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Arkheion er medlemsblad for de kommunale
arkivinstitusjonene i Norge. Vi er 23 medeiere
som sammen representerer alle landets fylker.
Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den
kommunale arkivsektor i landet. 
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I dette Arkheion setter vi lys på de kommende og pågående
reformene i det kommunale landskapet. 
På årets KAI-konferanse i Sandefjord sto arkiv i kommune -

reformen, samarbeid i arkivsektoren, det kommunale
arkivlandskapet og kommende utfordringer på agendaen.
Noen av innleggene herfra vil du kunne lese om i denne
utgaven. Det samme gjelder et referat fra paneldebatten der
spørsmålet var om vi er godt nok rustet til å takle de
oppgavene som ligger foran oss. Det ble påpekt at 37 små
arkiv institusjoner med 583 faste årsverk kanskje er for smått
til å takle de mange og faglig utfordrende oppgavene som
ligger på vårt bord. 
Riksarkivar Inga Bolstad sa at Riksarkivet ser det som en

viktig oppgave å støtte oppunder kommunearkivmiljøet.
Hun påpekte også at det i lys av regionreformen er naturlig 
å se på arkivlandskapet og løfte fram igjen tanken om en
utredning som gjelder hele arkivsektoren. 
Jeg vil rette stor takk til alle skribenter og andre bidrags -

ytere i denne utgaven, samt til redaksjonen for godt
samarbeid. Karin Wiwe takkes for atter en gang å ha gitt
innholdet en fin form. 
Arkheion er avhengig av at dere i fagmiljøet deler deres

erfaringer med oss andre. Fortsett derfor med å sende inn
tips til konkrete saker og ønsker om temaer. Sammen kan vi
sørge for at Arkheion blir et så godt fagtidsskrift som mulig
også i årene som kommer! 

Arkheion 2/2016
Heidi Meen,  (redaktør)
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Kristine Tvedt Brekke, 
Bergen Byarkiv
Tlf: 55 56 74 86 
kristine.brekke@bergen.kommune.no

Knut J. Jordheim, 
Interkommunalt arkiv for Buske rud,
Vestfold og Telemark IKS
Tlf: 32 76 40 20 / 957 29 078 
knut@ikakongsberg.no

Fredrik Sellevold, 
Trondheim byarkiv
Tlf: 95 11 96 62
fredrik.sellevold@trondheim.kommune.no

Forsidebildet er fra Riksarkivets samling av
originale kommunevåpentegninger, som
ligger på Digitalarkivet. Denne er fra
Sarpsborg kommune. Teksten Non Debellicata
betyr «ikke overvunnet». 

Fra venstre: Heidi Meen, Knut J. Jordheim,
Kristine Tvedt Brekke, Fredrik Sellevold



Arkheion 2#2016 3

EIERMØTE ARKHEION 2016
Årets eiermøte i Arkheion fant
sted i Sandefjord tirsdag 13.
september. Det ble da blant
annet vedtatt fast eiertilskudd
fra 2017. I tillegg skal som
tidligere bestemt nettsiden og
bladets layout oppgraderes.
Kostnadene knyttet til dette vil
komme i tillegg til fast eier -
tilskudd. 

Kulturdepartementet har sendt ut høringsforslag til 
ny forskrift om offentlige arkiv (arkivforskriften) – med
høringsfrist 15. januar 2017. 
Forslaget åpner for bruk av skytjenester, og legger

også til rette for mindre detaljerte regler, slik at offent -
lige institusjoner selv kan organisere sin arkivvirksomhet
så lenge dokumentene er ordnet og lagret i samsvar 
med arkiv ansvaret i arkivloven.Høringsuttalelser legges
ut på www.regjeringen.no/2515364  

Kilde: 
www.regjeringen.no/no/dokumenter/
hoyring--ny-forskrift-om-offentlege-arkiv/id2515364

Fra 1. november i år iverksatte Arkivverket sin nye
organisasjonsstruktur. Denne skal understøtte Arkivverkets
nye strategi og ruste organisasjonen og de ansatte til å
løse samfunnsoppdraget, og møte de kravene som stilles 
til arkivering og tilgjengeliggjøring for de ulike bruker -
gruppene. Arkivverket skal nå jobbe i en tydeligere
linjeorganisasjon. Organisasjonen består nå av seksjonene
Innovasjon, Forvaltning og Publikum, samt Interne
tjenester, Norsk Helsearkiv og Samisk Arkiv. 

Illustrasjon: Organisasjonskartet: Arkivverkets
organisasjonskart per 1. november 2016. 

REDAKSJONEN ARKHEION T

HØRING ARKIVFORSKRIFTEN 

NYE ARKIVVERKET

I forbindelse med omorganiseringen av Arkiv verket, samles
tilsynet med dokument forvaltningen i all offentlig forvaltning,
stat, fylkeskommune og kommune over hele landet i en enhet.
Denne skal ledes fra Kristiansand med Kjetil Reithaug som
fagdirektør. 
Enheten skal føre tilsyn, drive veiledning og avklaring av

spørsmål om alt av offentlig arkiv produksjon og dokumen -
tasjon. Enheten blir også ansvarlig for godkjenningsregimet for
såkalte NOARK-systemer – dokumentsystemer som skal brukes i
alt av offentlig forvaltning.

Enheten får fire kontorsteder; Kristiansand, Hamar, Oslo og
Tromsø.

TILSYN TIL KRISTIANSAND

Kjerstin Kragseth

ENDRINGER I REDAKSJONEN

En stor takk til Kjerstin Kragseth fra Bergen Byarkiv 
for innsatsen i Arkheions redaksjon i en årrekke 
– og til Kristine Tvedt Brekke, fra samme sted, 
som overtar hennes plass frem til ny redaksjon 
skal velges på neste års KAI-konferanse. 

www.regjeringen.no/no/dokumenter/hoyring--ny-forskrift-
om-offentlege-arkiv/id2515364
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RIKSARKIVET
TEKST: ANNA MALMØ-LUND OG HELEN N ICHOLSON

En kommunesammenslåing får store konsekvenser for kommunens arkiver. I sammenslåings -

prosessen skal arkiv fra nåværende kommuner avsluttes og bevaringsverdige arkiver skal

avleveres til depot. Parallelt skal arkiv og arkivfunksjon etableres i den nye kommunen. Den

nye veilederen vil være et viktig verktøy for kommuner og fylkeskommuner som planlegger 

en sammenslåing. 

Veilederen er utarbeidet av Riksarkivaren og kommunal
sektor i fellesskap etter initiativ fra KAI-miljøet, arkiv -
organisasjonene, KS og Arkivverket.

BAKGRUNN 

KOMMUNEREFORM FORDRER TIDLIG ARKIVINNSATS

Med utgangspunkt i erfaringer fra tidligere sammen -
slåinger, har representanter for arkivsektoren og
Riksarkivaren uttrykt bekymring for håndteringen av
arkiv i kommunereformen. For Riksarkivaren er det
viktig at arkivperspektivet er med når sammenslåing
planlegges, slik at nødvendige tiltak igangsettes på
riktig tidspunkt. 
Sammenslåing blir mer komplisert og får større arkiv -

faglige konsekvenser når arkivdanning og saksbehand -
ling skjer digitalt. I dag er kommunalt arkivmateriale
lagret i fagsystemer, på nettsider, sosiale medier, fil -
områder, e-postregistre og nettskyer. Mange av disse
løsningene har ikke arkivfunksjonalitet. 
Kommunene er selv ansvarlig for at arkiv og doku -

mentasjon blir håndtert på rett måte. Det er kommu -
nenes ansvar å vedlikeholde og oppbevare egne arkiver,

også etter at de ikke lenger er i daglig bruk. 
Den nye kommunen «arver» ansvaret og de økonomiske
forpliktelsene for arkivene fra de gamle kommunene.
Det har derfor vært viktig for Riksarkivaren og resten 
av arkivmiljøet, ikke minst de kommunale arkivinstitu -
sjonene, at kommunene får god veiledning i sammen -
slåingsprosessen. 
Sammen med samarbeidspartnerne i SAMDOK har

Riksarkivaren utarbeidet en veileder i håndtering av
arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommune -
reformen. SAMDOK ble opprettet av Riksarkivaren i
2013 for å sikre helhetlig (samlet) samfunnsdoku -
mentasjon.  Veilederen er utarbeidet i regi av del -
prosjekt kommunale arkiv i SAMDOK, som har hatt
kommunereformen som et spesielt satsningsområde 
i 2015 og 2016.  

ARBEIDET MED VEILEDEREN

KAI-miljøet har vært tungt inne i arbeidet med
veilederen og Arkivverket har underveis fått viktige
innspill fra miljøet. Veilederen er utarbeidet av en
prosjektgruppe ledet av Anna Malmø-Lund (Arkiv -
verket). Prosjektgruppen har for øvrig bestått av Hilde
Lange (Troms fylkeskommune), Sidsel Liborg (Spydeberg
kommune), Knut Arild Knudsen (Trondheim byarkiv),
Ingrid Nøstberg (Vestfoldarkivet), Petter Pedryc (IKA
Trøndelag), Monika Kurzus Håland (Aust-Agder museum
og arkiv), Arnt Ola Fidjestøl og Geir Utmo (Fylkesarkivet
i Sogn og Fjordane). 
Prosjektgruppen har underveis mottatt innspill fra

kommuner, fylkeskommuner, kommunale arkiv -
institusjoner og KS, og ikke minst fra arkivledere i
kommuner som har gjennomført en sammenslåing 
eller er i prosess. 
Arkivverket har i løpet av prosessen også hatt en god

dialog med KS og PA Consulting rundt arbeidet med
FoU-rapporten «Digitale konsekvenser av kommune -
sammenslåing» og tilhørende sjekkliste. 

Veileder om arkiv og dokumentasjons -
forvaltning i kommunereformen

Anna Malmø-Lund,
prosjektleder for veilederen. 

Helen Nicholson,
kommunikasjonsrådgiver. 
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VEILEDERENS MÅLGRUPPE

Veilederen er utarbeidet med arkivledere i kommuner
som planlegger en kommunesammenslåing som mål -
gruppe, men vil også være aktuell for fylkes kommuner i
regionreformen. Arkivregelverket er likt for kommuner
og fylkeskommuner. Anbefalingene som gis til kommu -
nene kan derfor også gis til fylkeskommuner i prosess.

VEILEDERENS STRUKTUR OG INNHOLD

Veilederen omhandler håndtering av eksisterende arkiv,
og etablering av arkiv og arkivfunksjon i ny kommune.
Den er tredelt og hver del omhandler en fase i sammen -
slåingsprosessen. Veilederen gir informasjon om hva
arkivleder kan, bør og må gjøre i de ulike fasene.

Del I omhandler fasen frem til lokalt vedtak om sammen -
slåing er fattet. Den gir råd om hvilke forberedelser som
kan gjøres før vedtak er fattet og informerer om konkrete
tiltak som kan igangsettes i påvente av vedtak. Del I ble
publisert i desember 2015, før flertallet av kommunene
som nå er i prosess hadde vedtatt sammenslåing.

Del II omhandler fasen fra lokalt vedtak er fattet til
sammenslåing er gjennomført. Den gir en oversikt over
hvilke arkivfaglige oppgaver som må gjennomføres i
sammenslåingsfasen. Del II tar for seg prosessen steg for
steg – sett fra arkivleders ståsted. Den gir konkrete råd
om håndtering av eksisterende arkiver samt etablering 
av arkivtjeneste og arkiver i ny kommune. 

Del III gir råd om langsiktig arbeid med arkiv og
dokumentasjonsforvaltning i ny kommune.

Del II og III ble publisert i september 2016. I den forbind -
else ble også del I revidert.
Skolearkiver er brukt som gjennomgående case i

veilederen. 

LANSERING

Veilederen ble lansert på årets KAI-konferanse. Statsråd
Jan Tore Sanner i Kommunal- og moderniserings -
departementet ga i den forbindelse en uttalelse hvor 
han beskrev arkiv som kommunenes hukommelse, og
understreket hvor viktig det er at arkiv blir tatt godt 
vare på for ettertiden. 

SAMARBEID 

Riksarkivaren har også deltatt i et samordningsforum
ledet av Kartverket, med deltakere fra statlig sektor og
KS. Kartverket har utarbeidet en sjekkliste som 
kommunene kan bruke i reformen. KS og Arkivverket 
har samarbeidet om punkter om arkiv og informasjons -
forvaltning. Kartverket, KS v/ PA Consulting og Arkiv -
verket holdt nylig et felles kurs på NOKIOS-konferansen
der hovedbudskapet var at en digital kommune sammen -
slåing er komplisert og krevende, og at kommunene
derfor bør starte planleggingen så tidlig som mulig. •

Lenker/referanser: 
• www.kommunereformarkiv.no/veileder
• www.kulturradet.no/vis-publikasjon/-/publikasjon-
kommunesammenslaing-og-arkivsporsmal 

• samdok.com 
• www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste
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VEILEDER I HÅNDTERING AV ARKIV OG DOKUMENTA -
SJONSFORVALTNING I KOMMUNEREFORMEN. 
www.kommunereformarkiv.no/veileder

istockphoto
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Dagens kommunereform skiller seg fra den forrige store på 1960-tallet ved at de aller fleste

prosesser, dokumenter og arkiv er digitale, og at måten vi jobber på er digital. Hvilke digitale

konsekvenser får denne runden med kommunesammenslåinger og hvordan kan kommunene

håndtere dem best mulig?

