16.30. Det var 14 lag og foreninger
påmeldt. Disse ble oppstilt etter lodd trekning.
Underveis var det en stans på Torget for å

«avsløre» bautasteinen til Eidsvollsmennenes
minne. Vel fremme i Bøkeskogen talte
Doktor Bonnevie for Kongen, Rektor
Sommerfelt for Dagen, Redaktør Næss for
Stortingen og Fullmektig Clemens for Larvik.
Det ble sang og dans før fyrverkeri på

Tollerodden kl.10.30 avsluttet den offisielle
delen av festen.
Regnskapet til 17.maikomiteen viser en

balanse på ca.1913 kroner. Inntektene kom fra
næringsliv og kommune mens utgiftene er
bokført på de personer og firmaer som mottok
pengene. Det er derfor vanskelig å si hva de
forskjellige deler av feiringen har kostet. Det
må uansett ha vært ganske storstilt da 1900
kroner på den tiden tilsvarte 2-3 vanlige
årslønner. •

IKA KONGSBERG
TEKST: S T E INAR MARV IK



LITT AV HVERT

Trondheim Byarkiv holder til ved arkivsenteret i ubåt -
bunkeren Dora 1 i Trondheim. Hvor mange tusen utlen -
dinger det var som arbeidet med oppføringen av Dora vet
vi ikke, men det hender seg en gang i blant at arkivene
både tilskrives og besøkes av etterlatte og etterkommere.
Her skal vi kort fortelle om to av disse.
I 2010 ble vi kontaktet av enken etter Nikolay Ivanovitch

Sokolov (1915 - 2000) fra Leningrad (St. Petersburg). Enken
hadde kommet over noen norske brev og forskjellige
nedtegnelser etter sin ektemann fra tiden omkring krigen.
Hun ville gjerne vite mer om ektemannens opphold i byen
og om de norske hjelperne som ble omtalt i papirene.
Sokolov studerte filologi ved Leningrad universitet da
krigen kom til Russland i 1941. Han meldte seg frivillig og
tjenestegjorde som menig soldat i 277. artilleribataljon ved
Peterhof og tatt til fange av tyskerne 20. september 1941.
Han satt i forskjellige fangeleire i okkuperte områder i øst
inntil han ble overført til Norge fra fangeleiren ved Stettin i
august 1944. Han forsøkte å flykte både i 1942 og 1944 men
ble innhentet begge ganger. I Trondheim var Sokolov ved
flere fangeleire og kan å ha jobbet både med veiarbeid og
ved ubåtbunkeren Dora. En av naboene til fangeleiren på
Nedre Charlottenlund het Anny Nilsen. Anny var født i 1899
og opprinnelig fra Sundsvall i Sverige. Hun skrev flere brev
til Nikolay etter krigen, men det synes som at forholdene
under den kalde krigen medvirket at kontakten ble brutt.
Det unike med historien til Sokolov er at han etter krigen

reiste hjem og senere ble professor i litteratur ved Lenin -
grad universitet. Han hadde skrevet flere dikt og en novelle
med handling satt til Trondheim under krigen. Historien om
Sokolov er presentert av Per Øverland i artikkelen «Nikolay
Ivanovitch Sokolov. Krigsfange i Strinda» i Årbok for Strinda
historielag 2013.
Sommeren 2013 fikk vi besøk av Harman Lelivelt fra

Nederland, som er tilknyttet Nationaal Bevrijdingsmuseum
ved Nijmegen. Han hadde med seg flere brev og bilder 1944
- 1946 fra Erling Vikan (1921 - 1986) i Trondheim til hans far
Gerard i Beuningen. Gerard var tvangsutskrevet bygnings -
arbeider og hadde blitt sendt til Trondheim gjennom
Organisation Todt, og jobbet antagelig ved Dora før han
dro tilbake til Nederland i 1944. Det kan virke som at
Gerard hadde opphold ved den store leiren på Strindheim
der Nidar sjokoladefabrikk er i dag. I Trondheim har Gerard
blitt god venn med Erling Vikan og hans familie i Festnings -
gata 5; Gerard giftet seg under krigen og oppkalte til og
med en sønn etter Erling. Men også her synes kontakten å
ha blitt brutt en stund etter krigens avslutning. Harman var
derfor i Trondheim for å se hvor faren hadde oppholdt seg
og hvor hans venn hadde bodd.

