2

|

2017

ARKHEION
FAGTIDSSKRIFT FOR KOMMUNAL ARKIVSEKTOR
KAI – Kommunenes beste venn gjennom 30 år
Arkivstatistikken – Utvikling og tendenser
Fremveksten av Arkiv i Nordland
Arkiv + Quiz = Sant

VI FEIRER

20 ÅR
1997 – 2017

Foto: Caroline Omlid

UTGAVE NR 42

Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal
arkivsektor i Norge. Første utgave kom ut våren
1997. I dag er det 23 medeiere som representerer
alle landets fylker. Se oversikt bakerst i bladet.

GRATULERER, KAI!

A

rkheion har rundet 20 år og med det fortjener hele
KAI-miljøet en stor gratulasjon - og takk.

Takket være den innsatsen noen ganske få, ivrige
sjeler gjorde for at første utgave skulle komme ut
våren 1997, og det stadig økende antallet involverte
som har engasjert seg og bidratt i årene etter dette,
har Arkheion gått fra å være en sammenslåing av fire informasjonsblad
til å bli et fagtidsskrift for landets kommunale arkivsektor.
Vi kan være stolte av alt som har blitt gjort og skrevet, for det meste på
dugnad. Det samme gjelder det nettverket som har blitt bygget opp i
miljøet denne perioden - både gjennom Arkheion, KAI-konferanser og
andre samarbeidsprosjekter. I begynnelsen hadde Arkheion fire medeiere,
i dag er det 23 kommunale arkivinstitusjoner som drar lasset sammen.

I den aller første lederen for 20 år siden, skrev Magne Rege følgende:
«Arkheion er en sterk erkjennelse av at informasjon er en viktig del av
virksomheten i arkiver som våre. Generelt sett er arkivinstitusjoner for lite
flinke til å prioritere utadrettet informasjon. Det er egentlig litt forbausende, for vi mener vel at det vi driver med er viktig også for samfunnet
rundt oss? Vi har rimelig god kontakt med medlemskommunene våre,
og vi håper dette bladet vil styrke og utvikle denne videre.»
20 år etter tror jeg vi kan si at Arkheion har styrket og bidratt til å
utvikle kontakten opp mot eierkommunene. Men også innad i miljøet
der Arkheion har blitt flittig brukt til å informere, dele erfaringer og
ta opp aktuelle problemstillinger for feltet. Dette håper jeg vil fortsette,
samtidig som vi kan håpe på å nå ut til stadig flere utenfor miljøet også,
og bidra til å sette arkiv på dagsorden.
I dette nummeret er layouten ny. I tillegg jobber vi med å fornye innholdet noe gjennom for eksempel faste spalter. Ros, ris og konstruktive
forslag mottas med takk!
Tusen takk til alle skribenter og andre bidragsytere, til den nye redaksjonen og ikke minst til vår nye grafiske designer Linn Liverød.
Fortsettelse følger!

Arkheion er gresk (ἀρχεῖον) og referer til
magistraten (Archon) sin bygning der viktige
statsdokumenter ble arkivert og tolket.
ISSN 0809 1145
Opplag: 3700
Redaksjonen avsluttet november 2017.
Layout: Linn Liverød
Trykk: Zoom grafiske
Arkheion er medlem av Norsk Tidsskriftforening.
www.arkheion.no
Forsidebilde: Lena Sannæs ser på tegningsarkiver.
Foto: Gerd Corrigan, Aust-Agder museum og arkiv.
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KAI-NETTVERKET

KAIKONFERANSEN
2017 ARKIVSAMLING MELLOM SYV FJELL
5.-7. september ble kommunearkivinstitusjonenes årlige
konferanse avholdt i Bergen. Vertskapet var Bergen Byarkiv,
Hordaland fylkesarkiv og IKA Hordaland, og temaet var
Samfunnsoppdraget 2.0.

Vi hjelper deg å digitalisere

TEKST: FREDRIK SELLEVOLD FOTO: HEIDI MEEN (BEGGE REDAKSJONEN)

IKA Hordalands presentasjon «Instagram - formidling av mikrohistorier» viste hvordan man kan nå langt med enkle midler,
mens presentasjonen av «MARCUS - ei formidlingsløysing for
dokument i samlingar» fra Universitetsbiblioteket i Bergen demonstrerte hva målrettet bruk av utviklingsmidler kan utrette. Bruk
av teknologi var i det hele tatt et gjennomgående tema for konferansen. Dette kom tydeligst til utrykk i sesjonen Teknologi og
utvikling. Her fikk talerne anledning til å snakke teknisk, blant
annet om temaer som skylagring, metoder for uttrekk av data og
utfordringer knyttet til maskinlesing og -tolkning av tekst.

K AI-konferansen 2017 fant sted på ærverdige Grand Hotell
Terminus i Bergen. Det grunnleggende spørsmålet som ble tatt opp
i løpet av de tre konferansedagene var: Hvilke nye utfordringer må
arkivinstitusjonene håndtere i en verden preget av kommune- og
regionreformer og digital revolusjon?
Samfunnets forventninger til arkivene ble lagt frem av ulike talere.
Kristian Meisingset og Torgeir Waterhouse holdt begge kritiske
innlegg med krav om tilgang til heldigitaliserte og digitalt søkbare
arkiver. I hvilken grad disse forventningene er praktisk mulig å
innfri, eller mer presist hvor mye tid og ressurser dette vil kreve,
er et annet spørsmål, men det er like fullt viktige perspektiver å ha
med. Det samme kan sies om kritikken Siri Gedde-Dahl, leder for
Dagbladets «gravegruppe», rettet mot forvaltningens tendens til å
unngå ubehagelige spørsmål ved bruk av skjerming og forsinket
journalføring av dokumenter i saksbehandling.

En konferanse lever ikke på åndelig føde alene. Mat, kultur og
sosialt samvær hører med. Bergen viste seg fra sin mest gjestmilde
side under årets KAI-konferanse. Mildvær og klar himmel satte
prikken over i’en på konferansen og ikke minst festmiddagen på
Fløyen folkerestaurant. Og hvilken utsikt!

KORT FRA EIERMØTET FOR ARKHEION 2017
Årets eiermøte fant sted i Bergen tirsdag 5. september. Foruten orientering om regnskap, budsjett, de siste utgavene og
tanker om de kommende, ble det orientert om arbeidet med ny layout og nettside. Og om at Arkheion nå er medlem i
Norsk Tidsskriftforening. Eiertilskuddet for 2018 ble vedtatt å være det samme som i 2017.
Det ble også valgt ny redaksjon for perioden 2017-2019: Redaktør Heidi Meen (Vestfoldarkivet) fortsetter. Det samme
gjør Fredrik Sellevold (Trondheim byarkiv) og Kristine Tvedt Brekke (Bergen byarkiv), mens Antonia Reime Aabø
(IKA Østfold) og Roger Kvarsvik (Hordaland fylkeskommune) er nye redaksjonsmedlemmer. Knut J. Jordheim (IKA
Kongsberg) ble takket for sin innsats de siste årene.
Takk også til Bård Raustøl (IKA Vest-Agder), Wenche Lund (IKA Kongsberg) og Karianne Vindenes (Vestfoldarkivet)
for å stille i nyopprettet valgkomité.
En stor takk til Knut J. Jordheim (IKA Kongsberg) for innsatsen i Arkheion.
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ACOS bistår din virksomhet med å etablere automatiserte og innovative
tjenester for innbyggere, næringsliv og ansatte.
Regjeringens fokus på digitalisering medfører endringer
for Norges kommuner og offentlige virksomheter. Dette gir
mulighet til å legge nye og gode digitale strategier for din
virksomhet.
Vi har solid kompetanse innenfor digitalisering av
offentlig sektor, og leverer løsninger med:

Flere virksomheter har den siste tiden valgt oss som
partner i deres viktige digitaliseringsarbeid:
•

NAV

•

Oslo kommune

•

Færder kommune

•

Holmestrand kommune

•

Nordre Land kommune
Larvik kommune

•

sikker og effektiv data- og dokumentfangst

•

•

forenklet saksbehandling med optimal tilgjengelighet

•

Handel og kontor

•

kvalitetssikrende arbeidsprosesser

•

Sandefjord kommune

•

sentral utnyttelse av nasjonale felleskomponenter

•

Gjøvik kommune

•

fleksible integrasjonsgrensesnitt

•

Sola kommune

frittstående Noark 5 arkivkjerne

•

Vadsø kommune

•

Om ACOS
Gjennom 20 år har vi utviklet fagsystemer for organisasjoner
som setter digitalisering av prosesser i fokus. I dag er vi et av
Norges 20 største norskeide programvareselskaper. Vi har
investert i å bygge et stort utviklings- og fagmiljø i Norge, og
fagløsningene utvikles i tett dialog med våre kunder.

“

ACOS WebSak skiller seg
ut med et meget intuitivt
og enkelt grensesnitt.
Integrasjonsmulighetene
i systemet er etter vår
vurdering de beste.
– Gjøvik kommune

JUBILEUM

0
2ÅR

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKTØR.

D

ette bladet er nummer
42 i rekken. Men det
hele begynte altså våren
1997, da Interkommunalt arkiv i Vest-Agder
(IKAVA), Aust-Agder
Arkivet (AAA), Interkommunalt arkiv i
Hordaland (IKAH) og IKA Rogaland
gikk sammen om å lage et felles informasjonsblad istedenfor hvert sitt. Erfaringene hadde vist at det å lage slike informasjonsblad var en ressurskrevende
affære for små institusjoner, og løsningen
ble å slå seg sammen. Arkheion var født!

ET DUGNADSPROSJEKT I STADIG VEKST
Arkheion begynte som et dugnadsprosjekt, og er det vel egentlig ennå. Alle
medeierne deler på utgiftene, bidrar med
faglig innhold og bytter på å sitte i redaksjonen. Fra oppstarten til i dag har det
vært 13 redaktører og medredaktører fra
ulike KAI-institusjoner – og en mengde
personer har sittet i redaksjonen.
IKAVA var først ut med redaksjonelt ansvar, og bladets første redaktør var Magne
Rege. I den første lederen, altså i 1997,
skrev han at Arkheion var «en synliggjøring av bredden i det kommunale arkivinstitusjonsmiljøet og det nettverket som
er bygd opp det siste tiåret. Fra ett interkommunalt arkiv og et par byarkiver på
midten av 80-tallet har vi nå fått et kommunalt arkivlandskap med 6 interkommunale arkiver, 4 byarkiver, 6 fylkesarkiver
og Samisk Arkiv. Dette må vel nærmest
betegnes som en eksplosiv vekst. Alle disse
kommunale arkivinstitusjonene innebærer også at det er bygd opp en betydelig
kompetanse i kommunale arkivspørsmål
i disse årene, og denne er også i stadig
vekst. Vi håper nærværende blad gir klart
uttrykk for det. De kommunale arkivinstitusjonene utg jør et landsomfattende
arkivnettverk for utveksling av ideer, opplegg, rapporter m.m. Dette samarbeidet

MED ARKHEION
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Foto: Gerd Corrigan, Aust-Agder museum og arkiv.

Det har gått 20 år siden et nytt arkivblad med navnet Arkheion
først så dagens lys. Siden da har mange vært involvert, mye
har skjedd og mange artikler har blitt skrevet.

kan utvikles videre, og vi håper at bladet
vil medvirke til det. Bare sammen kan vi
få den posisjon i det norske arkivmiljøet
som vi bør ha.»
Og stadig vekst har det vært. Fra de fire
medeierne i oppstarten, er i dag 23 KAIinstitusjoner med på å eie og drive det som
har blitt et fagtidsskrift for kommunal
arkivsektor.

