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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.

EVIG ENDRING
«Det skjer så mye for tida». Med disse ordene ønsket Hilde E. Bjørnå,
arkivsjef for Arkiv Troms, oss velkommen til årets KAI-konferanse. Og
det er bare å innse først som sist at dette utsagnet er (og sikkert forblir)
typisk for vår sektor. Som i samfunnet for øvrig.
I skrivende stund er det fortsatt mange løse tråder og ting vi venter på:
Meldinger, rapporter og beslutninger som vil være av stor betydning for
vår sektor. Foreløpig vet vi for lite til å kunne ta en systematisk gjennomgang av alt dette nye. Men i denne utgaven er vi likevel inne på noe av
det. Som i artikkelen om den nye regionen Viken og veien frem mot en
ny arkivorganisasjon i dette området, og i saken om Pilot Agder, som
handler om utprøving og utvikling av et samarbeid mellom kommunalt
og statlig arkiv i en region. I skråspalten får vi et tips til hvordan forholde
oss til et av vår tids mest brukte begrep, som også henger sammen med
endring: Strategi.
I tillegg er det temaer i denne utgaven som ikke nødvendigvis er avhengig
av de kommende endringene, men som handler om det mer arkivfaglig
nære. Som bestandsregistrering, katalogisering og formidling. I spalten
Tre om arkiv spør vi om Noark bør begraves og i så fall, hva da?
Det er mye vi ikke vet om fremtidens arkivlandskap, men vi vet at samfunnsoppdraget er det samme: Å ta vare på dokumentasjonen og gjøre
den tilgjengelig. Spørsmålet er hvordan dette kan gjøres best mulig. Vi
vet også at det vi på et tidspunkt kan tro er fullendt, godt kan bli uendelig
mye bedre. Bare se på baksiden av dette bladet.
Forandring blir også et sentralt tema for kommende utgave av Arkheion.
Spill derfor gjerne inn konkrete ideer og ønsker til redaksjonen – enten
det har å gjøre med ny arkivlovgivning, regionreform, kommunesammenslåinger, potensielt nye oppgaver, andre måter å løse samfunnsoppdraget
vårt på eller gode forslag til hvordan sektoren kan vise beslutningstakere
at arkiv er viktig.
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KAI-NETTVERKET

DIVERSE INFORMASJON
TEKST: REDAKSJONEN

KAI-KONFERANSEN
2018

REGIONREFORMEN
OG OPPGAVEMELDINGEN
En av høstens store saker har vært regionreformen og hvilke oppgaver de
nye regionene skal få. Den 19. oktober presenterte kommunalminister Monica
Mæland oppgavemeldingen og man fikk et litt klarere bilde av hvordan den
fylkeskommunale forvaltningen vil bli når de nye regionene settes i drift i 2020.
Fra tidligere har Stortinget vært enige om oppgavefordeling på et overordnet
nivå, men i dag kunne statsråden fortelle at oppgavene som overføres fra
staten til fylkeskommunen blir innen næringsutvikling, landbruk, kompetanse
og integrering, samferdsel, klima og miljø, kultur og folkehelse og en styrking
av Nord Norge. Overføringen av oppgaver skal bidra til at makten fordeles i
samfunnet samtidig som det skal gjøre fylkeskommunen relevant for innbyggere og næringsliv, heter det i en rapport overlevert kommunalministeren i
februar 2018. Den vedtatte strukturen med 11 fylker ligger fast.

ARKIVLOVUTVALGETS ARBEID

Det kommunale arkivmiljøets årlige konferanse fant i 2018 sted 25.–27. september i Tromsø. Arkiv Troms presenterte
et variert og relevant program for et arkivlandskap som stadig er i endring.

Stortinget ba i desember 2016 regjeringen om å iverksette en revidering av arkivloven av 1999. Regjeringen har
nedsatt det såkalte arkivlovutvalget for å se på saken. I januar i år fikk vi nye forskrifter, mens gjeldende arkivlov
fyller 20 år neste år. Med den teknologiske utviklingen vi har sett de siste 20 årene, sier det seg selv at loven er moden
for revisjon – noe som også kommer frem i Stortingets anmodning. Arkivlovutvalget skal beskrive de viktigste utfordringene for arkivene og hvilke dokumenter og arkiv som bør bevares. I tillegg skal det gjennomgå oppgave- og
ansvarsfordelingen mellom Arkivverket, statlig forvaltning, kommunesektoren og kulturinstitusjoner. Utvalget består
av åtte personer med juridisk, arkivfaglig og teknologisk kompetanse og skal levere sin utredning innen 1. mars 2019.

TEKST: FREDRIK SELLEVOLD, REDAKSJONEN

E

ndring var også tema i de to innledende foredragene
om Arkivlovutvalgets arbeid og om arkivlandskapet
i endring ved henholdsvis utvalgets leder Martin Hill
Oppegård og Riksarkivar Inga Bolstad. Det samme
kan man si om Turid Holens innlegg om Pilot Agder
(se egen sak), og Jens Rønnings innlegg om Trøndelagsutredningen. Det faglige innholdet på dag 1 ble avsluttet med Finnmarksarkivenes samarbeidsprosjekt «Vi er også her! Synligg jøring av glemte
grupper». Dagen ble avsluttet med en hyggelig festmiddag på
hotellet.

samlinger på papir ikke er glemt, og at de både blir brukt og
tatt vare på. I den andre sesjonen var temaene KAISA, kilder
til trolldomsprosessene og til slutt skjeggkre. Sistnevnte skal vi
komme tilbake til i en senere utgave av Arkheion.
I den avsluttende plenumsbolken den siste dagen var IKT-sikkerhet
og sikring av sensitive personopplysninger (GDPR) tema. Jørgen
Dyrhaug (Nasjonal Sikkerhetsmyndighet) holdt det skremmende
foredraget Usynlig, ubegripelig og uhåndterlig? Digitalisering over fartsgrensen og Ole Mikalsen (Serit IT-partner) snakket om KAI og nytt
personverndirektiv – hva kreves?

Dag 2 var først delt i to sesjoner, med Elektronisk arkiv som den
ene og Magasin, katalog og tilg jengeligg jøring som den andre. I bolken
for elektronisk arkiv var temaene trygg digital tilbakelevering,
produksjonslinje for E-arkiv, MODARK og metodikk for bevaring
fra kommunale fagsystem. Og midt i alt fokuset på digitale dokumenter og utfordringer er det hyggelig å melde at historiske

Værmessig viste Tromsø seg fra sin våteste side. Heldigvis regnet
det ikke like tett hele tiden, så det ble mulig å besøke selene i
Polariet uten å svømme dit.

