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Forenkling og effektivisering av de kommunale tjenestene har stor
oppmerksomhet blant kommunene i Norge. I dette nummeret av Arkheion
blir vi presentert for arbeidet med digitaliseringsstrategien i Drammen
kommune. Målet er å gi innbyggerne lettest mulig tilgang til viktig
informasjon - om det heter «rett på nett» eller «svar ut». Sak- og
arkivsystemet spiller en viktig rolle i denne prosessen. Skal det utvikles et
nytt system eller oppgraderer man det gamle? Fra Oslo kommune får vi en
status i arbeidet med innføringen av elektroniske tjenester. Det er en
utfordring i seg selv at alle virksomheter i hovedstaden skal ha ett felles sakog arkivsystem. Og flere vil få endringer i arkivstrukturen. Her beskrives
godt de utfordringer som møter oss i arbeidet med å effektivisere
arkivdanningen. Et verktøy på veien er velkjente arkivplan.no. Viktig
utviklingsarbeid er på gang – så følg med!
Vi går fra arkivdanning til effektiv skanning av papirarkiv. Ved IKA
Trøndelag har de satt opp en digitaliseringsfabrikk. Hvordan organisere et
prosjekt for skanning av byggesaksarkiv og eiendomsarkiv? I fabrikken tas
prosjektet ut i praksis. Her er det nyttig informasjon for alle som planlegger
å følge etter. Også fra den store deponeringsprosessen ved IKA Kongsberg
kan det være nyttige erfaringer å hente. Om lag 10 000 hyllemeter ble
deponert i løpet av sju måneder. Det skal planlegges og det setter spor.
Men ikke alt kan tas direkte inn i magasin. Noe tar veien via det nye
muggsaneringsanlegget. På sitt vis en nyvinning innenfor vår virksomhet.
Ved Oslo byarkiv har det vært stor aktivitet rundt tv-serien «Hvem tror du
at du er?» Mange søker sin slekt og ønsker å sjekke inn på byarkivet. Ikke
like lett å håndtere en slik tilstrømming, men du verden for et
utstillingsvindu. Kildene er mange innenfor kommunal sektor. Dette ser vi
også eksempel på fra Aust-Agder museum og arkiv. Gjennom kvinnen
Oselia blir vi trukket med på en vandring inn i et spennende kildelandskap.
Samme sted er det også eksempel på aktiv arkivformidling gjennom digital
arkiv-pushing og prosjektet Avtrykk på nett.
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DRAMMEN BYA R K I V
T E K S T : H A A KO N M E L A N D E R I K S E N
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Høsten 2014 vedtok Drammen bystyre en digitaliseringsstrategi som vil være det viktigste
styringsdokumentet i arbeidet med å forenkle og effektivisere kommunens tjenesteproduksjon i
årene fremover. Arbeidet skal ledes av en digitaliseringssjef, og det skal bygges opp en strategisk
digitaliseringsenhet i rådmannens stab. Parallelt har arbeidet med nytt sak- og arkivsystem startet,
der Drammen og andre samarbeidende kommuner har valgt dialogkonferansen som tilnærming til
leverandørene og nytt system.

Arbeidet med digitaliseringsstrategi
i Drammen kommune
Kommunens ressurser er stadig under press, og vi må derfor
tilpasse den kommunale tjenesteproduksjonen til forventningene som både innbyggere og næringsliv har. I løpet av
2014 utviklet vi derfor en digitaliseringsstrategi for hele
kommunen som ble vedtatt i bystyret 25. november 2014.
Strategien har fokus på hvordan IT kan forenkle tilgangen
til informasjon og tjenester, og herigjennom bidra til at vi
jobber smartere. Vi digitaliserer for å oppnå flere og bedre
tjenester, en åpnere og mer tilgjengelig kommune, bedre
ressursbruk og bedre beslutninger. Sak- og arkivsystemet er
en av de viktigste rammebetingelsene for digitaliseringsstrategien. Siden sommeren 2014 har Drammen og fire
nabokommuner jobbet for å etablere en felles prosess i
forhold til bytte av system i alle fem kommunene.
ORGANISERING

Det overordnede digitaliseringsarbeidet i Drammen

kommune ledes av HR- og utviklingsdirektøren, som er én av
seks direktører i rådmannens ledergruppe. Viktige forutsetninger for å sikre effektiv og samordnet ressursbruk er en
helhetlig oversikt over behov samt evnen til å prioritere tiltak
innenfor begrensede økonomiske rammer. For å lykkes med
dette skal digitaliseringsarbeidet i Drammen kommune styres
gjennom en tradisjonell bestiller-utfører-modell, der tverrgående og sektorielle digitaliseringsprogram vil bli prioritert i
en egen digitaliseringsenhet, kalt dSTAB. dSTAB skal ledes av
en digitaliseringssjef, og kommunen er nå i sluttfasen av en
ansettelsesprosess. Kommunens 14 programområder følges
opp av direktørene i rådmannens ledergruppe, og to styringsgrupper for digitalisering av ulike programområder er
allerede etablert. Første styringsgruppe ble opprettet hos
helse- og sosialdirektøren, den neste hos utdanningsdirektøren. En tredje styringsgruppe for de øvrige programområdene vil bli opprettet om kort tid.
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«RETT PÅ NETT» ER ET PROGRAM FOR
DIGITAL SELVBETJENING FOR
INNBYGGERE OG NÆRINGSLIV.
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I likhet med flere andre kommuner deltar Drammen i et
interkommunalt IKT-samarbeid. Drammensregionen IKT
(D-IKT) ble etablert i 2007, og består av kommunene
Drammen (66.000 innbyggere), Nedre Eiker (24.000
innbyggere), Røyken (21.000 innbyggere), Sande (9.000
innbyggere) og Svelvik (7.000 innbyggere). Med sine 55
ansatte er D-IKT i dag en av de største IKT-samarbeidene
i kommunal sektor. En av hovedgrunnene til at D-IKT ble
etablert var å sørge for at kommunene hadde samme IKTsystemer, slik at man hadde en stordriftsfordel av å drifte
samme løsning for alle fem kommuner. En annen viktig
grunn for opprettelsen av D-IKT var å kunne tenke
strategisk sammen om digitalisering og gjøre felles
bestillinger.
DIGITALISERING OG DIGITALE LEDERE

Tidligere var digitalisering å gjøre papirbasert informasjon tilgjengelig digitalt. I dag er mye av informasjon som
kommer inn allerede digital, og vår forståelse av hva
digitalisering er har endret seg i takt med endrede
forutsetninger og krav til helhetlig digital informasjonsforvaltning. Vi trenger derfor en oppdatert definisjon: en
definisjon som tar opp i seg at innbyggere og næringsliv
alltid er online gjennom mobiltelefonen; en definisjon
som kan ta opp i seg ”kundereisen”, slik at man gjennom
gode ytelser fra kommunen får oppfylt sitt behov på en
enkel, men riktig måte. Denne skal også ivareta informasjonssikkerhet og fremtidig utvikling i tråd med for
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eksempel strategier fra Difi og KS KommIT. Vi sier derfor
at Digitalisering er å oppfylle behov for rett person på en
uanstrengt, forbløffende enkel, og universelt tilgjengelig
digital måte ved å innføre en tilpasningsdyktig samhandling om data.
Det krever svært mye innsats og ressurser å digitalisere
en kommune, og ikke minst krever det at lederne går
foran. Med sine rundt 4500 ansatte – hvorav ca. 400 er
ledere, er Drammen blant de 10 største kommunene i
Norge. For å forberede lederne til å bli digitale ledere for
sine medarbeidere var digitaliseringsstrategien fokus på
ledersamlingen i Drammenshallen 10. desember 2014 @work. Der fikk lederne høre gjesteforelesninger om de
store trendene internasjonalt og hva som skjer nasjonalt fra
Difi. Bergen kommune dro det ned til kommunal praksis,
og fortalte hvordan de hadde jobbet systematisk med
strategi og organisering. Deretter var det parallellsesjoner
om gevinstrealisering, stordata, informasjonssikkerhet,
SvarUT og KS Læring. En av våre rektorer tok for seg
hvordan de kunne få med seg egne ansatte på endringsreisen. Lederne fikk også møte og lære av neste generasjon, nemlig elevene. Nye interne digitale tjenester for
ansatte ble presentert, og det var også anledning til å
prøve nye ”dingser” som 3D-printere, 3D-briller og roboter
til bruk i helse- og sosialsektoren for å nevne noe. Selv om
det krevde mye planlegging og tilrettelegging var det en
vellykket ledersamling og en god kick-off for digitaliseringsstrategien.

I etterkant av ledersamlingen viste det seg at metodikken
rundt gevinstrealisering hadde fenget, og at så mange
ønsket kurs, at vi fikk kursholdere til kommunen. Dette
handler om å kartlegge hvordan man gjør noe i dag,
hvordan man ser for seg å gjøre det i morgen, og hvilke
gevinster man kan oppnå: direkte budsjettmessige
gevinster og indirekte gevinster gjennom frigjort tid eller
økt kvalitet. Å få anledning til å avholde en gevinstøkt,
sitte sammen og ta tak i egne utfordringer, ga gode
resultater. En av gruppene kom tilbake og hadde spart 45
minutter hver morgen, og samtidig forsvart innkjøp av et
nytt verktøy.
INNBYGGER OG NÆRINGSLIV I FOKUS

Ledersamlinger og gevinstøkter hjelper oss å tenke hvem
vi er til for og hva vi kan gjøre for dem og hvordan vi kan
jobbe bedre for innbyggere og næringsliv. Effektive
digitale løsninger setter innbyggere i stand til å løse
oppgavene sine, og ved å tilby digitale kanaler som gir høy
service i form av fleksibilitet, tilgjengelighet og hurtighet
blir kommunen mer på linje med forventningene. Digital
selvbetjening via løsninger som er fullintegrerte med intern
arbeidsflyt er effektivt, og vi har derfor definert tre tiltak:
utarbeiding av en kanal- og servicestrategi, gjennomføring
av ”Rett på nett”-programmet og innføring av SvarUT.
”Rett på nett” er etablert i regi av D-IKT, og er et
program for digital selvbetjening for innbyggere og
næringsliv. I likhet med alle viktige strategiske beslutninger
i D-IKT er også dette programmet forankret i rådmannens
ledergruppe i alle fem kommuner. Kommunene er i gang
med ”Rett på nett”, og har så langt kartlagt sine innbyggerrettede innmeldingsprosesser i skole og barnehage,
slik at disse kan gjøres mest mulig likt.
SvarUT handler som kjent om digital utsending av post til
innbyggere og næringsliv. Et pilotprosjekt i regi av byarkivet startet opp i begynnelsen av 2014, og har tatt for
seg åtte arbeidsprosesser innenfor flere sektorer og
programområder. Eksempler på slike prosesser er søknad
om sanitærabonnement, søknad om ledsagerbevis og klage
på parkeringsgebyr. Pilotprosjektet ble satt i drift 15.
desember 2014, og erfaringene skal i løpet av våren
nedfelles i en evalueringsrapport. Så langt er erfaringene
positive, og det har generelt vært få problemer med
løsningen. I løpet av 2015 skal rådmannen fastsette
ambisjonsnivå for innføring av SvarUT for hele kommuneorganisasjonen, og deretter skal SvarUT rulles ut i løpet av
de neste årene. Ressursmessig er det så langt opprettet en
ekstra (fast) stilling i byarkivet for blant annet å jobbe med
innføring av SvarUT. I dSTAB vil det også blir opprettet nye
stillinger i tiden fremover. Tilbakemeldinger blant annet fra
deltakere i pilotprosjektet viser at mange er motiverte for
å gå i gang med SvarUT, og at man ser at dette er en klar
forenkling av arbeidsprosessene for kommunen.