Les brev og se bilder i fotosettet «Lelivelt & Sokolov» her:
http://www.flickr.com/photos/trondheim_byarkiv/sets/

Irene Sveian, Trondheim byarkiv

Lelivelt og Sokolov
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Nikolay Sokolov (ca. 1940)
(Fra Flickr)

Personbevis - Gerardus Wilhelmus Lelivelt 
(1941 - 1944) (Fra Flickr)

Brev (Fra Flickr)



Arbeidsstuer for barn 
Fra slutten av 1800-tallet og til langt ut på 1900-tallet var
etablering av arbeidsstuer for barn en landsomfattende
bevegelse. Så vidt vi kjenner til var dette et byfenomen og
drivkreftene bak etableringen var kvinner fra det øvre
sosiale sjikt. Kvinnene skaffet finansiering, lokaler og
lærerkrefter. De arrangerte sosiale tilstelninger med utstil -
linger og salg av barnas arbeider.  Etterhvert ble driften
finansiert ved ulike former for private og offentlige tilskudd. 

Formålet med arbeidsstuene var «at lære den opp -
voksende slegt fra barn af at bli nævedyktig og bruge sine
fristunder til nyttig arbeide samt ophjelpe arbeidslyst og
arbeidsglæde. Hermed haabet man ogsaa til dels at beskytte
barnene mod gadelivets fristelser.»
Arbeidsstuene var fra starten av særlig viktig for barn av

arbeiderklassefamilier, fordi mange mødre måtte delta i
arbeidslivet. Årsberetninger forteller at «Smaapikene» lærte
å sy, strikke og hekle, mens guttene ble undervist i «sløid,
løvsag, børstebinding, skofletting» med mere.  Produktene
kunne være til eget bruk eller de ble solgt, og ga dermed
barna en liten inntekt.
Bergen Byarkiv oppbevarer arkiv etter flere av byens

arbeidsstuer. Arkivene inneholder blant annet møtebøker,
kopibøker, kassabøker, årsberetninger og fotomateriale. Her
finnes dokumentasjon som forteller om drift frem til 1970-
tallet. Hvordan historien om arbeidsstuene var etter det,
kjenner ikke vi til. 

Arkiv: BBA-3448 Arkivet etter Nygårds arbeidsstue for barn.
BBA-3449 Arkivet etter Foreningen Bergens Arbeidsstuer for
barn.

Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv

19. juni 1943 avsluttet glade og fornøyde studenter sine
ettermiddagsstudier på Drammen Latinskole med en
hyggelig festaften.
Gjennom 8-9 måneder hadde de kombinert arbeid og

skole, og kunne fornøyd konstatere at alle hadde bestått,
med mer eller mindre hell. I den forbindelse rettet de en
stor takk til lærerne, som absolutt hadde gjort sitt beste for
å gjøre tørt stoff interessant.
De fikk også stablet et fotballag på bena i løpet av

vinteren. Med stolthet kunne de fortelle at laget hadde
beseiret blårussens sterke lag. Spesielt Jacobsens mange
redninger, Laffens flotte driblinger og Husebys blå øyne
kom til å bli husket.
Menyen denne kvelden understreker tiden de levde i, og

er presentert på fornøyelig vis. Til ståkarakter.