NAVNET ARKHEION
Navnet Arkheion er gresk (ἀρχεῖον) og
refererer til magistraten (Archon) sin bygning der viktige statsdokumenter ble arkivert og tolket. Rådhuset om du vil. I følge
Steinar Marvik sin artikkel «Arkheion
15 år» (Arkheion nr 2, 2012), skal det ha
vært Kjell Olav Masdalen fra AAA som
kom opp med dette navnet. I aller første
utgave skrev Rege også om valget av dette
navnet; «Av dette ordet er så arkiv avledet.
Vi har valgt dette navnet for å markere at
arkivarbeid og arkivvern har en årtusenlang tradisjon i vår verden og at det er
en oppgave som forskjellige tidsaldre har
tillagt stor betydning. Samtidig synes vi
også at det passer godt å markere den
nære semantiske sammenhengen mellom
arkiv og rådhus nettopp i et kommunalt
arkivblad.»
ET TVERRSNITT AV DET SOM RØRER SEG
Allerede fra første utgave var målsetningen at Arkheion skulle gi «et godt tverrsnitt av det som rører seg i det kommunale
arkivmiljøet». Første utgave hadde saker
som handlet om nye bestemmelser knyttet
til kassasjon og nye forskrifter til Personregisterloven. Fra Aust-Agder ble det skrevet om en sentralisert arkivløsning som var
tatt i bruk i Aust-Agder fylkeskommune.
Det var også referater fra seminarer i regi
av Norsk Arkivråd og Landslaget for Lokalog Privatarkiv. Og en artikkel om hvordan
de kommunale arkiver skjøttes i Kina.
Mangfoldet var med andre ord stort.
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Første utgave var på 28 sider, men det
viste seg at skrivelysten var så stor at neste
utgave ble utvidet med f ire sider – og
det sideantallet har Arkheion med visse
unntak hatt siden.

I REDAKSJONEN
Steinar Marvik fra IKA Kongsberg er
den med lengst ansiennitet som redaktør i
Arkheion. Da IKA Kongsberg ble med
som femte medeier i 1999 ble han med
i redaksjonskomiteen fordi han hadde
hatt ansvaret for IKA-stikka, deres første
informasjonsblad. Fra 2001 til 2008 satt
han som redaktør og har derfor skrevet
16 ledere – og mye skjedde med Arkheion
i denne perioden.
Årene før Marvik ble redaktør hadde
redaktørvervet gått på omgang. Hver av
de fire eierinstitusjonene hadde derfor ansvar for ett år hver. Etter IKAVA v/Magne
Rege, var det IKA Hordaland v/Karin
Gjelsten sin tur, deretter Aust-Agder Arkiv
v/Berit Stie, og IKA Rogaland v/Sigve
Espeland. Hver medeier skulle også ha en
representant i redaksjonen, og redaksjonsmøtene ble holdt en gang i året, på KAIkonferansene i september.
Medlemmene i redaksjonen hadde ansvar
for oppfølging av stoff fra sine institusjoner, mens redaktøren skulle koordinere
og tilpasse stoffet til sidene. Redaktøren
presenterte også aktuelle temaer for redaksjonen og ba om innspill til emner og
skribenter som kunne fylle disse. Resten
av året prøvde vi bare å følge planene og
fristene midt i mars og midt i november.
Høsten 2001 ble det klart at redaktøren
ville bryte rulleringsprinsippet og fortsette
med arbeidet som var påbegynt.

FLERE MED
Steinar forteller at det også ble viktig
å få med f lere medeiere for å holde

JUBILEUM

JUBILEUM

ARKHEIONS REDAKTØRER
kostnadene nede og for å skaffe f lere
bidragsytere. Dette fungerte så bra at
prisen holdt seg innen samme rammer
helt til Steinar «pensjonerte» seg som
redaktør etter den andre utgaven i 2008.
Da syntes Steinar det var på tide at nye
krefter måtte overta.
– Nye friske ideer kan være viktig for
videre utvikling. Som et siste «pek» til
bransjen kuppet jeg det siste nummeret,
som nesten i sin helhet ble skrevet av oss
ved IKA Kongsberg, forteller Steinar.
Sakte men sikkert har bladets medeiere
økt i antall. Jeg vet ikke hvordan denne
vervingen har foregått, men de siste årene
vet jeg at Tom Oddby ved Drammen Byarkiv har spilt en viktig rolle.

BLADETS UTSEENDE
Steinar Marvik forteller at det første nummeret «hans» ble laget over samme lest
som tidligere, altså med en ganske enkel
form, men under innflytelse fra redaktørens tanker om stoff bestående av en blanding med arkivfag, informasjon og ikke
minst stoff basert på «godbiter» fra våre
kommunale arkiver. Bladet ble redigert i
Adobe PageMaker og trykket av et lokalt
trykkeri i Kongsberg. Men etter denne
utgaven kom det forslag om modernisering
av bladets design, og redaksjonen kom i
kontakt med graf isk formgiver Karin
Wiwe.

FRA REDAKSJONSMØTE TIL EIERMØTE
I 2009 ble det også bestemt at det som
tidligere var redaksjonsmøte med representanter fra alle eierne av tidsskriftet,
ble endret til å være et eiermøte.
Samtidig ble det opprettet en redaksjonskomité bestående av fire personer som på
det tidspunktet besto av to redaktører og to
redaksjonsmedlemmer. De to redaksjonsmedlemmene skulle velges på eiermøte.
Det er denne ordningen vi har i dag –
bortsett fra at redaksjonen nå består av en
redaktør og fire redaksjonsmedlemmer.

LÆRERIKT VERV
Bård har vært redaktør for 11 utgaver,
og er altså på en god andreplass når det
kommer til antall år i redaktørstolen.
Yngve Schulstad Kristensen fra AAKS
var medredaktør sammen med Bård på
fem utgaver i perioden 2012-2014. Han
forteller at det var veldig lærerikt å være
medredaktør i Arkheion.

– Ofte var det hektisk rett opp mot deadline. Det var alltid spenning knyttet til
om bidragsyterne leverte på tiden, om
vi fikk nok gode saker og om vi fikk inn
tilstrekkelig med annonser. Men vi kom
alltid i mål og det var en fornøyelse når
siste nummer ankom fra trykkeriet klar
for utsendelse til arkivfolket, sier Yngve.

VEIEN VIDERE
I 2016 ble det satt av 20% ressurs til redaktør, i håp om at dette ville bidra til en
kontinuitet og profesjonalisering. Siden
da har Arkheion g jennomgått mindre
redaksjonelle endringer, fått ny layout og
ny nettside fra nyttår.
Bladet har også fått medlemskap i Norsk
Tidsskriftforening med den kompetansehevingen det innebærer. Vi i nåværende
redaksjon ønsker å videreutvikle Arkheion
– og ser fram til å fortsette samarbeidet
med hverandre og dere!

Fra den grafiske profilen ble satt i 2001,
har bladet stort sett beholdt samme uttrykk frem til i dag. Det nye uttrykket
er det nåværende redaksjon og grafisk
designer Linn Liverød som står bak.

REDAKTØR / MEDREDAKTØR

ANT

1 | 1997 – 2 | 1997

MAGNE REGE (IKAVA)

2

1 | 1998 – 2 | 1998

KARIN GJELSTEN (IKA HORDALAND)

2

1 | 1999 – 2 | 1999

BERIT STIE (AUST-AGDER ARKIVET)

2

1 | 2000 – 2 | 2000

SIGVE ESPELAND (IKA ROGALAND)

2

1 | 2001 – 2 | 2008

STEINAR MARVIK (IKA KONGSBERG)

16

1 | 2009 – 2 | 2011

BÅRD RAUSTØL (IKAVA) + INGE MANFRED BJØRLIN (AAKS)

6

1 | 2012 – 1 | 2014

BÅRD RAUSTØL (IKAVA) + YNGVE SCHULSTAD KRISTENSEN (AAKS)

5

2 | 2014

VIBEKE SOLBAKKEN LUNHEIM (IKAMR) + KJERSTIN KRAGSETH (BERGEN BYARKIV)

1

1 | 2015

KNUT J. JORDHEIM (IKA KONGSBERG)

1

2 | 2015

KNUT J. JORDHEIM (IKA KONGSBERG) + HEIDI MEEN (VESTFOLDARKIVET)

1

1 | 2016 – 2 | 2017

HEIDI MEEN (VESTFOLDARKIVET)

4

ARKHEIONS EIERE
UTGAVE

NYE EIERE

TOTALT

- Jeg håper at Arkheion vil fortsette med å være en viktig arkivstemme
fremover, samt at arkivinstitusjonene kjenner sin besøkstid og bidrar med
gode saker som har interesse for arkivmiljøet.

1 | 1997

IKA VEST AGDER, AUST-AGDER ARKIV, IKA HORDALAND OG IKA ROGALAND

4 EIERE

2 | 1999

IKA KONGSBERG

5 EIERE

(YNGVE SCHULSTAD KRISTENSEN, TIDLIGERE MEDREDAKTØR)

1 | 2001

INTERKOMMUNALT ARKIV MØRE OG ROMSDAL

6 EIERE

2 | 2001

IKA TRØNDELAG, IKA TROMS OG IKA FINNMARK

9 EIERE

1 | 2002

ARKIV I NORDLAND OG FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

11 EIERE

2 | 2002

ØSTFOLD IKAS

12 EIERE

1 | 2004

BERGEN BYARKIV OG FYLKESARKIVET I OPPLAND

14 EIERE

1 | 2006

TRONDHEIM BYARKIV

15 EIERE

2 | 2008

BYARKIVET I DRAMMEN

16 EIERE

1 | 2010

OSLO BYARKIV

17 EIERE

1 | 2011

HORDALAND FYLKESARKIV

18 EIERE

2 | 2013

FOLLOARKIVET OG VESTFOLDARKIVET

20 EIERE

1 | 2016

IKA ØST, FREDRIKSTAD BYARKIV OG STAVANGER BYARKIV

23 EIERE

”

– Hun skapte et konsept vi stort sett har
benyttet siden. Hun har også stått for
avtale med og oppfølging av trykkeriene,
sier Steinar.
Det trykktekniske utviklet seg raskt og
fra andre utgave i 2004 kunne Arkheion
få omslag i farger til omtrent samme pris
som de tidligere svart/hvitt utgavene.
Året etter at Steinar overlot redaktørstolen til en annen, nærmere bestemt Bård
Raustøl fra IKAVA, ble også hele bladet
i farger. Dette var i 2009.

UTGAVE

”

- Arkheion har alltid prøvd å ha kommunene
og deres interesser i fokus. Aktuelle problemer
i forbindelser med lovkrav og teknologiske
nyvinninger har selvsagt vært i fokus sammen
med kommunenes egne erfaringer fra sitt daglige
virke. Som kommunenes faginstitusjoner bidrar vi
også med våre ideelle forestillinger om hvordan problemer skal løses. Dette kan
kanskje oppfattes som vanskelig fra kommunenes side, men tiden har vist at vi i
stor grad har vært i forkant av utviklingen. Dette må vi også være inn i fremtiden.
(STEINAR MARVIK, TIDLIGERE REDAKTØR)
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1 | 1997

2 | 1997

1 | 1998

2 | 1998

1 | 1999

1 | 2007

2 | 2007

1 | 2008

2 | 2008

1 | 2009

2 | 1999

1 | 2000

2 | 2000

1 | 2001

2 | 2001

2 | 2009

1 | 2010

2 | 2010

1 | 2011

2 | 2011

1 | 2002

2 | 2002

1 | 2003

2 | 2003

1 | 2004

1 | 2012

2 | 2012

1 | 2013

2 | 2013

1 | 2014

2 | 2004

1 | 2005

2 | 2005

1 | 2006

2 | 2006

2 | 2014

1 | 2015

2 | 2015

1 | 2016

2 | 2016
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PROFIL - KARIN WIWE

PROFIL - KARIN WIWE

Karin ler litt av tanken. Eller kanskje ler hun av lettelse over
at det i dag (og i en del år nå) heldigvis er mulig å sende alt
via nett – både tekst og tunge bildefiler. – I dag går hele den
grafiske prosessen mye fortere og bildene jeg har fått tilsendt
er blitt betraktelig bedre.

JUSTERINGER OG STABILITET
Da Karin kom inn i bildet ble layouten tilnærmet lik slik vi har
kjent den siden; med det gjenkjennelige toppfeltet på forsiden
der vi blant annet skimter gammel skrift, protokoller, arkivdokumenter og tastatur. Hun sørget også for en tydelig grafisk
profil i bladet ellers.
De første tre årene hennes med Arkheion var bladet svart/hvitt.
Høsten 2004 kom fargene, først bare omslaget, så hele bladet
fra høsten 2009. Siden da har Karin gjort små justeringer her
og der, slikt man som leser kanskje ikke tenker over der og da,
men som en kan se om en blar seg igjennom eldre utgaver.