Takk for en fin konferanse, Arkiv Troms!

FARVEL NOARK?
Den norske arkivstandarden, Noark, så dagens lys i 1984. Siden
den gang har standarden blitt kontinuerlig videreutviklet, med
endringer i forvaltningspraksis og teknologiutvikling. Noark er
nylig evaluert i en rapport fra Menon Economics (Menon-publ.
nr. 81/2018) som bl.a. konkluderer med at «Effekten av Noark
kan […] potensielt være negativ for både fangst og arkivering,
samt innovasjon og produktivitetsvekst.» Arkivverket erkjenner
at vi står overfor et veiskille og at det må tenkes nytt rundt
pålitelig dokumentasjon i offentlig sektor. Arkivlovutvalget
jobber med forslag til en ny arkivlov og skal i prosessen evaluere
Noark-standarden. Høringsrunden på deres forslag til våren
blir interessant.
I dette bladet har vi spurt tre fagpersoner om deres tanker
omkring temaet i spalten Tre om arkiv på side 32.
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REGIONREFORM

FAKTA OM VIKEN

NYE REGION

• Sammenslåing av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold i 2020.

VIKEN

• Viken fylkeskommune blir Norges største med 1,2 millioner
innbyggere.
• Antallet kommuner reduseres fra 61 til 49.
• En kjøretur fra ytterpunkt til ytterpunkt, fra svenskegrensen til
Halne på Hardangervidda, vil ta deg 5,5 timer uten stopp
– og telle 379 km på turtelleren.
• Til sammen er det 74 videregående skoler i området – 58 av dem
i fylkeskommunal regi.
• Det var til sammen 42.386 elever i videregående opplæring i
skoleåret 2016/2017 (40.241 av disse i fylkeskommunal regi).
34.161 elever har rett på skoleskyss.

‘Vikenvikingene’ kalte Aftenpostens fredagsmagasin oss. Det er hittil det nærmeste vi er kommet
en fellesbetegnelse for oss som blir innbyggerne i den nye region Viken.

• Viken fylkeskommune får ansvaret for 5.339 km fylkesveier.
• Det nye fylkestinget i Viken får 87 medlemmer – og Viken forlater 			
formannskapsmodellen til fordel for en parlamentarisk styringsform.

TEKST: CHRISTINE B. THIELEMANN, PÅ VEGNE AV OG MED INNSPILL FRA PROSJEKTGRUPPEN.

F

ra 1. januar 2020 skal innbyggerne i Akershus, Buskerud
og Østfold bli en ny administrativ enhet: 1,2 millioner
mennesker mellom Hol og
Halden blir deltakere i det
største samfunnsprosjektet i nyere tid i Norge. For alle med interesse for vårt fagfelt
er det tydelig at prosessen med å oppfylle
lovkravene som preger vår arbeidshverdag
blir både omfattende og krevende.

STOR REGION – STORE ENDRINGER
Vi er ikke de første som gjennomgår en
sammenslåingsprosess her til lands, men
våre løsninger vil påvirke et større antall
innbyggere enn andre fylkeskommunale og
kommunale sammenslåinger. Det gjør oss
ydmyke og spente på samme tid. Ansvaret
for å ivareta rettighetsdokumentasjon på en
god måte for alle innbyggere er formidabelt,
og det er utfordrende og morsomt å kunne
bidra inn i en så stor samfunnspolitisk
prosess med praktisk, arkivfaglig arbeid.
Ikke bare skal vi ha på plassgode løsninger
for dagligarkiv og sak/arkivsystem, men alt
må tilpasses x-faktorer vi ikke helt kjenner
ennå. Prosjekt Viken stuper nemlig rett
inn i mange store endringer som skjer på
en rekke felt. Regjeringen har signalisert
noe om hvilke nye oppgaver regionene skal

• Hovedkontoret til Viken skal ligge ved en togstasjon i Akershus vest
– på aksen mellom Lysaker og Sandvika. I tillegg skal Viken ha kontor 		
i
Nedre Glomma med rundt en fjerdedel av arbeidsplassene knyttet til 			
sentraladministrative funksjoner.

TRE SKAL BLI ÉN: Fylkesordførerne Roger Ryberg (Buskerud), Anette Solli (Akershus) og
Ole Haabeth (Østfold). Fotograf: Roy Freddy Andersen, Østfold fylkeskommune.

• Kabalen for hvem/hva/hvor legges fortløpende, og skal være ferdig 			
sommeren 2019.
• Se også www.viken2020.no

overta ansvaret for. Omfanget av disse
tilsvarer en gedigen arkivoppgave alene.
Administrasjonen av dagens fylkesveger
hos Statens vegvesen kan ikke bare «løftes
ut» som en komplett blokk og plasseres i
en ny organisasjon. Fylkesvegene er ikke
skilt ut som en egen arkivdel eller en egen
enhet, så her må det arbeides for å finne
smidige løsninger både for overgangsfasen
og for tiden etterpå. Da Viken ble etablert,
søkte straks to kommuner om overføring
til regionen, så selv ikke det geografiske
landskapet med vel etablerte skillelinjer
blir stående uendret. Arkivverket har nå
satt et større fokus på tilsyn og oppfølging
av kommunal sektor. Det vil også påvirke
nye Viken.
Fellesnemnda har vedtatt at Viken ikke
skal videreføre formannskapsmodellen som
brukes i dag, men gå over til parlamentarisme. Her skal både politikere og ansatte
gjennom et stort voksenopplæringsprosjekt

TIDEN ETTER FØRSTE MÅLGANG
Naturlig nok er fokuset nå på første deadline
1. januar 2020. Da skal den nye organisasjonen være operativ og klar. For oss som
jobber med digital samhandling på mange
plan er det vel så viktig å få på plass løsninger

som er smidige nok til at de forblir gode
arbeidsverktøy selv når landskapet endrer
seg.
Samtidig er hele det regionale arkivlandskapet i støpeskjeen. Et lite eksempel på lokalplanet er depotløsninger. Her har dagens tre
fylkeskommuner hver sin ordning: Østfold
er majoritetseier i IKA Østfold; Buskerud er
én av flere likestilte eiere i IKA Kongsberg,
mens Akershus hittil har ordnet seg med
depot selv. Hva skal den nye organisasjonen
da lande på som en fremtidig og fremtidsrettet løsning?
Fellesnemnda skal på prinsipielt grunnlag
ta stilling til alle de interkommunale selskapene i løpet av høsten, og da vil vi kunne
konkludere. Da gjenstår bare alt det praktiske rundt vårt depot. Vedtaket vil si noe
om sted og organisering, lovverket sier sitt
om hva og hvordan – og så må vi hanke
inn ressurser og kompetanse for å gjøre et
arbeid av best mulig faglig kvalitet. Vårt
fagområde krever kunnskap, og især er dette
mangelvare når vi snakker om digital bevaring. Fagsystemene fra tre fylkeskommuner
må sikres for ettertiden, vi må få tatt gode
uttrekk av dagens sak/arkivsystem – og mye
av dette arbeidet har ikke startet i dagens
organisasjoner.