NYTT SAK- OG ARKIVSYSTEM

Drammen kommune har i mange år vurdert å skifte sak- og
arkivsystem, og det ble allerede i 2010 bevilget penger til et
forprosjekt. På grunn av budsjettkutt ble imidlertid disse
pengene trukket tilbake, og det var først i forbindelse med
bystyrets behandling av 1. tertialrapport 2014 at det ble
bevilget penger til dette. 1 million kroner er satt av til
arbeidet med forprosjektet. Neste mål er å få realisert
investeringsmidler til nytt system, noe som tidligst kan skje
mot slutten av dette året, i forbindelse med behandling av
økonomiplan for 2016.
Arbeidet med forprosjektet startet sommeren 2014, og
på grunn av samarbeidet i D-IKT ble det raskt klart at alle
fem kommuner måtte være en del av prosessen.
Samarbeidet fikk en litt vanskelig start, på bakgrunn av
uenighet blant kommunene om oppgradering av det
nåværende sak- og arkivsystemet. Drammen var klar på at
man ønsket nytt system fremfor oppgradering, mens de
andre kommunene ønsket oppgradering fremfor et nytt
system. Løsningen ble at de andre kommunene oppgraderte, men at alle kommunene ønsket å være med i den
prosessen som Drammen skulle starte opp. Arbeidet i forprosjektet har også vært preget av at vi ikke kun ønsker å
tenke tradisjonelt sak- og arkivsystem, men en løsning for
helhetlig informasjonsforvaltning.
Vi ble inspirert av den måten Bergen kommune kjørte sin
prosess på til anskaffelse av nytt sak- og arkivsystem og som
innebar en dialogkonferanse. Sammen med de andre
kommunene i D-IKT har vi derfor invitert potensielle
tilbydere og leverandører til en slik dialogkonferanse der
hensikten er å utvide kommunenes kunnskap om hva
leverandørmarkedet kan tilby og levere, samt få et best
mulig beslutningsgrunnlag for anskaffelse av en løsning for
helhetlig digital informasjonsforvaltning. Vi har også valgt
å legge inn to faglige foredrag, som vi håper skal fungere
som en introduksjon til både selve prosessen og som en
intern opplæring. I tillegg skal det avholdes egne møter
med utvalgte leverandører, som blant annet skal svare på
konkrete utfordringer som er gjort kjent på forhånd.
Dialogkonferansen går over to dager, 27. og 28. april.
Vi er spent på hva dialogkonferansen vil føre til, og om
denne formen for tilnærming til leverandørmarkedet er
fruktbar og god nok som et utgangspunkt for videre arbeid
med kravspesifikasjon. Målet er å sette i gang arbeidet med
kravspesifikasjon våren 2015, og at arbeidet sluttføres ved
årsskiftet. Selv om flere interne ressurser skal bidra i
arbeidet med kravspesifikasjon, må allikevel det meste av
kompetansen kjøpes eksternt. Det vil derfor bli utlyst en
konkurranse om dette rett etter dialogkonferansen.
Drammen har tatt noen viktige steg i forhold til det å
digitalisere kommunen, og de neste par årene vil være
avgjørende for om vi lykkes i arbeidet. Digitaliseringsstrategien, sammen med viktige anskaffelser og
investeringer på systemsiden, er et godt grunnlag for
å kunne forenkle og effektivisere. •
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B YA R KIVET, KULTURETATEN OSLO KOMMUNE
T E K S T : C E C I L I E KO R N S Æ T H E R

Oslo kommune satser betydelig på innføring av elektroniske tjenester til erstatning for manuelle
prosesser og papirbaserte rutiner. Ny teknologi og endrede arbeidsprosesser skal gi brukeren
(innbygger og næringsliv) tilgang til kommunens tjenester når som helst på døgnet, hele uken
gjennom. Det hele må hvile på en grunnmur av holdbar og stabil IKT-infrastruktur, reflektert
IKT-arkitektur, klargjørende IKT-reglement og en gjennomgående bevissthet om informasjonssikkerhet og personvern.

Digitalisering i Oslo kommune
2014 - 2018
GODE LØSNINGER FOR DATAFANGST OG ELEKTRONISK
ARKIV ER EN SELVFØLGE

Kommunens arbeid med utvikling av elektroniske
tjenester har pågått lenge. Byrådet vil modernisere,
fornye og forenkle, og i byrådserklæringen av 2011 kan
man lese at Byrådet vil:
• Begrense skjemaveldet, begrense byråkratiske prosesser
og offentlige avgifter
• Utvikle flere og bedre elektroniske tjenester
• Etablere en egen selvbetjeningsportal der alle digitale
tjenester for innbyggerne er samlet
• Innføre elektronisk saksbehandling og kommunikasjon
mellom borger og kommune som hovedprinsipp, men
samtidig ivareta og legge til rette for dem som ikke
bruker digitale løsninger
• Frigi offentlig grunndata, som kartdata, slik at hvem
som helst kan bruke dem
• Legge til rette for at kommunen i størst mulig grad
bruker åpne IT-standarder og filformater. Og at
kommunen gjenbruker IT-løsninger fremfor å utvikle
dem selv.
Det siste punkt er ikke minst viktig. Gjenbruk av egne og
andres løsninger skal gjøres der dette er mulig. Bergen
kommune har i så måte vært en foregangskommune ved
sin utvikling av SvarUt løsning, som andre, også Oslo
kommune nå har tatt i bruk.
Det har vært viktig å kunne tilby flere elektroniske
tjenester til innbyggere og næringsliv på en samlet og
brukervennlig måte gjennom digitale kanaler.
Ambisjonsnivå og visjoner for kommunen er avgjørende
for å stake ut retningen både administrativt og
investeringsmessig for kommunen. Byrådet har lagt
følgende ambisjonsnivå til grunn:
• Brukerfokus – evne til å effektivisere og fornye seg
• Flere innbyggere og dermed flere henvendelser –
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digitale tjenester skal håndtere økningen
• Samhandling med innbyggere og næringsliv – enklere
og raskere
Ambisjonsnivået innebærer at kommunen skal prioritere
økt tjenesteytelse til lavere kost gjennom fokus på
brukernes behov for enklere og raskere samhandling med
kommunen.
I kommunens satsning på elektroniske tjenester ble det
først prioritert tjenester fra noen utvalgte virksomheter i
kommunen. I disse «pilotvirksomhetene» ble den
tradisjonelle saksbehandlingen i utvalgte tjenesteområder
kartlagt og gjennomgått fra nåsituasjon til ønsket
situasjon. Behovet for utvikling av nødvendig
fellesfunksjonalitet kom dermed tydeligere frem.
Det er i dag planlagt og utformet elektroniske tjenester
innenfor områdene:
• Barnehagesøknader
• Plan- og byggesaker
• Serverings-, salgs-, og skjenkebevillinger
• Tjenester fra Kemneren
• Tjenester fra ulike funksjonelle- og tekniske
fellesløsninger
Kommunens samhandling med og tjenesteytelse for
innbyggerne og næringsliv innebærer økt selvbetjening
for kommunens brukere og gjør det nødvendig å etablere
funksjonelle og stabile helelektroniske prosesser i saksbehandling. Oslo kommune har ca. 54 arkivskapende virksomheter, hvorav kun 18 pr. i dag har godkjent elektronisk arkiv. I tillegg kommer underliggende virksomheter
som f.eks. kommunenes ca. 150 skoler og et stort antall
tjenestesteder hvor nærmest all arkivering pr. i dag foregår på papir. Som et ledd i den helhetlige strategien om
elektroniske tjenester er det et mål at også saksbehand-
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ling og arkivering skal foregå elektronisk. Det ble i 2014
derfor opprettet et prosjekt – eArkiv-prosjektet *) – som
skal utrede ulike alternativer for helhetlig løsninger innen
arkivområdet for hele kommunen. Av de utredningene
eArkiv-prosjektet har gjort foreløpig, er anskaffelse av ett
sak- og arkivsystem med separate installasjoner i flere av
kommunens virksomheter den løsningen som virker mest
hensiktsmessig med tanke på gjennomførbarhet og
kostnader. Dersom dette blir vedtatt skal eArkiv-prosjektet
gjennomføre en anskaffelsesprosess for å etablere felles
innkjøpsavtale.
Å innføre ett sak- og arkivsystem i alle Oslo kommunes
virksomheter er i seg selv et stort prosjekt. Som nevnt har
de fleste virksomheter i Oslo kommune papirarkiv, selv om
de fleste har elektronisk journal. Det er et krav i arkivlov
med forskrifter at man ved overgang fra papirarkiv til
elektronisk arkiv gjør et periodeskille i det aktive arkivet. I
utgangspunktet er det mulig for de 18 virksomhetene med
elektronisk arkiv å konvertere sine data rett inn i det nye
systemet uten å periodisere. Dette forutsetter at det ikke
gjøres noen strukturelle endringer i arkivet. I og med at en
av tingene som vurderes i eArkiv-prosjektet er hvorvidt
enkelte virksomheter bør ha felles system, så er det mye

mulig at flere vil få en endring i arkivstrukturen. Dersom
det er et mål å bli kvitt papiret, så er det også mange
virksomheter som er nødt til å skaffe integrasjoner mellom
fagsystemene de bruker og det nye sak- og arkivsystemet.
Dette kan også medføre et behov for endring i arkivstrukturen. Det er i tillegg lite hensiktsmessig å gjøre en
slik konvertering dersom det uansett er lenge siden forrige
periodisering. Alt i alt er det sannsynligvis ytterst få
virksomheter som ikke må periodisere ved innføring av det
nye systemet fra eArkiv-prosjektet. Som alle vet, er
periodisering og overgang til elektronisk arkiv en tid- og
resurskrevende oppgave. Det er nødvendig med god
planlegging og det må settes av budsjettmidler til
gjennomføringen i virksomheten. Det er også påkrevd at
det deponeres et uttrekk av de systemene man periodiserer i. De fleste virksomheter må beregne kostnader til
konsulent i forbindelse med dette. I tillegg til periodiseringen må man kartlegge eksisterende rutiner og lage
nye rutiner for virksomhetens nye elektroniske hverdag.
Det er altså en stor utfordring å få hele Oslo kommune
over på elektronisk arkiv, men absolutt ikke uoverkommelig dersom alle virksomhetene prioriterer og planlegger
en slik overgang.

>>>

*) Prosjektet er uavhengig av og må ikke forveksles med Riksarkivets earkiv-prosjekt.
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MYE SPENNENDE SKJER I OSLO
KOMMUNE PÅ ARKIVOMRÅDET DE
NESTE ÅRENE!
>>>

Gjennomføringen av eArkivprosjektet vil være viktig dersom Oslo
kommune skal nå sine mål vedrørende elektroniske tjenester og
elektronisk saksbehandling. For øvrig
vil en overgang til elektronisk arkiv og
opprettelse av elektroniske tjenester
alene ikke gi en mer effektiv
dokumentfangst og fjerne manuelle
prosesser. Dersom man skal høste gevinst i form av
effektivisering er det helt avgjørende at man tenker
helhetlig rundt elektronisk dokumentbehandling. Det
forutsetter at man ikke bare tenker på hvordan man gjør
en tjeneste tilgjengelig på nett for brukere, men også
hvordan informasjonen fra tjenesten mottas, registreres,
saksbehandles, arkiveres og bevares i virksomheten.
Det finnes flere eksempler i offentlig forvaltning på
fagsystemer og webskjema som er opprettet, hvor
mangelen på en slik helhetlig tankegang har gjort at
arbeidsmengden har økt hos arkivet heller enn å forenkle
prosessen. Oslo kommunes relativt nye HR-system er et
eksempel her. HR-systemet er et fagsystem som håndterer
personal og lønn i Oslo kommune. Systemet har dog vært
en utfordring for dem som skal sørge for at informasjonen i HR-systemet blir behandlet og arkivert etter
gjeldende lover og regler. Utfordringen har kanskje vært
størst for de virksomhetene som har elektronisk journal,
men ikke har elektronisk arkiv da disse, i tillegg til å
måtte importere og korrekt registrere informasjonen inn i
sitt sak- og arkivsystem, også må skrive ut og arkivere alle
dokumentene på papir. I for eksempel en ansettelsessak
kan dette fort dreie seg om over 200 dokumenter.
Det er viktig å presisere at HR-systemet ikke er trukket
frem for å kritisere systemet i seg selv. Det er et faktum
at det å ta i bruk både dette og andre fagsystemer, og
eventuelle web-skjema for øvrig, gjøres som et ledd i et
ønske om effektivisering av arbeidsprosesser. Til dels gjør
de også ofte det, men ofte vil gevinsten som tas ut ett
sted fører til større arbeidspress i arkivet. En løsning er å
lage integrasjoner mellom fagsystemer eller web-skjema
og sak- og arkivsystemet slik at informasjonen som
produseres importeres rett inn i sak- og arkivsystemet.
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Det som for øvrig er en hindring for at en slik integrasjon
skal bidra til effektiv elektronisk arkivering i Oslo
kommune pr. i dag, er en utdatert arkivnøkkel og
mangelen på en bevarings- og kassasjonsplan. Det er helt
avgjørende for et arkiv å ha en fungerende arkivnøkkel
og en oppdatert bevarings- og kassasjonsplan for å
effektivisere arkivdanningen. Uten disse verktøyene er
det nærmest umulig å strukturere og forvalte
informasjonen i arkivet på en god måte. Et problem er for
eksempel at arkivet vil være nødt til å gå igjennom alt av
dokumentasjon i arkivet i etterkant for å gjøre en
bevarings- og kassasjonsvurdering, istedenfor at dette blir
gjort allerede ved opprettelsen av et dokument. I et
Noarksystem er det mulig å legge inn automatisk
kassasjon på valgt nivå i arkivnøkkelen. Dersom man
hadde en oppdatert arkivnøkkel og bevarings- og
kassasjonsplan, ville det da være fullt mulig å
automatisere både journalføringen, arkiveringen og
kassasjonen av informasjon som importeres inn i sak- og
arkivsystemet. En slik automatikk er ikke mulig i dag
blant annet fordi det ikke er gjort en bevarings- og
kassasjons vurdering av informasjonen som skapes i
virksomheten og fordi dagens arkivnøkkel ikke
gjenspeiler de faktiske arbeidsprosessene i kommunen. I
noen tilfeller finnes det ikke koder i nøkkelen for
oppgaven som utføres, og i andre tilfeller tilhører
dokumenter fra en og samme arbeidsprosess forskjellige
koder.
Dette betyr at dersom Oslo kommune skal oppnå full
gevinst av sine planer om elektroniske tjenester, effektiv
datafangst og elektronisk arkivering, så er det avgjørende
at man får på plass en ny arkivnøkkel og bevarings- og
kassasjonsplan. Som fagenhet for arkiv i Oslo kommune,
vil det være Byarkivet i Oslo som må planlegge og
koordinere et slikt arbeid, men selve kartleggingen må
gjøres av virksomhetene. Byarkivet har allerede begynt
planleggingen og målet er foreløpig å ha dette klart før
virksomhetene starter sin overgang til elektronisk arkiv i
forbindelse med eArkiv-prosjektet.
Det er altså mye spennende som skjer i Oslo kommune på
arkivområdet de neste årene! Følg med! •

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE
T E K S T: O L E S T I A N H O V L A N D

Arkivplan.no skal bli eit endå betre verktøy. Utviklingsarbeidet er i gang
og vi er i ferd med å prioritere tiltaka som skal gjerast.