Kommunesektoren er som alle andre deler av samfunnet
sterkt berørt av utviklingen innen informasjons- og
kommu nikasjonsteknologi (IKT). Det finnes en lang rekke
ulike IKT-system i en enkelt kommune, noen har flere
hundre. I denne artikkelen skiller jeg ikke mellom fag -
system og sakarkivsystem, jeg samler dem i begrepet IKT-
system.

KREVENDE SYSTEMLANDSKAP 

IKT-system understøtter mange viktige oppgaver, som blant
annet sikker kommunikasjon mellom kommunen, sykehus
og fastleger, lønnsutbetalinger, saksbehandling, tilgang til
læremidler mv. Noen av IKT-systemene er integrert med
nasjonale tjenester som for eksempel matrikkelen, enhets -
registeret, folkeregisteret, Altinn, ID-porten og FEIDE, mens
andre henger sammen med interne systemer. I mange
kommuner har dette system landskapet blitt til dels uover -
siktlig og krevende å holde vedlike. Det gjør det ekstra
utfordrende i det øyeblikket man skal slå seg sammen med
en eller flere andre kommuner. 

SIKRE FOR ETTERTIDEN

Hvordan sikre viktig informasjon for ettertiden, hvordan
sørge for stabil drift før og etter sammenslåingen og ikke
minst - hvordan utnytte muligheten til å forbedre
tjenestene? PA Consulting (PA) har sett nærmere på disse
problemstillingene på oppdrag fra KS og leverte i høst sine
anbefalinger.

TEKNOLOGIEN HAR LITEN VERDI I SEG SELV

I rapporten trekker PA frem viktigheten av å se tekno logien
i sammenheng med organisasjonen når man skal gjennom -
føre en kommunesammenslåing. Endringene i sammen -
slåingsprosessen vil skje i skjæringspunktet mellom men -
nesker, organisasjon og teknologi, og ikke hver for seg. 
Det er viktig å ivareta disse sammenhengene for å sikre en
vellykket sammenslåing.

STOR ENDRINGSVILJE

Å slå sammen kommuner er et stort prosjekt og avhenger
av at alle bidrar. En sammenslåing får mye oppmerksom het
både innad i organisasjonen og utad i lokalsamfunnet og
det er tydelig for alle som jobber i kommunen at det vil
påvirke arbeidshverdagen deres på en eller annen måte.
Summen av dette er at endringsviljen er stor i organisa -
sjonen. Derfor bør man benytte anledningen til å tenke
nytt sammen, finne de smarte løsningene og gjøre
tjenestene enda bedre. Det er viktig at hensikten med
kommunesammenslåingen ikke bare er en større
kommune, men også en bedre kommune. Hvorfor bruke
tid og ressurser på å videreføre noe gammelt som ikke
fungerer optimalt?

BEHOV FOR PRIORITERING

Hvis man ender opp med dårlig tid, kan det hende man
ikke har noe valg. Skal man kunne få på plass nye
arbeidsprosesser og nye måter å løse oppgaver og
tjenesteproduksjon på, må man som regel gå til anskaffelse

Digitale konsekvenser av
kommunesammenslåing

KS
TEKST: HAL LVARD HOEN

«Det er viktig at hensikten med kommunesammenslåingen
ikke bare er en større kommune, men også en bedre
kommune.»  HALLVARD HOEN
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av IKT. Og offentlige anskaffelser tar tid.
For nye Sandefjord kommune var det
uaktuelt å gå til anskaffelse på alle IKT-
systemene de hadde, det ville de ikke ha
rukket på 18 måneder. Derfor har de
prioritert de viktigste. For kommunene
som slår seg sammen i 2020, vil det være
mer tid til å gjennomføre anskaffelser,
men de vil også måtte prioritere.
PA har i sin rapport vurdert hvilke opp -

gaver som bør prioriteres for kommuner
som skal slå seg sammen i en digital
kontekst. Øverst plasseres etableringen av
en IKT-infrastruktur for den nye kom -
munen. Deretter kommer etableringen av
en felles arkivtjeneste og en felles sak -
arkivløsning for den nye kommunen.
Andre tjenesteområder som har sine egne
arkivløsninger innebygget i fagsystemet,
som for eksempel sosialtjenesten (NAV
kommune), må også være på plass fra
første dag i den nye kommunen. Dette
fordi en av de viktigste oppgavene i
sammenslåings prosessen er å ta vare på
dokumentasjon og gjøre den tilgjengelig
i den nye kommunen. Etter arkivet kommer systemer for
økonomi, regnskap, lønn og personal.

SEKS FASER

En god prosess gjør ting enklere. For å få gjort mest mulig på
den tiden man har til rådighet, foreslår PA at man følger en
prosess delt inn i seks faser. 
Den første er kalt «før du starter» og går kort fortalt ut 

på å etablere et samarbeid på administrativt nivå mellom
kommunene som skal slå seg sammen. Neste fase heter
«kartlegging og målbilde». For å kunne planlegge sammen -
slåingen er det nødvendig med en status på hvor man står i
dag og et mål om hvor man skal befinne seg i fremtiden.
Deretter kommer fasen «planlegging og anskaffelse» hvor
man prioriterer hvilke systemer som skal anskaffes. Denne
fasen etterfølges av «gjennomføring» som løper frem til
selve sammenslåingstidspunktet. «Overgangsfasen» varer
frem til den digitale sammenslåingen er gjennomført, mens
«drift» omfatter daglig drift av løsningene og gevinst -
realisering. Prosessen finnes også i form av en sjekkliste 
som følger med rapporten.

DE DIGITALE KONSEKVENSENE

For å hjelpe kommunene i arbeidet med å kartlegge og
prioritere, går rapporten nærmere inn på de ulike tjeneste -
områdene og hvilke digitale konsekvenser de vil få. Det er
tegnet opp systemlandskap som viser hva slags systemer en

kommune typisk har på hvert enkelt tjenesteområde og
hvordan de henger sammen med hverandre, tjenester til
innbyggere og næringsliv, arkiv og nasjonale felles -
komponenter. Systemene er fargelagt slik at de mest 
kritiske er røde, de som ikke er like kritiske er gule og 
de som kan vente er grønne.
Sammen med systemlandskapet følger en opplisting av

kritiske oppgaver knyttet til organisatoriske avklaringer,
håndtering av arkiv og data og håndtering av IKT-systemer.
Til slutt kommer gode eksempler fra andre kommuner og
muligheter for innovasjon, økt digitali sering og effekti -
visering.

KOM TIDLIG I GANG

En sammenslåing er, som rapporten slår fast, en om fattende
og krevende prosess sett i en digital kontekst. Samtidig er
det en unik mulighet til å gjøre ting på nye og smartere
måter. Begge deler krever at man kommer tidlig i gang 
med planleggingen. Den viktigste an befalingen er derfor å
komme tidlig i gang. Bruk gjerne rapporten fra PA sammen
med andre gode hjelpemidler som Kartverkets sjekkliste og
Arkivverkets veileder. Lykke til! •

Se også:
• PA Consultings anbefalinger www.ks.no/digikons
• Kartverkets sjekkliste      
www.kartverket.no/kommunereform/sjekkliste

• Arkivverkets veileder www.kommunereformarkiv.no

Systemlandskapet: I en sammenslåing er det viktig å kartlegge systemlandskapet
og prioritere de mest kritiske IKT-systemene (farget med rødt). Illustrasjonen er
hentet fra FoU-rapporten (PA Consulting og Bly).
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Kommunereformen har vært et hett tema blant norske arkivarer de siste årene. Vi har diskutert

og teoretisert, gruet oss og gledet oss, foredratt og vært tilhørere, produsert og publisert. Kort

sagt: vi har forberedt oss på en bølge av prosjektmøter, rådgiving og praktisk arbeid. IKA

Kongsberg har vært i den heldige situasjonen at vi har hatt reformens aller første sammenslåing

blant våre eiere. For å være helt ærlig, ante vi ikke hva vi gikk til… 

I denne artikkelen skal vi se nærmere på pro -
sjektet «Sikre dokumentforvaltningen i nye
Sandefjord», og de delprosjektene som har 
vært mest arkivrelevante.

STARTFASEN

Høsten 2014 foregikk det samtaler og for -
handlinger mellom kommunene Stokke,
Andebu og Sandefjord (SAS) om en mulig
kommunesammenslåing. Allerede tre måneder
før forhandlingene ble sluttført gjorde arkiv -
leder i Stokke kommune, Jahn Pettersen, sin
ledelse oppmerksom på at en sammenslåing
genererer mye arbeid for arkivtjenestene. 
Intensjonsavtalen mellom de tre kommunene ble

inngått 19. desember 2014, og tidlig i januar 2015 sendte
Pettersen ut en samarbeidsinvitasjon til arkivlederne i de
to andre kommunene. Alt nå støtte man på den første
utfordringen. Det forelå ikke noe overordnet mandat for
det forestående arbeidet, og derfor kunne det ikke settes
i gang et formalisert samarbeidsprosjekt. 

Noe forberedende arbeid ble selvfølgelig
utført, men ventetiden fram til fellesnemndas
klarsignal føltes nok lang for utålmodige
arkivarer. 

19. mai 2015 fattet fellesnemnda et viktig
vedtak: 1. I nært samarbeid med rådmennene
får koordinator fullmakt til å starte
kartleggings arbeidet i de tre kommunene
innen områdene: IKT, personal/HR, interkom -
munalt samarbeid og -eierskap, og arkiv.
2. Innenfor hvert kartleggingsområde
opprettes det arbeidsgrupper med

representanter fra hver kommune.

Dette var klarsignalet til å gå i gang med det konkrete
planleggingsarbeidet i forhold til arkivrelaterte spørsmål 
i sammenslåingsprosessen. Samarbeidsgruppa satt umid -
del bart i gang med å utarbeide en rapport om arkiv og
kommende oppgaver, som ble lagt fram for fellesnemnda
i september 2015. 

Kommunereformen
– en oppsummering av arbeidet for nye Sandefjord kommune

IKA KONGSBERG
TEKST: TORLE I F L IND FOTO : HE ID I RAVNDAL JOHNSEN

Det nye
kommune -

våpenet til nye
Sandefjord
kommune

Ledelsen i det nye
dokumentsenteret
Fra venstre:
Flemming M.
Christiansen –
systemadministrator,
Magne H. Grøtting –
arkivleder, 
Stein Rismyhr – Ass.
Rådmann og Jahn
Pettersen –
Dokument -
senterleder.



HOVEDPROSJEKTET

Rett etter at kravspesifikasjonsarbeidet ble igangsatt, ble
hoved prosjektet «Sikre dokumentforvaltningen for nye
Sandefjord» nedsatt. Prosjektgruppa bestod av representanter
fra hver av de tre kommunene, samt en tillitsvalgt og en
representant fra IKA Kongsberg. Et svært viktig grep var å la
gruppa bli ledet av en person med god prosjektleder kompe -
tanse, og med forholdsvis kort vei til beslutningstakerne. 

I hovedprosjektet ble det forestående arbeidet oppdelt i
følgende delprosjekter:
1. Anskaffelse av ny sak- og arkivløsning
2. Beslutte ny depotordning
3. Utarbeide ny arkivplan
4. Organisering av møtesekretariat
5. Organisering av post-arkiv/dokumentsenter og arkivleder
6. Kartlegge arkivrelevante avtaler (med tanke på           
oppsigelsestid m.m.)

7. Kartlegge og avslutte aktive arkiver

ANSKAFFELSE AV NY SAK- OG ARKIVLØSNING

De tre kommunene benyttet to ulike leverandører av sak- og
arkivsystem, så en prosess mot nyanskaffelse ble valgt uten
videre diskusjon. Kravspesifikasjonen, som ble et forholdsvis
omfattende dokument, ble ferdigstilt på grunnlag av andre
spesifikasjoner IKA Kongsberg tidligere har jobbet med. Selve
konkurransen ble gjennomført med hjelp av en ekstern inn -
kjøpsleverandør, og valg av løsning ble foretatt på for -
sommeren 2016. Etter at anskaffelsen var gjennomført, ble 
det opprettet et nytt delprosjekt som, i samarbeid med
leverandøren, skal forestå implementering av det nye systemet.