Alle er kjent med at dette er et høyt spesialisert arbeid, med få kunnskapsrike ressurspersoner. Vi har derfor satt oss et klart mål:
I Viken skal vi ha på plass en bærekraftig
løsning i form av en dokumentasjonsenhet
med gjennomslagskraft og påvirkningsmuligheter. Vi skal ha tilpasninger til ny
teknologi, ansatte som er endringsvillige og
åpne, og rett og slett være en kompetansedyktig enhet.
Med et slikt fagmiljø i ryggen vil vi kunne
rekruttere flere gode hoder – dette vil være
noe dyktige mennesker har lyst til å være
med på!

I GANG ALLEREDE
Arbeidet er selvfølgelig i gang. Med Arkivverkets veileder om kommunesammenslåinger i bakhodet er arbeidet delt opp
i fire leveransepakker. Hver gruppe får
her jobbet seg grundig gjennom hele sakskomplekset innenfor sitt felt for til slutt å
samkjøre og implementerte alle innspill
i en helhet. Disse inngår som én av flere
fakta- og kunnskapsbaserte deler i den nye
digitale samhandlingsplanen for Viken
fylkeskommune.
En gruppe jobber med rammene for den
nye enheten, med hovedfokus på tjeneste-

må det arbeides for
”[…]å finneher smidige
løsninger
både i en overgangsfase og
for tiden etterpå.
tilbudet. Vi har hatt ulike måter å organisere tilbud og oppgaver på, og suksesshistoriene må vi føre videre. Områder hvor
vi kan spisse tilbudet må kartlegges. Vi må
vite hva vi har og hvor vi står for å kunne
gjøre gode og faktabaserte valg fremover.
Helt konkret må vi vite hvem som skal
ha ansvaret for de enkelte fagsystemene:
tjenesteområdet eller arkivområdet?
En annen gruppe jobber med depotløsningene – vel avventer vi vedtaket fra Fellesnemnda om håndteringen av IKS’ene, men
hvilke depotavtaler sitter egentlig dagens
tre fylkeskommuner på? Hva slags konsekvenser vil en ny ordning kunne få for
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dagens løsninger? Fellesnemnda må lande
en løsning basert på god og kunnskapsbasert
dokumentasjon, og den kommer blant annet
fra denne arbeidsgruppen.
En tredje gruppe ser på avslutningen av det
vi har i dag – på papirarkiver, fagsystem og
på uttrekk av digitale arkiv. Det vil kreve
mye ressurser å få ordnet dette, og det krever
også god organisasjonskunnskap for å sette
arkivene, fagsystemene og uttrekkene inn
i sin rette sammenheng. Fagpersoner med
kunnskaper om arkivuttrekk er landet sparsomt bemannet med, men de lovpålagte
kravene om tilgjengelighet er like klare
uansett.
Den siste arbeidsgruppen jobber med anskaffelsen av en ny sak/arkivløsning. Den
må være på plass til 1. januar 2020, og samtidig være så fleksibel at den kan tilpasse seg
en ny region som vil være under utforming
i lang tid fremover. Vi vet hvilke integrasjoner vi har behov for nå, og vi kan tenke
oss hvilke som muligens vil kunne komme,
men løsningen må også være dimensjonert

REGIONREFORM

og tilrettelagt for tjenester vi ennå ikke
kjenner. Det stiller store krav til fantasi og
realisme på en gang.

TRE SKAL BLI EN SMIDIG OG VELFUNGERENDE ENHET
Nå-verdien av arbeidet i disse fire gruppene
er betydelig. Det er interessant å kunne ta
to skritt tilbake og betrakte den jobben
man gjør hver dag med andre øyne. Hittil
har ingen av oss tatt skade av et bredere
perspektiv på oppgaveløsningen.
Gruppen som ser på dagens konkrete
arbeidsrutiner ved de tre arkivtjenestene,
skal i fellesskap jobbe frem en god flyt og
klare retningslinjer for den nye arkivorganisasjonen. De nye rutinene skal tas
i bruk i Akershus, Buskerud og Østfold så
snart de er klare, for at vi sammen skal kunne
teste ut om de blir gode arbeidsverktøy for

oss. Da rekker vi å justere, oppklare, endre,
og tilrettelegge før startskuddet går. Det
mener vi er helt grunnleggende for at vi skal
ha en ny og velfungerende organisasjon på
plass fra dag én.
Vi jobber med lovpålagte tjenester uten mye
slingringsmonn. Vi har fylkeskommunebegrepet felles, oppgavene har vi gjennomgående valgt å løse på tre ulike måter. Nå
bygger vi en felles organisasjon der alle
tar med seg sin nistekurv og så deler vi.
Målet er mer enn et smakelig måltid: En
helhetlig organisasjon – med samarbeid på
tvers, basert på grundig forarbeide, gjennomtenkte planer og med et klart mål:
Å skape en ettertraktet arbeidsplass for
alle som vil være med å prege et fagfelt i
rivende utvikling.

RED. ADM: Etter Fellesnemndas vurdering av
spørsmålet om fordeling av arkivtjenester
i Viken, ble innstillingen i saksfremlegget
at dagens modell ønskes videreført. Dette
ble tatt til orientering i møtet 5. november.
Dermed vil fortsatt Østfold ligge under
IKA Østfold, og Buskerud under IKA
Kongsberg etter 2020.

for vårt
”fagfeltFor eralledetmedtydeliginteresse
at prosessen
med å oppfylle lovkravene som
preger vår arbeidshverdag blir
både omfattende og krevende.

MAN REKKER
Å LÆRE SEG
MYE PÅ 60 ÅR

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

vil vise om dette kan føre til varig overføring av oppgåver frå staten til IKAVA
”Framtidai Kristiansand
og om liknande prosjekt blir prøvd ut andre stader i landet.