HENNES BAKGRUNN
Sørlendingen har tilbrakt store deler av sitt liv i Oslo. Det var
en ung student hun møtte i hjembyen Kristiansand, og som
hun for øvrig stadig er gift med, som lokket henne til Oslo.
Og siden har hun blitt her. I 1980 begynte hun på Westerdals.
Hun var da 29 år og dermed mye eldre enn de andre som kom
rett fra videregående. Men hun stortrivdes- og synes grafisk
design har vært et fantastisk yrke.
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KVINNEN
SOM FORMET
ARKHEION
Gjennom Arkheions 20 år har en rekke personer vært involvert
og hatt ulike verv; som redaktør, redaksjonsmedlem, skribent
eller formgiver. Karin Wiwe er den som har sittet lengst i sin rolle.
I 16 år har hun formgitt Arkheion.

V

i hadde blitt enige om å treffes
på Cafe Skansen i Kvadraturen
i Oslo. Og siden vi tross alt aldri
hadde møtt hverandre før, hadde
jeg fått beskjed om å se etter hun
med det hvite året. Det vil si, det
hadde jeg jo ikke. Hadde jeg bare lest meldingen
ordentlig ville jeg ha sett at det sto «ho med det hvide
håret», og dermed ikke blitt så overrasket over at det
var en sørlending som møtte meg. Men det var det
altså. De bløte konsonantene veltet blidt mot meg,
under et hår som dessuten var mer blondt enn hvitt.
Den spreke sørlendingen, som utrolig nok nærmer
seg 67 år, har jobbet med Arkheion siden 2001.

32 UTGAVER OG 16 ÅR
Årets første utgave, den med lilla forside, var hennes
siste - og med det har hun formgitt 32 utgaver med
det gjenkjennelige Arkheion-uttrykket. Hun forteller
at samarbeidet kom til via Berit Stie som den gang
jobbet i Aust-Agder Arkiv. Siden har hun forholdt seg

– Etter noen år i reklamebyrået Benton & Bowles begynte jeg
for meg selv for 30 år siden. Årsrapporter, medlemsblad, magasiner og brosjyrer er det jeg har laget mest av, og liker best.
Kundemassen har vært variert; store (Oslo kommune) og små.
Men ingen har jeg hatt i så mange år som Arkheion. Gjennom
Arkheion har det også dryppet andre jobber bl.a. jubileumsbok
for IKAVA og fire utgaver av Tobias for Oslo byarkiv.

til en rekke redaktører. Derfor er det nesten litt rart at vårt møte
ikke bare er det første for oss to, men at det også er første
gang hun møter en fra Arkheionredaksjonen. Og det først
når samarbeidet egentlig er over. Men så er det jo også nettopp
derfor vi treffes. Fordi jeg synes at hun fortjener en takk i form
av en liten gave og en lunsj.

ØNSKEKUNDE
– Arkheion har vært fantastisk å jobbe med. Virkelig en ønskekunde! Jeg har i alle år under alle redaktører fått faste datoer å
forholde meg til og det har aldri blitt forsinkelser eller utsettelser. Det har sjeldent vært diskusjoner om hvordan jeg har løst
formgivningen av artiklene, så jeg føler at dere har gitt meg
frie tøyler – og det elsker jo en grafisk designer.

MER AV DET GODE
Når Arkheion nå er et avsluttet kapittel har hun ingen faste
kunder. Men innen dette står på trykk, har Karin rundet 67
år, og slik sett passer det å gi roret over til noen andre. Når
jeg spør hva hun da skal bruke tiden til, ramser hun opp. Hun
skal gjøre mer av det hun allerede gjør en del av; lese, gå tur
(minst 10.000 skritt hver dag), ta og bearbeide bilder, lufte
kofferten (som hun kaller det å reise), og klappe katta. Kanskje
finner hun også frem kunstneren i seg, som har vært i dvale i
årevis. Som ung elsket hun å tegne. I tillegg kommer hun til å
ta på seg oppdrag som brosjyrer og årsrapporter dersom det
måtte dukke opp. Kjærligheten for yrket er der tross alt fortsatt.

Samarbeidet har med andre ord fungert utmerket, selv om det
har foregått på avstand og all kommunikasjon har foregått per
post, e-post og telefon.
– Jeg kan bare huske en gang jeg fikk høyt blodtrykk. Det var
da en kartong med nytrykte Arkheion var blitt sporløst borte,
og det viste seg at den var levert til feil adresse og kartongen
hadde blitt destruert.

TAKK!
Etter lunsjen på Gamle Skansen fortsetter vi praten mens vi
går. Helt i Karin sin ånd. At hun har kommet til level 33 i
Pokemon Go (visstnok ganske høyt), sier hun ikke noe om før
i en e-post jeg får etter treffet – sammen med en takk for sist
og lykke til videre. Lykke til i den aktive pensjonisttilværelsen,
Karin, og takk for det du har gjort for Arkheion i 16 år. Du er
herved hedersabonnent av Arkheion - så lenge du måtte ønske!

FRA POST TIL DIGITALT
Mye har endret seg på de 16 årene. Ikke bare når det gjelder
bladets utseende. Det har også skjedd en god del når det kommer til måten å jobbe på.
– Jeg mener å huske at jeg fikk tilsendt en bunke bilder i posten
som skulle skannes til hver utgave. Det var ganske tidkrevende!
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KAI

LAGÅND PÅ KAI-KONFERANSEN I BALESTRAND 2004:
Bak f.v.: Sigve Espeland (IKA Rogaland), Dag Mangset
(Statsarkivar i Oslo), Arnt Ola Fidjestøl (IKA Møre og Romsdal),
Morten Brøten (Oslo byarkiv), Bjørn Bering (Riksarkivet) og
Tom Oddby (Akershus fylkesarkiv).
Foran f.v: Jan Tore Helle (IKA Hordaland), og Bjørn Tore
Rosendahl (IKA Vest-Agder).
Foto: Wenche Risdal Lund

– KOMMUNENS BESTE VENN GJENNOM 30 ÅR
Vi sikrer innbyggernes rettigheter i dag, og vår kommunale historie for framtiden. Vårt fokus som ledere for
kommunale arkivinstitusjoner (KAI) er å være våre eieres beste samarbeidspartnere, både faglig og økonomisk.
Vi er kommunepatrioter!

TEKST: WENCHE RISDAL LUND, IKA KONGSBERG OG ARNT OLA FIDJESTØL, FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE.

S

penstig åpning, men hør
her: «Rundt tretti kommunale/fylkeskommunale arkivfaglege stillingar
bør vere eit godt grunnlag
for å utvikle eit arkivfagleg
miljø. Vi bør kunne bli eit
arkivfagleg tyngdepunkt i
det kommunale landskapet, og eit kommunalt tyngdepunkt i det arkivfaglege landskapet. Ein føresetnad er at vi samarbeider om
ein del spørsmål/oppgåver som er spesielle
for oss.» Dette skrev Gudmund Valderhaug,
daværende daglig leder i IKA Hordaland,
i et notat stilet til ledere ved kommunale
arkivinstitusjoner i 1992.

FORSØK PÅ FORMALISERT SAMARBEID
På IKA-seminaret i Kongsberg samme år,
altså i 1992, ble det avholdt et strategimøte
hvor formalisert samarbeid ble diskutert.
Behovet for å opptre mer samlet utad mot
Arkivverket, KS og andre organisasjoner
var viktige argumenter for en formell organisering. Det ble også understreket viktigheten av at de kommunale arkivinstitusjoner
var fast høringsinstans i saker av betydning
for kommunearkivene. Møtet vedtok å stifte
foreningen Kommunale arkivinstitusjoner
og det ble nedsatt et interimsstyre. Allerede
året etter, på IKA-seminaret i Leikanger,
falt dette forsøket. Det ble i stedet forsøkt å
få til en tilknytning til LLP (Landslaget for
lokal- og privatarkiv – i dag Arkivforbundet), noe det heller ikke ble noe av.

FELLES PROSJEKTER, NETTVERK OG MØTESTED
Det har også senere blitt gjort forsøk på å
formalisere samarbeid mellom de kommunale arkivinstitusjonene, men foreløpig har
ikke dette lykkes. Vi har derimot lykkes med
å danne formell organisering rundt noen
felles prosjekter, og videre klart å skape
et nettverk og møtested for alle ansatte
i KAI-miljøet. Vi har sett at det å dele
kompetanse og samarbeide om faglige problemstillinger, der dette er formålstjenlig,
har bidratt til et langt bedre tjenestetilbud
til egne oppdragsgivere.
Det var 10 kommunale arkivinstitusjoner i
nettverket i 1992, i dag er vi 22 arkivinstitusjoner i KAI-miljøet. Vi teller i overkant
av 300 ansatte, og vi vokser stadig.

HVA ER SÅ EN KOMMUNAL ARKIVINSTITUSJON?
Begrepet ble først nevnt på IKA-seminaret
i Trondheim i 1991. Der ble det vedtatt å
åpne for at byarkivene også skulle inviteres
til årlige konferanser for «kommunale arkivinstitusjoner». Hva begrepet innebar ble
ikke nærmere definert. I dag består KAImiljøet av arkivinstitusjoner med en eller
flere kommuner og/eller fylkeskommuner
som eiere. Arkivinstitusjonene fungerer
som arkivfaglige kompetansesentre og forvalter eiernes historiske arkiv gjennom
ulike avtaler. Arkiveiers bestilling til arkivinstitusjonen er utgangspunktet og samarbeidet forutsetter forståelsen av den enkelte institusjons selvstendighet. Det finnes

ingen opptak til eller uttreden fra KAImiljøet. Forutsetningen for deltakelse er
basert på gjensidig deling av kompetanse,
prosjektdeltakelse og tilstedeværelse.

KUNNSKAPSDELING OG KOMPETANSEBYGGING
Kunnskapsdeling mellom institusjonene
og felles prosjekter har bidratt til å gi kommuner og fylkeskommuner et profesjonelt
og kunnskapsrikt fagmiljø, uansett hvilken
kommunearkivinstitusjon kommunen er
eier av. Dette har vært en fornuftig og økonomisk gunstig måte å drive kompetansebygging på, både i institusjonene og for
kommunene. Samtidig har denne formen
for deling g jort institusjonene mindre
sårbare ved utskiftninger av arkivfaglig
personale.
Arkheion er et godt eksempel på et slikt
samarbeid. Vi har vår egen redaksjon og
miljøet bidrar med artikler. I dag er alle de
kommunale arkivinstitusjonene med på
utgivelsene av Arkheion.
Vi mener at vi har lykkes med å bli et arkivfaglig tyngdepunkt i det kommunale landskapet, selv uten et formalisert og entydig
miljø.
KAI OG ARKIVVERKET
Hvordan er så vår posisjon som et kommunalt tyngdepunkt i det nasjonale arkivlandskapet? For KAI-miljøet har det alltid
vært en prioritert oppgave å ha et nært

”

Behovet for å opptre mer samlet utad
mot Arkivverket, KS og andre organisasjoner
var viktige argumenter for en formell
organisering.

samarbeid med Arkivverket. Det er flere
grunner til dette, men den viktigste har
alltid vært å sørge for at Arkivverkets tilsynsfunksjon overfor våre eiere blir fulgt opp
på en konstruktiv måte. Med KAI-miljøets
nærhet til arkivskaper, har kompetanse på
arkivdanning vært veldig høy i kommunearkivinstitusjonene. Det har vært arbeidet
strategisk og taktisk for å dele denne kompetansen med Arkivverket.
I dag mener vi at dette samarbeidet har
lykkes. Fra 2018 etableres det en fast lederkonferanse med ledere fra Arkivverket og
KAI-miljøet. Felles strategier og prioriteringer av satsningsområder og mål er
skissert som temaer for konferansen.
Samarbeidet har pågått lenge og det har
vært mange ulike treffpunkt. I 1997 ble
«Samarbeidsutvalet mellom Riksarkivaren
og kommunearkiva» etablert. Utvalgets
formål var å formidle informasjon mellom
Riksarkivaren og kommunearkivene, drøfte
arkivfaglige spørsmål og utvikle samarbeidstiltak. Samarbeidsutvalget ble aldri
formelt lagt ned, men endret etter hvert
form og i dag kan det vel sies at samarbeidsmøtene Riksarkivaren har med de ulike
arkivorganisasjonene er etterfølgeren.
Samarbeidet mellom Riksarkivaren og
KAI-miljøet fra midten av 2000-tallet og
fram til SAMDOK ble etablert som prosjekt
i 2013, var i større grad basert på enkeltprosjekter. SAMDOK kom som en følge

av Arkivmeldingen i 2012. KAI-miljøet
har vært delaktig i nærmest alle oppgavene
SAMDOK arbeidet med. SAMDOK
avsluttes i 2017. Vi har derfor store forventinger til den nye møtearenaen – Lederkonferansen.