BESLUTTE NY DEPOTORDNING

Alle kommuner skal ha en arkivdepotordning, og mens både
Stokke og Andebu kommune var eiere av IKA Kongsberg,
hadde Sandefjord kommune valgt å løse depotoppgavene på
egen hånd. Det var derfor ikke selvsagt hvilken depotordning
nye Sandefjord kommune skulle ha. Delprosjektet satt opp et
sett med krav og forventninger til kommunens framtidige
arkivdepot, og vurderte tre ulike alternativer: 

1. Opprette en egen depotordning i Sandefjord
2. Gå inn som eier av IKA Kongsberg
3. Benytte Vestfoldarkivet som arkivdepot.

De tre alternativene ble satt opp mot hverandre både med
hensyn til tjenestetilbud og pris. Utredningen ble lagt fram for
fellesnemnda i april 2016, og nemnda vedtok at nye Sandefjord
kommune skulle søke om eierskap i IKA Kongsberg fra 1.1.2017.

Tips og erfaringer:
IKA Kongsberg har lagt svært mye arbeid i denne
første sammenslåingen i kommunereformen. Dette
er for å stå bedre rustet når nye sammenslåinger
kommer fra 1.1.2018 og utover. IKA Kongsberg 
mener erfaringene fra SAS-sammenslåingen vil 
kunne forbedre og effektivisere arbeidet i de øvrige
sammenslåingene. 

• Skaff deg en god oversikt over dagens situasjon i
forhold til kommunenes organisering, arkiverings -
kultur og generell kvalitet på eksisterende arkiver.

• Sørg for god oppfølging av arkivdanningsrutinene 
i kommunen, slik at det er så ryddig som mulig i
arkivene og databasene.

• En del av oppgavene som skal utføres i forbindelse
med en kommunesammenslåing, må du uansett
gjennomføre. Det er ingen grunn til å vente på
mandat eller tilsetting av prosjektleder eller andre
forsinkende elementer før du setter i gang med 
disse oppgavene.

• Sørg for at det blir satt ned en god prosjektgruppe.
Prosjektgruppa bør ledes av en person med prosjekt -
lederkompetanse og kort vei til beslutningstakerne.

• Når dere skriver rapporter, utredninger og anbe -
falinger, så vær bevisst på å være nøyaktig, etter -
rettelig, tydelig og overbevisende. 

• Når to eller flere kommuner skal slå seg sammen vil
det ofte være ulike kulturer som møtes. Dette kan i
en del tilfeller føre til både misforståelser, forsinkelser
og feil beslutninger. Disse kulturforskjellene er det
viktig å være forberedt på.

• Det er mange kommuner som skal gjennom det
samme arbeidet i årene framover. Det er derfor lurt 
å benytte hverandres erfaringer og dokumenter i
arbeidet.

• Det ligger mye arkivkompetanse i din kommunale
arkivinstitusjon – bruk den.
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Det nye dokumentsenteret skal holde hus i Stokke rådhus.

>>>
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UTARBEIDE NY ARKIVPLAN

Et delprosjekt som alle kommunesammenslåinger må ha, er å
utarbeide en arkivplan for den nye kommunen. Ettersom det
er mange brikker som fortsatt ikke har falt på plass i den nye
organisasjonen, tar delprosjektet sikte på å lage en for holds -
vis enkel arkivplan som det forventes at den nye kommunen
videreutvikler etter hvert som det blir behov for det.

ORGANISERING AV POST-ARKIV/DOKUMENTSENTER

For at en nyopprettet kommune skal kunne fungere fra
første stund, er det en forutsetning at den har en funger -
ende og veldimensjonert arkivtjeneste. Planleggingen av
denne arkivtjenesten har derfor vært et av de viktigste
delprosjektene i hovedprosjektet. Den første rapporten 
fra «dokument sentergruppa» ble levert i april 2016, og
inneholdt utredninger og anbefalinger på følgende
punkter:
•  Funksjoner og innhold
•  Ressursbehov
•  Dokumentsenterets organisatoriske struktur
•  Rekruttering av arkivleder
•  Lokalisering
•  Organisatorisk forhold til politisk møtesekretariat.

RENDYRKET ARKIVTJENESTE 

De viktigste konklusjonene fra denne rapporten var at 
nye Sandefjord kommune skulle ha en sentralisert arkiv -
tjeneste organisert som et dokumentsenter. Dokument -
senteret skal ikke ha andre oppgaver som for eksempel
sentralbord, servicetorg, politisk møtesekretariat, kopi -
senter, trykkeri eller lignende. 
Dokumentsenteret skal med andre ord være en ren -

dyrket, profesjonell arkivtjeneste. Dokumentsenteret skal
være bemannet med 18 dokumentforvaltere i tillegg til
dokumentsenterleder, arkivleder og systemansvarlig, og

dokumentsenteret bør plasseres sentralt i forhold til
flertallet av saksbehandlerne i den nye kommunen.

BEMANNINGSSPØRSMÅL 

På grunn av kulturforskjeller mellom de tre kommunene ble
rapportens forslag om bemanning avvist i leder gruppa, og be -
manningsspørsmålet måtte dermed behandles på nytt i del -
rapport 2. Denne rapporten behandlet i tillegg blant annet:
•  Gevinstrealisering
•  Fagsystemer
•  Stillingsbeskrivelser
•  Kompetansebehov
•  Arealbehov
•  Tekniske installasjoner og innredninger

I arbeidet med bemanningsbehovet ble det foretatt en
kartlegging som konkluderte med at de tre kommunene 
til sammen brukte 31,9 årsverk på arkivarbeid. I tillegg 
ble det utarbeidet et dokument der man delte en
 dokumentforvalters hverdag ned i minutter pr. arbeids -
oppgave. Konklusjonen ble at bemanningsnormen ble
oppjustert fra 18 til 20 årsverk.

KARTLEGGE OG AVSLUTTE AKTIVE ARKIVER

De tre kommunene har ulik organisering av arkiv tjenesten.
Sandefjord kommune har fram til nå for en stor del hatt
desentralisert arkiv, noe som betyr at kartlegging av eksister -
ende arkiver er en stor jobb. I tillegg har alle kommunene et
stort antall uavsluttede arkivsaker, uavskrevne dokumenter 
og journalposter med feil status. 
Arbeidet med å kartlegge, rydde og avslutte de eksister -

ende arkivene kommer ikke til å bli ferdigstilt innen års  skif -
tet. Dette betyr dessverre at det nye dokumentsenteret
kommer til å få unødvendig mye ekstra arbeid som må
utføres innimellom andre gjøremål.•

Første samling av
ansatte ved det nye
dokument senteret.

Alle foto: Heidi
Ravndal Johnsen,
informasjons -
konsulent i Stokke
kommune.

«Et delprosjekt som alle kommunesammenslåinger må ha, er å
utarbeide en arkivplan for den nye kommunen.»
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AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV, AVD. KUBEN
TEKST: YNGVE SCHULSTAD KR I S TENSEN

KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv, utarbeidet nylig en bevarings- og innsamlingsplan for

privatarkiv fra Aust-Agder. Planen er et nasjonalt pilotprosjekt som skal brukes i det fremtidige

innsamlingsarbeidet.

En plan for fremtiden
-  NASJONALT PILOTPROSJEKT FOR PRIVATARKIV
Det er lovbestemt at arkiver fra offentlig sektor skal bevares
for ettertiden. De samme reglene gjelder ikke for private
aktører. For å sikre et balansert kildetilfang for forskere og
historikere er det viktig at det også er bevart arkiv fra
bedrifter, organisasjoner, foreninger og enkeltpersoner. Det
kan imidlertid være vanskelig å vite hvilke arkiver som bør
bevares. 
Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN mottok i

2014 støtte fra Riksarkivet til et nasjonalt pilotprosjekt med
formål å lage en bevaringsplan. Planen skulle inneholde en
oversikt over hva slags privatarkiver det var viktig å bevare 
for å kunne gi en representativ fremstilling av regionens
fortid og egenart. 

HVA FANTES FRA FØR

For å få en best mulig oversikt over hva som fantes av privat -
arkiv fra fylket, var det nødvendig å kartlegge privatarkiv -
bestanden, ikke bare ved KUBEN, men også ved andre
institusjoner. Kartleggingen ble gjenstand for en bestands -
analyse med fokus på geografisk tilhørighet, tidsrom og
typologi (virksomhetskategori). 

HVORDAN HAR SAMFUNNET UTVIKLET SEG 

Rasjonell innsamling og bevaring av privatarkiv forutsetter
kunnskap til den historiske samfunnsutvikling de springer 
ut i fra. En viktig del av prosjektet innebar å utarbeide en
sam funns analyse av Aust-Agder for perioden 1900-2000, med
særlig vekt på fenomener som kan ha genert privatarkiv -
materiale. Bakgrunnen for valget om å tidsavgrense perioden
til det 20. århundre skyldtes en oppfatning om det vil være
mer hensiktsmessig å drive en aktiv innsamlingspolitikk på
materiale skapt i dette tidsrommet. 

HVA MANGLET

Resultatene fra bestandsanalysen og samfunnsanalysen ble 
så sett opp mot hverandre. Formålet var å avdekke om den

innsamlede bestanden var dekkende i forhold til sam -
funnsutviklingen. Denne speilingen påpekte enkelte
tendenser. Det var geografiske skjevheter i forhold til
fordeling av arkivene, i tillegg var det spesielt tre områder
som var underrepresentert. Det var svak representasjon av
religiøse miljøer, begrenset utvalg av samfunnsstrukturene
som preget nærings- og organisasjonslivet fra 1970-tallet 
og utover, og politiske og kulturelle motgrupper var svakt
dokumentert. 

HVA NÅ

Resultatene fra prosjektet vil bli fulgt med en mer proaktiv
innsamlingspolitikk, som i særlig grad vil rette søkelyset mot
de geografiske og tematiske skjevhetene som har blitt påpekt
i prosjektet. En egen privatarkivgruppe er blitt satt ned for å
følge opp rapporten. 

HVA HAR VI LÆRT

Den viktigste lærdommen vi har gjort oss er at det er  tid -
krevende å lage en bevaringsplan. Samtidig er det et viktig
arbeid, som har gitt oss en uvurderlig oversikt over hva slags
arkiver som finnes og hva som bør prioriteres å samle inn i
fremtiden. Forhåpentligvis kan også andre institusjoner dra
nytte av arbeidet som er lagt ned. •

Bevarings- og innsamlingsplanen for privatarkiv fra Aust-Agder
er tilgjengelig på KUBENs nettside, www.kubenarendal.no

«Formålet var å avdekke om den innsamlede bestanden
var dekkende i forhold til samfunnsutviklingen.»

Arkivet etter Arendals Dampskibsselskab representerer den
viktige sjøfartsnæringen. Her et fotografi fra bergingen av 
D/S Norge i 1928. Maritim virksomhet er godt dokumentert i
arkivene. (Arkivref: PA-1716. Fotograf: Ukjent)
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I 2014 fikk Ringerikes museum støtte fra Norsk Kulturråd til å ordne og formidle arkivet etter 

Heinrich Arnold Thaulow og hans etterkommere. Arkivet inneholder unike kilder til norsk kultur- 

og helsehistorie. Thaulow etablerte både Sandefjord- og Modum bad og var i tillegg medeier i

Ringerike Nikkelverk. 

Arkivet etter Familien Thaulow
Ordnings- og formidlingsprosjektet er et samarbeid
mellom Ringerikes museum, Fylkesfotoarkivet i Buskerud,
Drammen byarkiv og Vestfoldarkivet. Arkivet er ordnet og
deponert i Drammen byarkiv med unntak av fotografiene
som oppbevares i fotomagasinet i Drammens museum. 

HEINRICH A. THAULOW 

Heinrich A. Thaulow var født i Slesvig i 1808 og døde på
Modum i 1894. Han var en allsidig mann med mange
interesser. I tillegg til å være lege, var han en dyktig
forretningsmann, og en pioner innen norsk kur- og
badevesen. 
Han giftet seg med Nicoline Andrea Margrete Vibe i

1834. Sammen fikk de syv barn – fem jenter og to gutter.
Thaulow var onkel til maleren Fritz Thaulow
som drev Friluftsakademiet på Modum, og
fetter av Henrik Wergeland og Camilla
Collett. 

SANDEFJORD BAD 

Thaulow tok sin medisinske embetseksamen ved 
univer  si tetet i Christiania i 1833 og var med på å etablere
Sandefjord bad i 1837. Som badelege i Sandefjord ble han
kjent for å ta i bruk manetterapi – en lite kjent behand -
lingsform i Norge. Etter noen år flyttet han til Modum og
ble verkslege ved Blaafarververket og senere distriktslege 
i Ringerike legedistrikt. I 1849 investerte han i Ringerike
Nikkelverk og fikk etter hvert gode inntekter fra verket. 