UTVIKLING AV EIT
REGIONALT ARKIVSENTER
PÅ ARKIVSENTER SØR

Pilot Agder er det første steget mot sterkare regionale arkivsentra og varig felles drift av kommunale og statlige arkiver.

TEKST: TURID HOLEN, INTERKOMMUNALT ARKIV I VEST-AGDER

P

ilot Agder starta opp 8. oktober
2018. Arkivverket og Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA) har inngått ein avtale om
at IKAVA driftar Arkivverkets
depotdrift med publikumstjenester i ein
pilotperiode. «Målsettingen er å skape en
enhetlig brukeropplevelse av arkivtjenester i
Vest-Agder, som et forsøksprosjekt for å utrede muligheten for å innføre en varig og forpliktende løsning om betjening av offentlige
(statlige og kommunale) arkiv i regionene».
IKAVA overtek drift depot og publikumstjenester. Dette gjeld mottak og kontroll
av arkiv, oppdatering av arkivkatalogar
og ordningsetterslep. I tillegg lesesalsdrift,
handsaming av ulike typar innsyn i arkivmateriale, rettleiing på telefon, avskrift av
gotisk, drift av biblioteket og formidling.
Drifta av tenestene innbere at IKAVA sin
leiar har den daglege operative leiinga av
dei tilsette i Arkivverket som utfører desse
oppgåvene. Det inneber instruksjonsrett,
rett til å allokera, organisere og samordna
ressursane i prosjektet og hovudansvaret for
fagleg og sosialt arbeidsmiljø. Sju personar
i Arkivverket er ein del av pilotprosjektet
som utgjer 6,1 stillingar.

KVA EFFEKTAR KAN VI FÅ TIL?
IKAVA og Arkivverket i Kristiansand har
allereie over fleire år hatt eit godt samarbeid om drift av lesesal der alle lesesalsvakter både frå Arkivverket og frå IKAVA
kan rettleie og gi innsyn til gjester både

i kommunale, private og statlege arkiv. I
tillegg har vi eit godt samarbeid om ulike
formidlingsprosjekt, med felles planlegging og felles arrangement, utstillingar og
avisartiklar. Arkivverket og IKAVA har i
fellesskap arbeidd for å tablere Arkivsenter
sør som namn på felles arkivbygg, lesesal
og møteplass for arkiv. Godt samarbeid
har gitt store effektar, både betre tenester
og innsparing som vi alt har oppnådd i
forkant av pilotprosjektet.

”

Målsettingen er å skape en
enhetlig brukeropplevelse av
arkivtjenester i Vest-Agder.
På Arkivsenter sør er endringa at drifta
no kan planleggast og utviklast under eitt.
Tidlegare hadde desse tenestene dei same
tilsette, men var leia av to leiarar i Arkivverket og IKAVAs leiar. Leiarane i Arkivverket
hadde arbeidsstad i Oslo.
Felles lokal leiing av både IKAVAs drift og
Arkivverkets depot- og publikumstenester
i Kristiansand, vil kunne gi enda betre
tenester til publikum og meir rasjonell drift.
Det vil bli lettare å utnytte fagkompetansen
på tvers og å styre og utnytte personal
ressursar også på tvers av institusjonane. Vi

vil kunne handtere fråvær betre og vidareutvikle samarbeidet innanfor lesesal og
formidling. Vi vil kunne betre og samordne
kompetanseheving og fagleg utvikling for
den enkelte tilsette.

FELLES SAKSBEHANDLING
Det var i utgangspunktet ein føresetnad for
prosjektgruppa som førebudde pilotprosjektet, at all saksbehandling for involverte
medarbeidarar i Arkivverket skulle utførast
i IKAVAs sakarkivsystem. Dette ville kunne gi gode effektar ved at spørsmål som
gjaldt både kommunale og statlege arkiv
kan svarast på med eitt felles svar. I tillegg
vil saker kunne fordelast lett mellom alle
sakshandsamarar, uavhengig av om dei var
tilsette i IKAVA eller Arkivverket. Det lot
seg dessverre ikkje gjera å få til, mellom
anna på grunn av at lovverket ikkje opnar
for delegering av myndigheit til IKAVA.
Pilotavtalen fastset at det skal jobbast med
å få til ein overgang til IKAVAs sakshandsamingssystem i løpet av pilotperioden.
LANGSIKITGE MÅL MED PILOT AGDER
No er vi berre få dagar inn i oppstarten av
Pilot Agder. Vi vil arbeida for at piloten skal
kunne gi betre tenester til publikum og for
effektiv drift og enda større samhandling på
Arkivsenter sør. Framtida vil vise om dette
kan føre til varig overføring av oppgåver
frå staten til IKAVA i Kristiansand og
om liknande prosjekt blir prøvd ut andre
stader i landet.

OPNING:
Riksarkivar Inga Bolstad (venstre) og
styreleiar på IKAVA, Hans S. Stusvik (under)
på opningen av Pilot Agder.
Foto: Gabriel R. Castro

KVA ER PILOT AGDER?
IKAVA driftar Arkivverkets arkivdepot i Kristiansand
(Statsarkivet i Kristiansand) med tilhøyrande publikumstenester i pilotperioden.
Pilot Agder varer i cirka to år, med oppstart 8. oktober og
sluttdato mai 2020.
Dagleg leiar (arkivsjef) på IKAVA har instruksjonsrett, rett til å
allokera, organisera og samordne ressursane i prosjektet. Det
er sju tilsette i til saman 6,1 stillingar i Arkivverket som er ein
del av arbeidet i Pilot Agder. Tilsettingsforholdet og rettane til
personalet i Arkivverket er uendra for dei tilsette.
Pilot Agder leiast av ei styringsgruppe som består av
Avdelingsdirektør Publikum i Arkivverket og styreleiar i IKAVA.
KJELDER:
• Prosjektavtale for Pilot Agder mellom Arkivverket og Interkommunalt arkiv
i Vest-Agder IKS .
• www.arkivsentersor.no

Arkivverket betalar ei godtgjering pr. ansatt i pilotprosjektet
til IKAVA i tillegg til ein årleg sum som skal dekka utgifter til
formidlingsarbeid.
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SNØKLOKKEPROSJEKTET

GODT I GANG

bygningar/einingar, og i mange av desse blir det skapt arkiv.
I tillegg til dette, vil det vera avslutta arkiv rundt om på fleire
plassar, og om ein ikkje har oversikta før no, er det på høg tid å
skaffe den. Ei slik oversikt kan til dømes lagast ved å lage seg eit
kart (sjå døme bilete 1, frå Førde kommune), noko som gjer at
ein systematisk kan planlegge registreringsarbeidet.

dersom dette lot seg gjere. Ein kunne sjølvsagt ha registrert eit
arkiv sine mange seriar, men i mange tilfelle (og særleg der det
ikkje er eit finordna arkiv), vil ein ikkje kunne seie noko om kva
seriar eit arkiv inneheld før ein har finordna og registrert arkivet
ferdig. I ein avlevering/ordningsprosess vil ein jo også under alle
normale tilhøve avlevere dette samla.