DE FØRSTE KAI’ENE
IKA Rogaland gikk i bresjen som den første
kommunale arkivinstitusjonen i 1976. Når
først denne institusjonen var etablert og
den kunne vise til gode resultater, ble det
lettere å etablere lignende løsninger for
kommuner i resten av landet. I Sogn og
Fjordane og Hordaland var det nok først
og fremst førstearkivar ved Statsarkivet i
Bergen, Egil Nysæter, som var fanebæreren
for etablering av lignende ordninger, omgitt
av et knippe gode medhjelpere.
I starten ble det lagt vekt på den kritiske
tilstanden de fleste kommunale arkiv befant
seg i både når det gjaldt oppbevaringsforhold og ordningsgrad. Etterslepet etter den
omfattende kommunereformen på 60-tallet
og den raskt voksende administrasjonen
utover på 70- og 80-tallet, må ta skylden for
mesteparten av dette. I Hordaland og Sogn
og Fjordane ble det vist til lover, regler og
sedvane for kommunearkivene og disse ble
sammenholdt med de uholdbare forholdene
for de samme arkivene. Dette fungerte!

NÆRHET TIL ARKIVENE OG KOMMUNENE
De fleste mandater som ble utarbeidet i
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forbindelse med opprettelser av kommunearkivordninger ble en variant av IKA Rogalands statutt §3: «Institusjonens formål er
i samråd med kommunene å ha ansvar
for ordning av medlemmenes fjernarkiver
og ansvar for opplæring og veiledning i
systemer og arkivrutiner, rådgivning og
tilsyn med arkivlokaler, samt bistå med
arkivarbeid blant medlemmer som ikke
ivaretas av andre offentlige institusjoner
gjennom lov og avtaleverk».
Dette var i den analoge tidsalderen, der
nærhet til arkivene var nødvendig. Dette
gjorde at alle var enige om at arkivene
skulle oppbevares lokalt i kommunene.
Resultatet ble et tett samarbeid mellom
arkivinstitusjonen og kommunens ansatte. Dette førte til at vi i fellesskapet fikk
en helhetsforståelse for problemfeltet. Når
formålet er formulert som i IKA Rogaland
sine statutter, ble det naturlig å ikke bare
forholde seg til de eldre og avslutta arkivene,
men samtidig hjelpe kommunene i håndteringen av nyere og aktive arkiv.

ARKIVFAGET I KAI
En kommunearkivinstitusjon er et resultat
av hva eierne gjør det til. Fram til starten av
2000-tallet var utfordringene relativt like
i kommunene, selv om de gjorde seg ulike
utslag. Dette førte til at det lett lot seg gjøre
å sammenfatte et mandat som kommunene
kunne enes om. Særlig i perioden fra 1977
til utover tidlig 2000-tall ble det valgt

Foto: Gerd Corrigan, Aust-Agder museum og arkiv.

KAI-NETTVERKET

å opprette egne styrende organ for å håndtere arkivutfordringene i kommunal sektor.
Det blir selvsagt umulig å sammenfatte
alle de utfordringer vi har hatt å gjøre med
de siste 30 årene, men at dette har krevd
fleksibilitet og smidighet er det ingen tvil
om. At kommunearkivmiljøet har mestret
dette, er det heller ingen tvil om. Vi hadde
neppe hatt denne oppblomstringen av
institusjonene ellers.

”

Det er 26.570 hyllemeter med personregistre i de kommunale arkivinstitusjonene.

BEVARING AV PERSONREGISTRE – VIKTIG FOR INNSYN
Tar vi et tilbakeblikk til etableringsfasen,
ser vi en annen viktig arkivfaglig utfordring
som fikk fokus. Nemlig håndteringen av
personregistrene. I siste halvdel av 1980tallet kom miljøet på Vestlandet, Arkivverket og Datatilsynet til en enighet om at
det var naturlig at de kommunale arkivinstitusjonene skulle få en rammekonsesjon
fra Datatilsynet for håndtering av personregister. Her et eksempel fra Fylkesarkivet
i Sogn og Fjordane:
«Denne rammekonsesjonen gjeld for alle
administrative personregister frå kommunane i Sogn og Fjordane, private føretak
og foreiningar som blir avleverte til Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane og som er
omfatta av Lov om personregistre m.m av
9.6.78 nr. 48».
Det var fylkesarkivaren som sto som ansvarlig for avleveringene og at konsesjonen ble
etterlevd. Rammekonsesjonen var omfattende. Vi er ikke i tvil om at dette grepet
har hjulpet mange enkeltindivider og grupper i samfunnet til å få innsyn i egen
dokumentasjon og ivaretakelse av rettigheter knyttet til dette.
Gudmund Valderhaug anslår i et notat til daværende statsarkivar i Bergen, Egil Øvrebø,
at en kommune som Vaksdal kommune som
i 1984 hadde 4.802 innbyggere, ville ha
behov for 1,8 hyllemeter for arkivmateriale
i perioden 1964-78. Valderhaug estimerte
med utgangspunkt i dette, at behovet for
Hordaland fylke til 71 hyllemeter for samme
perioden.

Vi samarbeider – både uformelt og formelt
Blant de formelle samarbeidene må to
nevnes:
1. Arkivplan.no, som per i dag involverer
19 kommunale arkivinstitusjoner og
som er brukt av nesten 400 kommuner
i tillegg til en rekke statlige virksomheter.
2. KDRS er et digitalt ressurssenter eid av
12 kommunale arkivinstitusjoner. KDRS
fungerer som sikringsmagasin og bistår
eierne i rutiner knyttet til overføring
av digitalt skapte arkiv fra kommune
til depot. Ved kurs og seminar inviteres
hele KAI-miljøet, og KDRS samarbeider
tett med Arkivverket.

STADIG STØRRE VOLUM PÅ TJENESTENE
I forbindelse med denne artikkelen, bestemte vi oss for å gjøre en uformell spørreundersøkelse til KAI-miljøet. Vi var først og
fremst nysgjerrig på to ting:
1. Hvor mange hyllemeter med personregister har det kommunale arkivmiljøet registeransvaret for i 2017?
2. Hvor stor er papirmagasinkapasiteten
i miljøet?
Alle de 22 institusjonene svarte. Selv om
tallene er basert på en uformell undersøkelse, vil de likevel være retningsgivende.
Tallene er imponerende:
Det er 26.570 hyllemeter med personregistre i de kommunale arkivinstitusjonene.
Regner man det om i bokser, får man
265.700 bokser og regner man litt forsiktig,
at hver boks i snitt har 30 mapper, er man
oppe i nesten 8 millioner enkeltmapper.
Tallet er imponerende høyt og sier litt om
det ansvaret KAI-miljøet har for enkeltindivider og arkiveierne.
Utover på 2000-tallet og fram til i dag
har dokumentasjonsmengden vokst formidabelt, samtidig har den elektroniske
teknologiutviklingen gjort at vi ikke lenger
er så avhengig av å ha de manuelle arkivene
oppbevart desentralt i kommunene. Det har
gjort at man særlig det siste tiåret har fått
en eksplosjonsartet vekst i kommunale
arkivdepot. Fra ingenting, dersom man ser
bort fra enkelte byarkiv, har KAI-miljøet
i dag en magasinkapasitet på nærmere
340 000 hyllemeter.

KAI + kommunale arkiv = god arkivskikk
Hva sier så alt dette oss? Jo, det sier at kommunene har tatt dokumentasjonskravet på
alvor. Det er kommunene som har opprettet
de kommunale arkivinstitusjonene og det er
kommunalt ansatte som har vært med på
å håndtere arkivene. Deponering handler
ikke bare om plassering, det handler om
forberedelser både i forhold til avlevering og
i forhold til mottak. I tillegg handler det om
betjening. Når vi tenker på hvor lite arkivressurser en kommune har, er dette ikke
annet enn imponerende.
Vi står foran store utfordringer i årene som
kommer, med reformer og stadig mer digital saksbehandling og arkivering. De siste
30 årene har vist oss at modellen med
kommunale arkivinstitusjoner har fungert
bra. Det er ingen grunn til å endre på den.
Med et stadig mer profesjonalisert samarbeid med Arkivverket kommer vi til å takle
utfordringene.
Som sagt: En kommunearkivinstitusjon er et
resultat av hva eierne g jør det til. Det er kommunene sitt ansvar at ens egen kommunearkivinstitusjon er robust nok til å takle
utfordringene som kommer, vi skal sørge
for gjennomføring i felleskap.

”

Fra ingenting, dersom man ser bort fra
enkelte byarkiv, har KAI-miljøet i dag en
magasinkapasitet på nærmere 340 000
hyllemeter.

KILDER:
• Arkivtidsskriftene Henrik, Kjelda, IKA Stikka og Arkheion
• IKA Kongsberg saksarkiv 1992-1996
• Arkivet til Samarbeidsutvalget. (IKA Kongsberg)
• Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane saksarkiv 1986-1992
• Festskrift til Egil Nysæter, Etableringa av eit interkommunalt arkiv på Nord-Vestlandet, Arnt Ola Fidjestøl
2009

KAI-KONFERANSER:
1988
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003

Bergen
Stavanger
Trondheim
Kongsberg
Leikanger
Oslo
Bergen
Tromsø
Kristiansand
Trondheim
Grimstad
Oslo
Bodø 		
Ålesund
Lillehammer

2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Balestrand
Bergen
Trondheim
Kongsberg
Stavanger
Kirkenes
Kristiansand
Drammen
Kongsberg
Balestrand
Bodø
Arendal
Sandefjord
Bergen		

Neste års KAI-konferanse blir i Tromsø
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NORDLAND

NORDLAND

KAMPEN
FOR KILDENE
FREMVEKSTEN AV ARKIV I NORDLAND

Fremveksten av en regional arkivinstitusjon i Nordland er nært knyttet til etablering
av høyere utdanning i fylket. Nordland distriktshøgskole kom til å spille en nøkkelrolle i etableringen av det som skulle bli Arkiv i Nordland.

TEKST: KETIL T. JENSEN, ARKIV I NORDLAND

N

De kommunale arkivene i
”
den enkelte kommune var også
i praksis utilgjengelig.

ordland distriksthøgskole startet sin virksomhet høsten 1971, og fra
1974 var studium i historie og samfunnsfag på plass. Avdelingen for
historie hadde tre unge historikere som hadde som ambisjon å forske
på Nordlands historie.

ØNSKE OM ET STATSARKIV
Historikerne fulgte to spor i strevet for bedre kildetilgang. Et kortsiktig perspektiv der de
samlet inn og ordnet arkiv for å gjøre de tilgjengelig for egen forskning, og et mer langsiktig
perspektiv: arbeide for å få etablert et statsarkiv for Nordland i Bodø. Arbeidet for å få et statsarkiv til Bodø pågikk i mange år, men som vi vet ble ikke dette noe av. Det endelige avslaget
kom i 1994. Men det er stor grunn til å tro at dette initiativet er den viktigste enkeltfaktoren
som førte fram til etableringa av Nordlandsarkivet, senere Arkiv i Nordland.
Ideen om et statsarkiv i Nordland engasjerte bredt, og det ble tenkt store tanker i fylkeshovedstaden på slutten av 1970-tallet. Høgskolestyret i Nordland så statsarkivsaken som et
viktig element i planene for en ny campus på Mørkved for distriktshøgskolen. For å gi saken
tyngde var det nødvendig å finne gode allierte og skape et effektivt nettverk for å drive statsarkivsaken frem. Høgskolen fant støttespillere i den unge fylkeskommunen, Riksarkivaren,
statsarkivaren i Trondheim og stortingspolitiker Stig Fossum. Riksarkivaren var tydelig på
at et statsarkiv i Nordland i realiteten lå flere år frem i tid.

tilgjengeliggjøring fikk komme etterhvert. Nordlandsarkivet
tok også på seg forskningsoppdrag i denne perioden. I 1986 fikk
institusjonen sine første arkivmagasiner.