MODUM BAD 

Hans store interesse for balneologien (læren om bad og
badebehandling) førte han til den jernholdige St. Olavs
kilde på Modum. I 1857 startet han byggingen av det som

skulle bli Modum bad - 50 store og små tre -
bygninger over et ca. 1400 mål stort
skogsområde. Det ble ryddet stier rundt
kilden og innsjøen, og velstående

PRIVATARKIV I  BUSKERUD
TEKST: ANN TOVE MANSHAUS, VEST FOLDARK IVET

Prins Carl, sønn av kong Oscar II og dronning
Sophie – far til kronprinsesse Märtha, var
kurgjest ved Modum bad sommeren 1890. På
bildet ligger prins Carl i hengekøyen og snakker
med sin eldre bror prins Oscar. 
(Modum Bad/ fotograf ukjent.)

Rundt foto:
Den hellige St. Olavs
kilde og fra hagen på
Modum bad (2015)
Foto: Ann Tove
Manshaus.

Badekoner og bade -
karler utenfor det
store badeanlegget
på Modum Bad, 1880.
Her kunne du velge
mellom myrgytjebad,
furunålsbad,
sandbad og
dampbad. For
lungesyke ble en
inhalasjon av
dampextraherede
ætheriske Stoffe
af frisk Furu, Gran
og Ener, anbefalt.
(Modum Bad/
fotograf ukjent.)
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gjester kom fra fjern og nær for 
å la seg behandle ved badet. 
Behandlingen gikk i korte

trekk ut på å bruke jernholdig
vann, innvortes og utvortes,
sammen med regelmessig
døgnrytme, forsiktig diett, turer 
i skog og mark og sosialt samvær
for å kurere en rekke sykdommer. 
I 1867 sluttet Thaulow som lege
ved Blaafarveverket og flyttet
permanent til Modum bad. Han
brukte inntekter fra nikkelverket
til å kjøpe ut medeierne av Sandefjord bad – for å bli eneeier
av begge badene.

NERVESANATORIUM 

Etter Thaulows død, var det først og fremst hans tre ugifte
døtre, Aimée, Jeanette og Christiane Thaulow, som drev
Modum bad fram til første verdenskrig.  I 1957 åpnet den
anerkjente overlegen Gordon Johnsen Modum Bads Nerve -
sanatorium.

ARKIVET 

Arkivet etter familien Thaulow
avspeiler en familie som har vært
aktive innen kunst og kultur, i tillegg
til kurbad- og forretningsvirksomhet. 
Arkivet inneholder i korte trekk

arkivmateriale etter flere av familie -
medlemmene, arkiv fra Sandefjord-
og Modum bad og Ringerike Nikkel -
verk. I familiearkivet finnes hilsener
fra inn- og utland, fra kunstnere,
politikere og vitenskapsmenn -
nedskrevne erindringer, dagbøker,

skisser og reiseskildringer. Av de store skattene i arkivet, er 
en rekke upubliserte brev skrevet av Camilla Collett.
I tillegg til arkivmateriale etter Thaulow-familien, er det

også tatt vare på interessant dokumentasjon etter Nicoline
Thaulows familie, den dansk-norske adelsslekten Vibe. Her
finnes slektshistorikk, stamtavle, avskrift av brev, dødsattest
fra 1726 og et dokument fra Johan Vibe til Anders Høyer
fra 1709 vedr. en brann i Domkirken i Trondheim. >>>

Kurgjester foran Villa Nora, Modum bad 1873. 
(Modum Bad / fotograf C.G. Rude, Drammen.)

Krokettspillende kurgjester ved 
Villa La Trappe, Modum bad 1974. 

(Modum Bad/ fotograf ukjent.)

St. Olafs kilde,
Modum bad
1917. 
Bildet viser
tvillingsøstrene
Valborg og
Sigrid Tangerud
i sommerjobb
som kildepiker.
(Modum Bad/
fotograf ukjent.) 
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FAKTA:
Privatarkiv etter familien Thaulow er bevart i Drammen byarkiv og på Norsk Folkemuseum. 
Modum har også arkiv etter familien Thaulow, men det er pr i dag ikke tilgjengelig for publikum. 
Fotoalbumene fra Thaulow-arkivet oppbevares på Drammens museum. Fylkesfotoarkivet i Buskerud 
har digitalisert alle fotografiene fra Thaulow-arkivet, Modum bad og fra Rude-samlingen.
Deler av kunst- og gjenstandssamlingen er gitt til Drammens museum og Akershus slott.
Thaulow-museet er en egen stiftelse under Norsk Folkemuseum og har store samlinger av portretter, 
møbler og gjenstander med tilknytning til slekten Thaulow. 

Kilder: 
• Arkivet etter familien Thaulow, Drammen byarkiv 1709-1943
• «Det var en gang – historiske glimt fra Modum bad», Øystein Naper (2013)
• EDDA 4/15: «Et brev fra den unge Camilla Wergeland», Torjus Moland (2015)
• Historieboka.no: «Modum bad – fra helse til turisme», Einar Sørensen
• «Sandefjord bad – Kurbadet 1837–1987» (1987)

Familiemedlemmer foretok flere utenlandsreiser for å
studere balneologisk arbeid. På reisene ble det samlet
kunst og gjenstander. Arkivet inneholder derfor arkiv -
materiale og foto fra blant annet en reise i Egypt
rundt 1895.

FOTOALBUM 

I arkivet etter familien Thaulow finnes to fotoalbum
med bilder datert fra 1864. Bildene er albuminkopier
og carbonprint av god kvalitet. Motivene er fra

Modum bad, Blaafarveverket, Sandefjord og Oslo.
Fylkesfotografen i Buskerud har digitalisert fotografier
fra arkivet etter familien Thaulow, fra fotosamlingen
på Modum bad og fra Rudesamlingen ved Drammens
museum. •

Alle henvendelser om foto går til Fylkesfotoarkivet i
Buskerud og spørsmål om arkiv rettes til Drammen
byarkiv. 

KOORDINATORER FOR PRIVATARKIVARBEID I NORGE 

Privatarkiver er privat eiendom. Organisasjoner eller private bedrifter er ikke pålagt ved lov å ta
vare på arkivene sine, eller avlevere dem til en arkivinstitusjon. Bevaring av privatarkiver er derfor
basert på frivillige avtaler mellom eierne og en arkivinstitusjon. 
I Norge bevares privatarkiv i mange institusjoner. Riksarkivaren koordinerer privatarkivarbeidet,

og i hvert fylke er det en institusjon som koordinerer det regionale arbeidet. 
På Arkivverkets nettside, under «Privatarkiv i Norge», finner du en oversikt over hvilke

arkivinstitusjoner som har denne koordinatorrollen for de ulike fylkene i landet. 

Kilde: www.arkivverket.no/arkivverket/Privatarkiv

Artikkelforfatter Ann Tove Manshaus i Vestfoldarkivet er koordinator 
for privatarkivarbeidet i Buskerud. 

Redaksjonen

Foto fra Thaulows reise i Egypt rundt 1890. 
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FYLKESARKIVET I  OPPLAND
TEKST: MAR I T HOSAR

«Et skudd i blinde»

I Oppland fylkeskommunes foaje står det for tiden en utstilling med tittelen «Et skudd i blinde». 

Det spesielle med utstillingen er at fotografen er født blind og selv ikke ser hva han har fotografert.

I tillegg er han registrator ved Fylkesarkivet i Oppland.

Utstillingen viser fotografier tatt av Fylkesarkivet i Opplands med -
arbeider Svein Tore Iversen. Svein Tore er blind, men ser allikevel
muligheter til et aktivt liv og til å teste ut grenser for hva en blind
person kan gjøre. 
For Svein Tore er hørselen det viktigste. Der seende samler
fotografier som minner, samler han lyder. Men han har altså også
begynt med fotografering.

HJELPENDE APP 

Det hele startet med en ny app på mobilen. TapTapSee er en app som
bidrar til å gjøre hverdagslivet noe enklere. Svein Tore fotograferer
gjerne gjenstander rundt seg. Når han skal lage mat tar han et bilde av
posen eller esken han har foran seg. En stemme beskriver så om det er
en pose med potetmos eller en suppepose. Eller den beskriver fargen
på søppeldunken som forteller hvor du skal kaste søppelet ditt.
Fra å være en praktisk innretning, har Svein Tore begynt å foto -

grafere omgivelser, landskapet rundt seg, eller han har tatt sin
personlige vri der hans humor får utfolde seg.

LYDARKIVAR 

Svein Tore har jobbet fulltid i Fylkesarkivet i Oppland i rundt syv år.
Der har han ansvar for registrering av lydarkivene, bl.a.  Fylkes -
tingets debatter. I tillegg betjener han sentralbord og skriver
informasjon om arkivskapere som legges inn i ASTA. Tidligere har
han undervist i data og blindeskrift.

FRA FLEIP TIL UTSTILLING

I en kaffepause på Fylkesarkivet ble fotograferingen omtalt. Svein
Tore fleipet litt om at han nok skulle lage en utstilling. Men blant
annet fordi Fylkesarkivet nylig hadde ansatt en fotograf og
fylkesarkivaren hadde jobbet en del med utstillinger, ble fleipen
snart alvor og utstillingen en realitet.

«ET SKUDD I BLINDE» 

Utstillingen fikk tittelen «Et skudd i blinde». Bildene som presenteres
har alle undertekster i skrift og blindeskrift. Ordlyden er identisk
med det stemmen som leser informasjonen fra appen forteller.

Utstillingen gir et innblikk i en blind medarbeiders hverdag og kan
inspirere andre blinde- og svaksynte til å ta utfordringer ved å bruke
nye digitale verktøy. Alle som er i Lillehammer anbefales en tur for å
se utstillingen som vises fram til nyttår! •

To av Svein Tores egne
bilder. Appen (tekstene
under) forteller ham
hva han tar bilde av.
Det ene viser hvordan
fotografiene hjelper
ham i hverdagen, det
andre er et humoristisk
selvportrett. 

Bildet over viser at det
ikke er lett å fotografere
når man er blind. Men
med riktig verktøy får
Svein Tore hjelp til å rette
opp slik at vannet
kommer i vater. Foto:
Svein Tore Iversen.

Svein Tore Iversen ved sin arbeidsplass. Foto: Marit Hosar



16 Arkheion -  2#2016

IKA OPPLANDENE
TEKST: PÅL MJØRLUND FOTO : JØRN HAGEN

Testing av NOARK-uttrekk er en tjeneste mange interkommunale arkivinstitusjoner jobber med i

forbindelse med håndtering av elektroniske arkiver. Med de testverktøyene vi har i dag kan dette

være en møysommelig og vanskelig prosess. Vi oppfatter at testrapportene i svært liten grad er

nyttige for kommunene. Hvordan kan vi få uttrekks- og testprosessen til å fungere bedre? 

Testing av Noark-uttrekk 
- MANGE HUNDRE SIDER MED FEILRAPPORTER SENERE…

IKA Opplandene mottar en del Noark-uttrekk hvert år,
og skal gjennomføre testing og verifisering av dataene.
Vi opplever imidlertid at det blir lange og skremmende
feilrapporter under testingen. Jeg vil i denne artikkelen
forsøke å oppsummere noen av de utfordringene vi
støter på – og ønsker for fremtiden. 

UTFORDRINGER VED TESTING AV NOARK-UTTREKK 

Siden uttrekkene fra forskjellige versjoner av Noark er
veldig forskjellige, blir det et testregime for hver type
uttrekk. Dette gjør også at utfordringene vi møter
avhenger av om det er Noark 3, 4 eller 5 vi tester. 
Testingen er tidkrevende, og testverktøyene har en del
av skylden. Verktøyene slutter å fungere når de møter
feil, og uttrekkene må korrigeres før testen startes på
nytt. Testrapportene henviser ofte til spesielle identi -
fikatorer i uttrekket istedenfor å referere til journal -
post- eller saksnummer. Vi bruker mye tid på å finne sak
og dokumenthenvisninger før vi rapporterer tilbake til
arkivskaper. Dette kunne testverktøyene gjort bedre.
Utvalgsbehandling kan være utfordrende. Den samme
utfordringen kan vi få i forhold til sektor- og virksom -
hetsspesifikke metadata. Siden testverktøyene har 
fokus på de basiskravene, får vi lite hjelp til å se hva
som mangler av data for andre funksjoner. 

VANLIGE FEIL 

En vanlig feil ved produksjon av uttrekk er at uttrekks -
verktøyet begrenser hvilke dokumenter som blir med i
uttrekket. Flere tar kun med PDF-dokumenter, selv om
det er andre godkjente dokumentformater i arkivet. 