Arkivplan.no mot nye høgder
Arkivplan.no har heilt sidan etableringa i 2003 vist seg å vere
eit etterspurt og nyttig verktøy, og kan utan tvil seiast å ha
vore ein suksess. Det er i skrivande stund 413 offentlege og
private etatar som brukar arkivplan.no. Over 370 av desse er
kommunar eller fylkeskommunar. Tenesta vart i si tid utvikla
av Arkivplan.no AS (då Nexus group) og fleire av kommunearkivinstiusjonane i landet med støtte frå ABM-Utvikling.
No er vi til saman 20 kommunearkivinstitusjonar som
samarbeidar om tenesta og som er medeigarar.
Arkivplan.no har såleis brukarar frå heile landet og er eit
verktøy for både småkommunar og store bykommunar og
fylkeskommunar. At den femner så vidt og har ei så stor
tilslutning er eineståande i seg sjølv, og syner at vi gjorde ein
god jobb den gongen vi skapte tenesta. Vi må like fullt innsjå
at det er på tide å gjere nokre grep for å imøtekomme
behova til dei ulike brukargruppene. No skal løysinga difor
bli endå betre.
KVA SKAL FORBETRAST, OG KVEN SKAL GJERE JOBBEN?

Utviklingsarbeidet er i gang. Det er lagt opp til eit treårig løp
der kommunearkivinstitusjonane bidreg med 6000 kroner og
Arkivplan.no bidreg med 200 arbeidstimar årleg. Fyrste
lansering av nye løysingar vil skje i løpet av september i år. Så
langt i prosessen har vi arbeidd med å kartlegge og å velje ut
tiltak som vil gjere løysinga betre for dei ulike brukargruppene. Dei viktigaste brukargruppene er sakshandsamarar, arkivtilsette, dei som driv rådgivingsarbeid og dei
som driv tilsynsarbeid. Vi har difor sett ned ei utviklingsgruppe som representerer alle desse brukarane, og som har

Frå utviklingsarbeidet i 2003. Arkivplan.no vart i si tid utvikla
av Arkivplan.no AS (då Nexus group) og fleire av
kommunearkivinstiusjonane i landet med støtte frå ABMUtvkling. No er vi til saman 20 kommunearkivinstitusjonar
som samarbeidar om tenesta og som er medeigarar. Frå
venstre: Yngve Tvedt (Arkivplan.no AS), Jan Tore Helle (den
gongen IKA Møre og Romsdal), Ole Stian Hovland
(Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane) og Christian Lundvang
(Arkivplan.no AS). (Foto: IKA Møre og Romsdal).

erfaringar frå arkivplanarbeid i ulike samanhengar. Desse er
no med i utviklingsgruppa: Marianne Rotvær (Kristiansund
kommune), Ann-Kristin Gaare (Flora kommune), Birte Young
(Øygarden kommune/IKA Hordaland), Sigve Espeland (IKA
Rogaland), Sveinung Meyer Svendsen (IKA Nordland), Geir
Ivar Tungesvik (Riksarkivet), Christian Lundvang (Arkivplan.no
AS), Andreas Lied (Arkivplan.no AS) og Ole Stian Hovland
(Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane/prosjektleiar).
Utviklingsgruppa er underlagt ei styringsgruppe som
representerer kommunearkivinstitusjonanen. I styringsgruppa sit desse: Geir Håvard Ellingseter (IKA Møre og
Romsdal), Arnt Ola Fidjestøl (Fylkesarkivet i Sogn og
Fjordane) Jan Tore Helle (Bergen Byarkiv), Torleif Lind (IKA
Kongsberg), Rune Lothe (IKA Hordaland), Pål Mjørlund (IKA
Opplendene) og Ole Stian Hovland (Fylkesarkivet i Sogn og
Fjordane).
Vi er inne i ein viktig fase i utviklingsarbeidet, der vi no
skal prioritere mellom ulike utviklingstiltak som skal
gjennomførast før «sleppet» i september. Tiltaka er resultat
av ein workshop vi hadde på Gardermoen i mars, der både
utviklingsgruppa og styringsgruppa var tilstades. Vi må velje
ut dei tiltaka som vil ha størst nytte for brukarane, og
vurdere dei opp mot kor krevjande dei vil vere å få til. Det er
kome mange gode innspel og vi er trygge på at arkivplan.no
skal verte eit endå betre teneste.
Utviklingsarbeidet har eit treårig løp, og no er det dei
fyrste tiltaka som skal prioriterast. Har de spørsmål om
arbeidet, eller innspel til utviklingsgruppa, kan de ta kontakt
med ole.stian.hovland@sfj.no

Vi er inne i ein viktig fase i utviklingsarbeidet, der vi no skal
prioritere mellom ulike utviklingstiltak som skal gjennomførast
før «sleppet» i september. Biletet er teke på workshopen vi
hadde på Gardermoen i mars. Frå venstre: Marianne Rotvær,
Ann-Kristin Gaare, Ole Stian Hovland og Pål Mjørlund.
(Foto: Christian Lundvang)
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I K A T RØNDELAG IKS

:

T E K S T : J A N B Ø R R E S O LV I K

På representantskapsmøtet 18. april 2012 ved Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS, ble styret gitt
fullmakt til å gå videre med sak om etablering av skannerløsning for IKA Trøndelag sine eiere.
Styret forela for representantskapsmøtet ett år senere en sak der det ble vedtatt å etablere et
prosjekt for skanning av byggesaker sammen med kommunene Klæbu, Malvik og Trondheim.

Digitaliseringsfabrikken
ved IKA Trøndelag
Prosjektmål var som følger:
Det utvikles en åpen løsning for byggesaksarkiv basert
på Noark 5 og som innehar følgende deler:
• automatisk etterbehandling av byggesaksfiler som
er skannet
• oppslag i matrikkelen for å sikre kvaliteten på
eiendomsdata og som støtter GEO-integrasjonstandarden
• brukergrensesnitt for registrering, søk i og endring
av byggesaker som er skannet

Tiltak 2014-2018:
IKA Trøndelag har i samarbeid med et utvalg av sine
kommuner inngått i et utviklingsprosjekt for å utvikle
programvare for digitalisering basert på Noark 5, samt
å etablere produksjonsmiljø i egne lokaler
(Båtmannsgata 4).
Skanning av byggesaksarkiv vil starte i 2014 for de
medlemskommuner som er interessert i en slik
tjeneste. Dette vil være en tjeneste som i første
omgang kun vil gjelde for IKA's medlemmer.

IKA Trøndelag hadde da følgende målsetting i sin
Strategiplan for 2014 - 2018:

Det ble satt ned en prosjektgruppe med prosjektleder
fra Trondheim Kommune siden kommunene Klæbu,
Malvik og Trondheim hadde fått tildelt skjønnsmidler
fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag for ett slikt prosjekt.
Prosjektoppdrag var "Byggesak i åpen Noark 5 kjerne"
der IKA Trøndelag og Norse Digital AS (Tidl NXC) ble
invitert til å delta i utviklingsprosjektet, der det skulle
utvikles en arkiv- og innsynsløsning for byggesaker
basert på dots-kjernen (Noark 5).

Målsetting:
Som følge av vedtak i representantskapsmøtet skal
IKA Trøndelag i løpet av 2013/2014 etablere en
tjeneste for digitalisering av byggesaksarkiv.
Løsningen skal etableres på grunnlag av Noark 5 for å
muliggjøre fullelektronisk bruk og bevaring av
materialet i etterkant.
PROSJEKT
MALVIK

Innsyn og
skanning
byggesaker

PROSJEKT
KLÆBU

PROSJEKT
TRONDHEIM

Innsyn
byggesaker

BEHOV KNYTTET TIL
SKANNING OG INNSYN

BEHOV KNYTTET TIL
SKANNING OG INNSYN

SKJØNNSMIDDELPROSJEKT
MALVIK,
KLÆBU OG
TRONDHEIM

Skanning
og innsyn i
byggesaksarkiv

IKA OG NXC
UTVIKLINGSPROSJEKT:
BEHOV KNYTTET TIL
SKANNING OG INNSYN
I BYGGESAKSARKIV

Byggesaksarkiv
i åpen Noark 5kjerne

BEHOV KNYTTET TIL
SKANNING OG INNSYN

Prosjektene med skisse av avhengigheter. IKA Trøndelag stod som prosjekteier i utviklingsprosjektet.
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Funksjonalitet som skulle dekkes var:
• Registrering av metadata knyttet til skannede
byggesaker ved hjelp av oppslag i matrikkelen for å
sikre kvaliteten på eiendomsdata og som støtter
GEO-integrasjonstandarden
• Automatisk OCR og konvertering til arkivformat av
byggesaksfiler som er skannet
• Kobling av skannet fil og metadata
• Brukergrensesnitt for søk i digitaliserte byggesaker
• Brukergrensesnitt for endring av metadata og
innhold i byggesaksfilene
Effektmål i prosjektene:
• Trondheim, Malvik, Klæbu og andre eierkommuner
av IKA får en digitaliseringsløsning for
byggesaksarkiv
• Digitalisering av andre typer arkivserier
• Erfaring med Noark 5 for bruk til andre arkiv
• På sikt en nasjonal løsning
Oppstart for utviklingsprosjektet var medio februar 2013,
der det ble delt opp i 3 sprinter; Sprint 1 - Registreringsbilde, Sprint 2 - Redigering og Administrasjon, og Sprint 3
- Søk og etterbehandling. Anskaffelse av utstyr til
skannerfabrikken i Båtmannsgata ble startet opp på
høsten 2013, der det ble sendt ut et minianbud til
utvalgte leverandører (total anskaffelses var mindre enn
terskel verdi på kr 500 000,-) på alt utstyr til fire
skannerstasjoner inkludert én stor rulleskanner.
12. mars 2014 ble Documaster Dots versjon 1.0 gitt
endelig godkjenning som Noark 5-løsning som "kjerne for

integrering med systemer uten sakarkiver" av Riksarkivet.
Og i slutten av mars 2014 var IKA Trøndelag i produksjon
med skanning av byggesaksarkivet til Malvik Kommune,
som var det første skanningsoppdraget for IKA Trøndelag.
Dette byggesaksarkivet var totalt på 44 hyllemeter og
bestod både av ordning, kategorisering og skanning. Det
ble ferdig skannet 1. desember 2014 med en total på ca.
20 000 byggesaker. Malvik Kommune driftet program og
database på egne servere.
I november 2014 var det oppstart på Klæbu kommunes
byggesaksarkiv, som ventes avsluttes før 1. mai 2015. I
tillegg har Frosta Kommunes byggesak- og oppmålingsarkiv blitt skannet og ferdigstilt (ferdig uke 16 i 2015)
med totalt ca. 5000 byggesaker. Og i april 2015 er det
startet med skanning av Rissa kommunes eiendomsarkiv
som totalt er på ca. 60 hyllemeter.
Forskjellen på ett byggesaksarkiv og et eiendomsarkiv er
at byggesaksarkivet kun inneholder byggesak og
fradelingsaker, mens eiendomsarkiv kan inneholde flere
arkivdeler (for Rissa er det både byggesak, landbruk og
skogbruk). Både Klæbu og Frosta valgte fjerndrift via Norse
Digital AS (Tidl NXC) mens Rissa drifter alle servere selv.
Prosessen for skanning av byggesaksarkiv er:
• Skannerpersonell ordner og eventuelt kategoriserer
byggesaksarkivet før skanning (de fleste kommuner
velger nå skanning uten kategorisering der en mappe
er en byggesak noe som ca. halverer selve
skannerjobben)
• Forhåndsregistrering av byggesaken i Documaster hos

>>>
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kommunen med utskrift av skannerid (QR-ark)
• Skann inn byggesaksmappen med QR-ark i PDF-format
via PixEdit og overføres kommunen på kryptert
kommunikasjon
• Konverteres til PDF/A format og OCR behandles i
kommunens Documaster
Scan on Demand (skanning av byggesaksmapper som er
sendt til skanning, men ligger i kø) gjøres direkte etter
behov fra kommunen. Skannerfabrikken hos IKA
Trøndelag sjekker det som er skannet via stikkprøver og
godkjenner til slutt alt skannet materiell (etter
godkjenning er det kun PDF/A-fil som er tilgjengelig i
Documaster). IKA Trøndelag holder også kurs i bruk av
Documaster for de kommuner som har systemet eller
har påbegynt skanning av byggesaksarkiv.