MIDLERTIDIGE LØSNINGER NØDVENDIG
Det var krise for arkivene og man hadde ikke tid til å vente med
å berge kildene. Historiker Jan Vea kunne fortelle til avisa Nordlands Framtid i 1979 at forholdene for væreierarkivene i Lofoten
var kritisk. Flere arkiv hadde blitt dumpet på sjøen, og mange
andre sto overfor en uviss skjebne dersom ikke noe ble gjort for
å berge dem. Det samme gjaldt kommunearkivene i området.

UNGE HISTORIKERE TAR TAK
Historiker Jan Vea ønsket å forske på lofotfisket og miljøet rundt,
Arnfinn Engen på utvandringen fra Nordland til Amerika, og Nils
Henrik Fuglestad ønsket å forske på industrialiseringen og arbeiderbevegelsen i Nordland
og Nord-Norge. Hindringene meldte seg raskt. Nærmeste statsarkiv lå i Trondheim. Det
viste seg at Statsarkivet hadde svært lite arkivmateriale etter private arkivskapere fra vårt
fylke. De kommunale arkivene i den enkelte kommune var også i praksis utilgjengelige. Her
kunne historikerne gjort det enkle og skiftet forskningstema – forsket på det som var enklest
tilgjengelig. Men det gjorde de ikke.

KILDER:
• Engen, Arnfinn (1976):
Kommunearkiva og lokalhistorikaren
• (1977): Kjerringøy gamle handelsstad
• Vea, Jan (1981): Arkivnøkkel til Flakstad 		
kommunearkiv
• Nordlands Framtid 1.12.1979.

NYE OPPGAVER
I 1992 kom diskusjonen opp om å opprette en egen ordning for
kommunearkivene i fylket. Dette etter modell i andre fylker som
hadde opprettet interkommunale arkivinstitusjoner. Nordland
fylkeskommune (Nfk) med fylkeskultursjef Aslaug Vaa mente at
dette var en naturlig oppgave for fylkeskommunen, mens Nordlandsarkivet mente at de burde håndtere dette. Etter en dialog
med kommunene ble det etablert et prøveprosjekt «Prosjekt
kommunearkiv i Nordland» i regi av Nordland fylkeskommune.
Prosjektet var en suksess og ble en varig ordning i år 2000 som
en interkommunal arkivordning under navnet «Interkommunalt
Arkiv Nordland». I denne prosessen ble Interkommunalt Arkiv
Nordland og Nordlandsarkivet slått sammen til en enhet under
navnet Arkiv i Nordland. Institusjonen ble en del av Nordland
fylkeskommune.

Midlertidige løsninger måtte på plass. I 1981 fikk Nordland
distriktshøgskole penger fra Kirke og Undervisningsdepartementet til et treårig prosjekt. Prosjektet skulle drive innsamling
og bevaring av verdifulle kilder for forskning på Nordlands
historie. Prosjektet fikk navnet «Pilotprosjektet for berging av
historisk-dokumentarisk materiale i Nordland». Fra vinteren
1981 begynte arbeidet med å registrere, kartlegge og bevare
private og kommunale arkiv.

NORDLANDSARKIVET
Etter gode resultater i prosjektperioden så aktørene behovet for
å videreføre denne ordningen. Resultatet ble etableringen av
«Nordlandsarkivet». Dette var et samarbeidsprosjekt mellom
Nordlandsforskning, Nordland Distriktshøgskole og Nordland
fylkeskommune.

Arkiv i Nordland er i dag en solid regional arkivinstitusjon med
et bredt tjenestetilbud til offentlig og privat sektor. Institusjonen
har 16 ansatte og en magasinkapasitet på nærmere 20 000 hyllemeter. 37 nordlandskommuner er deltakere i den interkommunale
arkivordningen.

I denne perioden var arbeidet preget av bergingsaksjoner.
Det gjaldt å få arkivene etter private aktører i hus - ordning og
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STATISTIKK

STATISTIKK

ARKIVSTATISTIKKEN
– UTVIKLING OG TENDENSER MED FOKUS PÅ KAI-INSTITUSJONER
Siden 2007 har vi hatt innsamling av arkivstatistikk her i
Norge. Nå skal vi se nærmere på arkivstatistikken for 2016,
og hvordan tallene har endret seg i årene fram til dette.

I NOU 1987:35 ble det anslått at det var bevart 10 000 hyllemeter
privatarkiv og at Riks- og statsarkivene hadde halvparten av dem.
Andre store aktører da var Universitetsbibliotekene, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, og Aust-Agder-arkivet. KAIinstitusjonene har vokst fram etter dette. I dag har de fleste byarkiv
og fylkesarkiv privatarkiv som en viktig, men forholdsvis liten,
del av sitt ansvarsfelt. Også interkommunale arkivordninger har
i større grad begynt å ta ansvar for privatarkiv.

TEKST: ELLEN RØSJØ, ARKIVVERKET

D

ETTERSLEP PÅ ORDNING
Ikke uventet er det etterslep på ordning. I 2016 var i snitt 30 %
uordnet for alle bevaringsinstitusjoner. KAI-institusjoner, museer
og folkebibliotek trakk snittet ned. For privatarkiv var i snitt også
en tredjedel uordna. KAI-institusjoner og museer sto for en stor
andel av privatarkivene, men rapporterte om lite ressurser til å
ordne og katalogisere materialet. En stor andel er derfor i praksis
utilgjengelig.

et hele startet som et samarbeid mellom ABMutvikling og Statistisk sentralbyrå i 2007. Kun
noen få arkivinstitusjoner var med, men etterhvert
kom f lere til. Fra og med 2014 ble statistikkinnsamlingen overført til Riksarkivet.

ETTERSLEP I PUBLISERING
Til tross for at 75 % av alle enkeltarkiv ble oppgitt som registrert
på minst overordna nivå i fagsystemet Asta i 2016, var bare 45 %
publisert på Arkivportalen.no. KAI-institusjonene har i snitt
publisert forholdsvis lite, også når det gjelder kommunalt arkivmateriale. Museer og bibliotek har i snitt publisert enda mindre.
Her trengs et løft så alle bevaringsinstitusjoner publiserer informasjon om sine arkiver på arkivportalen – iallfall på øverste nivå.
Det er viktig for alle slags brukere å kunne søke og få oversikt.
Det vil også lette arbeidet med bevaringsplaner for institusjonene.

STATUS I 2016
- Statistikken omfattet 144 institusjoner.
- Arkivinstitusjoner bevarte 92 % av den totale bestanden,
museer og bibliotek 8 %.
- Av papirbasert arkivmateriale hadde Arkivverket 50 % og 		
KAI-institusjoner 39 %.
- 22 % av de totalt bevarte hyllemetre arkiv var privatarkiv, 		
fordelt slik:
• 30 % i Arkivverket
• 26,21 % i KAI-institusjoner
• 25,38 % i museer
- Det var kun bevart 2 314 digitale arkiv, såkalte uttrekk,
fra offentlig sektor og 205 fra privat sektor.

VEILEDNING OG KURS
KAI-institusjoner rapporterte om flest dagsverk på veiledning.
At tidsbruken hadde gått ned, kan henge sammen med at det er
blitt utarbeidet bedre veiledningsmateriell til arkivskaperne. KAIinstitusjonene hadde også flest kursdeltakere. Her er det likevel en
nedadgående tendens, som antakelig kan ses i sammenheng med
nye utdanningstilbud og rekruttering til arkivaryrket. Men vi ser
også en ny oppgang det siste året, noe som kan ha sammenheng
med kommunereformen.

UTVIKLINGEN 2008-2016
- Fra 2008 (som var første ordinære år med statistikk) frem til 		
2016, har totalbestanden i alle arkivinstitusjoner økt med
40 %.
- KAI-institusjonenes totalbestand har økt med 70 %. I samme
periode har tallet på KAI-institusjoner vært ganske stabilt.
Det har vært litt ujevn rapportering, men tendensen er en 		
jevn økning.
- Privatarkivbestanden har økt med 49 % for alle arkivinstitusjonene og med 60 % for KAI-institusjonene.

LESESAL OG FORESPØRSLER
Lesesalsbesøket viser et svakt fall, kraftigst i Arkivverket, som
fortsatt har flest på lesesalene. Besøket er ganske stabilt i KAI-

”

Med tanke på veksten
i oppgaveporteføljen som
har vært og vil komme
framover, gir statusen
grunn til å spørre hvordan
vi skal takle det digitale
skiftet.

INSTITUSJONSTYPE

HYLLEMETER
TOTALT

TILVEKST TOTALT
2016

HYLLEMETER
PRIVATARKIV

TILVEKST
PRIVATARKIV 2016

ARKIVVERKET

265 721,0

301,0

35 574,0

1 752,0

(FYLKES)KOMMUNALE ARKIVINSTITUSJONER

207 778,5

9 898,8

30 715,7

2 414,2

ANDRE ARKIVINSTITUSJONER

13 069,0

723,0

10 524,0

723,0

SUM ARKIVINSTITUSJONER

486 568,5

13 922,8

76 813,7

4 889,2

FAGBIBLIOTEK/DOKUMENTASJONSSENTER

9 089,0

675,0

8 775,0

377,53

FOLKEBIBLIOTEK

1 259,0

41,0

487,3

60,0

LOKALHISTORISKE ARKIV OG SAMLINGER

1 791,0

371,0

1 356,0

59,0

SUM BIBLIOTEK/LOKALHISTORISKE ARKIV

12 139,0

1 087,0

10 618,3

496,53

MUSEER

33 345,8

2 036,3

29 748,6

1 721,8

SUM ALLE

532 053,3

17 046,1

117 180,6

7 107,53

institusjonene, men viser noe reduksjon fra 2014. KAI-institusjonene har flest forespørsler, også innen rettighetsdokumentasjon
og eiendom.

FOR FÅ ÅRSVERK
Både faste og midlertidige årsverk viser en økende tendens fram
til 2012. Deretter har det gått noe tilbake. Det slående er at det
er få faste og midlertidige årsverk i arkivsektoren på et bredt
fagfelt midt i et paradigmeskifte. Årsverkene er fordelt på mange
institusjoner. I tillegg står arkivsektoren overfor store utfordringer
framover med omorganiseringer i forvaltningen, mange systemer
som skal tas vare på og manglende infrastruktur.
ARKIVSTATISTIKKEN SOM VERKTØY
Arkivstatistikken gir et bilde av ressurser og aktiviteter i bevaringsinstitusjonene, og kan brukes til å utvikle og definere behov for
sektoren.
Personalressursene synes svært knappe i en tid der digitale arkiv
skal bevares og tilgjengeliggjøres på en tilfredsstillende måte,
samtidig som de analoge delene av bestanden stadig vokser. Med
tanke på veksten i oppgaveporteføljen som har vært og vil komme
framover, gir statusen gir grunn til å spørre hvordan vi skal takle
det digitale skiftet.

Arkivstatistikken er delt i to; en for arkivinstitusjoner og
KILDER:
• Arkivverkets nettsider. Tall og data (statistikk) (publ. i juni).
Besøkt 15082017: https://www.arkivverket.no/arkivutvikling/tall-og-data-statistikk
• Statistisk sentralbyrås nettsider. Kulturstatistikk 2015 (publ. i des.):
https://www.ssb.no/kultur-og-fritid/artikler-og-publikasjoner/kulturstatistikk-2015
• Røsjø, Ellen: Arkivstatistikken og utviklingen av arkivinstitusjonene. I Han e´søkkane go´!
Festskrift til Arne Skivenes, red. Botheim, R., Baadsvik, I., Valderhaug, G. og Wiig, A., ABM-media 2017.
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en litt mindre omfattende for bibliotek og museer. Den
publiseres på Arkivverkets nettsider og i SSBs
årlige kulturstatistikk.

500-ÅRSJUBILEET FOR REFORMASJONEN

500-ÅRSJUBILEET FOR REFORMASJONEN

PROTESTANTISMEN

KOMMUNEKASSE: Kyrkjekassa i Wittenberg frå ca. 1522 vart
prototypen på skule- og fattigkassene i dei norske prestegjelda frå
1700-talet. Formannskapslovane i 1837 vidareførte denne ordninga.
Fyrst frå 1880-talet kan ein tale om ei felles kommunekasse.
Foto: Bildarchiv Monheim GmbH Alamy Stock Photo.

– ÅNDA TIL DEN KOMMUNALE VERKSEMDA?