En annen alvorlig feil vi har oppdaget hos flere ut -
trekks produsenter er at de benytter skjermede data
istedenfor fulle verdier i felt. Et eksempel på dette er
når klientsaker blir registrert og navnet skjermes i
tittelen. Vi vet navnet ligger i databasen, men det er
ikke å finne i uttrekket. Dette kan gjelde både korre -
spondansepart, klassifisering, sakstittel og journal -
posttittel. Det var dessverre ingen av testverktøyene
våre som rapporterte slike feil. 
Vi opplever, spesielt i uttrekkene i Noark 4, at data -

settene ikke alltid henger sammen. Det kan være
manglende verdier i registre og hjelpetabeller. For
eksempel navn på politikere, ansatte, saksparter og
korrespondanseparter. Her er det ofte databasen hos
arkivskaper som mangler informasjon. 
For mange uttrekk mangler rapportene endelig saks -

ordnet og kronologisk journal. Disse rapportene er
obligatoriske i Noark 3 og 4-uttrekk. Det blir heller ikke
produsert den obligatoriske INFO-filen for å beskrive
uttrekket. Vi får også tilbakemelding om at det er svært
vanskelig å produsere INFO-filer til uttrekkene. Grunnen
er at systemer mangler søkefunksjoner avgrenset til en
arkivdel. Dette gjør at vi ikke får kontrollert at alt
faktisk er med.

SVIKTENDE RUTINER 

De siste feilene kommer ofte på grunn av sviktende
rutiner hos arkivskaper. Det er for dårlig oppfølging av
restanser, overføring av dokumenter til arkivversjon blir
ikke gjort, saker blir ikke avsluttet, arkivdeler står alt for
lenge i overlappingsperiode - slik at de fleste sakene

«En annen alvorlig feil vi har oppdaget hos flere
uttrekksprodusenter er at de benytter skjermede data
istedenfor fulle verdier i felt.»  PÅL MJØRLUND



havner i neste arkivdel, opprydding i hjelperegistrene 
blir ikke gjort i tide. Når det ikke er kapasitet til å rydde
fortløpende, vil denne oppgaven raskt vokse og det blir
vanskelig å få tak i de opplysningene som mangler.
Dette er noen av de feiltypene vi har opplevd under
testingen, og det er også et spørsmål om hva vi kan
akseptere av feil i et uttrekk. 

ØNSKER FOR FREMTIDEN

Vi ønsker raskere deponering fra arkivskaper. Dette vil
gjøre det lettere å følge opp rutiner og kvalitet. Når 
det går 10-15 år fra arkivet blir skapt til det blir gjort 
en periodisering og deponering vil det ha vært flere
generasjonsskifter i arkivformatet og kanskje også i
personalet som håndterer arkivet. Endringene i ut -
trekksformat medfører nye krav til metadata - som
kanskje ikke finnes i de opprinnelige registreringene.
Flere har kanskje gode rutiner for å håndtere arkivet 
når personer slutter, men det er ikke alltid planlagt at
personer blir borte. Gode rutiner og oppfølging vil 
derfor være viktig i hele arkivdanningsperioden.

KVALITETSKONTROLL NØDVENDIG 

Kvalitetskontroll av datasettet må være en del av ut -
trekks prosessen. Det er viktig å ha rapporterings -
muligheter i arkivkjernene som avdekker mangler og
svakheter i arkivet. Restansekontroll er en ting, men 
hva med å kunne følge opp skriveregler, klassifisering,
konvertering og andre forhold som påvirker arkivet? 
Blir eiendommer og personer godt nok identifisert? 
Vi håper også at sak/arkivsystemene fortsatt blir bedre 
på kvalitetskontroll og gir arkivarer, ledere og saks -

behandlere bedre støtte i håndtering av arkivet. 

KOMPETANSE OG RESSURSBRUK 

Kvaliteten i arkivet henger ofte sammen med kompe -
tanse og ressursbruk hos arkivskaper. Har det blitt gitt
god nok opplæring og oppfølging underveis i arkiv -
danningen? Har arkivpersonalet god nok tid, myndighet
og kompetanse til å følge opp organisasjonen? Har det
blitt prioritert tid til arkivplanlegging og rutinebygging? 

NYE TESTVERKTØY OG RAPPORTERINGSFORMATER

Det er behov for nye testverktøy og rapporterings -
formater. Vi trenger flere tester på innhold. Vi må kunne
rapportere effektivt til kommunen hva som kan for -
bedres. Når vi oppdager feil trengs identifikatorer som
fungerer både for arkivskaper og for oss i depot. 

BEVARE INNHOLD

Vi må også sikre oss at uttrekksverktøyene ikke fjerner
innhold. Det hjelper ikke å telle poster når hverken
arkivskaper eller uttrekket klarer å vise det reelle antall
poster som har vært i produksjonssystemet. 

HELDIGVIS HÅP

Dette ble for så vidt en bunke med hjertesukk fra en som
jobber med testing av uttrekk, men vi ser også at det er
ting på gang. Det blir spennende å følge med i
arkivverkets prosjekt MAVOD*) (tidligere kalt eArkiv) i
tiden som kommer. I tillegg ser vi at standardene stadig
forbedres. Det er også flere initiativer på gang for å få
laget nye testverktøy - så alt håp er ikke ute.•
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*) MAVOD står for «Modernisering av ArkivVedlikehold og Overføring til Depot»

Noark 4 uttrekk består av en fil for hver informasjons-
 type. I tillegg kommer rapporter og alle dokumentfiler.

Noark 5 uttrekk inneholder en fil med hele arkiv -
uttrekket. Rapporter og dokumenter kommer i tillegg.



ARKIV I  NORDLAND
TEKST: SOLVE IG L INDBACH JENSEN

Nordland Fylkesleksikon er overført fra NRK Nordland 

til Arkiv i Nordland. Leksikonet ble reåpnet 17. august

2016 på Arkiv i Nordlands nettsider.

Avlevering på nett
NORDLAND FYLKESLEKSIKON 

«Fylkesleksikonet er en ganske annerledes avlevering til
Arkiv i Nordland. Vanligvis skal det vi mottar ordnes og
systematiseres før det legges i bokser som får påklistret en
identifiserende etikett», sier Aasta Karlsen ved Arkiv i
Nordland. «Det skjer ikke med leksikonet. Det skal bevares,
oppdateres og utvikles videre på våre nettsider.»

REÅPNING I AUGUST

På reåpningen av fylkesleksikonet 17. august 2016
forklarte NRK Nordlands redaktør Tone Kunst hvorfor
fylkesleksikonet ikke kunne videreføres på deres egne
nettsider og hvorfor AiN ble valgt: «Som i alle bedrifter
legges tekniske systemer med tiden om, og i 2015 klarte 
vi ikke å tilpasse fylkesleksikonet til de nye publiserings -
systemene. Vi så oss om etter mulige ikke-kommersielle
samarbeidspartnere som kunne overta leksikonet, og
valget falt på Arkiv i Nordland.»

LOKALHISTORISKE ARTIKLER 

Arkiv i Nordland lar leksikonet inngå i den vanlige
utadrettede virksomheten, og har tanker om hvilke
muligheter leksikonet har åpnet for. Her vil de lokal -
historiske artiklene som over årene er produsert ved
arkivet finne seg vel til rette blant NRK-skapte artikler,
radio- og tv-klipp. I de øvrige samlingene ved arkivet
finnes både lyd, bilder og film som kan hentes inn i nye

leksikonartikler om ulike tema fra kommunene i Nordland.

GRUNNARBEID VED NRK NORDLAND

Arbeidet med Nordland Fylkesleksikon startet i 2009 hos
NRK Nordland. Leksikalske artikler fra alle kommuner i
fylket ble supplert med arkivklipp fra radio- og tv-
sendinger. I januar 2011 var det hele klart for åpning, og
fylkesmann Hill-Marta Solberg fikk æren av å åpne
leksikonet. Leksikonet ble raskt et populært tiltak blant
publikum, og ble mye brukt av flere ulike brukergrupper 
i alle aldre.

NYE TIDER, NYE LØSNINGER

Da publiseringsløsningene for NRKs nettsider skulle legges
om og moderniseres i 2015, kunne ikke fylkesleksikonet
videreføres. NRK Nordland ønsket likevel ikke at fylkes -
leksikonet skulle forsvinne fra nettet, og ønsket seg en
ikke-kommersiell institusjon som kunne overta leksikonet. 
Arkiv i Nordland pekte seg ut som en aktuell – og

interessert - kandidat, og arkivet startet arbeidet med en
større omlegging av egne nettsider. NRK Nordland og
Arkiv i Nordland jobbet lenge med å sette opp en kontrakt
som også ivaretok tredjeparts interesser og opphavs  -
retter. •

Se mer på www.nfk.no/fylkesleksikon
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«Vi i NRK Nordland er kjempeglade for at
fylkesleksikonet får et videre liv, og blir tilgjengelig
for publikum framover.» TONE KUNST

Aasta Karlsen (leder historisk seksjon Arkiv i Nordland), Tone Kunst (distriktsredaktør NRK Nordland) og Ingelin Noresjø
(fylkesråd for kultur, miljø og folkehelse, Nordland Fylke). 

Fylkesleksikonet på Arkiv i Nordland sine
nettsider (skjermdump, 02.11.2016)
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BOKOMTALE -  OSLO BYARKIV 
TEKST: JOHANNE BERGKV I S T

«Arkivsøk for journalister» er en nyttig bok om arkivsøk 

og rettigheter for journalister. For forfatterne er det 

et mål at journalister blir mer aktive brukere av arkiv.

Nyttig om arkivsøk 
OG RETTIGHETER FOR JOURNALISTER

De to journalistene Maren Sæbø og Tarjei Leer-Salvesen har
mål om at journalister skal ha lavere terskel for å ta arkivene i
bruk. I boka «Arkivsøk for journalister» presenterer de vellyk -
kede eksempler på arkivbruk til inspirasjon. Fra arkivets side
er det svært velkomment med økt kunnskap om arkivbruk. 
De journalistiske eksemplene er i høy grad eksempler på god
og viktig arkivformidling.

ERFARNE ARKIVBRUKERE

Forfatterne har grundig erfaring som arkivbrukere og ikke
minst pådrivere for innsyn og meroffentlighet. De har sittet
sammen i styret til Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende
Presse (Skup). Leer-Salvesen har vært med å publisere søke -
portalen innsyn.no som tilbyr søk i offentlige journaler.

ARKIVENES DEMOKRATISKE FUNKSJONER

I «Arkivsøk for journalister» argumenterer de for arkivenes
grunnleggende demokratiske funksjoner, kontroll med
offentlig forvaltning og som dokumentasjon av utvikling av
historie og kultur – dannelsen av en felles hukommelse.

HVORDAN FINNE FRAM 

En viktig del av boka handler om hvordan finne fram i
arkivene. Her er en gjennomgang av ulike offentlige og
private arkiv, også arkiv på nett og internasjonale arkiv. 

Bruk av offentlig journal er gravejournalistens nøkkel til
arkivet. Men det er også svært positivt at boka har et eget
kapittel om det fysiske besøket i arkivet. Boka viser til flere
gode eksempler på at godt arkivarbeid kan gi oppsikts -
vekkende journalistiske funn. 

OM INNSYN 

Åpenhet er hovedprinsippet, men en journalist har ikke inn -
synsrettigheter utover det enhver borger har. Klausuler vil
gjelde for personsensitivt materiale og for sikkerhetsgraderte
dokumenter. Noen muligheter for en journalist å omgå dette
er å søke om forskerinnsyn, noe som mange unngår da det
stiller strenge krav til videreformidlingen av taushetsbelagt
materiale. En annen og kanskje mer brukt metode er å
samarbeide med personer som har krav på partsinnsyn. 

PRAKTISK NYTTE 

Bokas styrke er den praktiske tilnærmingen for journalistene
som ikke kjenner til arkivene fra innsiden. Det legges vekt på
praktisk hjelp til å bruke arkivet og hvordan finne fram til
ønskede dokumenter. Gjennomgangen av arkiv, lovgivning 
og regelverk er ryddig. Bokas absolutte styrke er de gode
eksemplene på både nyhets- og featuresaker basert på
arkivarbeid. •

Maren Sæbø har bakgrunn
som historiker, journalist i
Klassekampen og Ny Tid og
mangeårig redaktør av
Verdensmagasinet X. I dag er
hun frilansjournalist. 

Tarjei Leer-Salvesen har nær mere 
20 års erfaring som journalist, blant
annet fra NRK Brennpunkt,
Fædrelandsvennen, Dagbladet og
Klassekampen. I dag er han frilans
gravejournalist. 

Leer-Salvesen,
Tarjei og
Maren Sæbø
(2016):
«Arkivsøk for
journalister».
Oslo: Cappelen
Damm
Akademisk. 
128 sider. 