Når ein kjem til sjølve registreringa ser biletet slik ut:

Ordningsgrad er eit definisjonsspørsmål, men Fylkesarkivet i
Sogn og Fjordane reknar eit ordna arkiv som eit som er listeført
og stilt opp i kronologisk/arkivnøkkel-rekkefylgje. Eit uordna
arkiv er eit arkiv der det er ein viss orden, men med lause arkivalia
og ein manglande oversikt over materialet. Kaosarkiv er typisk
arkiv som ligg i ymse emballasje, utan merking og der det kan
vera blanding av fleire arkivskaparar.

I det meir humoristiske uttrykket «Med snøklokka blir bestandsregistrering ein leik, resultatet gjer
rådmannen bleik», ligg det også ein alvorleg undertone og harde fakta som krev handling.

”Appen er både eit registreringsverktøy og
eit publiseringsverktøy. Ein nyttar appen til
å skaffe eit oversyn over arkiva sine.

TEKST OG FOTO: ESPEN SÆTERBØ, FYLKESARKIVET I SOGN OG FJORDANE

T

Ordningsprinsippet er mogleg å fylla ut, og her er det kjende
prinsipp som til dømes K-kodar, NHF sin arkivnøkkel eller
personnummer med fleire. I ein del av arkiva vil det vera relativt
enkelt å seie noko om kva type ordningsprinsipp som er nytta,
men i ein del tilfelle krev slik presisering ein nøyare gransking
av arkiva. Difor er det mogleg å velje «ikkje spesifisert» som eit
ordningsprinsipp.

ala frå arkivstatistikken 2015 fortel oss at det er
nær 300.000 hyllemeter med papirarkiv i norske
kommunar og fylkeskommunar. Den same statistikken syner at berre 30 % av desse hyllemeterane
med arkiv er listeførte og ordna. Det er med andre
ord ein enorm jobb som står på vent rundt om
i norske kommunar. Det er ikkje utan grunn at
ein nesten kan hevde at «arkiv er den nye olja».

Som vist med oversiktskartet til Førde kommune, er det lurt å
lage seg ei god oversikt over den fysiske plasseringa til arkiva.
For eigen del er det fornuftig å vera konsekvent i føringa, slik at
man i ettertid enkelt kan peike på kva rom i kva bygning arkivet
befinn seg i. På feltet antall hyllemeter, har vi vald å ikkje drive
med finoppmåling, men så langt som råd er forsøkt å måle dette
på ein mest mogleg effektiv måte.

Ved at ein også har ei kommune- og regionsreform som nærmar seg
sluttfasen, er det viktigare enn nokon gong å få kontroll og oversikt over
kva ein har av arkiv.

BAKGRUNN
IKA Hordaland og Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane gjekk i lag om ein
søknad på arkivutviklingsmidlar for å utvikle eit verktøy som kunne gjere
registrering av kommunale arkiv enkelt og oversiktleg. Prosjektet vart
støtta med 250.000 kroner frå Riksarkivaren sine arkivutviklingsmidlar,
og Snøklokkeappen vart integrert mot arkivplan.no.

Snøklokka inneheld eit enkelt registreringsbilete, der vi registrerer
fylgjande:
•
•
•
•
•
•
•
•

Appen er både eit registreringsverktøy og eit publiseringsverktøy. Ein nyttar
appen til å skaffe eit oversyn over arkiva sine. Vidare vil registreringar
i appen gje ein tilstandsrapport som blant anna vil skaffe grunnlag for
vidare aksjonar. Sidan appen er integrert mot www.arkivplan.no, vil
registreringane også kunne publiserast og dermed raskt kunne gje den
øvste leiinga i ein kommune oversikt over relevant dokumentasjon og
kvar det er plassert.

KORLEIS OG KVA SKAL EIN REGISTRERE?
Før ein går i gang med sjølve registreringane, er det fornuftig å lage
ei oversikt over kvar det er plassert arkiv. Ein kommune har mange

PLASSERING: Viktig å notere seg riktig rom.
Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.

Alle felta er obligatoriske å fylle ut, unnateke merknadsfeltet
som er valfritt. I tillegg kan ein, om ein ynskjer det, ta bilete av
arkivet ein har registrert.

Arkivskapar
Arkivserie
Tidsperiode
Ordningsprinsipp
Ordningsgrad
Fysisk plassering
Hyllemeter
Merknadsfeltet

ERFARINGAR
Erfaringane våre syner at ein vil koma langt med totalt 1–2 vekesverk. Dette vil sjølvsagt variere i forhold til kor god oversikt ein
har i utgangspunktet, størrelsen på kommunen og antall einingar
ein har arkiv på.
«Ein enkel app å bruke, flott brukargrensesnitt», seier Marit
Steinset, arkivleiar i Førde kommune. Marit var ein av dei første
i landet som tok i bruk verktøyet og ferdigstilte registreringane.
«Dette gjev ein god oversikt over arkiva våre, og er gode data i
samband med at vi no skal over i ein ny kommune».

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane valde tidleg i registreringsprosessen å gå for ein overordna registreringspraksis. I staden for å
registrere kvart einaste arkiv nede på serienivå, gjekk vi for ein
modell der ein kartla og registrerte arkivet i same registrering
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FOTOALBUM

Hadde det ikkje vore for at applikasjonen også fungerte i fråkopla
modus, hadde arbeidet blitt langt tyngre. Fleire av plassane der
arkiv skal registrerast, er det dårlege tilhøve for trådlaust nett
og mobildata. Med funksjonaliteten på plass, så synkroniserer
registreringane seg med ein gong ein koplar på trådlaust nett att.
Etterarbeidet gjer ein på web, på ein eigen del av Arkivplan.no
under bestandsoversikt. Etter at dataene frå appen er lasta opp, er
dei vortne tilgjengeleggjort som rader i arkivplan. I etterarbeidet
kan ein registrere hovudfunksjon og sekundærfunksjon på arkivet,
supplere med ytterlegare informasjon i tillegg til at ein sjølvsagt
kan drive eventuell feilretting i dei opplasta registreringane.

også ei oversikt vi treng, no når vi skal prioritere oppgåver innan
arkiv i samband med kommunesamanslåing».