Nina Sæther Vikøren, Drammen byarkiv

Avslutningsfesten på 
Drammen Latinskole
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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:
Mandag og fredag stengt
Tirsdag og onsdag 9-15
Torsdag 12-18
Internett:
www.byarkivet.oslo.kommune.no

Personale:
Robert Kalleberg, konst.avd.dir.
Seksjon for historisk arkiv:
Cecilie Lintoft, seksjonsleder
Aino Basso, (eng)
Johanne Bergkvist, spesialkonsulent
Ragnhild Bjelland, (permisjon)
Ida Andrea Dietrichson, (vikar)
Roar Edmann, konsulent
Øystein Eike, spesialkonsulent
Line Monica Grønvold, spesialkonsulent
Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent
Bartha Reidun Hauge, førstekonsulent
Unn Hovdhaugen, spesialkonsulent
Caroline Juterud, (eng)
Tina Omland, (eng)
Kine Skyer, (eng)
Maria Storhaug-Meyer, (vikar)
Heidi Voss-Nilsen, (vikar)
Seksjon for moderne arkiv:
Torgrim Hegdal, fung.seksjonsleder
Filip Hansen, spesialkonsulent
Cecilie Kornsæther, spesialkonsulent
May-Liss Lindøe, førstekonsulent
Øivin Grimsgaard, (eng)
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KARI REMSETH

Kari Remseth takker av
etter 20 år som daglig
leder ved IKA
Trøndelag. Fra Regio -
nalt arkiv for Inderøy,
Levanger, Steinkjer og
Stjørdal i 1994, til 24
eierkommuner og IKA
Trøndelag-navnet i 2002
og til 43 eiere i dag. Fra
KL§27 til iks. Fra
ordning og tilbake -
føring av arkivene til
eierkommuner til eget
depot for både papir-
og elektroniske arkiver.
Fra å selv være hele
institusjonen til 10 fast
ansatte og fem
ordningsmedarbeidere.
Fra KOARK via Noark-4
til -5. Det trønderske
arkivlandskapet ville
ikke vært det samme
uten.

Ansatte ved IKA
Trøndelag takker for
følget og ønsker lykke
til videre på ferden.

Over i pensjonistenes rekker
To dyktige lederskikkelser i KAI-miljøet,

Kari Remseth ved IKA Trøndelag og Berit

Stie ved Aust-Agder kulturhistoriske

senter, går begge av med pensjon i 2014. 

BERIT STIE

Til sommeren går
avdelingsleder, Berit
Stie, av med pensjon.
En epoke går dermed
mot slutten. Berit kom
fra jobb i IKAVA til
Aust-Agder-Arkivet i
1997. Høsten 2004 ble
hun leder for arkiv -
avdelingen ved Aust-
Agder kulturhistoriske
senter, som arkivet ble
en del av i 2003. Denne
jobben har hun hatt
siden. Berit har vært 
en drivende kraft i
utviklingen av avde -
lingens faglige arbeid.
Hun har vist stor
respekt for sine
medarbeidere, og gitt
dem anledning til å
jobbe målrettet og
konstruktivt med sine
oppgaver. 

Ansatte ved Aust-
Agder kulturhistoriske
senter ønsker lykke til
videre framover.
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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 

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:
Frogsvei 48, 3611 Kongsberg 
Tlf: 32 76 40 20  
E-post: postmottak@ikakongsberg.no
Internett: www.ikakongsberg.no
www.detvarengang.no
www.facebook.com/ikakongsberg
Lesesal: 
Statsarkivet i Kongsberg, Frogsvei 44

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
Eli Tuv, prosjektmedarbeider
Vibeke Hammerhaug, rådgiver
Rune Gleditsch, ordning
Bjørn Ole Hovda, rådgiver depot
Petter Høiaas, rådgiver depot 
Marius Haugan, ordning
Steinar Marvik, pensjonist ordning
Torfinn Fønseth, pensjonist ordning

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

AUST-AGDER KULTURHISTORISKE SENTER

Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37 01 79 00
E-post: postmottak@aaks.no
Internett: www.aaks.no
http://www.facebook.com/AAksIKS

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:
Anne Overland, 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, sekretær
Erik Andås, rådgiver
Jan Børre Solvik, IKT-rådgiver
Synnøve Wiseth, rådgiver