Totalt har nå skannerfabrikken hos IKA Trøndelag pr.
april 2015 seks stasjoner; fire bordskannerstasjoner og to
rulleskannerstasjoner.
Videre utvikling av Documaster er at en ser på muligheten for å skanne andre arkivdeler enn byggesak – i
første omgang andre eiendomsarkivdeler (Landbruk,
Skogbruk, Oppmåling etc.). Senere blir det andre
arkivdeler som ikke baserer seg på gårds- og bruksnummer.
I tillegg vil det bygges inn flere forbedringer som
rapporteringsmodul, PDF-light versjon av filer (noen
skannede filer kan til tider bli store), snuing av
feilskann osv.
Alle slike endringer utarbeides i tett samarbeid
med brukerne og leverandør. •

«Redningsarbeid for unge piker som er
kommet ut i gatelivet»
Bergens Moralvernforening ble stiftet 2. mai 1882 under
navnet «Foreningen mot den offentlige usedelighet».
Det var en idealistisk forening med religiøs og
misjonerende ånd, hvis formål var å motarbeide
usedeligheten i Bergen by. Styret var sammensatt av
menn med teologisk bakgrunn, leger, politiembetsmenn
og skolefolk. I 1897 ble det åpnet opp for kvinnelige
styremedlemmer.
Allerede i 1879 hadde Bergens Teologiske Forening
møter for å diskutere hvordan prostitusjon, spesielt den
offentlige, kunne motarbeides. Da foreningen i 1912
skiftet navn til «Bergens Sedelighetsforening», var det
fordi offentlig prostitusjon var opphevet, og navnet
passet ikke lenger til foreningens oppgaver. Foreningen
arbeidet videre med blant annet å få ansatt kvinnelige
politibetjenter, de rettet et årvåkent blikk mot «tvilsomme kinematograf-forestillinger» og de bidro med
økonomisk hjelp til unge piker som var reist over til
England for å søke lykken. De rettet også oppmerksomheten mot de «moralske farer som lurte ved flåtebesøk i
byen», og ikke minst arbeidet de for å forebygge
sedelighetsforbrytelser mot barn. Foreningens første
overordnede prosjekt var imidlertid å etablere et
«redningshjem for faldne kvinner». Ved hjelp av
økonomisk støtte fra «Samlaget» (Vinmonopolets
forløper), ble «Magdalenahjemmet» grunnlagt i 1882.
På 1930-tallet var fokus rettet mot etablering av et
tilfluktshjem, «nattely med nattmisjon», til unge piker
som var kommet «ut i gatelivet».
Et ledd i sedelighetsarbeidet var å arrangere
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«mødremøter» rundt om i byens menighetshus med
bevertning, foredrag og annen oppbyggelig
underholdning.
Det arkivmaterialet som Bergen Byarkiv oppbevarer
etter Bergens Moralvernforening inneholder blant annet
en forhandlingsprotokoll, noe korrespondanse,
regnskapsmateriale, medlemsfortegnelse for perioden
1900-1939 og avisutklipp.
Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv

Arkiv: BBA-2852 Bergens Moralvernforening.

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

/

JUNE WAHL

Etter mange år i midlertidige lokaler som ikke lenger tilfredsstilte arkivlovens forskrifter, flyttet
IKA Kongsberg i 2014 inn i nytt arkivbygg, spesialbygd for formålet.

Deponeringsmaraton
Tidligere magasiner tilfredsstilte ikke
kravene og lå spredt på fem ulike steder
i Kongsberg. Samtidig satt våre eiere
med store mengder eldre og avsluttede arkiver, som de på grunn
av IKA Kongsbergs plassproblemer
ikke hadde kunnet deponere.
Riksarkivaren hadde gitt våre
eiere dispensasjon ut 2014, så
innen den tid måtte alt være
«i hus» i vårt nye magasin.
I februar i fjor startet IKA
Kongsberg flyttingen av tidligere deponerte arkiver fra
gamle utidsmessige arkivrom til
et nytt moderne magasin i
Archon. Bygget som helhet
overtok vi først 24. mars 2014. Da
kunne opptakten til deponeringer
fra 39 eiere for alvor begynne. I mai
2014 stod første eier på døra med
flotte pakkelister og stappfull lastebil.
Sent i februar 2015 vinket vi siste eier
avgårde i denne omgang.

Deponering fra Horten kommune
Foto: Ina Halle-Knutzen

Uansett hva som var den
egentlige starten, så vil
akkurat 2014 bli stående som
et merkeår i IKA Kongsbergs
historie. Først og fremst
som et gledens år – året vi
kunne overta og flytte inn
i Archon, men også som et
svært krevende år, med
både arbeidsoppgaver og
arbeidsmengde langt unna
det vi har vært vant til over
tid. Samarbeidet med våre
eieres arkivtjenester har vært
tett og intenst. Krevende for
både dem og oss, men også
givende og veldig nyttig. Vi har
lært mye om både arkiv og hverandre gjennom denne prosessen.
KARTLEGGE - FORBEREDE

UBESTEMMELIG START

Hva var egentlig startskuddet for dette maraton av en
deponeringsrunde? Var det da vi, 6. mai i fjor, spente og
med oppbrettede ermer ønsket Telemark fylkeskommune, som første eier, velkommen med sine ca. 400
hyllemeter? Eller var det 6. januar 2014, da vi sendte ut
veiledning og utfyllingslister til våre arkivledere? Kanskje
må vi tilbake til samarbeidsmøtet vi avholdt med våre
eiere i november 2013? Bør vi kanskje også regne med
runden vi hadde fra februar til april 2013 med innrapportering av antall hyllemeter deponeringsklart arkiv
fra alle våre eiere? Kan hende det blir riktigere å regne
fra da representantskapet i april 2012 fattet vedtak om å
bygge nytt arkivbygg? Eller må vi rett og slett helt
tilbake til da IKA Kongsberg, enda 10 år tidligere,
begynte å legge de første planen for nytt arkivbygg?

Deponeringsprosessen startet i mai, og fortsatte
gjennom hele året. Ved utgangen av 2014 hadde 30
eiere gjennomført sine deponeringer etter planen, mens
ni eiere hadde fått utsettelse til januar og februar 2015.
Men deponeringsprosessen startet egentlig lenge før
mai 2014. I januar 2013 hadde vi første planleggingsmøte hos IKA Kongsberg, og i februar/mars sendte vi ut
et spørreskjema til alle våre eiere, for å kartlegge hva
som skulle ha plass i vårt nye magasin. Tallene og
svarene fra kartleggingen har dannet utgangspunkt for
både flytting av allerede deponerte arkiv, og for beregning av plass til de deponeringene som skulle komme
2014. I november 2013 holdt vi et informasjonsmøte for
å forberede oss alle best mulig på prosessen som stod
foran oss.

>>>
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Tiden fram til vi startet mottak av deponeringer i mai
2014, ble brukt til å flytte ca. 5000 hyllemeter fra våre
ulike magasiner til Archon, og til forberedelser til den
store deponeringsdugnaden. Vi samarbeidet tett med
arkivlederne, og det ble mye reisevirksomhet for å bistå
arkivtjenesten i forhold til hva som skulle til depot,
hvordan pakke og merke, og hvordan føre deponerings- og pakkelister. Noen arkivtjenester valgte også
å komme hit til Archon for å forberede seg til deponeringen. Til sammen var arkivledere og arkivmedarbeider
fra syv eiere her i en eller flere dager for å lære.
Vi hadde på forhånd sendt ut en veiledning for
hvordan planlegge og gjennomføre deponeringen,
samt lister som skulle fylles ut for å vise hva som ble
deponert. Det skulle skilles mellom administrativt arkiv
og rettighetsdokumentasjon (mapper på personer) i
listene. Vi satte som krav at deponeringslistene skulle
sendes elektronisk til IKA senest tre uker før avtalt
deponeringsuke. Vi anså tre uker som et minimum i
forhold til den tiden vi ville trenge på å gå gjennom
listene, be om eventuelle korrigeringer, og å starte
prosessen med å planlegge oppsett i magasinet.
Planleggingen av oppsett i magasinet ble særlig viktig
for de eiere vi hadde en del arkivmateriale fra tidligere,
da den nye deponeringen skulle flettes sammen med
tidligere deponerte arkiv.
TEORI OG PRAKSIS

Det ble en del oppfølging for å få oversendt
deponeringslistene, og det ble en del utfordringer i
planleggingsarbeidet vårt, pga. lister som kom lenge
etter fristen. Det var stor spredning i kvaliteten på
deponeringslistene vi mottok. Alt fra lister satt opp slik
vi setter opp arkivene på hylla (etter arkivskaperkoder
og allment arkivskjema), til lister hvor det knapt var
skilt på arkivskapere. Mange uklarheter klarte vi å finne
ut av via e-post og telefon, men det ble også noen
deponeringer som måtte utsettes pga. for kaotiske
lister. Vi fikk nesten like mange variasjoner og
tolkningsmåter av hvordan lage deponeringslister og
pakkelister som det var deponeringer, så der må vi
antagelig ta litt selvkritikk når det gjelder hvor tydelige
vi har vært på hvordan vi ønsket at det skulle gjøres.
Til dels store avvik mellom antall hyllemeter arkiv
meldt inn via kartleggingen i forkant, og det som ble
meldt inn via deponeringslistene, medførte en del
ekstraarbeid i magasinet.
Alle eiere hadde fått tildelt egne deponeringsuker, og
når deponeringslistene var godkjente, var det bare å
avtale dag og tidspunkt(er) i den tildelte uka. Vi mottok
alt fra én til 15 deponeringer på én uke, og med opp
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mot 500 hyllemeter på én enkelt uke. Arkivmaterialet
kom for det meste i godt merkede flytteesker stablet på
paller, som eierne selv hadde ansvaret for å få inn i
Archon. Så snart arkivene var innenfor døra, så tok vi
over og startet grovsorteringen av de deponerte
flytteeskene. Deponeringene kom med pakkelister som
viste innholdet i hver enkelt flytteeske. Sorteringen av
flytteeskene sikret at pallene med arkiv kunne kjøres
opp i magasinet i den rekkefølgen det skulle settes opp.
Det var store forskjeller i forhold til hvor logisk oppbygd pakkelistene var - alt fra å kunne ta opp flytteeskene i numerisk rekkefølge, til at en stor del av
arkivskaperne var «smurt tynt utover» i flytteesker
nummerert spredt og langt fra hverandre. Dette ga
store utslag i tid brukt både til sortering før oppsett i
hyllene, og når det gjelder tid brukt til oppsett i
hyllene. Arkivskapere som var pakket veldig spredt
ga oss store logistikkutfordringer.
OVERRASKELSER

Det ble noen overraskelser i forbindelse med deponeringene. Noen var veldig hyggelige, mens andre var mer
utfordrende. Noen av utfordringene vi møtte på var
f.eks. mapper pakket løst i flytteeskene, kaosarkiver
som ikke var varslet og avtalt på forhånd, deponeringer
hvor det meste var muggsoppinfisert, arkivbokser uten
merking, pakke- og deponeringslister som på ingen
måte stemte med materialet i flytteeskene, boksnummerering som ikke var skilt på serier og store
mengder arkivuverdig «materiale». Mange ganger
startet utfordringene allerede med flytteeskene, ved at
de var alt for tunge, pakket helt tilfeldig, uten tilstrekkelig merking, uten håndtak, eller håndtak som
var dekt av tape eller selve merkingen, eller at de var
av så dårlig kvalitet at de brøt sammen eller revnet før
vi fikk de opp i magasinet.
OPP PÅ HYLLA

Det har vært store forskjeller i hvor tidkrevende det
har vært å få arkivene opp på hylla i vårt nye magasin.
De arkivene som ble fulgt av gode deponerings- og
pakkelister, og av godt merkede arkivbokser og
flytteesker, var det en drøm å sette opp. Det motsatte
var mer marerittaktig. Det var mindre komplisert og
tidkrevende å sette opp arkiver der vi ikke hadde noe
fra før, enn der gamle og nye deponeringer skulle
flettes sammen.
Arkivene ble satt ulike steder i magasinet avhengig av
format. Magasinet har egne reoler med hyller for hhv.
folio, A4, storformat, kart/tegninger og foto. Dessuten
har vi av praktiske grunner skilt mellom administrative

arkiver og rettighetsdokumentasjon i magasinet.
Arkivene etter interkommunalt samarbeid og
privatarkiver er også satt i egne reoler. Vi skjønner
godt at det ikke har vært lett for arkivtjenesten å telle
arkiver som gjerne står spredt i flere arkivrom og hos
eksterne virksomheter helt presist, og det ble da også
en del avvik i antall hyllemeter arkivene utgjorde når
de kom på hylla. Noen få hadde undervurdert antall
hyllemeter, men de fleste hadde tatt litt godt i. Dette
har gjort at vi må ta noen runder til med bæring av
arkiver, for å få samlet ledige hyllemeter, slik at vi kan
utnytte ledig plass best mulig med tanke på
senere deponeringer.
EKSTRA HENDER – LANGE ARMER

Det sier seg sikkert selv at IKA har vært avhengig av en
del ekstra hender for å få dette til å gå rundt fra uke
til uke. Dette i tillegg til at mange «gamle» ansatte
periodevis har fått nye og uvante oppgaver. En del av
vår tid har derfor også gått med til opplæring av folk
her på huset. Vi tror vi har gjort mye riktig, for til tross
for mye og tungt fysisk arbeid, så har vi ikke hatt noen
ulykker eller alvorlige overbelastninger i forbindelse
med mottak og oppsett av deponeringene. Men slitne
og hektiske i toppen, det har vi ofte vært. Likevel har
2014 først og fremst vært et år preget av mye glede.
Det har vært en stor glede å se vårt nye flotte magasin
fylles opp med spennende arkiver. Det har vært en
minst like stor glede å se arkivledere og arkivmedarbeidere som har lært mye nytt, og som har
gledet seg over å bli bedre kjent med egne eldre
arkiver. Vi er i det hele tatt mange som har lært mye
nyttig gjennom deponeringsdugnaden – verdifull
læring som vi kan ta med oss videre i samarbeidet
med våre eiere.
Det føles riktig å avrunde med en stor takk til
arkivtjenesten hos alle våre eiere for den formidable
innsatsen de har lagt ned for å holde den tøffe planen
vi ble nødt til å legge opp til. Vi er veldig klar over
hvor omfattende denne runden har vært for dem, og
uten denne formidable innsatsen, så hadde ikke dette
vært mulig å gjennomføre. •

Øverst: Paller og esker sorteres i ordningsrommet
Foto Momento UB, Åssiden vgs.
Midten: Paller i kø i magasinet
Foto: Vibeke Hammerhaug
Nederst: Hyllene fylles opp
Foto: Ina Halle-Knutzen
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V I B E K E H A M M E R H AU G

IKA Kongsbergs nye arkivbygg, Archon, stod ferdig i mars 2014, og huser et komplett og
moderne saneringsanlegg for muggsoppinfisert arkivmateriale. Da vi i 2012 gikk i gang med
å planlegge vårt nye arkivbygg, var det bestemt at vi ønsket at bygget skulle huse et eget
muggsaneringsanlegg. Hvis byggeprosessen hadde startet bare ett år tidligere, er det slett
ikke sikkert vi hadde hatt dette anlegget nå.