Med reformasjonen fekk staten og kyrkjelyden utvida sitt handlingsrom på kostnad av det geistlege hierarkiet.
Dei både overtok og tok på seg nye oppgåver. Det at just skule- og fattigstellet vart hovudverksemda
til kommunane i 1837 må sjåast i ljos av den protestantiske kulturhistoria.

”

Landet skulle styrkast gjennom å få eit
fromt folk. Samstundes skulle staten leggje
til rette for frelsa til folket – den viktigaste
velferdsoppgåva.

TEKST: BJØRN OLE HOVDA, IKA KONGSBERG

D

et skulle gå 300 år
mellom innføringa
av reformasjonen og
formannskapslovane
i 1837. Det lovfesta
lokale sjølvstyret har
mellom anna røter i
opplysningstida med sine liberale og demokratiske idear, og det tradisjonelle sjølvstyret
hjå både byborgarar og bønder. Sjølv om
reformasjonen i stor grad førte til ei styrking
av territorialstatane var det store religionsskiftet òg ein viktig faktor for nye felles
offentlege oppgåver for lokalsamfunna,
nye tankar om rolla til lekfolket og deira
kall og plikter.

REFORM AV GUDSTENESTA – OG SAMFUNNET
Luther ville frigjere mennesket frå «påfunne», «ubibelske» og «uevangeliske» reglar
og ritual som samtida såg på som vegar til
frelse eller middel til kortare lutringstid i
skjærselden. Han meinte at den ufortente
nåden og «frigjeringa av samvita» andsynes
Gud skulle føre til ein forsterka konsentrasjon om å tene medmenneska som ei følgje
av kristentrua. Reform av gudstenesta skulle
føre til reform av samfunnet. Når Luther
i 1519 skulle forklare kva meininga med
nattverdsgudstenesta var – viste han m.a.
til den allereie eksisterande fellesskapen
mellom byborgarane og deira innbyrdes
einskap, solidaritet og samhald. Slik skulle
det òg vera mellom dei som var ein lekam
i Kristus.

NYTT SYN PÅ FATTIGDOM
Nestekjærleiken var sjølvsagt ikkje noko
Luther fann opp, men til dømes synet på
fattigdom endra seg. I den katolske mellomalderen var fattigdommen eit ideal og
jamvel den tryggaste vegen til frelse. Tiggarordenane – til dømes fransiskanarane –
gav fattigdom og tigging ein glans av noko
fromt og heilagt. Dei fattige var ein religiøs
ressurs, for ved å gi almisser kunne vanlege
folk få del i den nærleiken dei fattige hadde
til Gud. Reformasjonen gav rom for ein ny
sosialetikk, og legitimerte ei samordning
og rasjonalisering av den lokale velferda.
Historikaren Robert Jütte kallar denne
endringa for ei kommunalisering av den
sosiale velferda.
Dei nye tankane vart snøgt sett ut i livet.
Av 17 artiklar i den nye kyrkjeordninga i
Wittenberg (1522) handla 14 om dei fattige.
Det vart oppretta ei felleskasse til støtte
for fattige og til undervisning av dei unge.
Ein del pengar kom inn gjennom sal av dei
tidlegare kyrkje- og klostereigedomane,
men reglane gav òg rom for skattleggjing.
Berre «verdige» fattige skulle støttast.
Andre måtte flytte eller finne seg arbeid.
Samstundes vart tigging forbode. Ordninga
for byen Leisnig i 1523 føreskreiv ti styrarar for fattigkassa med representantar frå
byråd, adel, borgarar og bønder. I tillegg
til fattigomsorga skulle kassa yte pengar
til vedlikehald av kyrkjebygg, presteløn
og opplæring.

På kort tid vart desse ordningane førebilete
for liknande reformer i Tyskland og seinare
i store delar av Europa. Sognepresten i
Wittenberg, Johannes Bugenhagen (14851558), var aktivt med å skrive fleire kyrkjeordningar, mellom anna den for DanmarkNoreg i 1537. Bugenhagen skilte ut fattigkassa frå kyrkjevedlikehald og utdanning.

UNIVERSELL LESEOPPLÆRING SOM IDEAL
I tillegg til fattigordningane kom reformasjonen med idealet om universell leseopplæring for båe kjønn. Motivet her var primært opplæring i kristendom og å mogleggjere lesing av religiøse tekstar som Luthers
vesle katekisme. Det protestantiske skriftfokuset førte til større vektlegging av lesing.
Samstundes skulle skulen tene dei verdslege funksjonane i samfunnet. I kontrast til
klosterlivet såg Luther det vanlege familieog yrkeslivet som eit heilagt kall. Mot det
kyrkjelege hierarkiet vart det hevda at alle
døypte hadde del i «det almenne prestedømmet» og at kyrkjelyden jamvel kunne
velja presten sjølv og avgjere lærespørsmål.
NYE PLIKTER FOR KYRKJELYDEN
Her på berget førte reformasjonen òg til
at nye samfunnsområde vart underlagt
offentleg forvaltning. Dette var oppgåver
som kyrkja tidlegare hadde teke ansvaret
for og som ein no ville løyse på andre vis.
Sjølv om reformasjonen i Danmark-Noreg
var knytt til tapet av nasjonalt sjølvstende og framveksten av ei mektig stats- og

kongemakt – jamvel einveldig frå 1660 –
levde spor av det reformatoriske fokuset på
den lokale kyrkjelyden vidare i kyrkjeordningane. I den norske kyrkjeordinansen
frå 1607 ser ein «konturene av en norsk
kirkekommune». (Imsen 1994: 57). Prestegjelda fekk no medansvar for økonomien
til soknepresten og på papiret rett til å velje
sin eigen prest. I realiteten var dette ein
nominasjonsrett. Det utvida lokale ansvaret
var eit pliktfellesskap kompensert med sterk
kontroll ovanfrå. I hovudsak var kyrkja
konge- og embetsstyrt. Likevel fekk bøndene
i Noreg – trass alt – halde på ein relativ
sterk posisjon etter 1537.

STYRKA KOMMUNALISME
Frå 1740 kom ei ny bølgje av kommunalisme
som gav ein tydeleg grad av sjølvstyre når
det gjaldt skule, fattigstell og mekling i sivile
konfliktar. Dette lokale sjølvstyret utvikla
seg vidare til dei demokratiske landkommunane me kjenner frå 1837. Pietismen har
mykje av æra for dette. Pietismen reformulerte den reformatoriske sosialetikken, og
ønskjet om universell grunnopplæring. Frå
1735 var politikken til danskekongen sterkt
farga av denne retninga. Landet skulle
styrkast gjennom å få eit fromt folk. Samstundes skulle staten leggje til rette for frelsa
til folket – den viktigaste velferdsoppgåva.
Ein freista no å avskaffe tigginga og å
organisere fattigomsorga betre. Det vart
oppretta lokale fattigkommisjonar med

folkeleg representasjon. Tankane om universell leseopplæring fekk fyrst vind i segla
i Noreg frå 1736 då undervisning i kristendom vart eit krav for å verta konfirmert.
Skoleforordningen av 1739 freista å skipe eit
system basert på prestane utan at finansieringa fekk ei realistisk løysing. Skoleplakaten
i 1741 løyste dette ved å overlata utbygginga
av skulevesenet til bøndene. Det skulle vera
ein skulekommisjon i kvart prestegjeld der
fire bønder skulle sitje i lag med presten og
lensmannen. Kommisjonen fekk rett til å
utlikne skatt.
Ved formannskapslovane i 1837 vart skuleog fattigstellet hovudoppgåvene til dei nye

kommunane. I byrjinga fekk ein såkalla
kombinerte formannskap i skule- eller fattigsaker der både formennene og medlemmene
i fattig- eller skulekommisjonen møtte.
Arkivet etter desse kommisjonane – langt
oppover 1800-talet – kan i dag finnast i både
Statsarkiva og i kommunearkiva. Oppgåvene var lenge knytt til sokneprestembetet.

Bjørn Ole Hovda har doktorgrad i reformasjonshistorie frå Universitetet i Oslo (2014), og jobbar
til dagleg som rådg jevar ved IKA Kongsberg.

PIETISMEN SÅG SEG SJØLV SOM EI VIDAREFØRING AV REFORMASJONEN
• Av pietas (fromleik).
• Åndsrørsle frå ca. 1670 med fokus på inderleggjort personleg tru og praktisk etterfølging
mot det dei såg på som institusjonalisert vanekristendom.
• Styrka behovet for leseopplæring for oppbyggeleg lesnad.
• Individualiserande tendens, og kyrkje- og autoritetskritisk potensiale.
• Vektlegging av sosialetikk og gode gjerningar.
• Offisiell politikk i Danmark-Noreg frå 1735 (statspietisme).
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SKRÅSPALTEN

ARKIVARENE
MÅ UT AV
SKAPET

Hva må til for at kommunearkivarer
skal begynne å snakke høyt om alle
lovbruddene de til daglig er vitne til?
«Nå skal jeg banke et sted jeg veit det gjør vondt». Den
gode gamle historien om Karius og Baktus lærte oss en
viktig ting. Skal vi kunne bore ut råten og erstatte den med
en fylling, må det først gjøre litt vondt. Så forsvinner både
tannverk og hodepine.

Vegard Venli
Foto: Martin Huseby Jensen, Journalisten

MAN
REKKER
MAN REKKER
Å
LÆRE
SEG
Å LÆRE SEG
MYE
PÅ
60
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MYE PÅ 60 ÅR

Derfor er det nå helt herlig å se hvordan Arkivverket, etter årevis med
passivitet og tåkeprat endelig begynner å våkne til liv. De ser ut til å ta
både ansvaret for tilsyn – også på det digitale området – og ansvaret for å
formidle lovbruddene på alvor. Tilsynsrapporter som konstaterer lovbrudd
legges nå åpent ut på nett, og kommunikasjonsavdelingen hjelper mer enn gjerne
pressen med å finne frem til arkiveksperter som er villige til å kritisere kommuner
som svikter dokumentene våre når det trengs.

Det høres kanskje banalt ut, men det trengs. Eksperter som er villige til å peke på lovbrudd
og som forklarer hvorfor det er problematisk, er kanskje akkurat det som må til for å få rådmenn
og ordførere til å våkne i stolen. Så heia til Arkivverket. Hvis Riksarkivaren nå greier å etablere
seg som en like viktig «riksrefser» på åpenhet- og arkivfeltet som Datatilsynet har gjort på personvernområdet, kunne vi attpåtil fått en balansert og interessant samfunnsdebatt der personvernet alene
ikke lenger får stanse effektivisering og samhandling på tvers av sektorer i offentlig sektor.
Men hvor blir dere av, kommunearkivarer? Har dere glemt deres egen ytringsfrihet? Kom ikke og fortell meg
at én eneste av dere var ukjent med hvilke lovbrudd som skjedde foran deres egen nesetipp, og at de av dere som
med rette er kritisert etter tilsyn fra Statsarkivet fikk et sjokk da lovbruddene ble konstatert.
Nei, det nekter jeg å tro. Arkivarer kan og de vet. Hvorfor bruker dere ikke kunnskapen til å si fra? Kunnskap
er makt. Den kommunale arkivsektoren vet best av alle hva konsekvensene blir om ikke både stat og kommune
bevilger mer penger til å redde stumpene av det som er igjen etter flere tiårs vanskjøtsel av fagsystemer fra
1980-tallet og frem til i dag. Har dere samvittighet til å sitte stille i båten?
Og når vi først snakker om stillhet. Hvordan forklarer egentlig det kommunale arkivmiljøet at KS gjennom så
mange år har fått operere på vegne av kommunesektoren uten offentlig innsyn? KS inngår avtaler med staten,
utvikler en rekke store fellesløsninger ved hjelp av innleide konsulenter, og ledes både gjennom fylkesmøtene og
landstinget av folkevalgte. Likevel nekter KS å gi innsyn i noen av sine dokumenter. Tro meg – jeg blir nemlig
nektet innsyn i postlisten til KS – da KS pussig nok hevder at offentlighetsloven ikke gjelder for dem.
Kunnskapen om hvor skoen trykker hører folket til. Den må løftes ut i lokalavisen og inn i kommunestyresalene.
Og om ikke arkivarene selv tør, må kanskje KAI-institusjonene tørre å si ifra – selv om det kan bety at de må
våge å kritisere én eller flere av sine egne eiere for å opptre i tråd med egne formålsparagrafer.