«Bokas absolutte styrke er de gode eksemplene på både nyhets- og 
featuresaker basert på arkivarbeid.»
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NYTT FRA KAI-MILJØET

OPPREISNINGSORDNING FOR TIDLEGARE BARNEVERNSBARN 

I Møre og Romsdal er det oppretta ei oppreisningsordning for tidlegare barnevernsbarn.  

Ordninga er oppretta for menneske som har vore utsette for omsorgs -
svikt eller overgrep i institusjon etter plassering av ei av deltakar -
kommunane sitt barnevern, eller forløpar til dette, i perioden
fram til 01.01.1993. 
30 av kommunane i Møre og Romsdal deltek i ordninga

som vart lyst ut 1. april i år. 
Sekretariatet er lagt til Møre og Romsdal Fylkeskom -

mune, som frikjøper ei 50% stilling frå IKAMR til fram -
finning av dokumentasjonen i sakene. Dette er ein vinn-
vinn-situasjon: IKAMR får styrka sin kompetanse og
Oppreisningsordninga får nyte godt av fagkompetansen
ved og nettverket til IKAMR.  

Åsta Vadset, IKAMR 

KURS I SIKKER HÅNDTERING AV PERSONOPPLYSNINGER

Sikker håndtering av personopplysninger er en utfordring. I september arrangerte derfor IKA Trøndelag
et kurs for eierkommunene med dette som tema. 

Kurset er et resultat av at vi har fått en del henvendelser knyttet
til sikker håndtering av personopplysninger. For å håndtere disse
utfordringene er det ikke minst viktig å kjenne lovverket som
regulerer personvernet. Man må vite hva er en personopplysning,
og hva er en sensitiv personopplysning.
Målgruppen for kurset var arkivledere og arkivmedarbeidere,

personalledere, saksbehandlere, sikkerhetsansvarlige og IKT-
personell.
Advokat Kurt Bjørnnes engasjerte forsamlingen med en

grundig gjennomgang av personopplysningsloven. Å forstå
formålet med personopplysningsloven er vesentlig, ikke minst
forstå forholdet mellom samfunnets behov for åpenhet for å
sikre transparens og demokrati som offetleghetlova har som
hensikt og det enkelte individs legemlige og psykiske vern.
Denne kursdagen hadde størst fokus på personopplysnings -

loven, men det var også et innlegg om den praktiske
behandlingen av personopplysninger med hensyn til design av
sikker sone. 

Anne Overland, IKA Trøndelag

Pixabay

Ill: Egil Nyhus
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BRANN I GLOPPEN RÅDHUS

En påminnelse til oss alle om betydningen av riktig
oppbevaring av arkivmateriale. 

Gloppen kommune fikk tidligere i år en ubehagelig
oppvåkning da det natt til 11. august brøt ut brann i
kommunens rådhus.
Selv om bygget ble berget, var det en nervepirrende inspeksjon av

arkivsamlingene Fylkesarkivet gjennomførte 12. august i år. Heldigvis var det
mest arkivverdige materiale lagret utenfor rådhuset, men en del nyere arkiv fikk
fukt, røyk og brannskader og står overfor omfattende restaureringsarbeid. 
Opprinnelig formidlet av Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 07.07.2016

www.fylkesarkiv.no/nyhende/brann-i-heradshus

Hermund Kleppa sorterer ut
bevaringsverdig materiale, 1987. 
Fotograf: Ragnar H. Albertsen

TRONDHEIM BYARKIV 70 ÅR 

Første januar 1946 var en viktig dag for Trondheims
arkivhistorie, da ble kommunearkivet opprettet som
kommunal etat. 

Til da hadde kommunens arkivmateriale i lang tid levd en
omflakkende og usikker tilværelse. Fordelt på tilfeldige og
trekkfulle lokaler, i enkelte tilfeller direkte utsatt for snø og
regn sto mye av materiale i fare for å gå tapt eller bare glemt.
Med tilsettingen av Hans Rodal som Trondheims første
kommunearkivar ble det ny skikk på sakene, og et
spesialtilpasset lokale ble innredet for å samle og oppbevare
historisk materiale på forsvarlig vis.  
To andre viktige milepæler er 1997, da kommune arkivet

skifter navn til Trondheim byarkiv, og 2006, da byarkivet sammen med
flere andre arkivinstitusjoner flytter inn i sitt foreløpig siste hjem i det
nyoppførte Arkivsenteret Dora.  
I løpet av sine 70 år har byarkivets virksomhet også gått fra å

hovedsakelig være et depot for historiske dokumenter til å bli en aktiv
del av arkivdanningen i Trondheim kommune. Dette fører naturlig nok
også med seg et økende fokus på digital dokumenthåndtering, der
spørsmål om lagring må stilles på nye måter. Samtidig eksisterer fortsatt
behovet for oppbevaring av papir, og med en solid tyskbygd ubåtbunker
til rådighet har magasinene nå mer enn nok plass.  
I dag disponerer byarkivet magasiner i DORA 1 med en kapasitet på 

30 000 hyllemeter. Av dem tar bare byggesaksarkivet opp 1,4 kilometer,
alene mer enn de 1140 hyllemeter kommunearkivets første lokaler i
Trondheim kunstforening rommet. 

Fredrik Sellevold, Trondheim byarkiv  

Avisoppslag fra 1946. I teksten under bildet
står det: "Her ser vi et bilde av Trondheims
første skikkelige kommunearkiv, som er ferdig
montert i disse dager. Innfelt kommunearkivar
Hans Rodal, som har fått det hele i stand. Det
vi ser i reolene er en del av de 12.185
arkivenheter kommunen har samlet her. Herav
7691 protokoller, 4240 pakker med
dokumenter, og 254 karter og tegninger. Og
dette bare for tidsrommet 1837 til 1925.
Senere arkivsaker er lagret i arkivrommene i
Rådhuset."

Redaksjonen
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VESTFOLDARKIVET
TEKST: MAR I T S LYNGSTAD FOTO : HE ID I MEEN

Hvilken interesse en kilde vil ha i fremtiden kan vise seg å være noe helt annet enn det opp -

rinnelige formålet. Dette er gamle skipsprotokoller et eksempel på. Lite ante vel kapteinene

som fylte ut disse, eller vi som har tatt imot dem, at de ville bli brukt i internasjonal

klimaforskning hundre år senere. 

Årsaken til dette er at disse gamle skipsloggbøkene
inneholder side opp og side ned med værobservasjoner.
Kapteinen var nemlig pliktig til å dokumentere vær -
forhold og ellers stort og smått som hendte i løpet av
dagen. Skipsprotokollene var loggbøker over alt som
skjedde om bord. I dag spiller altså disse loggbøkene en
viktig rolle i internasjonal klimaforskning.

INTERNASJONALE FORSKERE PÅ LESESALEN

Vestfoldarkivet har i år hatt besøk av Clive Wilkinson og
Mariela Vasques, to forskere fra henholdsvis England og
Chile. Wilkinson og Vasques er del av et stort inter -
nasjonalt nettverk av forskere og samarbeider med ulike
klimaforskningsmiljøer verden over. 
De to har så langt arbeidet med materialet i tre uker.

De avfotograferer skipsprotokoller fra siste halvdel av
1800- og store deler av 1900-tallet. Hensikten med denne
digitaliseringen er å bruke meteorologiske data i klima -
forskningen. 

ISUTVIKLING I ANTARKTIS 

Kunnskap om isutvikling i Antarktis er viktig for kunn -
skapen om klimaendringer. Siden 1970-årene har man
studert og overvåket utbredelsen av sjøis i Antarktis ved
hjelp av satellittbilder. Utfordringen kommer imidlertid
når det gjelder tiden før man begynte med systematiske
meteorologiske registreringer.  

For å kunne forutse klimaendringer, er det nødvendig
med kunnskap om vær- og isforhold tilbake i tid. Når
man mangler systematiske meteorologiske værobserva -
sjoner, blir skipsdagbøkene helt nødvendige. Særlig
gjelder dette fjerntliggende deler av kloden. 

KAPTEINENS NEDTEGNELSER

Nå viser det seg at gamle skipsloggbøker kan gi uvurder -
lig kunnskap om vær- og isforhold helt tilbake til 1800-
tallet. Flere ganger i døgnet skulle styrmannen notere
ned opplysninger om skipets kurs, vær- og vindforhold
og spesielle observasjoner eller hendelser. Slike ned -
tegnelser var (og er) lovpålagte, og skipsjournalene er
følgelig rettsgyldige dokumenter for bevisførsel ved
navigasjonsuhell eller andre forhold. 

SPENNENDE METODE

Digitaliseringsarbeidet er en videreføring av det inter -
nasjonale prosjektet ERA–CLIM; European Reanalysis of
Global Climate Observations. Prosjektets formål er å
kartlegge og digitalisere loggbøker og andre relaterte
marine data og metadata fra arkiver over hele kloden.
Informasjonen legges inn i ICOADS; International
Comprehensive Ocean- Atmosphere Data Set. De
historiske dataene blir så brukt i klimaforskning; blant
annet for å kunne forutse fremtidens klima. 

DIGITAL DUGNAD 

På oldweather.org legges skipsprotokoller ut tilgjenge -
lig for digital dugnad – det vil si at interesserte der ute
kan bidra til å transkribere innholdet – altså «over -
sette» fra håndskrift til digital skrift, slik at det blir
lettere tilgjengelig for både forskere og andre. 

JAKTEN PÅ KILDENE 

Det finnes betydelige mengder med loggbøker i arkiv -
institusjoner og museer flere steder i verden: 

Internasjonal klimaforskning i arkivet
Skipsjournal tilhørende hvalbåten Gos VIII, eid av
hvalfangstselskapet Pelagos. Fører Johannes Andreassen
har notert posisjon, vind og sjøgang. «Stoppet oppunder
isen kl. 07.00. Ligger og driver». (16. februar 1951)
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i Storbritannia, USA, Tyskland, Frankrike, Finland, Chile,
Argentina og sist, men ikke minst; i Norge. 
I Vestfoldarkivet oppbevares store mengder arkiver etter

rederier og hvalfangstselskaper. Vestfold er landets hval -
fangstfylke, og Sandefjord har Europas eneste spesial -
museum for hval og hvalfangst (Hval fangstmuseet). 
Protokollene er hentet fra Tønsberg-rederier og hval -

fangstselskaper fra Sandefjord. Sistnevnte er logg bøker
overført fra Hvalfangstmuseet til Vestfold arkivet i løpet av
det siste året. Foruten skipsjournaler finnes også relevante
data i fangstdagbøker og i så kalte døgnrapporter. 

RELEVANTE KILDER ANDRE STEDER I NORGE? 

Etter at digitaliseringsarbeidet i Vestfoldarkivet er gjort
ferdig, blir neste skritt for Wilkinson og Vasques å kart -
legge hva som finnes av loggbøker i andre arkiv -
institusjoner i Norge. Selv om hvalfangsten står sentralt
med hensyn til værobservasjoner i Antarktis, kan det 
også være aktuelt å se på journaler fra fraktfart så lenge
skipene gikk i fjerntliggende havområder.  

GJENSIDIG NYTTE

Vestfoldarkivet legger til rette før digitaliseringen og gjør
noe etterarbeid, men får til gjengjeld digitale kopier av 
alt materiale som er skannet.  Digitalisering er ressurs -
krevende, og de store mengder loggbøker det er snakk 
om ville neppe ha blitt digitalisert hadde det ikke vært 
for deltakelse i klimaprosjektet. Digitaliseringsprosjektet
bidrar også til at vi får katalogisert og registrert relevante
og etterspurte arkiver. 

KATALOGISERING OG KJENNSKAP 

Katalogisering er en forutsetning for å kunne utføre en
systematisk og fullgod skanning. Det er også helt klart at
dette har gjort oss bedre kjent med loggbøker som histo -
risk kilde; hva de inneholder av dokumentasjon. Foruten
rene værobservasjoner, ser vi at det også finnes en del
opplys ninger om andre forhold som var av betydning i den
gitte situasjonen, for eksempel skader på utstyr, uhell og
sykdom om bord.

BEVARINGSVERDI 

Det er interessant at skipsjournalene, etter at de har mistet
sin opprinnelige funksjon som rettsgyldige dokumenter,
kan få stor verdi i en helt annen sammenheng.  Dette viser
hvor vanskelig det er å vite hvilke kilder som etterspørres 
i frem tiden og til hvilke formål - en evig utfordring når
arkivaren skal vurdere dokumenters bevaringsverdi.
Plutselig kan en kilde – som disse skipsjournalene - få en
uventet og fornyet interesse. •

Denne saken har stått på
trykk i ARKIVERT -
Vestfoldarkivets nye blad
for historieinteresserte. 