PROVISORISK SENSUR: Her har noen trolig skrapt vekk en person i et bilde etter at det først har blitt limt inn albumet. Vi vet verken hvem som er fjernet eller bakgrunnen for dette, men bildet er så pass ladet
at det påvirker lesningen av albumet som helhet, og man ender med å lete etter spor i de andre bildene for å avdekke historien rundt denne utslettende gesten (et utsnitt av bildet).

KVA NO?
Av dei 26 kommunane i Sogn og Fjordane er det fleire som enten
er ferdige med registreringane, eller som er i full gang med å
registrere. Av dagens kommunar er det i alt 12 kommunar som
blir råka av kommunereforma, og for desse er det særs viktig
å få kontroll og oversikt over arkiva dei har fordelt på ulike
einingar/bygg.
I skrivande stund er det kartlagt og registrert i overkant av 5.000
hyllemeter med papirarkiv i kommunane i Sogn og Fjordane.
Samstundes arbeider Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane med å
planlegge eit nytt depot som kan møte dei store mengdene med
arkiv som er skapt etter 1964. Når vi har registreringane frå
kommunane, ser vi også behovet som er til stades. Dette gjer at
vi slepp fleire rundar med planlegging. I beste fall kan vi også
unngå å hamne i ein situasjon med langvarig inntaksstopp.

Kartlegginga kan enkelt lastast ned i ein excel-rapport. I denne
kan ein filtrere på ordningsgrad, fysisk plassering med meir. I
tillegg, kan ein lett summere kor mange hyllemeter det er totalt
i kommunen og på eininga, og kor mykje av dette som er uordna
eller ordna.
For Førde kommune sin del seier arkivleiar Marit Steinset at «det
er veldig greitt å kunne søkje på antall hyllemeter i eit bestemt
arkivlokale, eller etter ordningsgrad».

Våre erfaringar er so langt gode og vi tilrår på det sterkaste at
alle kommunar/fylkeskommunar kjem i gang med denne typen
registreringar.

Anja Hamre, arkivleiar i Leikanger kommune, tykkjer appen var
både lett i bruk og sjølvforklarande. «I tillegg gav registreringane
oss gode rapportar og god oversikt over arkivlokala, som vi fekk
god nytte for i samband med tilsynet vi hadde i haust. Dette er

MOBIL-APP
Snøklokkeappen er å finne i Googleplay og
Playstore under namnet Arkivplan, og krev kun at
ein har lisens på arkivplan.no i tillegg til at ein har
eit nettbrett eller ein mobil med smartfunksjon.
Det er berre å finne fram mobilen, laste ned og
sette i gang med registreringar.

DYNAMISKE
TIDSKAPSLER

FOTOALBUM SOM ARKIVGJENSTANDER

Fotoalbum kan være rikholdige kilder til kunnskap om levd liv og utviklingen av samfunn.
MED MOBIL: Bestandsregistrering som får fram eit smil.
Foto: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane.
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TEKST: ESPEN KJELLING, ARKIV I NORDLAND

F

otoalbum kan potensielt være
blant de mer omfattende,
mangefasetterte og komplekse
objektene i et arkiv. De er
ofte visuelle og skriftlige
kilder på samme tid, og er
samtidig egenartede objekter i seg selv.
Det ferdige albumet er et resultat av flere
utvelgelsesprosesser, og må sees på som
et relasjonelt, dynamisk og kommuniserende objekt hvis innhold vil endre seg
over tid og avhengig av leser og lesemåte.
Dette byr på utfordringer så vel som mulige
gevinster for betrakteren, og albumene kan
være rikholdige kilder til kunnskap om levd
liv og utviklingen av samfunn.

ARKIV I NORDLANDS FOTOSAMLING
Undertegnede er fotoarkivar i Arkiv i Nordland (AiN), som anslagsvis har 700.000
bilder i fotosamlingene. Blant disse finner
vi 83 fotoalbum fra 1880–1970 som til
sammen rommer rundt 10.000 bilder.
Majoriteten består av ulike former for
private familiealbum eller album skapt av
bedrifter og organisasjoner som dokumenterte deres egen virksomhet. Samlet gir disse
oss innblikk i vidt forskjellige tematikker;
industriutvikling og modernisering, familieog arbeidsliv, krigshistorie, byutvikling,
skiftende estetiske trender og ulike sosiale
forhold for å nevne noe.
HVA ALBUMENE ER OG HVA ALBUMENE GJØR
Fremveksten og utviklingen av fotoalbumene skjedde parallelt med den teknologiske utviklingen av fotografiet. Utover
1850-tallet ble fotografier yndede samleog bytteobjekter, og de første masseproduserte albumene kom på markedet. Innholdsmessig følger disse i ulik grad datidens strukturer og konvensjoner. Det er for eksempel
relativt vanlig at bilder av kjendiser og kongelige kommer på de første sidene sammen
med eierens nærmeste familie, før mer perifere deler av nettverket følger videre. Hvem
man hadde i albumet sitt kunne si noe om
ens sosiale posisjon og albumene hadde i
så måte en funksjon som overskred den
private sfære.
Teknologiske nyvinninger bidro på slutten
av 1800-tallet til den første, virkelig store
demokratiseringen av fotografiet der det
ble både enklere og billigere å fotografere
for vanlige folk. Dette medførte et større
mangfold av bildeuttrykk og stiler, og i

kjølvannet av dette igjen en utvidelse av
måter fotoalbum ble sammensatt og utformet.

HVA ALBUMENE KAN FORTELLE OSS
Albumene er resultat av at enkeltpersoner
eller familier har gjort prioriteringer underveis, både med tanke på hva som ble fotografert når, plassering i albumet, og hva
som ble inkludert. Det er ikke uvanlig at
de viser deler av et livsløp fra nyfødt, via
merkedager, milepæler og ferier, til død.
Innholdet kan si noe om tiden da bildet
ble tatt, stedet og de avbildede. Man kan
for eksempel få et inntrykk av sosiale nettverk, vaner, eiendeler, preferanser, helseopplysninger. Bildetekster, rekkefølge,
plassering, albumets kvalitet og design kan
også gi innsikt som man ikke får ved å
betrakte fotografiene separert fra konteksten.
Fotoalbum har blitt relativt lite forsket på.
Den franske sosiologen og antropologen,
Pierre Bourdieu viste allerede tilbake i 1965
at familiefotografiet som sjanger var svært
konvensjonelt og ritualpreget, noe som i
mange tilfeller speiler seg i albumene. Samtidig er de objekter med visse emosjonelle
kvaliteter og som mange har et forhold
til. Det hevdes i denne sammenheng at
familiefotografier har en betydelig kulturell
betydning, ikke bare som bærere av, men
også som katalysatorer for individuelle og
kollektive minner.