Etter mer enn seksti års arbeid med å skape fleksible og effektive
oppbevaringsløsninger,
vi tilby
denne fleksible
kompetansen
til å også
Etter mer enn seksti års kan
arbeid
medall
å skape
og effektive
hjelpe
deg.
oppbevaringsløsninger,
kan vi tilby all denne kompetansen til å også
Vi
skreddersyr
løsninger,
alt fra faste reoler til plassbesparende
hjelpe deg.
rullearkiver.
Vi skreddersyr løsninger, alt fra faste reoler til plassbesparende
Kontakt oss for å finne ut mer:
rullearkiver.
Telefon:
Kontakt
oss +47
for å40004740
finne ut mer:
www.bruynzeel.no
Telefon: +47 40004740
www.bruynzeel.no

Vegard Venli, Gravende journalist i Dagbladet
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ARKIV
+QUIZ
=SANT

ARKIV- OG HISTORIEFORMIDLING PÅ NETT
Hvordan kan man nå både unge og gamle der de er, samt
engasjere og skape interesse for arkiv og lokalhistorie. Vår
løsning ble nettbasert historiequiz. Så langt er vi godt fornøyd
med resultatet.

TEKST: GAUTE CHR. MOLAUG FOTO: HANNELE FORS (BEGGE KUBEN, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV)

A

rendal 18. august 2017. Store deler av Norges
maktelite er samlet i byen under Arendalsuka
for å diskutere de viktigste og mest aktuelle
temaene i samfunnet vårt. Programmet til
Arendalsuka 2017 omfatter hele 700 arrangementer og har over 60.000 deltakere. Politiske
partier, organisasjoner og andre aktører kjemper om publikums gunst. Det gjelder å være snedig for å trekke
publikum. Om bord på museumsbåten «Hestmanden» er det et
jevnt tilsig av skoleelever. En gjeng voksne iført rosa t-skjorter ber
dem finne frem mobilen sin, noe de gladelig gjør. Stemningen
og engasjementet er stort, men det er ikke på grunn av Snapchat
eller Instagram. De tester kunnskapen sin i Arendals historie.

DELING VIA SOSIALE MEDIER
Hver quiz fikk en avslutningsside der brukeren fikk presentert
oppnådd poengsum. På siden var det også plassert en tydelig
«delingsknapp» som gav brukeren mulighet til å dele oppnådd
poengsum via Facebook. På denne måten skulle quizene kunne
spres ved hjelp av sosiale medier. Samtidig ønsket vi jo at brukerne
av quizene skulle fatte interesse for innholdet quizene var basert på.
Derfor ble avslutningssiden også utstyrt med en tredje funksjon.

DROP-IN-QUIZ: Under Arendalsuka ble det invitert til drop-in-quiz om
bord på krigsseileren «Hestmanden». Rundt 250 personer tok quizene
om bord. Her ser vi en guttegjeng i dyp konsentrasjon.

NYE VEIER TIL KILDENE
På avslutningssiden ble det lagt lenker til artikler på avtrykk.no.
Artiklene ble plukket ut automatisk i forhold til hva brukeren
eventuelt svarte galt på. Formålet var at brukeren på denne måten
skulle bli motivert til å vende tilbake til avtrykk.no og fordype
seg i de aktuelle artiklene og arkivdokumentene de var basert på.
Dersom brukeren fikk alt rett, skulle vedkommende heller fristes
til å prøve flere quizer på avtrykk.no.

KUNNSKAPSPORTALEN AVTRYKK.NO
Sommeren 2016 ble nettstedet avtrykk.no lansert. Her fylte vi
på med arkivbaserte artikler bestående av avfotografert arkivmateriale samt korte historier fra og om arkivet. Nettstedet ble
godt mottatt. Lokalpressen omtalte nettstedet som en kunnskapsportal, besøkstallene var gode og brukeratferden vitnet om at
både historiene og arkivdokumentene engasjerte. Spørsmålet var
om vi kunne nå ut til enda flere. Svaret ble quiz.

LANSERING MED FULL KLAFF
På den internasjonale arkivdagen 9. juni 2017 ble quizene lansert.
Responsen var over all forventning. I løpet av åpningshelgen
hadde rundt 700 tatt en av quizene. Like gledelig var det å se at
omtrent like mange hadde klikket seg videre inn på ulike artikler
på avtrykk.no. En analyse av trafikken på et nettsted kan gi en god
indikasjon på de besøkendes bruk av innholdet, men det kan i liten
grad avsløre om innholdet eksempelvis skaper latter eller undring.
Det fikk vi imidlertid mulighet til å erfare på sensommeren.

QUIZ ER POPULÆRT
Quiz pirrer nysgjerrighet og vitebegjær, det trigger konkurranseinstinktet og appellerer til mange ulike målgrupper. Quiz baserer
seg ofte på faktakunnskap. Kunnskap som ofte finnes i arkivene.
Hva kunne vel passe bedre enn en kombinasjon av quiz og arkiv,
og hva var vel mer naturlig enn å bruke kunnskapsportalen
avtrykk.no som utgangspunkt?

QUIZ UNDER ARENDALSUKA
Under Arendalsuka var vi om bord på krigsseileren «Hestmanden»
og inviterte til drop-in-quiz med is som premie. Målgruppen var
ungdom, men også den eldre garde lot seg rive med. I løpet av
noen timer på torsdagen og fredagen hadde rundt 250 personer
vært om bord og kjørt quiz med sin egen mobiltelefon. Mange lot
seg naturligvis lokke av gratis is, men det var åpenbart at quizene
også engasjerte.

QUIZ I AVTRYKK
Prosjektet ble gjennomført med støtte fra Arkivforbundet og i
samarbeid med forskningsnettstedet Explorable.com, som hadde
utviklet en nettjeneste som kunne brukes i quiz-øyemed. Spørsmål,
svar og illustrasjoner ble hentet fra innhold på avtrykk.no, men
quizene inneholdt også noe mer.

TEST SELV

OGSÅ PÅ NETTSIDEN: På kunnskapsportalen
avtrykk.no har quizene fått en egen meny.
Quizene skal både underholde og være lærerike,
men de skal også få brukerne tilbake til avtrykk.no.

Så langt har vi laget syv
quizer og flere står for tur.
Har du lyst til å prøve en av dem?
Gå inn på www.avtrykk.no og
velg quiz i menyen.
Lykke til!
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ENKELT Å BRUKE: Quizene er oversiktlige og enkle
i bruk og hvert spørsmål har en illustrasjon hentet
fra ulike dokumenter.

ARKIVFORBUNDETS SIDE

SMÅSTOFF

ET SKIP BLIR TIL
ARKIVUTSTILLING AV FREDRIKSTAD BYARKIV

I RIKTIG RETNING
FOR ARKIVSEKTOREN
Prosesser som ble startet i fjor og bygd videre på i år, har
båret frukter. Ved å stå sammen har arkivsektoren fått
gjennomslag for begynnelsen på et «arkivløft».
I desember 2016 ble det vedtatt i Stortinget at regjeringen skulle iverksette revidering av
arkivloven. Dette kommer i tillegg til det arbeidet som har pågått i flere år angående revidering av arkivforskriften, der «ny» forskrift trer i kraft på nyåret 2018.
Rett før årets stortingsvalg annonserte kulturminister Linda Hofstad Helleland at regjeringen
for 2017 øker bevilgningen til privatarkiver fra to til seks millioner kroner. I framlegget til
statsbudsjett for 2018 foreslår regjeringen å styrke Arkivverket med 15 millioner kroner slik
at mer arkivmateriale blir tilgjengelig, med særlig fokus på digitale arkiver. Arkivforbundet
har som en del av «arkivløftet» vært tydelige på at Arkivverkets budsjett må økes fordi det
er her mye viktig utviklingsarbeid i sektoren må skje, og det er derfor svært hyggelig at
Arkivverket ser ut til å være budsjettvinneren i Kulturdepartementet.
I juni vedtok et flertall på Stortinget at det skulle iverksettes en arkivutredning. Regjeringen
har løst oppgaven ved å kombinere den med arbeidet med revisjon av arkivloven, og i statsråd 1. september ble det utnevnt et arkivlovutvalg. I tillegg til å se nærmere på arkivloven
skal utvalget også beskrive de viktigste utfordringer og utviklingstrekk i og for arkivene. I
arbeidet med å sikre samfunnets arkiver skal utvalget gjennomgå oppgave- og ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner.
2018 blir et hektisk år for Arkivforbundet, der vi blant annet skal jobbe aktivt for å følge opp
prosessene i arkivlovutvalget. Vi skal også fortsette å utvikle vårt arbeid som en interessepolitisk organisasjon, der hyppig kontakt med Stortinget og den nye Familie- og kulturkomiteen er viktig. Vi ønsker mer forutsigbarhet i arkivsektoren og vil jobbe for at midler
til privatarkivarbeidet blir permanent, og ikke prisgitt utviklingen av tippemiddeloverskuddet slik som i dag. Det er også godt dokumentert at det er et stort behov for en økning
av prosjekt- og utviklingsmidler til arkivsektoren. For 2017 bevilget regjeringen bare
4 millioner, noe som er altfor lite.

UTSTILLINGSÅPNING: Utstillingen
«Et skip blir til» om Seutelvens
Verksted, i Fredrikstad rådhus
19. september 2017.
Foto: Chris Morgan Klevås Olsen,
Fredrikstad byarkiv.

FRED
RIK
STAD

Fredrikstad byarkiv ble i 2016 tildelt arkivutviklingsmidler for å ordne
og tilgjengeliggjøre arkivet etter Seutelvens Verksted. Prosjektet ble
avsluttet med en utstilling i rådhusets byhall i perioden 19. september
til 8. oktober i år.

Et skip blir til
AS Seutelvens Verksted - grunnlagt 1917

Arkivet er også lagt ut på Arkivportalen.

Den digitale utfordringen er særlig stor. Dette vil måtte ta mye av arkiv-Norges oppmerksomhet de kommende årene. Det gjelder også andre formater som lyd- og audiovisuelle
arkiver; et felt Arkivforbundet i sin handlingsplan har løftet frem som et satsingsområde.
1. TEGNING AV TANKER: Tegning av LPG-tankeren «Helen»,
bygd ved Seutelvens Verksted 1970/1971, Fredrikstad byarkiv.

Bilder: Seutelvens arkiv

Byhallen, rådhuset

19.09. - 08.10. 2017
2. UTSTILLINGSPLAKAT: «Et skip blir til», utstilling om Seutelvens
Verksted, Fredrikstad byarkiv.

Åpning 19. september kl. 15:00
Utstillingen er ved Fredrikstad byarkiv

1

2

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet
AV BERIT CHRISTINA SÆBØ, FREDRIKSTAD BYARKIV
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OM AKTUELLE BØKER

OM AKTUELLE BØKER

NY BOK OM
ARKIVDANNING

FESTSKRIFT TIL EN
SØKKANE GO` BYARKIVAR
I sommer fylte Arne Skivenes 70 år. I den anledning ble det utgitt et festskrift til hans ære – etter 41 års ansettelse
i Bergen kommune og 38 år som byarkivar ved Bergen Byarkiv. Mye har han gjort og utrettet på disse årene.

I vår kom en ny bok om norsk arkivdanning. Vil dette blir referanseboka
for arkivgenerasjon 2017, slik Arkivhåndboka til Fonnes var for arkivansatte
på tidlig 2000-tall og Arkivdanning – veiledning i arkivarbeid av Jørgen
Marthinsen var for 90-tallsarkivarene?

Festskriftet inneholder 30 artikler forfattet av kollegaer innen arkiv, museum,
bibliotek, universitet og høyskole, fra både innland og utland. Det er en innføring
i arkivfaget, i den arkivfaglige- og politiske utviklingen i Norge, og et innblikk i
noen av de spennende historiene arkivet kan fortelle om. Artiklene er fordelt på
tre hovedbolker: «Byarkivaren og byen», «Arkivet» og «Historien».

Nei, dessverre.