Se mer på
www.vestfoldarkivet.no

Kilder og referanser:
•  www.oldweather.org
•  www.euronews.com/2013/04/25/when-weather-becomes-climate
•  www.ecmwf.int/en/research/projects/era-clim (ERA-CLIM)
•  icoads.noaa.gov (International Comprehensive Ocean-         

Atmosphere Data Set)
•  www.hvalfangstarkiver.no/hvalfangstmuseets-skipsjournaler 
•  Norsk Polarinstitutt: Harald Dag Jølle, historiker

Digitalisering pågår. Clive og Mariela avfotograferer skipsdagbøkene. 

Skjermbilde: Old Weather
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Avtrykk.no

AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV, AVD. KUBEN
TEKST: GAUTE CHR . MOLAUG

Både lokalaviser og ikke minst NRK Sørlandet snappet
opp nyheten, og presenterte den i positive ordelag.
Gjennom NRK sin reportasje kunne tv-titterne bli med
ned i dypet på KUBEN, se «skjulte» skatter fra arkiv -
magasinet bli åpenbart og videre se skattene bli
presen tert på det nye nettstedet. Også Arendals
Tidende sine lesere kunne følge den samme reisen. 
Det var også denne avisen som først gang omtalte
nettstedet som en ny kunnskapsportal.

DEL AV ET STØRRE KONSEPT

Presentasjon av dokumenter fra KUBEN, såkalte av -
trykk, er ikke noe nytt. Allerede våren 2014 ble det
etablert en blogg som del av et pågående formidlings -
konsept. På bloggen ble det ukentlig publisert arkiv -
baserte artikler fra Aust-Agders historie. Hver artikkel
bestod av en eller flere avfotograferte dokumenter,
bilder, kart, protokoller eller lignende med en påfølg -
ende historie knyttet til arkivstykket, samt en tekst om
arkivskaperen og hvilket arkiv materialet inngikk i.
Videre ble det lenket fra bloggartikkelen til Wikipedia
og til Arkivportalen. Konseptet sprang ut fra utstil -
lingen «Avtrykk- fra middelalderbrev til digital mørket -
id», som ble åpnet i juni 2015 og som året etter vant
Det 7. norske arkivmøtets formidlingspris.
Kunnskapsportalen som åpnet sommeren 2016 brakte
imidlertid inn flere nye elementer. 

FRA BLOGG TIL KUNNSKAPSPORTAL

Selv om også den gamle bloggen ble godt mottatt,
hadde den sine mangler. Den ble lite synlig, hadde lite
brukervennlig adresse og manglet mange viktige
funksjoner, spesielt når det gjaldt kategorisering og
søk. Med dette som utgangspunkt ble det søkt økono -
misk støtte fra Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP)
og teknisk bistand fra en ekstern leverandør. LLP gav
prosjektet stipend, nytt domene ble kjøpt og siden ble
satt opp av profesjonelle i publiseringsverktøyet

Wordpress. Resultatet ble www.avtrykk.no. Et nettsted
der innleggene ble mer leservennlige, og der kate -
gorier, stikkordsky og søkemotor gjorde innleggene
langt mer søkbare. I tillegg ble innholdet utvidet med
såkalte «dypdykk», der det ble lenket videre til mer
dyptgående artikler. Den nye portalen gav publisering
av lokalhistorisk stoff ny aktualitet og også lokal -
pressen viste interesse for innholdet på avtrykk.no. 

VINN-VINN SAMARBEID MED PRESSEN

Rett før lanseringen av det nye nettstedet, ble det tatt
initiativ til et mulig samarbeid med fylkets største avis,
Agderposten. Agderposten var svært positive. De så
behovet for mer lokalhistorisk stoff i avisen, og ville
gjerne ha mulighet til å publisere innlegg fra
avtrykk.no i avisens papirutgave. Allerede i løpet av
sommeren var flere avtrykk kommet på trykk. For
begge parter var dette et vinn-vinn prosjekt. Avisen 
og dens lesere fikk servert en god historie med lokalt
tilsnitt, samtidig som KUBEN fikk presentert sine
samlinger for et bredt publikum og profilert både
KUBEN og den nye kunnskapsportalen. Deling er en
viktig del av arbeidet med avtrykk.no, og ved bruk av
sosiale medier er potensialet stort.

SOSIALE INTERESSEGRUPPER

Interessen for historie er stor og sosiale medier har
gjort det mulig å dele gode historier på en helt annen
måte enn tidligere. På Facebook finnes det utallige
grupper med spesifikke interessefelt. Det kan være alt
fra lokalhistorie til tog-, idretts- eller krigshistorie. 
Flere av disse har mange tusen brukere og mange er
dedikert interesserte. Sosiale medier som Facebook 
gjør det mulig å nå disse gruppene direkte. Ved flere
tilfeller har vi delt spesifikke avtrykk i grupper med
spesielle interessefelt, samt tipset etablerte sider om
artikler som kan være av interesse. Disse fremstøtene
har resultert i både positive tilbakemeldinger, 

På den internasjonale arkivdagen 9. juni i år lanserte KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv,

kunnskapsportalen avtrykk.no. Formålet var å skape interesse og kunnskap om hvilke unike

arkivkilder som befinner seg i KUBENs magasiner. Den nye portalen ble godt tatt imot av både

presse og publikum. 

- EN NY KUNNSKAPSPORTAL FOR HISTORIEINTERESSERTE
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redelinger og ikke minst økt besøk på avtrykk.no.

ØKT BESØK OG ENDRET BRUKERADFERD

Allerede etter noen få måneders drift kunne en kon -
statere at antall besøk og brukere var økende.  Besøket
var nærmest fordoblet sammenlignet med tidligere
registrerte besøk på gammel side. I tillegg var det
åpenbart at det nye nettstedet ble brukt på en annen
måte enn den gamle bloggen. Mens bloggen genererte
en bølge av besøkende den dagen et nytt innlegg ble

publisert eller delt i andre sosiale medier og lite besøk
ellers, opplevde vi en jevnere tilstrømning til avtrykk.no.
Også her gikk besøket i bølger, men besøkende så ikke
kun på det nyeste innlegget. De fant frem til eldre inn -
legg, de så på flere innlegg når de er innom, og de brukte
langt mer tid. Så langt ser det ut til at denne trenden
fortsetter. Med presentasjon av nye doku menter, historier
og arkiv hver eneste uke, har vi store forhåpninger for
fremtiden. •

Lansering av den nye kunnskapsportalen avtrykk.no skapte stor
oppmerksomhet i lokalpressen og også NRK gav sendetid til
nyheten. Fra NRK Sørlandet sin sending 9. juni 2016.

Ned i arkivdypet med NRK på slep og fremvisning av
«skatter». Fra NRK Sørlandet sin sending 9. juni 2016. 

Forsiden på kunnskapsportalen avtrykk.no er enkel og stilren
med bilder og overskrifter som pirrer nysgjerrigheten. 

Synlige kategorier med nedtrekksmenyer gjør avtrykk.no enkel å
navigere i. 

Agderposten har publisert flere
avtrykk, og artikkelen om «Arendals sjøbad» er et av

dem. Faksimile fra Agderposten 23. juli 2016. 

«Interesse for historie er stor og sosiale medier har gjort det mulig å dele 
gode historier på en helt annen måte enn tidligere.»

t
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REDAKSJONEN /  VESTFOLDARKIVET
TEKST: HE ID I MEEN /  KAR IANNE SCHMIDT VNDENES

Til KAI i Sandefjord
KAI-KONFERANSEN 2016

Rundt 120 arkivkollegaer fra det ganske land la til KAI i Sandefjord

13. – 15. september. På agendaen sto arkiv i kommunereformen,

samarbeid i arkivsektoren, det kommunale arkivlandskapet og

kommende utfordringer. Og selvsagt en god dose sosialt samvær. 

KAI-konferansen 2016 fant sted på Scandic Park Sande -
fjord i Vestfold – nær kaia og med Vestfoldarkivet som
vertskap. Det ble tre innholdsrike og solfylte høstdager,
med gode møter, flotte foredrag og inspirerende samvær. 

ARRANGØR 2017

Neste års KAI-konferanse legges til Bergen med Bergen
byarkiv, Hordaland fylkesarkiv og IKA Hordaland som
vertsskap. 

FOREDRAG PÅ NETT 

I parallellsesjonene ble det holdt foredrag under de 
tre overskriftene bevaring, tilgjengeliggjøring og
formidling. Foredragene favnet både digitalt skapte
arkiver og papirarkiver, private og kommunale. 
De fleste foredragene ligger ute på:
www.vestfoldarkivet.no/foredrag-fra-kai-konferansen-
2016

Årets konferanse ble avsluttet med en paneldebatt der
temaet var det kommunale arkivlandskapet – samarbeid
og organisering. 

SAMARBEID ER NØKKELEN

Riksarkivar Inga Bolstad innledet om samarbeid mellom
arkivverket og kommunearkivinstitusjonene. Som riks -
arkivar arbeider Bolstad for at sektoren skal kunne løse
utfordringer gjennom samarbeid. Et vellykket sam -
arbeid krever at Arkivverket er en sterk og tydelig
institusjon. Bolstad trakk fram det positive samarbeidet
gjennom SAMDOK, og ønsker å videreutvikle dette for
å løse utfordringer som hele sektoren står ovenfor. 

SAMARBEIDSVIND 

Ranveig Gausdal (Oslo byarkiv) ledet debatten og innl -
edet ved å trekke fram den generøse delingskulturen
som KAI-miljøet har. Vi påpekte at vi har mye samarbeid
med lite forpliktelser, som SAMDOK, men også mer for -
pliktende samarbeid som Arkheion, KDRS, samloka -
lisering, totalarkiv og museumskonsolidering. Nå må vi
ta samarbeidet et skritt videre og igjen se på organi -
seringen av arkivlandskapet, sa Gausdal. 

FOR SMÅTT 

Arkivstatistikken for 2015 viste at landets 37 arkivi nsti -
tusjoner disponerte 583 faste årsverk. Altså 37 direk -
tører som forvalter ca. 15 årsverk hver. Vi er for små til
at vi får opp basistjenester på et greit nivå – og for små
til å være spenstige, sa Gausdal. 
Oppgavene er mange og faglig utfordrende. Vi skal

bevare digitale arkiv, ha gode og store nok magasin -
lokaler, arealer som legger til rette for god publikums -
kontakt, vi skal massedigitalisere, ha et framtidsretta
digitalt tjeneste tilbud og sikre helhetlig samfunns -
dokumentasjon. Da kan vi ikke ha 37 små institusjoner! 

PANELDEBATT - det kommunale arkivlandskapet
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Vi holder alle på med noen av de samme tingene – uten at
vi vet om hverandre. Det er overlappende prosjekter og
prosesser. Vi snakker ikke nok sammen og konsekvensen er
at vi sløser med ressurser. 

FRA DEBATTEN 

Paneldebatten hadde fokus på samarbeidet i KAI, arkiv -
politikk og organisering. 
Det kom forslag om å opprette arbeidsgrupper i KAI-

miljøet og gjerne et utviklingsforum. Det ble også presisert
at det er viktig å være åpne om hvor vi er uenige – for det
er uenighet og ulike syn som bringer oss videre. Det lot til å
være enighet om at samarbeidet med Arkivverket har vært
positivt de seneste årene og at KAI-miljøet gjerne vil være
med å videreutvikle samarbeidet.
I forbindelse med arkivpolitikk ble totalarkivmodellen

diskutert. Det samme ble hvorvidt arkivinstitusjoner har
best av å ligge under kultur eller om man vil få bedre for -
ståelse og rammevilkår under andre organisatoriske en -
heter. Spesielt de digitale utfordringene ble fremhevet i
denne diskusjonen. 
Til sist ble organisering av arkivlandskapet tatt opp.

Slagordet «Arkivene ut av museene» ble brukt og ønsket
om å styrke regionsarkiver som helhetlige arkivinstitusjoner
i framtiden. Det ble framhevet at det er viktig at også
arkivpolitikken er gjenstand for samarbeid og at man må
finne metoder for arkivpolitikk som virkelig kan føre til
endringer. Med den kommende regionreformen kan det
komme endringer og kanskje sammenslåinger. Dette gir 
oss også mulighet til å tenke nytt på tvers av forvaltnings -
nivåer. Det kom forslag om å sette ned en gruppe som ser
på samarbeid – kanskje fram mot et endret arkivlandskap.
Det ble gitt tilslutning til ordstyrers påstand om at vi er for
små og fragmenterte institusjoner, og poengtert at AMB-
tanken ikke er død. 

HVA GJØR VI NÅ? 

Avslutningsvis utfordret ordstyrer alle deltakerne til å
komme med et sluttstatement om «Hva gjør vi nå?» 