Muggsanering

ved IKA Kongsberg

Saneringsrom med to avtrekksskap
Foto: Tone Trondsen

skulle se ut, var vi i hovedsak nødt til å sy sammen det
meste selv fra «scratch». Det var flere arkivinstitusjoner
som kunne bidra til å hjelpe oss med deler av det hele,
men det var ingen her til lands som hadde et komplett
muggsaneringsanlegg for papirarkiv som vi kunne dra
og se på. Det var utfordrende, men også veldig
lærerikt, siden vi måtte bygge opp kunnskap om alt fra
det byggtekniske til selve saneringsarbeidet. Det ble
med andre ord en avdeling som virkelig ble skreddersydd for oss og det behovet vi hadde dannet oss et
bilde av.

KOMPETANSE OG BEVISSTHET

Muggavdelingen ble til som et resultat av at vi i løpet
av de siste årene hadde tilegnet oss økt kompetanse og
bevissthet rundt hva det betyr både for arkivmaterialet
og for oss som håndterer det – både ansatte og andre
som bruker arkivene. Økt fokus på muggsopp fra IKA
Kongsbergs side, førte til økt bevissthet om muggsopp
hos våre eiere, og dermed oppdaget mange av våre
eiere at de hadde et muggproblem selv. På et tidspunkt
føltes det som om alle foredrag vi holdt om emnet,
kommunebesøk vi foretok og informasjon vi ellers
delte, formelig fikk muggsoppen til å blomstre. Saken
var selvfølgelig at muggproblemet hadde vært der, til
dels lenge, men uten at noen var bevisst på det.
Dessuten hadde nye krav til arkivlokaler og bygningsfaglige tilstandsrapporter også bidratt til å avdekke
arkivlokaler med fukt-/muggproblemer. Det viste seg
også at det å få sanert papirarkiver i Norge, var
vanskelig, da det knapt finnes aktører med den
nødvendige kompetansen i markedet.
Ved planleggingen av hvordan muggavdelingen
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EN MUGGAVDELING

Muggavdelingen består av i alt syv rom fordelt på ca.
150 m2. Rommene er saneringsrom, venterom (magasin
for muggsinfisert arkiv), avfallsrom, teknisk rom og to
luftsluser (mellomganger). Dessuten har vi en ren
garderobe (25 m2) med dusj vegg-i-vegg med muggavdelingen, men denne brukes også i tilknytning til
ordningsrommet. Anlegget har undertrykt luft i forhold
til omliggende rom, og eget ventilasjonsanlegg med
direkte utluft. Muggavdelingen har inngang fra
mottaket, slik at mugginfiserte arkiver ikke må fraktes
gjennom bygget.
Saneringsrommet er innredet med to avtrekksskap i
180 cm bredde, skrivebord med pc, hyller til utstyr og
vask. På sikt skal det også komme skanningutstyr her.
Venterommet har reoler tilpasset flytteesker, og har en
kapasitet på 360 flytteesker. I tillegg har vi en safe, og
noe gulvplass for pallelagring. Avfallsrommet har
direkte utgang, slik at avfall fra muggavdelingen kan
tas rett ut.

Vi sanerer for våre eiere til selvkostpris, dvs. at prisen
skal dekke lønnskostnader, utstyr, ekstra strømutgifter, og
eventuelt andre kostnader knyttet til saneringsarbeidet.
TØRRSANERING

IKA Kongsberg tilbyr tørrsanering. Det vil si at materialet
blir rengjort ved bruk av diverse renseutstyr, men aldri
vann eller kjemikalier. Utstyret vi bruker er en
kombinasjon av støvsuger, koster, svamper og børster.
Støvsuging foregår ved å bevege passende munnstykke
over hele overflaten av materialet, ikke bare der mugg er
synlig. Dette er viktig siden muggsporer kan finnes på
uventede steder. Ryggen på protokoller er blant områder
hvor mugg trives godt, og permen trenger ofte omfattende rengjøring ved hjelp av relativt kraftige
bevegelser. Skjøre eller skadede papirer vil derimot tåle
langt mindre. Hvis man bruker svamp, bør den føres
forsiktig i én retning mot kanten av papiret for å unngå
å rive papiret eller gni blyant utover. Skal store og tilsmussede stykker saneres, er en lang og robust børste å
anbefale. Disse rekker lenger inn i avtrekkskapene, og

dekker en større overflate av arkivstykket. Børst med
forsiktige bevegelser innover i avtrekksskapet for ikke å
bryte luftstrømmen som dannes når avtrekket står på.
Antistatiske koster anbefales til fjerning av overflatestøv,
da bustens egenskaper vil hindre sporer i å legge seg
tilbake i rengjort materiale. Også mikrofiberkluter er
antistatiske. Ved forsiktig bruk er slike kluter skånsomme
mot arkivstykkene og ekstremt effektive, men vær
forsiktig for å unngå rifter.
Tidsbruken ved sanering avhenger mye av tilstanden til
arkivstykket, og det kan ta alt fra 20 minutter til flere
dager å rense én enkelt protokoll.
KONKLUSJON

I det store og hele er vi svært godt fornøyde med hvordan
mugganlegget har blitt, og hvordan det nå fungerer i
praksis. Men hadde vi visst det vi nå vet om omfanget av
muggsoppinfisert arkiv i vår region, så hadde vi antageligvis valgt å bygge «venterom for mugg» enda større. Vi har
også fått forespørsler om å ta saneringsoppdrag for andre
enn våre eiere, men dette har vi ikke kapasitet til nå. •

1
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1. Tørrsanering
2. Utstyr til tørrsanering
3. Venterom for mugginfisert arkiv
Alle foto: Tone Trondsen
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O S L O BYARKIV
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U N N H O V D H AU G E N

En million seere har fulgt flere kjendiser på besøk på Oslo byarkivs lesesal i NRKs program
«Hvem tror du at du er?» Hvilken betydning har det for arkivene å være på TV i beste
sendetid?

TV-vignett: NRK

Hvem tror du at du er?
At slektsforskning er
god TV er det
ingen tvil om.
En million
nordmenn
benket seg
foran NRK
1. januar 2015 for å se Geir Lippestad søke i sin familiehistorie og like mange så det følgende programmet i
serien, der Jon Almaas besøkte Oslo byarkiv for å søke
i sin ukjente familiehistorie. En rekke kjendiser har i
tre sesonger av Hvem tror du at du er? vært på oppdagelsesferd i sin slekt. Flere av svarene fant Geir
Lippestad, Jon Almaas og Mona Levin i 2015, og Linn
Skåber, Eyvind Hellstrøm og Thorvald Stoltenberg i
2013, i Byarkivets kilder.
Hvem tror du at du er? har trigget en enorm interesse
for slektsforskning – og ikke minst tro på at det finnes
svar der ute – i arkivene eller de nedstøvete og glemte
familiealbumene. Men hva venter slektsforskerne å
finne? I slektsforskningen får en bred skare av vanlige
folk liv i sitt møte med kildene. Hvem var våre forfedre? Hvorfor gikk det som det gjorde med dem og
deres etterkommere? Har de satt spor i meg –
utseende, personlighet eller enda viktigere; hadde
deres valg og muligheter konsekvenser for det livet jeg
lever i dag? Slektsforskning er på mange måter å se
historien nedenfra. Mens «finere» familier, adel,
embetsmenn, borgere og storbønder kanskje allerede
har slektstreet langt trukket tilbake, kjenner mange
ikke til navn lenger tilbake enn besteforeldrene. Det er
derfor ingen overraskelse at deltakerne i Hvem tror du
at du er? kjenner så lite til sin nære og fjerne familiehistorie. Ofte blir det lagt lokk på vanskelige og vonde
tema og for mange har hverdagens slit, og drømmer
om framtida, vært viktigere enn fortida.
BAK KULISSENE

I Hvem tror du at du er? stiller norske kjendiser opp for
å få hjelp til å grave i sin familiehistorie. Programmene
er ikke en innføring i slektsforskning, men tar sikte på
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å presentere nære og sterke historier. I arbeidet gjøres
det klare valg, for dette skal være god TV. Det gjøres
research til flere kjendiser enn de som kommer med i
programmet, men også mye mer slektsforskning enn
det som kommer med på TV for hver enkelt. Her gjøres
det utvalg av familiegrener eller gode historier. Det er
altså ikke et fullstendig slektstre de får presentert, men
et dypdykk inn i noen av familiens skjulte rom.
Programskaperne har ikke på agendaen å drive
arkivformidling, men å fortelle slektshistoriene der
arkivkildene spiller en viktig rolle i å konstruere
historien. Det gir en unik mulighet for arkivinstitusjonene til å vise fram hva arkivene kan by på og
tilgangen for publikum.
Byarkivets første møte med teamet bak NRKs «Hvem
tror du at du er?», produksjonsselskapet Monster
bedrift, var da de startet arbeidet med sesong 2. Da
oppdaget researcherne der det rike kildematerialet til
oslohistorien i Byarkivets magasiner. Fra folketellinger,
skoleprotokoller, Fattigvesenets omfattende kilder og
Helserådets rapporter kunne man gjenskape glimt inn
i forfedrenes liv. Gradvis ble Byarkivet mer involvert i
researchen og lesesalen ble en aktiv arena for kildearbeid og historieproduksjon. Lesesalen ble sett på som
en fin og imøtekommende arena for filmopptak for en
av de sterke oslohistoriene – Eyvind Hellstrøm.
Sendingen var starten på et stort oppsving i besøk og
henvendelser til Byarkivet.
Det populære programmet skulle få en oppfølger og
arbeidet med sesong 3 startet for alvor våren 2014, og
med innspilling om sommeren. Her bisto Byarkivet
både med research og kunnskap til historietimen i
programmet basert på våre skatter i Fattigvesenet og
Arbeidsanstaltens arkiv.
Monster står for manus og regi og arbeider fram et
spennende plot. Målet er at det skal gripe deltakeren
og overraske med opplysninger de ikke kjenner til fra
før. Innspillingen går over kort tid og utfordringen i
møtet med deltakeren er å holde tilbake informasjon
slik at helheten ikke gjøres kjent. Det skal være
følelsesladet og spennende også for deltakeren, ikke
bare for seeren.

Geir Lippestad på lesesalen i Byarkivet med Johanne Bergkvist, historiker. Foto: NRK/Monster
ARKIV ER NÅ ALLEMANNSEIE

Arbeidet med research og innspilling er tidkrevende for en
arkivinstitusjon, men gevinsten er stor. Arkiv har med
programmene blitt allemannseie. Presentasjonen av arkiv
som arena med åpen lesesal og kunnskapsrike ansatte gir
publikum en opplevelse av at arkivene er tilgjengelige og
åpne for deres spørsmål.
Slektsforskning er historie for alle, derfor har programmene et så stort nedslagsfelt og så stor bredde av brukere.
Alle har et forhold til familiehistorie og programmene er
ikke utelukkende for slektsforskere. Det åpner derfor for
nysgjerrighet til historien, slektsforskning og arkivene.
I tillegg er aktive slektsforskere, særlig i slektsforskermiljøene, pådrivere for å åpne arkivene, gjøre tilgjengelig
kilder – særlig på nett – og er selv aktive arkivgjester på de
ulike depotinstitusjonene. Slektsforskerne blir ofte spesialister på kulturhistorie og kildesøk. Arkivenes trofaste
gjester er ofte slektsforskerne som ivrer for et tilgjengelig
arkiv med gode digitale løsninger. Mange av slektsforskerne er også leverandører av uvurderlig kunnskap.
Reklamen har ført til en enorm økning i besøk og
henvendelser, noe som har gjort at vi må fokusere på hva
som er vår rolle som arkivinstitusjon. Hovedmålet er å
gjøre arkiv tilgjengelig for flest mulig. For å kunne oppnå
det er det viktig å veilede og hjelpe brukerne til selv å
gjøre kildesøk. Målet er at de skal finne det de søker i
arkivet, og mange slektsforskere blir spesialister på tema
og kilder. Det bidrar til å bryte ned barrieren mellom
arkivinstitusjonen og brukerne og fører til en demokratisering i kildetilgang og arkivforståelse. For å få til det har

vi tilbudt flere slektsforskerkurs om våre kilder og hatt
faste seminarer med aktuelle tema for slektsforskerne.
«DET SER LETTERE UT PÅ TV»

Arkivbruk og slektsforskning spesielt er svært tidkrevende og krever interesse og tålmodighet. Svært
mange nye brukere kaster seg over kildene med stor
entusiasme og det har de siste par årene vokst fram et
aktivt miljø av nye og gamle brukere på Byarkivets
lesesal, som er en viktig ressurs for arkivet. Likevel er det
for mange en overraskelse at arkivene ikke kan besvare
spørsmål enkelt eller raskt. Historikerens oppslag på TV
kan se enklere ut enn de er.
I virkeligheten er få opplysninger kun et tastetrykk
unna. Mange tror at det bare er å sende inn mange
spørsmål eller ufullstendige slektsrapporter og så kan
arkivet fylle ut resten. Slik er det ikke. Arkiv er skapt med
en hensikt og slektsforskerens spørsmål til kildene er ikke
alltid lettvinte å besvare. Det kan mangle registre,
arkivene er ufullstendige eller uordnet og lite finnes
digitalt.
Arkivansatte er vanlige brukeres inngang til arkivene.
De trenger ofte veiledning og hjelp til å finne frem. Vår
oppgave er å gjøre arkivet tilgjengelig for brukerne, og
bistå til framfinning og hjelp til bruk. I saksbehandling
gjør vi kun konkrete enkeltoppslag der det ikke er snakk
om rettighetsdokumentasjon eller opplysninger fra ellers
klausulerte kilder. Er materialet fritt tilgjengelig veileder
vi først og fremst brukerne på vår lesesal til selv å bruke
materialet.