MYE OM ALT
Boka er delt i tre og forfatteren begrunner den første delen Bygge
opp ekspertise, innføring i blant annet arkivteori og virksomhetsteori, med at det er viktig med en for-forståelse før man kan
ta for seg de daglige arkivrutinene. En for-forståelse må oppleves
som relevant for leseren. Den detaljerte presentasjonen drukner
drøftingen av det som kunne vært relevant som for-forståelse;
utfordringen dagens arkivdanning står ovenfor når det gjelder
begrepene sak, arkiv og journalføring.

Lars Buskø Gustavsen:
Daglige arkivrutiner.
Arkivdanning i prinsipp
og praksis. Kommuneforlaget 2017, 575 sider,
ISBN: 978-82-446-2268-4

Først nesten halvveis i boka finner man det mange av oss i arkivtjenestene vil lete etter; de daglige arkivrutinene. Siden boka
mangler stikkordsregister er man helt avhengig av å finne frem
via den detaljerte innholdsfortegnelsen. Det hadde kanskje vært
mer til hjelp for leseren om det var delt opp i de spørsmål leseren
kan tenkes å ha. For eksempel Hvordan kartlegge fagsystemer?

ALLE, NOEN OG INGEN
Målgruppen for boka beskrives som medarbeidere i arkivtjeneste,
arkivstudenter, saksbehandlere og alle som arbeider i offentlige
og private arkiv. Faren er at man da skriver en bok for alle, ender
opp med at noen kikker i den og ingen leser den. Størrelsen,
omfanget på temaer og detaljnivået, og ikke minst målgruppene
tilsier at boken kunne vært delt opp i en serie publikasjoner med
strammere redigering.

BERETNING OG LEVNING
Boka skal ifølge vaskelappen gi oss som leser «… en rekke praktiske
og konkrete metoder, tilnærminger og tips til et aktivt arkivarbeid
i det daglige.» Vårt praktiske arbeid er svært detaljert beskrevet og
alle forbehold er med. Slik sett blir boka en beretning og levning
fra arkivdanning anno 2016. Styrken i denne delen er at det vi tar
for gitt skrives helt ut, men det fordrer at man har tid til å lese alt.
Bokas siste del utfordrer oss på fremtida. Blant annet arkivleders rolle, men i stedet får man presentert ledelsesfloskler og
med underkapittel som «Ellers om ledelse». Anbefaler at leseren
begrenser seg til kapitlene 10.2.1 Spesielt om arkivlederens oppgaver og 10.6 Prosjektarbeid.

Hadde jeg for store forventinger om en fasit, en enkel håndbok,
slik jeg har brukt Arkivhåndboka? Ja. Etterhvert som jeg har lest
i boka flere ganger, har jeg fått mer sans for den. Men jeg er redd
for at mange ikke kommer så langt på grunn av fysisk tyngde
(2,8 kg) og antall ord. Dessverre.

ANMELDT AV HILDE LANGE, ARKIVLEDER I TROMS FYLKESKOMMUNE

Etter et lengre intervju med Arne Skivenes, som vi for øvrig hadde et utdrag av i
forrige Arkheion, får vi artikler om skapelsen av et byarkiv i Bergen, et tilbakeblikk
på tidsskriftet Byarken (informasjonsbladet til Bergen byarkiv og Lokalhistorisk
arkiv Bergen), arkivstatistikk, innblikk i utviklingslinjer og strategiske valg - og
mer til. Festskriftet har også gode artikler som viser til bruken av arkivmateriale, for eksempel om strileopprører og bergenser Jocum de Lange, om bergenske
møbeleventyr, homoskandaler, radiofenomenet Kallemann og Amandus og
arbeidernes jordmødre. Mange har valgt å flette inn små og store hilsener til
jubilanten gjennom artiklene sine, som gir festskriftet et noe mer personlig preg.
De fleste av oss går på jobb hver dag og utfører vårt arbeid slik vi alltid har gjort
det, med liten tanke på at alt vi gjør har blitt til på et tidspunkt, at noen har lagt
til rette for at vi skal kunne gjøre jobben vår; rutiner, lovverk, esketyper, dataprogrammer, rett type reoler, rett type lim og etikettpapir osv. Festskriftet gir oss
et innblikk i de lange linjene av arkivet sin historie. Kanskje kan vi med dette
forså hvorfor vi gjør som vi gjør bedre. I tillegg kan dette være kjekk lesning for
de som faktisk var til stede.
Forsiden er illustrert av Kim Holm, kjent tegneserieskaper fra Bergen. Ikke tilfeldig,
for tegneserie er en av Skivenes sine mange store lidenskaper, da med et særskilt
blikk på hvordan arkiv og arkivaren blir fremstilt der.
Redaksjonen har bestått av tre ansatte ved Bergen Byarkiv, samt Gudmund
Valderhaug fra Høgskolen i Oslo og Akershus. Etter sigende skal han ha kommet
med ideen til festskriftet. Redaksjonen sier i en kommentar at de håper artiklene
blir brukt videre og henvist til, og at ikke dette store arbeidet går i glemmeboken.
Festskriftets hovedpublikum er nok arkivarer, forskere og studenter, men det kan
også fenge andre med interesse for arkiv og historie.
Festskriftet er utgitt med støtte fra Byrådsavdeling for klima, kultur og næring/
Bergen kommune, Kultur- og idrettsavdelinga/ Hordaland fylkeskommune,
Arkivforbundet, Arkivarforeningen, Norsk Arkivråd, Forskerforbundet v/Bergen
kommune, Stiftelsen Lokalhistorisk Arkiv i Bergen og Bergen Byarkiv.

Redigert av Ragnhild Botheim,
Ine Merete Baadsvik, Gudmund
Valderhaug og Aslak Wiik:
«Han e`søkkane go`!
Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes.
ABM-media 2017, 456 sider,
ISBN: 978-82-93298-15-1

OMTALT AV KRISTINE TVEDT BREKKE, REDAKSJONEN
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TRE OM ARKIV
SPURT AV ROGER KVARSVIK, REDAKSJONEN.

?

TOR INGVE JOHANNESSEN, DAGLIG LEDER IKA
ROGALAND
1.
Jeg synes at Arkheion er et bra fagblad for de
kommunale arkivinstitusjonene. Man har
fått til mye på dugnad og med få ressurser.
Den eneste innvendingen jeg har er at det
noen ganger kan se ut som om vi ikke er
helt enige om hva slags blad Arkheion skal
være: arkivfaglig tidsskrift for kommunal
sektor, internblad for institusjonene eller
historieformidling. Ja til alt, vil nok enkelte
si, men som leder av et IKA ønsker jeg mer
av det første.
2.
Mer om elektronisk arkiv, digitalisering
og nye og innovative løsninger og verktøy.
Tør nesten ikke å si dette, men kanskje litt
mindre fokus på papirarkiv?

HVA MENER DU?
1. Om du skal være bunn ærlig, hva synes du om Arkheion?
2. Hva slags stoff ønsker du deg mindre og mer av?

ANNE AUNE, FAGDIREKTØR FOR BEVARINGSVURDERING OG PRIVATARKIV, ARKIVVERKET

RUNE LOTHE, DAGLIG LEDER INTERKOMMUNALT ARKIV
I HORDALAND IKS

1.
Jeg synes Arkheion er et godt og nyttig tidsskrift. Det har ikke hatt fokus på nyhetsstoff,
og det har vært en god politikk, men heller
på fagartikler som jeg ved mange anledninger har gått tilbake til og brukt. Det er bra
at gode foredrag som holdes på KAIinstitusjonenes konferanser blir tilgjengelig
som noe annet enn powerpoint-presentasjoner. Jeg har for eksempel brukt Ranveig
Låg Gausdals artikkel om dokumentasjon
av private aktører som utfører kommunale
tjenester flere ganger.

1.
Jeg synes det er positivt at Arkheion finnes
som et fagtidsskrift for arkivsektoren. Vi
har imidlertid mange arkivtidsskrifter og
muligens for mange selv om de har noe
ulik profil. Sånn sett skulle jeg gjerne ha
sett at Arkheion skilte seg tydeligere ut i
mengden av fagtidsskrifter. Og gjerne at
det var tilrettelagt for nett, samt at artiklene
kom fortløpende en til to ganger i uken i
stedet for to ganger i året. Det hadde ikke
gjort noe om de fantes en app som man
kunne abonnere på fagartikler fra Arkheion.
Om man ville ha artiklene på papir kunne
en bestille en trykket artikkelsamling som
årsutgave.

2.
På generell basis synes jeg Arkheion har
hatt en OK profil på sitt stoff. Arkheion
bør være et fagtidsskrift for arkivfaglige
spørsmål og utvikling innfor arkivfaget,
men i et lettfattelig språk og i en god formidlingsform. Det skjer en stor utvikling
innenfor arkivfaget, spesielt når det gjelder
håndtering av elektronisk arkivmateriale
– og nytt regelverk. Det er også satt i gang
viktige utviklingsprosjekt ( M AVOD,
VismaFLYTskole mm) det kan skrives om.
Det er viktig at alle artiklene i Arkheion er
enkelt tilgjengelige på nett.
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2.
Jeg kunne tenkt meg at fagtidsskriftet (om
det i hovedsak hadde vært på nett) hadde
egne sider for debatt, flere kommentarer
og fagartikler i tilknytning til prosjekter/
arbeide utført ved de enkelte institusjonene.
Det hadde også vært fint om artiklene var
organisert med emne- eller temaknagger
slik at en kunne ha søkt gjennom dette og
enkelt funnet frem. Om det kun er på papir,
ville jeg nok ha latt være å ha med oversikt
og logo over de enkelte eierinstitusjonene
til fordel for flere artikler.

ARKHEIONS
EIERE PR 2017

ARKIV I NORDLAND
www.arkivinordland.no
post@nfk.no

ARKIV I TROMS
www.arkivtroms.no
post@arkivtroms.no

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV IKS
www.kubenarendal.no
postmottak@aama.no

BERGEN BYARKIV
www.bergenbyarkiv.no
post.byarkivet@bergen.kommune.no

DRAMMEN BYARKIV
www.drammen.kommune.no/byarkivet
kommunepost@drmk.no

FOLLOARKIVET
www.folloarkivet.no
postmottak@folloarkivet.no

FREDRIKSTAD BYARKIV
www.fredrikstad.kommune.no
postmottak@fredrikstad.kommune.no

FYLKESARKIVET I OPPLAND/IKA OPPLANDENE
www.oppland.no/fagomrader/fylkesarkivet
fylkesarkivet@oppland.org

IKA ØST

IKA ØSTFOLD

OSLO BYARKIV

www.ikaøst.no

www.ika-ostfold.no

www.byarkivet.oslo.kommune.no

post@ikao.no

ika.ostfold@sarpsborg.com

postmottak@kul.oslo.kommune.no

STAVANGER BYARKIV

TRONDHEIM BYARKIV

VESTFOLDARKIVET

www.stavanger.kommune.no/byarkivet
postmottak@stavanger.kommune.no/byarkivet

www.trondheim.kommune.no/byarkivet

www.vestfoldarkivet.no
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

trondheim-byarkiv@trondheim.kommune.no

KAI’ER PÅ INSTAGRAM
Flere av Arkheions eiere er på
Instagram. Her er noen glimt.

FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

HORDALAND FYLKESARKIV

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR BUSKERUD,
VESTFOLD OG TELEMARK IKS

www.fylkesarkivet.no
fylkesarkivet@sfj.no

www.hordaland.no
fylkesarkivet@hfk.no

www.ikakongsberg.no
postmottak@ikakongsberg.no

INTERKOMMUNALT ARKIV FOR MØRE OG ROMDAL IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV I FINNMARK

INTERKOMMUNALT ARKIV I HORDALAND IKS

www.ikamr.no
postmottak@ikamr.no

www.ikaf.no
ikaf@ikaf.no

www.ikah.no
post@ikah.no

NY DESIGNER OG NETTSIDE

INTERKOMMUNALT ARKIV I ROGALAND IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV I TRØNDELAG IKS

INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST AGDER

www.ikarogaland.no
epost@ikarogaland.no

www.ika-trondelag.no
postmottak@ika-trondelag.no

www.ikava.no
ikava@ikava.no

Arkheions nye grafiske designer
heter Linn Liverød og er fra
Sandefjord. Hun er 42 år, og har
jobbet som designer siden 1998.
Fra mai 2012 har hun jobbet frilans, og har
blant annet designet magasinet Arkivert for
Vestfoldarkivet. Fra januar 2018 vil nettsiden
også være fornyet. Også denne er det Linn som
står bak.
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