Eierkommuner:
Agdenes, Bjugn, Frosta, Frøya, Grong,
Hemne, Hitra,
Holtålen, Høylandet, Inderøy, Klæbu,
Leksvik,Levanger, Lierne, Malvik, Meldal,
Melhus, Meråker, Midtre Gauldal, 
Namsskogan, Nord Trøndelag
fylkeskomm., Oppdal, Orkdal, Os, Osen,
Rennebu, Rissa, Roan, Røros, Røyrvik,
Selbu, Skaun, Snillfjord, Snåsa, Steinkjer,
Stjørdal, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, 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 (permisjon)
Milena Suboticki, rådgiver (vikar)

Eierkommuner:
Bjerkreim, Bokn, Eigersund, Finnøy, 
Forsand, Gjesdal, Hjelmeland, Hå, Karmøy,
Klepp, Kvitsøy, Lund, Randaberg, Rennesøy,
Sandnes, Sauda, Sokndal, Sola, Strand,
Suldal, Time, Tysvær, Utsira og Vindafjord.

Interkommunale selskaper:
Ryfylke Miljøverk IKS, Dalane Miljøverk IKS,
Interkommunalt Vann-, Avløp og
Renovasjonsverk IVAR, 
Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

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
Alen Maglic, 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
Galina Isaksen, arkivkonsulent
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, 
Mørkved, Torggården
Postadresse: 
Nordland fylkeskommune,
Arkiv i Nordland, 
Postmottak
8048 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, Flakstad,
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: 941 74 170 
E-post: postmottak@ikatroms.no
Internett: www.ikatroms.no

Ansatte:
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef
Frøydis Antonsen, rådgiver/nestleder
Solveig Heløe Olsen, rådgiver digitalt
depot
Ole-Bjørn Fossbakk, rådgiver

Medlemskommuner:
Balsfjord, Bardu, Berg, Dyrøy,
Gáivuona/Kåfjord, Gratangen,
Ibestad, Karlsøy, Kvæfjord,
Kvænangen, Lavangen/Loabága,
Lenvik, Lyngen, Målselv, Nordreisa,
Salangen, Skånland,
Storfjord/Omasvuona/Omasvuonon,
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:
Ole Stian Hovland, kst. fylkesarkivar
Randi Melvær, sekretær/stadnamn
Snorre D. Øverbø, fagkoordinator - komm.
arkiv, prosjektleiing
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
Per Olav Bøyum, arkivar – privatarkiv
Erle Hind, musikkarkivar
Lars Berg Hustveit, informasjonsarkitekt

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, prosjekt koordinator
Torbjørn Aasen, arkivar
Vibeke Solbakken Lunheim, arkivar
Guro Flø, arkivar
Asta Vadset, arkivar
Jan Aakvik, Kulturnett Møre og Romsdal
Ottar Andre Breivik Anderson, SEDAK
Ragnar Albertse, Fylkesfotoarkivet
Ingunn Vestnes, arkivmedarbeidar
Sølvi Knutsen, arkivmedarbeidar
Kristian Hove, arkivmedarbeidar

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.  Hvilket fylke i Norge har flest kommuner?

2.  Og hvilket fylke har færrest kommuner (utenom Oslo)?

3.  Når ble Wikipedia lansert?

4.  Omtrent hvor mange artikler finnes det på Wikipedia?

5.  I hvilken by ligger arkivsenteret Dora?

6.  I hvilken kommune i Hordaland heter kommunesenteret Manger?

7.  Hvilken kommune har flest innbyggere, Bodø eller Sarpsborg?

8.  Hvor ligger Norges eldste barneskole? 

9.  Hvem er leder av Norsk kulturråd?

10.Hvor mange representanter satt i Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814?

REBUS
HVILKEN KOMMUNE ER DETTE?

10 spørsmål - svar:
1. Nordland, 44 kommuner    2. Vestfold, 14 kommuner   3. 15. januar 2001   4. Omtrent 30 millioner artikler, på 
287 språk    5. Trondheim    6. Radøy kommune (foto: Eva Aastrup Lia, Radøy kommune)   7. Sarpsborg. Ca. 54 000
innbyggere   8. I Bergen. Christi Krybbe skoler fra 1739 (Kilde, foto: Wikimedia Commons)   9. Anne Aasheim    
10. 112 representanter (eidsvollsmenn)

Rebus - svar: Horten kommune i Vestfold 
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