>>>
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Frivillige fra DIS Oslo/Akershus på Byarkivets lesesal.
Foto: Heidi Voss-Nilsen
DET ÅPNE OG GJESTFRIE ARKIVET

Fra visningen av første episode i sesong tre i januar 2015
har påtrykket på Byarkivet vært svært stort. Noen dager
er lesesalen full, veiledningsbehovet stort og bestillingene på arkivstykker mange. Byarkivets lesesal er i
åpningstidene bemannet med én resepsjonist og én
person i veiledningsskranken som både henter arkivmateriale, veileder og bistår med kopiering, forklaring
og lesing av vanskelige kilder. Da sier det seg selv at 40
gjester og bestilling på mer enn 100 arkivstykker på en
dag er en krevende øvelse. Vi har derfor startet et

samarbeid med DIS Oslo/Akershus. Hver torsdag stiller de
med frivillige som bistår med slektshjelp og veiledning
på lesesalen. De hjelper oss til å gi et godt tilbud til
brukerne, og er helt avgjørende nå som besøkstallet har
økt samtidig som vi ikke har flere ressurser.
Gjennom å delta på Hvem tror du at du er? har
Byarkivet oppnådd å bli synlige, gjenkjent og populære.
Det skaper økt eierskap blant mange, til historien, til
arkivet og til kildene. Det skaper økt kunnskap om
rettigheter knyttet til dokumentasjon og arkiv.
Etterspørsel etter kilder til slektsforskning er en viktig
drivkraft for å tilgjengeliggjøre arkivkilder i bredere
forstand. For Byarkivet har det vært svært viktig å
samarbeide med Monster om Hvem tror du at du er?
og med slektsforskermiljøer om veiledning og tilgjengeliggjøring. Begge deler handler om det åpne og gjestfrie
arkivet. •

Kilde: Oslo byarkiv, Fattigvesenet Forstanderens dagbok
1. krets 1901-1903, «Almaas, Ole, arbeider, og hustru Karen
Josefa, 460».

Jon Almaas på
lesesalen i Byarkivet
Foto: NRK/Monster
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Vi etterlater oss alle avtrykk i arkivene. Heldigvis. Når vi blir født, når vi gifter oss, når vi kjøper vårt
første hus eller dersom vi starter eget firma. På lesesalen ved KUBEN i Arendal hjelper vi stadig
besøkende som leter etter slektninger i det omfattende arkivmaterialet vi har her, og som så mange
andre arkivdepot surfer nok vi også litt på etterdønningene av den populære tv-serien «Hvem tror
du at du er?»

På skattejakt i de kommunale kildene
For mange av de som driver med slektsforskning er de statlige
kildene, som folketellingene og kirkebøkene, de mest
tilgjengelige å jobbe med. Her kan man raskt få treff og finne
ut fødselsdato, fødested, bosted, giftemål og død, samt få
opplysninger om husholdningen for øvrig. Men det finnes
også mange kommunale kilder som kan gi utfyllende og
spennende opplysninger for de som jakter på noen i arkivene.
PÅ JAKT ETTER OSELIA

Høsten 2014 startet vi bloggen Oselias kokebok – en kulturhistorisk matblogg og plutselig var vi selv på jakt etter noen,
i våre ”egne” arkiver. Da vi begynte å jobbe med bloggen
visste vi ikke mer om Oselia Gundersen enn at hun hadde
vært husjomfru hos familien Samuel Eyde i Arendal. De som
satt på historiene og opplysningene om henne hadde gått
bort, og for oss startet jakten på Oselia også i de nasjonale
folketellingene og kirkebøkene. I Folketellingen fra 1875 fikk
vi opplysninger om Oselias fødselsår, 1855 og fødested,
Narestø. Med dette som utgangspunkt lette vi videre i
kirkeboken for Dypvåg/Flosta. I kirkeboken står det at hun ble
født 31. oktober 1855, og døpt Aasillia Martha Aasuldsdatter.
Et søk i Folketellingen for 1865 gav oss flere opplysninger.
På dette tidspunktet står moren, Marthe Thomasdatter
oppført som husmoder, selveier og enke. I følge tellingen
hadde Oselia også to brødre, Thomas, 25 år og Nils, 22 år,
begge matroser. Oselias far, Aasuld, døde i følge kirkeboka for
Dypvåg/Flosta i 1863. Bygdebøker er også gode kilder og
i bygdeboka for Flosta fant vi ut at foreldrene til Oselia
overtok halvparten av huset og eiendommen som var Marthes
barndomshjem, mot å ha ansvar for boets gjeld og forsørge
Marthes mor. Den andre halvdelen ble overtatt av Marthes
søster. I dette huset vokste altså Oselia opp. I 1886 solgte
moren sin halvpart av huset og eiendommen.
Med disse bakgrunnsopplysningene var det på tide å dykke
ned i noe av det kommunale materialet som er deponert her
ved KUBEN. Kunne vi finne henne i skoleprotokollene f.eks?
Her er det deponert skoleprotokoller for Narestø skole og i
følge protokollene ble Oselia innført i skolen 26. oktober
1863, bare få dager før sin 8 års dag. Vi kan følge skolegangen hennes i protokollene helt frem til 1870, året da hun
ble konfirmert. Av protokollene ser vi at hun var en flink elev

Narestø skole oktober 1863. Foto: Tore Knutsen, AAma, Kuben

og hadde godt fremmøte.
Vi har foreløpig ikke klart å finne Oselia i andre relevante
kommunale kilder, men vi har fortsatt mange ubesvarte
spørsmål om ting rundt henne. Hvordan og når kom hun i
tjeneste hos familien Eyde? Vi regner med at hun forlot
stillingen som husjomfru da hun giftet seg i 1885. Kan hun
ha seilt noen år med sin mann Knud før de slo seg ned i
Holmesund? Var det på en seilas til St. Petersburg, at Oselia
lærte å lage gjær av stuerten på Prins Albert av Christiania?
Det har hun i hvert fall notert i kokeboka! Dette og mer
håper vi å finne svar på etter hvert, og kanskje finner vi
svarene nettopp i de kommunale kildene.
INNHOLDSRIKE KOMMUNALE KILDER

Vi fant Oselia i skolearkivene og dette er en spennende
kilde å jobbe med. Disse arkivene består vanligvis av skoleprotokoller, skoledagbøker, klasselister og karakter- og
eksamens/vitnemålsprotokoller. I dagbøkene er det blant
annet oppført fremmøte, eller mangel på fremmøte. Det er
ikke så ofte vi finner klasselister i skolemateriale fra før 1900,

>>>
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møtebøker, journaler og
ulike skattelister, ligningsprotokoller, kladdelister og
korrespondanse. Det finnes
også klager og meldinger
som omhandler ligninga.
Ligningsprotokollene er i
dag en skattekiste for
mange slektsforskere selv
om det kan være en tidkrevende kilde å bruke da
seriene ofte er veldig
omfattende. De gir
opplysninger om hvem som
eier, og etter 1831, også
hvem som bor på ulike
En skattekiste for slektsforskere - ligningsprotokoll. Foto: Tore Knutsen, AAma, Kuben
eiendommer og adresser.
men man kan likevel følge en klasse og enkeltpersoner
I disse kildene finner man også opplysninger om en
over lang tid i dagbøkene og protokollene. Nylig ble
persons inntekt og formue, og noen ganger yrke.
skoleprotokoller fra Vest-Agder og Troms tatt opp i Norges
En av de viktigste kommunale oppgavene før formanndokumentarv. Disse protokollene er gode eksempler på at
skapslovene kom i 1837 var fattigsaker. Disse ble ofte løst
skolearkivene ikke bare inneholder opplysninger om
av en fattigkommisjon som etter hvert ble erstattet av
fremmøte og karakterer, men også kan gi en særegen
fattigvesenet. De hadde som oppgave å ta seg av alle
dokumentasjon av oppvekstvilkår i denne delen av fylket.
fattige, syke, vanføre og andre mennesker som av en eller
Andre kommunale kilder som kan være svært innholdsannen grunn ikke kunne livnære seg selv og familien. Mot
rike når det kommer til personhistoriske data er
slutten av 1800-tallet endret dette seg og mange av
kommunale folketellinger og fødselsmeldinger. Folkefattigvesenets oppgaver ble overtatt av sunnhetskommitellinger gir et situasjonsbilde av befolkninger på det gitte
sjonene og vergerådene. I 1890-årene kom også lover som
tidspunktet og mange kommuner gjennomførte
hadde som hensikt å sikre at vanskeligstilte barn fikk den
folketellinger hvert år fra slutten av 1800-tallet til langt ut
hjelpen de trengte. Arkivene etter disse kommisjonene er
på 1900-tallet. Folketellingene og fødselsmeldinger kan gi
innholdsrike kilder som ikke bare kan gi opplysninger om
opplysninger om mer nøyaktig fødselstidspunkt, ikke bare
enkeltmennesker, men også helseforhold på denne tiden.
dato, samt foreldrenes bopel som kan være interessant
Mange leter etter slektninger som har vært pleiebarn,
informasjon dersom hendelsen er mellom de kommunale
altså satt bort til pleieforeldre som fikk betalt av fattigog de nasjonale folketellingene. Fødselsmeldingene
vesenet for å ta seg av dem. Det er dessverre svært
inneholder også mors og fars navn, sivil stand, tidligere
varierende hvor mange opplysninger om slike plasseringer
fødsler, mors helsetilstand og evt. opplysninger om
man finner i dette arkivmaterialet.
fødselens forløp. Hvis man leter etter en person og kun
SPENNENDE, MEN LITE TILGJENGELIGE KILDER
kjenner fødselsdagen og året, kan
At de kommunale kildene er svært attraktive kilder når det
man ved hjelp av fødselsmeldingen finne den oppgitte
gjelder personlige data som slektsforskerne primært er ute
bostedsadressen og da lettere finne ut hvilken kirke
etter, er det ingen tvil om. Vi kan nok heller stille spørsvedkommende er døpt i. Da kan veien til flere genealomålstegn ved hvor tilgjengelige disse kildene er for folk.
giske detaljer være litt kortere.
For det første er disse kildene, som så mange andre kilder
I 1882 kom Skatteloven som påla kommunene å ha en
fra før 1900-tallet, håndskrevne kilder. Dette byr i seg selv
egen likningskommisjon. Denne kommisjonen skulle
på en god del utfordringer for mange. Da hjelper det
utlikne en kommuneskatt, hvor formue og inntekt var de
heller ikke at noen av dem i tillegg er side opp og side ned
sentrale skattefundamentene. Skatteloven av 1882 ble
med utførlige møtereferater som kan være vanskelig å få
avløst av en ny i 1911. Denne loven ga allmenn plikt til å
sammenheng i. Av de kildene jeg har nevnt her gjelder
levere selvangivelse. Utlikning av skatt skjedde på samme
nok det spesielt arkivmaterialet etter fattigvesen og
måte som før, men nå var det selvangivelsen som ble brukt
sunnhetskommisjoner. De andre kildene som skolearkiver,
som grunnlag. Loven satt også tak på hvor høy skatt
ligningsprotokoller og folketellinger er forholdsvis lett
kommunene kunne kreve. Skatteloven av 1911 endret
tilgjengelige kilder i så måte, da opplysningene i større
videre navnet på likningskommisjonen. Den skulle nå hete
grad er systematisert i skjemaer eller tabeller.
likningsnemnd og arkivene etter nemnda omfatter
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For det andre utgjør arkivenes struktur i seg selv en
begrensning for mange brukere. Den kommunale forvaltningen har vært i en enorm utvikling siden formannskapslovene trådte i kraft i 1837, og den som vil bruke
arkivmaterialet fra kommunene, må ha noe kjennskap til
kommunal administrasjonshistorie for å vite hvor man skal
lete etter ulike ting til ulike tidsperioder. Mange forvaltningsområder som har vært kommunale, er siden gjort
fylkeskommunale eller statlige, og omvendt. Dette gjelder
kilder som f.eks ligningsprotokoller og kommunale
folkeregistre. Før 1965 var dette kommunale oppgaver.
Andre forvaltningsområder er overført fra stat til fylke,
og videre til kommunene.
Det er heller ikke til å komme bort fra at mye av det
kommunale kildematerialet er sperret av klausuler, og som
slektsforsker har man ikke krav på innsyn i disse kildene,
heller ikke om du er i slekt med vedkommende du er på
jakt etter. Dette skaper opplagt en del vansker når det er
snakk om å finne slektsoversikter fram mot vår egen tid.
Skoleprotokoller, ligningsprotokoller og protokoller etter
fattigvesenet er alle kilder som har 60 år klausul. Materiale
om bortsatte barn og adopsjon, har strengere klausul, 100
år, mens de kommunale folketellingene er spesielle i
forhold til de nasjonale folketellingene da de ikke er omfattet av statistikkloven. Disse er unntatt fra offentligheten i
60 år. Man skal også skrive seg bak øret at mange
kommunale arkiver dessverre er svært mangelfulle. Dette

kan skyldes at materialet er gått tapt eller er blitt kassert,
mye er også spredt rundt forbi av ulike grunner.
DIGITALISERING AV DE KOMMUNALE SKATTENE – UTOPI ELLER
VIRKELIGHET?