Panelet kom med følgende råd:
• Vi må jobbe for synlighet – benytte LLP. Skikkelig 
fokus på fellesløsninger. Veldig for å lage større 
regionale enheter

• Vi må utvikle nasjonale fellesløsninger – mer av det. 
Tenk langsiktig og få i gang arbeid med en spenstig 
arkivmelding

• Det koster å være pioner -  oppfordrer alle til å hive 
seg med – være stolte – støtte opp om kollegaer 
som er med på innovasjon. Bidra økonomisk på tvers.

• Fellesløsninger: Ja. Dialog med politikere i 
regionsdebatten. Oppfordrer alle til å invitere 
kulturkommiteen på besøk

• Vi må organisere samarbeidet, legge grunnlag for å 
jobbe mere politisk og som premissleverandør. 
Lage felles løsninger og implementere dem i hele 
sektoren – ha suksesshistorier å vise til

• Vi må begynne å snakke sammen i de nye regionene. 
Vi trenger ikke nødvendigvis å slå oss sammen 
organisatorisk. Vi må levere gode prosesser.

TAKK

Tusen takk til alle som bidro på ulike vis på konfe  -
ransen. At alle var positive og interessert da vi spurte 
om bidrag satte tonen for planleggingen - og for hele
konferansen. •

«Er vi godt nok rustet til å møte de utfordringene som vil komme i kjølevannet av reformene i
kommunal sektor? Kan vi samarbeide på nye og bedre måter? Er vi godt nok organisert?»

Paneldeltakerne fra venstre: Rune Lothe (IKA Hordaland), Inga Bolstad (Arkivverket), Marit Hosar (fylkes arkivet i Oppland),
Elin Harder (Trondheim byarkiv), Snorre Øverbø (Aust-Agder museum og arkiv) og Tom Oddby (Drammen byarkiv).
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Litt av hvert
Til Louis - krigsmedaljens rette eier
Under ordning av Nøtterøy kommunes formannskapsarkiver fra tiden rett etter 

2. verdenskrig, kom jeg over en mappe merket «krigsmedaljer». Inne i mappen lå en

bunke med kvitteringsark for mottatt medalje, alle sammen kvittert for. 

I mappen lå det også en stor,
hvit konvolutt merket 
«4. maskinist Astrup Louis
Hansen». I konvolutten fant
jeg et diplom for «fortje nester
av Fedrelandet under krig»,
signert Kong Haakon VII og
Einar Gerhardsen. Konvo -
lutten inneholdt også en liten
rød eske fra en juveler i
London. I esken lå krigs -
medaljen. Vedlagt lå også 
et kvitteringsark, men
medaljen var aldri kvittert
for. 4. maskinisten hadde
aldri mottatt sin krigs -

medalje – uvisst av hvilken grunn.

IKKE ARKIVMATERIALE 

Diplomer og medaljer er ikke hverdagskost i kommu -
nale arkiver – og har for så vidt ingen ting der å gjøre.
De er personlige eiendeler og skal ikke inngå som en
del av arkivet. Jeg tenkte derfor at det kunne være fint
om noen av de etterlatte kunne få medaljen. Eller
kunne det tenkes at mannen selv fortsatt var i live?
Hvordan kunne jeg spore ham opp?  

HJELPEREN JON MICHELET 

Tilfeldigvis hadde jeg hørt Jon Michelet på radio snakke
om alle henvendelsene han mottar i forbindelse med
sine bøker om krigsseilerne, og hvordan han forsøker å
besvare dem alle. Det er kanskje et skudd i mørket,
tenkte jeg, men sendte ham likevel en e-post. Hadde
han i sitt arbeid med krigsseilerne hatt noen befatning
med 4. maskinist Hansen? Allerede morgenen etter 
kom det svar fra Jon Michelet. Han hadde ikke hørt
navnet tidligere, men foreslo å sende en forespørsel til
Riks arkivet om de kunne finne noe i arkivene etter det
statlige rederiet Nortraship.

I NORTRASHIPS REGISTER

Dette resulterte dagen etter i et svar
med 13 vedlegg fra Nortraships register.
Der kom det frem at navnet på diplomet
var feil. Riktig navn var Louis Alstrup
Hansen, født i Slagen utenfor Tønsbeg,
han var gift og hadde en søster. Et
stempel på hans ex gratia-mappe viser at
han i tillegg til krigsmedaljen også ble
tildelt Haakon VIIs Frihetsmedalje. 
I mars 1943 seilte han på M/S Bonneville som ble

torpedert av en tysk ubåt i høy sjø. Bonneville ble raskt
fylt med vann og sank. Det samme gjorde livbåtene. 
Av de 43 om bord var det bare syv overlevende. Louis
var en av dem. 

GRAVMINNEREGISTERET 

Nå som jeg hadde det riktige navnet var det mulig å
gjøre et søk i gravminneregisteret på slekts forsk -
ningsnettsiden disnorge.no. Der fikk jeg treff. Det viste
seg at Louis Hansen døde ved Sjø manns hjemmet i
Stavern i 1988 og ligger begravet på kirkegården der.

GULE SIDER OG FACEBOOK

I registerkortene fra Nortraship sto søsteren oppført
med etternavn. Et søk på gule sider ga flere treff på det
etternavnet på Nøtterøy. Jeg ringte den første på listen.
Joda, damen som svarte kunne fortelle at Louis var
hennes manns onkel. Videre kunne hun fortelle at det
var ingen igjen av slekten, men at Louis hadde hatt en
fosterdatter. 
Henne, fosterdatteren, fant jeg på Facebook. Jeg fikk

sendt henne en melding og venter i skrivende stund på
et svar. Forhåpentligvis er det ikke lenge før jeg kan
reise ut til Nøtterøy og overrekke medaljen hennes
fosterfar skulle hatt for 71 år siden.

Sindre Vik, IKA Kongsberg
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Sigarer mot astma

I forhandlingsprotokollen til Sandsvær fattigstyre
finner vi flere utbetalinger til støtte for kjøp av
«cigarer» på 1890-tallet. Dette fremstår utvilsomt som
noe besynderlig, men så er det i dette tilfellet tale om
«astmacigarer»; en type sigar som ble brukt til å
mildne astma-anfall. 
Sigaren bestod hovedsakelig av salpeter og

stramonium (piggeple). Den medisinske bruken av
piggeple mot astma stammer visstnok fra ayurvedisk
medisin og ble brakt til vesten gjennom det britiske
Ostindiske kompani. 
Piggeple er også et hallusinogen som gir intense

synsopplevelser og er historisk blant annet brukt av
urfolk og trollmenn til å oppnå «seende» tilstander.
For eksempel brukes planten på Haiti når vodou-
prestene skal skape zombier. Planten er dødelig ved
marginal overdosering.

I 1896 er siste etterskudds dekning av utgifter til
astmasigarer for tidligere gruvearbeider Lars,
samtidig blir utgiftene til hans begravelse dekket
med 13 kroner. Om det var medisinen eller alderen
som var dødsårsaken vites ikke.
Det er for øvrig ikke bare sigarer til medisinsk bruk

som fattigstyret sponset. Det hendte også at fattige
fikk tildelt midler til tobakk. Det er ikke bare synet på
sosial understøttelse som har endret seg.

Kilder/litteratur:
• Sandsvær forsorgstyres møtebok 1893-1904.   
• «Astma» i Salmonsens konversationsleksikon, 2. utg., 
Bind II, (1915-1930), s. 284.

• Folketelling 1875 for Sandsvær prestegjeld.
• «Datura stramonium» på Wikipedia (engelsk).

I gode gamle dager kunne du få sigarer dekket av det offentlige om du led av

astma. I forhandlingsprotokollen til Sandsvær fattigstyre finner vi flere utbetalinger til

støtte for kjøp av «cigarer» på 1890-tallet. Dette fremstår utvilsomt som noe besynderlig,

men så er det i dette tilfellet tale om «astmacigarer»; en type sigar som ble brukt til å

mildne astma-anfall. 

FRA SIGAR TIL FORSTØVERAPPARAT
Denne sigaren, nei saken, fra arkivet illustrerer godt som
noe hvordan arkiv – noen ganger på forbausende vis –
kan kaste lys over tidløse spørsmål og være ytterst
aktuelle. I og med Bjørn Ole skrev denne teksten i fjor,
regner vi med at han er like forbauset over sakens
aktualitet som oss. Fra å være en litt kuriøs sak om
astmamedisin, er den nå plutselig som et innlegg i
samfunnsdebatten i dag å regne. En kan ikke annet 
enn å elske arkiv! 

Redaksjonen

Bjørn Ole Hovda, IKA Kongsberg

Illustrasjon: NRK skjermdump 08.11.2016
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Arkiv i Nordland (AiN)

Leder: Ketil Jensen
www.arkivinordland.no

(+47) 99 40 95 00
arkiv.i.nordland@nfk.no

Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma)

Leder: Snorrre D. Øverbø
www.kubenarendal.no
(+47) 37 01 79 00

postmottak@aama.no

Bergen Byarkiv (BBA)

Leder: Arne Skivenes
www.bergenbyarkiv.no

(+47) 55 56 62 83
post.byarkivet@bergen.kommune.no 

Drammen byarkiv

Leder: Tom Oddby
www.drammen.kommune.no/byarkivet

(+47) 32 04 62 51
kommunepost@drmk.no

Folloarkivet

Leder: Iselin B. Nerland
www.folloarkivet.no

(+47) 66 81 50 24 / 66 81 50 50 
postmottak@folloarkivet.no

Fredrikstad byarkiv  

Leder: Ingerid Gjølstad
www.fredrikstad.kommune.no 

(+47) 69 30 64 14
postmottak@fredrikstad.kommune.no

Fylkesarkivet i Oppland (FiO)

Leder: Marit Hosar
www.oppland.no/fagomrader/fylkesarkivet

(+47) 61 27 18 00
fylkesarkivet@oppland.org

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (SFF)

Leder: Arnt Ola Fidjestøl
www.fylkesarkivet.no
(+47) 57 65 64 00
fylkesarkivet@sfj.no

Hordaland Fylkesarkiv (HFA)

Leder: Anne Aune
www.hordaland.no
(+47) 55 23 99 50

fylkesarkivet@hfk.no

IKA Øst IKS

Leder: Børge Strand
www.ikaøst.no
(+47) 95 85 12 34
post@ikao.no

Interkommunalt arkiv for Buskerud,
Vestfold og Telemark IKS (IKAK)

Leder: Wenche Risdal Lund
www.ikakongsberg.no
(+47) 32 76 40 20

postmottak@ikakongsberg.no

Interkommunalt arkiv i Finnmark (IKAF)

Leder: Gunnhild S. Engstad
www.ikaf.no

(+47) 78 46 46 60
kaf@ikaf.no

Arkheions medeiere
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Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
(IKAH)

Leder: Rune Lothe
www.ikah.no

(+47) 55 30 60 90
post@ikah.no

Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS
(IKAR)

Leder: Tor Ingve Johannessen
www.ikarogaland.no
(+47) 51 50 12 83

epost@ikarogaland.no

Interkommunalt arkiv i Troms 
(IKAT)

Leder: Hilde Elvine Bjørnå
www.ikatroms.no
(+47) 94 17 41 70

postmottak@ikatroms.no

Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS
(IKATr)

Leder: Anne Overland
www.ika-trondelag.no
(+47) 97 09 90 50

postmottak@ika-trondelag.no

Interkommunalt arkiv i Vest Agder 
(IKAVA)

Leder: Turid Holen
www.ikava.no
+47) 38 14 55 91
ikava@ikava.va.no

Interkommunalt arkiv Møre og Romdal IKS
(IKAMR)

Leder: Geir Håvard Ellingseter
www.ikamr.no
(+47) 70 16 51 80

postmottak@ikamr.no

Oslo byarkiv

Leder: Ranveig Låg Gausdal 
www.byarkivet.oslo.kommune.no

(+47) 23 46 03 50
postmottak@kul.oslo.kommune.no

Stavanger byarkiv

Leder: Alf Thorsen
www.stavanger.kommune.no/byarkivet

(+47) 51 50 71 58
postmottak@stavanger.kommune.no/

byarkivet

Trondheim byarkiv (TBA)

Leder: Elin Engen Harder
www.trondheim.kommune.no/byarkivet

(+47) 72 54 82 80
trondheimbyarkiv.postmottak@trondheim.

kommune.no

Vestfoldarkivet

Leder: Karianne Schmidt Vindenes
www.vestfoldarkivet.no

(+47) 97 06 72 96
vestfoldarkivet@vestfoldmuseene.no

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS
(IKAØ)

Leder: Lene-Kari Bjerketvedt
www.ikaostfold.no

(+47) 97 01 14 66/41 64 20 87
ika.ostfold@sarpsborg.com

Neste utgave av
Arkheion kommer
i mai 2017.

Da feirer vi 20 år med 
Arkheion-samarbeid. 
Tips oss gjerne om mulige 
saker og vinklinger!
heidi.meen@vestfoldmuseene.no

Red.