Digitalisering og tilgjengeliggjøring av kommunale kilder
står nok høyt på ønskelisten til mange slektsforskere, men
kommer dette til å være en prioritert oppgave for de
kommunale arkivdepotene i årene som kommer? Vil vi enes
om hvilke kilder vi skal prioritere å digitalisere og gjøre
tilgjengelig gjennom løsninger slik som Digitalarkivet?
For arkivdepot som betjener det avleverte materialet
står nok formannskapsprotokoller og bystyreprotokoller
høyere opp på listen enn ligningsprotokoller og møtebøker
fra fattigvesenet. Digitalisering og videre tilgjengeliggjøring av digitalisert materiale krever også at utfordringene rundt klausulproblematikken løses på praktiske og
hensiktsmessige måter når mange av disse kildene
inneholder opplysninger som i en og samme protokoll er
både offentlig og unntatt offentlighet.
Kanskje vi som møter slektsforskerne i vårt daglige arbeid
heller skal framsnakke det autentiske møtet mellom
enkeltmennesker og arkivstykket. For min del synes jeg det
er noe spesielt med det å selv sitte og bla i en protokoll eller
en møtebok som noen faktisk har ført for hånden en gang
for lenge siden. •
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Høsten 2014 startet KUBEN en blogg med utgangspunkt i Oselias
kokebok fra rundt 1870-1885. Ideene om en blogg begynte å
vokse frem da vi i mai 2014 var så heldige å få en gammel og
fillete kokebok i gave. Kokeboka hadde tilhørt Oselia
Gundersen som var husjomfru hos familien til den store
gründeren og nasjonsbyggeren Sam Eyde.

Grønn ertesuppe
laget etter Oselias
oppskrift

Oselias kokebok
- en kulturhistorisk matblogg!
KUBEN har flere håndskrevne kokebøker i sine
samlinger, men akkurat denne kokeboken skiller seg ut.
Vi skjønte etter hvert at den ville gi oss en unik
mulighet til å dykke ned i historier om familien til Sam
Eyde og menneskene rundt dem på en tid da Arendal
hadde en svært sentral plass i Norges sjøfartshistorie.
Rundt 1870-årene var Arendal Norges rikeste by, og
familien Eyde var en av de mest velstående familiene i
byen. Vi er også svært nysgjerrig på hvem Oselia er og
hvordan hun havnet i tjeneste hos en av Arendals
rikeste familier.

Oppskriftene i seg selv er interessante fordi de
forteller om mat og kosthold på slutten av 1800-tallet.
Dette er faktisk det industrimannen Sam Eyde ble
oppfostret på! Etter hvert som vi begynte å nøste opp i
alle sporene kokeboken ga oss begynte vi å søke i
samlingene her på KUBEN. Vi oppdaget forbausende
mange gjenstander, foto og ikke minst arkivmateriale
som kunne bidra til å sette Oselia og familien Eyde inn i
en kulturhistorisk kontekst.
Grunnlaget for en kulturhistorisk matblogg var lagt!
Velkommen til Oselias kokebok på www.oselia.no

Oselias kokebok. Fotos denne siden: Tore Knutsen, AAma, Kuben
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Sommeren 2015 åpner utstillingen Avtrykk på KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv i Arendal. I den forbindelse har vi
laget en nettside, en blogg, der vi hver onsdag legger ut enkeltdokumenter og utsnitt fra protokoller og andre
arkivstykker. Formålet er å markedsføre utstillingen før den åpner, men også å drive arkivformidling på nett og ikke minst å få synliggjort og tilgjengeliggjort arkivene KUBEN oppbevarer.

Avtrykk på nett
«DIGITAL ARKIV-PUSHING»

Presentasjon av smakebiter fra arkivene er langt ifra noe nytt. Det som
kanskje er unikt med dette prosjektet, er hvordan smakebiten settes
inn i en kontekst og hvordan en bruker flere kanaler på nett som
spiller sammen. I tillegg til en tekst om selve innholdet i
dokumentet, står det en tekst om aktøren som er
knyttet til dokumentet og en tekst om arkivet
dokumentet er en del av. Videre lenkes det til
en utdypende artikkel om aktøren på
Wikipedia og til arkivkatalogen på
arkivportalen.no. Registrering av
arkivkatalogen på arkivportalen.no og
synliggjøring av aktør og arkiv på Wikipedia,
blir dermed en viktig del av prosjektet. Parallelt
publiseres «avtrykket» på bildedelingstjenesten
Instagram med stort fokus på såkalt hashtagging,
der en gjør «avtrykket» søkbart ved hjelp av et
mangfold av stikkord. Som et siste ledd inviterer vi
folk til bloggen via Twitter, Facebook, nyhetsbrev, og
ved direkte kontakt. Internt har vi begynt å kalle dette
for «digital arkiv-pushing», og det har så langt hatt en
positiv effekt.
FRA BLOGG TIL LOKALAVIS

I tillegg til en jevn pågang av besøkende på bloggen
og respondenter både på Instagram, Twitter og
Facebook , har også lokal- og regionaviser, historielag
og andre interessenter kopiert flere av «avtrykkene» og
publisert dem gjennom sine kanaler, digitale, så vel som
analoge. Blant annet har Arendals Tidende
ukentlig trykket våre «avtrykk» i sitt helgenummer. Vi har også fått besøk av flere på
lesesalen som har ønsket å se nærmere på de
arkivene «avtrykkene» er hentet fra. Det er
med stor glede vi konstater at vår offensiv
bærer frukter og at arkivene når ut til folket.
BESØK OSS, LIK OSS, FØLG OSS!

Arkivene er vår felles hukommelse, vår felles
historie. Arkivene gjenspeiler fortidens
handlinger og er avtrykk etter menneskelig
aktivitet. Besøk oss gjerne på
http://avtrykket.tumblr.com og følg oss på
https://instagram.com/avtrykk/ og
https://twitter.com/Avtrykket
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Skolebesøk om frigjøringen, brenningen og
evakueringen av Finnmark
Denne våren har IKA Finnmark lånt utstillingen «Mens
vi venter på neste båt, forsyninger og frihet» fra
Gjenreisningsmuseet for Finnmark og Nord-Troms.
Utstillingen ble laget til 70-årsmarkeringen av
frigjøringen av Øst-Finnmark og brenningen og
evakueringen av Finnmark og Nord-Troms. Den er
basert på tidsvitneberetninger og arkivmateriale.
I sammenheng med 70-årsmarkeringen har IKA
Finnmark lyktes med å etablere kontakt med skolene
i området, og vi har hatt elevbesøk i lokalene våre.
Klasser fra ungdomsskolen og den videregående
skolen kom på ulike dager, noe som gav oss muligheten til å prøve ut forskjellige opplegg.
Ungdomsskoleelevene fikk høre om frigjøringen og
evakueringen gjennom presentasjon av utstillingen. I
tillegg trakk vi fram de som motsatte seg evakueringsordren, som flyktet og gjemte seg under hvelvede båter,
i gammer og huler gjennom vinteren og våren 1944-45.
Dette formidlet vi gjennom en filmpresentasjon, og

gjennom en quiz der konkurranseinstinktet slo kraftig
inn blant elevene.
Elevene fra videregående skole ble også vist rundt i
utstillingen. Dette ble etterfulgt av et foredrag ved
historiker Arvid Petterson. Han trakk fram
sammenhengen mellom krigshendelsene i Europa,
Norden og Finnmark, og avsluttet med å framheve
arkivenes funksjon som kilde til historie, samtidig som
han understreket viktigheten av kildekritikk. Etterpå
brukte elevene et utvalg arkivdokumenter til å skrive
om de evakuerte som ønsket å flytte tilbake til Finnmark
etter krigens slutt. Noen av elevene så med imponerende
klarhet sammenhenger mellom ting de hadde lært
tidligere, arkivmaterialet og Pettersons foredrag.
Skolebesøkene var inspirerende for oss ved IKA
Finnmark, og vi kommer til å arbeide for å opprettholde
kontakten med skolene i framtiden.
Vilde Christoffersen Walsø,
IKA Finnmark IKS
Elever fra videregående skole jobbet
med arkivdokumenter fra IKA Finnmarks
depot. De skrev om de evakuerte
finnmarkingenes leveforhold, hva de
måtte gjøre for å få hjemreisetillatelse
og hvorfor mange måtte vente flere år
før de kunne reise nordover.
Foto: Marion Sørensen

Evakuering fra Mehamn i Gamvik 20. november 1944.
Foto: Gamvik museum
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Huleboere på Sørøya i Vest-Finnmark.
25 000 mennesker fra Finnmark og Nord-Troms
motsatte seg tvangsevakuering, og ble dermed
flyktninger i sitt eget nærområde. I ettertid ble
de kalt huleboere.
Foto: Gjenreisningsmuseet for
Finnmark og Nord-Troms

Bergen kommunale
husmorskole
Kommunale husmorskoler i byene hadde en sterk fremvekst fra begynnelsen av 1900-tallet og fremover, til de på
1980-tallet endte opp som faglinjer ved videregående
skoler.
Byhusmorskolene vokste frem i kjølvannet av landhusholdningskolene i en tid da kvinner selv sto opp og
kjempet for sine rettigheter. Bedre allmenn utdannelse
for kvinner var et av kravene de kjempet for. Derfor var
fremveksten av husmorskolene en viktig seier.
I Bergen var det Kvindesaksforeningen som førte an, og
i 1912 kom Folkeskolens Lærerindeforening på banen. I
en henstilling til Bergen skolestyre om opprettelse av en
kommunal husmorskole for unge piker i Bergen, var en av
begrunnelsene at en slik skole «vil vække interessen og
styrke agtelsen for det huslige arbeide og derved føre
flere ind paa dette arbeidsfelt, hvor de unge i regelen er
langt bedre lønnet og mer beskyttet end for eksempel i
fabrikkene ...» (Grindstad, J. 1915).
Bergen kommunale husmorskole ble opprettet etter
vedtak i Bergen bystyre 31. oktober 1913, og i august
1914 var det første elevkullet med 20 unge bergenserinner på plass i husmorskolens nyervervede lokaler på
Møhlenpris. Undervisningen var gratis, men elevene
betalte kostpenger. Husmorskolen var populær, elevtallet
vokste, men utvidelse av lokalitetene ble ikke prioritert.
I 1998 mottok Bergen Byarkiv arkivmateriale fra skolens
etablering i 1913 og frem til ca. 1972. Arkivet inneholder
blant annet styreprotokoller, eksamensprotokoller, dagbøker, elevprotokoller, regnskapsmateriale, oversikt over
forbruksvarer, jubileumsskrifter og foto.

Besøksadresse:
Oslo byarkiv,
Maridalsveien 3, 0178 Oslo
Postadresse: Kulturetaten,
Pb. 1453 Vika, 0116 Oslo
Epost:
postmottak@kul.oslo.kommune.no
Sentralbord: 02 180
Resepsjon: 23 46 03 50 (kun i lesesalens åpningstider)
Åpningstider:
Mandag og fredag stengt
Tirsdag og onsdag 915
Torsdag 1218
Internett:
www.byarkivet.oslo.kommune.no
Personale:
Robert Kalleberg, konst.avd.dir.
Seksjon for historisk arkiv:
Cecilie Lintoft, seksjonsleder
Johanne Bergkvist, spesialkonsulent
Ragnhild Bjelland, (permisjon)
Roar Edmann, konsulent
Øystein Eike, spesialkonsulent
Line Monica Grønvold, spesialkonsulent
Kirsti Gulowsen, spesialkonsulent
Bartha Reidun Hauge, førstekonsulent
Unn Hovdhaugen, spesialkonsulent
Caroline Juterud, (vikar)
Kine Skyer, (engasjement)
Maria StorhaugMeyer, (vikar)
Heidi VossNilsen, (vikar)
Seksjon for moderne arkiv:
Torgrim Hegdal, fung.seksjonsleder
Filip Hansen, spesialkonsulent
Cecilie Kornsæther, spesialkonsulent
MayLiss Lindøe, førstekonsulent
Kaja Tærud Westengen,
spesialkonsulent
Ranveig Låg Gausdal, ny byarkivar jan.
2015

Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv
DRAMMEN BYARKIV

Arkiv: BBA-2849 Bergen kommunale husmorskole
Adresse: Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 32 04 62 85
Epost: kommunepost@drmk.no
Internett:
www.drammen.kommune.no/byarkivet
Åpningstider: man – ons 08:00 16:00,
tors 08:00 – 17:00, fre 08:00 – 15:00
Lesesal Gamle Kirkeplass 7:
onsdag 10 – 14, tlf. 3204 6251
Personale:
Drammen Byarkiv har 19 medarbeidere,
fordelt på fire fagområder: fagområde
moderne arkiver, fagområde
dokumentsenteret, fagområde historiske
arkiver og depot, fagområde grafisk
senter.

Elever forbereder dagens middag. 1960-tallet. Fotograf ukjent.

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 SchønningLykke, fagansv.
formidling
Gjertrud B. Kristiansen, fagansv.
dokumentsenteret
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ØSTFOLD INTERKOMMUNALE
ARKIVSELSKAP IKS
Adresse:
Postadresse: Postboks 237,
1702 Sarpsborg
Besøksadresse: Rådhusveien 27,
1739 Borgenhaugen
Tlf. 970 11 466 og 41 64 20 87.
Epost: ika.ostfold@sarpsborg.com
Internett: www.ikaostfold.no
Personale:
LeneKari Bjerketvedt, daglig leder
Trine Gressum, arkivfaglig rådgiver
Kjell Ivar Antonsen, arkivar/historiker
Andreas Skauen Pedersen, prosj.medarb.
Harriet Johanna Skogholt, prosj.medarb.
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
Epost:
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no
Internett: www.vestfoldarkivet.no
Personale:
Karianne Schmidt Vindenes,
avdelingsdirektør
Ingrid Nøstberg, arkivar (permisjon)
Marit Slyngstad, arkivar
Lone Kirchhoff, rådgiver
Ann Tove Manshaus, rådgiver
Heidi Meen, rådgiver
Ulla Nachtstern, arkivformidler
Bjørnar Bø, rådgiver
Petra Erdösi Jensen, konsulent
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FOLLOARKIVET
Postadresse:
Folloarkivet, Postboks 510,
1411 Kolbotn
Epost: 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 epost eller etter avtale.
Reservert materiale kan gjennomgås i
bibliotekets åpningstider:
Man – tor 1019, fre – lør 1015,
søn (oktobermars) 1216
Avvikende åpningstider om sommeren
og ved høytider.
Nettsider: www.folloarkivet.no
Leder: Iselin Bærøe Nerland
Deltakerkommuner:
Frogn og Oppegård

Adresse:
Fylkesarkivet i Oppland, Fakkelgården
Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer
Tlf: 61 27 18 00, Faks: 61 27 18 01
Epost: 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, IKTarkivar
Silje Dragsund Aase, arkivar
Medlemskommuner:
Oppland fylkeskommune, Dovre,
Etnedal, Gausdal, Gjøvik, Gran, Jevnaker,
Lesja, Lillehammer, Lom, Lunner,
NordAurdal, NordFron, NordreLand,
Ringebu, Sel, Søndre Land, Sør Aurdal,
SørFron, Vang, Vestre Slidre, Vågå, Øyer,
Øystre Slidre, Alvdal, Eidskog, Elverum,
Engerdal, Folldal, Grue, Kongsvinger,
NordOdal, Rendalen, Stor Elvdal,
SørOdal, Tolga, Trysil, Tynset, Våler,
Åmot, Åsnes
Statlige:
Sykehuset innlandet HF
Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer
Sykehuset innlandet HF, Reinsvoll
Habiliteringstj. for voksne i Oppland
Kringsjåtunet ungdomspsykiatrisk
behandlingsenhet i Oppland
Forsvarets arkivtjeneste
Annet:
Hedmark fylkeskommune.
Eidsiva energi

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR
BUSKERUD, VESTFOLD OG TELEMARK IKS
Arkivsenteret, Archon
Frogsvei 48, 3611 Kongsberg
Tlf: 32 76 40 20
Epost: postmottak@ikakongsberg.no
Internett: www.ikakongsberg.no
Lesesal:
Statsarkivet i Kongsberg, Frogsvei 44
Personale:
Wenche Risdal Lund, daglig leder
Torleif Lind, fagleder og rådgiver
arkivdanning
Rådgivere og ansvarsområde:
Ina HalleKnutzen, foto
Vibeke Hammerhaug, depot logistikk
Bjørn Ole Hovda, depot betjening
Petter Høiaas, depot digitalisering
Knut Jordheim, formidling
Cecilie Hansen Rørås, arkivkonsulent,
e-arkiv
June Wahl, rettighetsdokumentasjon
Eierkommuner:
Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Hole,
Kongsberg, Nes, Nore og Uvdal, Ringerike,
Rollag, Ål, Andebu, Hof, Holmestrand,
Horten, Lardal, Larvik, Nøtterøy, Re,
Sande, Stokke, Svelvik, Tjøme, Tønsberg,
Bø, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal,
Nome, Sauherad, Seljord, Siljan, Tinn,
Tokke, Vinje, Buskerud fylkeskommune,
Telemark fylkeskommune

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
Parkveien 16, 4838 Arendal
Tlf: 37 01 79 00
Epost: postmottak@aaks.no
Internett: www.kubenarendal.no
www.facebook.com/kubenarendal
http://avtrykket.tumblr.com/
Personale arkivavdelingen:
Snorre D. Øverbø, leder arkivavd.
Vidar Hauge, iktarkivar
Tore Knutsen, fotograf
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,
nestleder
Lise Råna, arkivar/rådgiver
Ole Jerry Aas, registrator
Anne Gaaserud, arkivar/rådgiver
Kjell-Olav Masdalen, seniorforsker
Medlemskommuner:
Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og
Hornnes, Froland, Gjerstad, Grimstad,
Iveland, Lillesand, Risør, Tvedestrand,
Valle, Vegårshei, Åmli, AustAgder
fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I VESTAGDER

BERGEN BYARKIV

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

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

Personale:
Turid Holen, arkivsjef
Bård Raustøl, rådgiver
Tormod Engebu, iktrådgiver
Merethe M. Johansen, rådgiver
Betty D. Stensgård, sekretær
Alen Maglic, ordningsmedarbeider
Heidi Korvald, ordningsmedarbeider

Personale:
Bergen byarkiv har nå over
80 medarbeidere.

Eierkommuner:
Audnedal, Farsund, Flekkefjord,
Hægebostad, Kristiansand, Kvinesdal,
Lindesnes, Lyngdal, Mandal, Marnardal,
Sirdal, Songdalen, Søgne, Vennesla, Åseral,
VestAgder fylkeskommune

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND
Adresse:
Bergelandsgt. 30, 4012 Stavanger
Tlf. 51 50 12 83
Epost: 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
Rogaland Kontrollutvalgssekretariat IS

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
Aslak Wiig, avdelingsleder,
Avd. Depot og katalog
Terje Haram, avdelingsleder,
Avd. Privatarkiver og oppdragsvirksomhet
Anne Louise Alver, spesialrådgiver,
Spesialenhet for foto og AVmedia

Postadresse:
Postboks 2309 Hansaparken,
5828 Bergen
Kontoradr.:
Kalfarveien 82, 5018 Bergen
Tlf: 55 30 60 90
Epost: post@ikah.no
Heimeside: www.ikah.no
Personale:
Rune Lothe, dagleg leiar
Epost: rune.lothe@ikah.no
Mobil: 41412138
Lill Tåve Jørgensen, arkivfagarbeidar
Eirik Netteland, rådgjevar
Øyvind W. Olsen, rådgjevar
Inge Vikane, arkivfagarbeidar
Anita Haugen, rådgjevar
Irene Valvik Vågen, 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

HORDALAND FYLKESARKIV
Postadresse:
Postboks 7900, 5020 Bergen
Telefon: 55 23 99 50
Epost:
postmottak.fylkesarkivet@post.hfk.no
Besøksadresse:
Fylkeshuset 3. etasje, Agnes Mowinckels
gt. 5, Bergen
Opningstider:
15. september 14. mai: kl. 08.0015.45
15. mai 14. september: kl. 08.0015.00
Heimeside:
http://www.hordaland.no/fylkesarkivet
Om fylkesarkivet / Historikk:
http://www.hordaland.no/Hordalandfylke
skommune/Kultur/Fylkesarkivet/
Omfylkesarkivet/
Personale:
Anne Aune, fylkesarkivar
Hilde Fagerheim
Signe Hvoslef
Svein Aage Knudsen
Eli Lothe
Egil Nysæter
Paul Sedal

INTERKOMMUNALT ARKIV I
TRØNDELAG IKS
Adresse:
Interkommunalt arkiv Trøndelag iks
Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G)
7042 Trondheim. Tlf.: 970 99 050
Epost: postmottak@ika-trondelag.no
Til enkeltpersoner:
fornavn.etternavn@ikatrondelag.no
Internett: www.ika-trondelag.no
Personale:
Anne Overland, daglig leder
Tone Stakvik, rådgiver
Randi Leistad, IKTrådgiver
Jens Rønning, arkivar/rådgiver
Roger Buan-Krognes, rådgiver
Petter Petryc, IKTrådgiver
Pål Langøien, rådgiver
Randi Ness, sekretær
Erik Andås, rådgiver
Jan Børre Solvik, IKTrådgiver
Synnøve Wiseth, rådgiver
Tove Nypan, konsulent
Synne Nilsen, konsulent
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, SørTrøndelag fylkeskommune,
Trondheim, Tydal, Verdal, Verran, Ørland
og Åfjord
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IKA MØRE OG ROMSDAL
Arkiv og kulturformidling

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

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

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

Personale:
Geir Håvard Ellingseter, daglig 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

Personale:
Arnt Ola Fidjestøl, fylkesarkivar
Ole Stian Hovland, fagleiar – komm.arkiv
Randi Melvær, sekretær/stadnamn
Elin Østevik, fotoarkivar
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
Espen Sæterbø, arkivar komm. arkiv

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

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

INTERKOMMUNALT ARKIV I TROMS
(IKAT)
Adresse:
c/o Statsarkivet i Tromsø,
Postboks 6315, 9293 Tromsø
Tlf: 941 74 170
Epost: postmottak@ikatroms.no
Internett: www.ikatroms.no
Ansatte:
Hilde Elvine Bjørnå, arkivsjef
Frøydis Antonsen, rådgiver/nestleder
Solveig Heløe Olsen, rådgiver digitalt
depot
OleBjørn Fossbakk, rådgiver
Janicken Elisabeth Olsen, 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

IKA FINNMARK IKS

TRONDHEIM BYARKIV
Adresse:
Trondheim kommune
Trondheim byarkiv, Postboks 2300 Sluppen,
7004 Trondheim
Besøksadresse:
Arkivsenteret Dora
Maskinistgata 1, Trondheim
Tlf.: 72 54 82 80
Epost: trondheimbyarkiv.
postmottak@trondheim.kommune.no
Internett:
http://www.trondheim.kommune.no/byarkivet
Kontaktpersoner:
Elin Engen Harder, enhetsleder
Morten Johansen, HRansvarlig
Terje Antonsen, fagleder Service og
formidling (perm)
Kari Myhre, fagleder System og utvikling
Rune Nordtømme, fagleder Sentralarkivet
Per Lohse, produksjonsleder Grafisk senter

30

Besøksadresse:
Universitetet i Nordland,
Mørkved, Torggården
Postadresse:
Nordland fylkeskommune,
Arkiv i Nordland,
Postmottak
8048 BODØ
Tlf.: 99 40 95 00
Epost: arkiv.i.nordland@nfk.no
Nettsted: arkivinordland.no

Kontaktpersoner:
ABMleder Geir Knutson tlf. 911 13 732
Leder Ketil Jensen tlf.99 49 60 31
Fagleder for historisk arkiv og depot
Arnstein Kjelaas tlf.99 49 60 33
Fagleder for moderne arkiv
Solfrid Kjærran tlf. 99 49 60 41
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

Adresse:
Postboks 304, 9711 Lakselv
Besøksadresse:
Holmenveien 3, 9700 Lakselv
Tlf: 78 46 46 60, Faks: 78 46 47 55
Epost: ikaf@ikaf.no
Internett: www.ikaf.no
Personale:
Marion Jeanette Sørensen, daglig
leder
Galina Isaksen, fagleder depot
Torfinn Sørensen, prosjekt
Line P. Korslund, arkivleder
Vilde Christoffersen Walsø, fagleder
moderne arkiv
Medlemskommuner:
Alta, Berlevåg, Båtsfjord
Deanu Tana
Gamvik, Hasvik
Guovdageainnu suohkan Kautokeino
Hammerfest
Kárásjohka Karasjok
Kvalsund, Lebesby, Loppa
Måsøy, Nordkapp
PorsangerPorsángguPorsangin
SørVaranger
Unjargga Nesseby
Vadsø
Vardø
Finnmark fylkeskommune

?
10 spørsmål

?

1.

Hvem koordinerer privatarkivarbeidet i Norge?

2.

Hva skjuler seg bak forkortelsen SABIMA?

3.

Hva heter den nye direktøren ved Aust-Agder museum og arkiv IKS?

4.

Hvilken idrettsforenings arkiv er en del av Norges dokumentarv?

5.

Når ble IKAVA opprettet?

6.

Hva heter miljømerket som gis til datamaskiner?

7.

Når markerer vi den nordiske arkivdagen?

8.

… og når markerer vi den internasjonale arkivdagen?

9.

Hvem av eierne våre har en arkivordliste på nettsidene sine?

Quiz

ARKIVMORO

10. Hvilken nasjonal minoritet har Oslo byarkiv jobbet mye for å dokumentere og beskrive i heftet ”Duri drom”?

3

1

10

10 spørsmål svar:
1. Riksarkivaren v/Privatarkivseksjonen 2. Samarbeidsrådet for biologisk mangfold 3. Jan Ledang
4. Arendals Turnforening 5. 20. mars 1990 (de er 25 år i år) 6. Epeat 7. Andre lørdag i november.
8. 9. juni 9. Vestfoldarkivet 10. Romanifolket
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