MULIGE LESEMÅTER
De fleste albumene hos AiN gir små hint
underveis som bidrar til forståelse og
kontekstualisering av materialet, men
hvis man ønsker å komme forbi identifisering av enkeltbilder så melder det seg
ofte utfordringer. Hvordan imøtekomme
et album der man ikke har noe info om
bildene eller den som laget det og historien bak? Det fins flere innganger som vil gi
ulike svar, avhengig av hva man leter etter.
Skal man se etter et mulig narrativ for å
forstå skaperens intensjoner og albumets
«mening», og hvordan avdekker man i så
fall dette? Skal man nøye seg med å se etter
kulturhistoriske tegn og fokusere på hva
disse forteller? Finnes det hint om datering
og sosial posisjon i poseringsmåter, bekledning, studiobakgrunn, utsnitt og liknende
som kan plassere de avbildede eller fotografen for den saks skyld?

Martha Langford har skrevet mye om
fotoalbumet, og hevder at måten mennesker
«bruker» albumene på er nært beslektet
med muntlige fortellinger og livshistorier.
Hun beskjeftiger seg med hvordan albumene leses i ettertid når det ikke er noen igjen
som kan fortelle om dem, og hevder at man
ved å koble det visuelle til det språklige kan
klare å dechiffrere innholdet. Langford
har som del av forskningen blant annet
g jennomført performative lesninger av
fotoalbum der personer som på forhånd
ikke kjente til de avbildede eller albumene
likevel ender med å presentere beslektede
tolkninger av innholdet i albumene. Langford kobler dette til hvordan albumene
deler noen av de samme underliggende
strukturene som muntlige fortellinger.

KOMPLEKSE MINIARKIVER
Inngangsmulighetene for forståelse er mange, og albumene er på et vis miniarkiver
i seg selv. Spesielt familiealbumene har
sosiale og følelsesmessige egenskaper som
kan knyttes til den individuelle betrakter.
Samtidig kan de vise historisk innhold som
en kanskje ikke finner hos andre historiske kilder. De er trolig også utdøende i sin
«originale» form og som et fysisk objekt, da
stadig færre skriver ut bildene sine.
Albumenes potensielle kompleksitet skyldes at de involverer flere lag av mening,
aktiviteter og dynamikker. De inviterer til
kuratering i skapelsesprosessen og interaksjon ved bruk, og det å lage et album må
forstås som en sosial og symbolsk handling
som er relasjonell og performativ på samme
tid. Album er dynamiske objekter i den
forstand at deres mening aldri er satt og
ensbetydende, og flere har påpekt at de
ikke kun reflekterer sosiale relasjoner og
ritualer, men også bidrar til å skape dem.
Samlet gjør dette dem til potente objekter
som fortjener økt oppmerksomhet, også i
arkivsammenheng.

KILDER:
• Langford, Martha (2008): «Suspended conversations.
The afterlife of memory in Photographic Albums»
• Lien, Sigrid / Larsen, Peter (2007): «Norsk fotohistorie»
• Reiakvam, Oddlaug (1997): «Bilderøyndom, røyndomsbilde»
• Sandbye, Mette (2014): «Looking at the family photo 		
album: A resumed theoretical discussion of why and
how.»
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ALBUMSIDE MED KJENDISER: Øvre rad fra venstre: Ole Bull og det som angivelig er en kvinne med skjegg som opptrådte på sirkus i blant annet Kristiania og i Bodø. Nedre rad fra venstre: Dronning Louise av
17
Danmark og et kongefamiliebilde med blant andre kong Oscar, dronning Victoria og prins Carl. Fra arkivet
Arfinn Thesen (A-16/103).
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EN ORGANIST TIL BESVÆR
I 1745 mottok organist i Arendal kirke Mathias Bensen et klagebrev. Brevet kom fra biskop Jacob Kærup i Kristiansand og
klagen gjaldt organistens orgelspill.

TEKST: GAUTE MOLAUG, KUBEN

O

Vi hjelper deg å digitalisere

rganist Bensen hadde nemlig
under gudstjeneste spilt sanger
som ikke var avtalt med sogneprest Diderich Stelling, og dette
hadde ført til «stor Confusion og
Uorden mellem Sang og Orgelværket og til forargelse … ». I
tillegg spilte organisten for lange
preludier før salmene og brukte
dermed opp tiden sognepresten
hadde til å holde preken. I en tid da orgelspillet kun skulle hjelpe
menigheten med takt og tone i salmene, var en slik kunstnerisk
utfoldelse en uskikk. Hvis ikke organisten straks sluttet med å
«Præambulere» og å spille sanger utenfor det avtalte repertoaret,
kunne han risikere både anmeldelse, dom og straff.

ACOS bistår din virksomhet med å etablere automatiserte og innovative
tjenester for innbyggere, næringsliv og ansatte.
Vi har solid kompetanse innenfor digitalisering

Mathias Bensen (Bendsen) kom fra Danmark og var Arendal
kirkes andre organist. Han overtok etter Andreas Smith som
døde i 1742. Oppholdet i Arendal ble imidlertid kortvarig. Allerede i 1747 ble Christian Andreasen Müller engasjert som ny
organist i Arendal kirke. Bensen dro videre til Bergen, men
også her havnet organisten i konflikt med kirkeledelsen. I 1759
klaget Mathias Bensen til kirkevergen og ba om at kirkestolen
på orgelet måtte flyttes. Den skygget for lyset slik at han fikk
problemer med å spille. I tillegg kunne det kostbare orgelet ta
skade av stolen slik den nå stod. Byens øvrige organister støttet
Bensen i hans krav, og også Magistraten anbefalte flytting. Verre
var det med Bensens livsførsel og hyppige fravær. Bensen slet med
alkoholproblemer. Han pådro seg stor gjeld og var stadig i kontakt
med rettsvesenet. Samme år som Bensen klaget på kirkestolen
hadde kirkevergen forsøkt å få organisten fjernet på grunn av
slett oppførsel og embetsforsømmelse. På tross av konflikten ble
Bensen værende. Først i 1770 forlot han vestlandshovedstaden
og dro tilbake til Danmark.

av offentlig sektor, og leverer løsninger med:

Noen av virksomhetene som har valgt oss
som partner i deres viktige digitaliseringsarbeid:

• sikker og effektiv data- og dokumentfangst

• NAV

• forenklet saksbehandling med optimal tilgjengelighet

• Politiet

• kvalitetssikrende arbeidsprosesser

• Fagforbundet

• sentral utnyttelse av nasjonale felleskomponenter

• Oslo kommune
• Larvik kommune

• fleksible integrasjonsgrensesnitt

• Færder kommune

• frittstående NOARK5 arkivkjerne

• Salangen kommune

• effektivt statistikkverktøy for løpende

• Lavangen kommune

ledelsesinformasjon og rapportering

• Nordre Land kommune

“

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

• Holmestrand kommune
• Kommunene på Søre Sunnmøre

KLAGE TIL ORGANISTEN: Brev sendt til organist Mathias Bensen fra biskop Jacob Kærup,
datert 8. januar 1745. Brevet innledes slik: «Vorder denne min budordning, forelæst til
vedbørlig efterretning...»

Om ACOS
Gjennom 20 år har vi utviklet fagsystemer for organisasjoner som
setter digitalisering i fokus. I dag er vi et av Norges 20 største norskeide

Klagebrevet fra biskop Jacob Kærup er en del av Foss’ samling og
befinner seg på KUBEN i Arendal. Samlingen består av dokumenter innsamlet av Frithjof Foss (1830–1899) og inneholder en
rekke brev og avskrifter fra 1700-tallet. Samlingen er registrert
på Arkivportalen.no, og er tilgjengelig på KUBENs lesesal.

programvareselskaper. Vi har investert i å bygge et stort utviklings- og

”

fagmiljø i Norge, og løsningene utvikles i tett dialog med våre kunder.

[…] brukte dermed opp tiden
sognepresten hadde til rådighet.
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KATALOGISERING

KATALOGISERING

ARKIV MELLOM
RETTIGHETER OG ROMANTIKK
GYPSY, TRAVELLER AND ROMA COLLECTIONS

TEKST: JOHANNE BERGKVIST OG KAI-SAMUEL VIGARDT, OSLO BYARKIV

I

samarbeid med romanifolk/
reisende fra Leeds har de
også produsert den arkivbaserte utstillingen «Rights
and Romance: Representing
Gypsy Lives». Oslo byarkiv
har besøkt Spesialsamlingen
og møtt arkivar Caroline
Bolton, som har stått for den
nye katalogen.

THE ROMANY COLLECTION – MED UTENFRA-BLIKKET
Samlingen kjent som «The Romany
Collection» ble opprettet i 1950 da poet og
dramatiker Dorothy Una Ratcliffe (18871967) donerte sitt private «Gypsy library»
med trykksaker og arkivmateriale til Leeds
universitetsbibliotek. Hun hadde samlet
over tusen trykksaker, 150 brev, manuskripter, trykk, teaterplakater, fotografier,
presseklipp og gjenstander knyttet til romanifolk og reisende i flere ulike land. Ratcliffe
var velgjører for the Gypsy Lore Society,
og var full av begeistring for romanifolks
kultur og historie. Presseklipp og materiale
om evangeliseringen dokumenterer livet til
engelske romanifolk/reisende på midten
av 1900-tallet.

RIGHTS AND ROMANCE: Utstillingen tar utgangspunkt i den rike
samlingen «Gypsy, Traveller and Roma Collections». Målet har
vært å stille spørsmål ved det romantiserte bildet av reisende og
den lange diskrimineringen av romanifolk og reisende i Storbritannia.
Bilder og gjenstander er valgt ut i samarbeid med lokale Romani/
reisende organisasjoner i Leeds. Foto: Kai-Samuel Vigardt.

Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Leeds har katalogisert sin store og
varierte samling på nytt. Målet har vært å endre romantiske forestillinger eller
nedlatende begreper, og gjøre samlingen tilgjengelig for flere.

Men mye av innholdet gir likevel et romantisert bilde av «sigøynere» sett med
storsamfunnets blikk, og innsamlingen ble
heller ikke gjort med et spesielt fokus eller
hensikt. Utenfra-blikket preget klassifiseringen, slik det er formulert i den trykte
katalogen fra 1962:
«Classification. In grouping these works and in
naming the groups, the term «Gypsy» has been
extended to cover races, languages and other subjects which are connected with or relevant to the
Gypsies and their speech. Thus tinkers and certain
Indian tribes are included in the historical and
social group (4), thieves’ slang and Shelta in the
linguistic group (5). Gåjo folk-literature about
the Gypsies is classed with Literature (11), unless
published with Gypsy tales and songs. But Romany versions of gåjo-literature, etc., are placed
in the miscellaneous printed group (2), together
with literary and artistic criticism, works about
tarot cards, fairs and circuses, books of herbal
remedies and on outdoor life, the playbills and
press-cuttings.»

Ratcliffe etterlot seg en del penger, noe
som gjorde det mulig for biblioteket å gjøre
innkjøp etter hennes død. Arkivet er derfor
todelt, og består i grove trekk av det hun
selv samlet inn, og det som ble kjøpt inn
i etterkant.
På 1970-tallet betalte biblioteket for presseklipp, og tok imot materialet etter lingvist
og aktivist Donald Kenrick (National
Gypsy Council), pedagog Robert Dawson,
og fra to medlemmer av the Gypsy Lore
Society, T.W. Thompson og pastor George
Hall. I 2001 fikk biblioteket inn materiale
fra forfatter av boken «The Gypsies» fra
1992, Sir Angus Fraser, og etter to aktivister
- kommunestyremedlem i Bristol Jenny
Smith (Labour Campaign for Traveller
Rights) og advokat og rettighetsforkjemper

Utgangspunktet var at
”samlingen
ikke opplevdes
tilgjengelig på grunn av
organiseringen og uklar
periodisering. Det var
også behov for en ny
arkivbeskrivelse.
Diana Allen. Det store spennet i innholdet
gir store forskningsmuligheter, men alle
samlingene representerer blikket til den
utenforstående iakttageren ettersom ingen
av arkivskaperne var romanifolk/reisende
selv.

NYORGANISERING AV ARKIVET
– OGSÅ FOR ROMANIFOLK/ REISENDE
For arkivet har det vært viktig å gjøre samlingene og arkivbeskrivelsene tilgjengelig
ikke bare for forskere, men også romanifolk/reisende. I 2016-2017 katalogiserte
biblioteket hele samlingen på nytt, og kalte
samlingen «Gypsy, Traveller and Roma
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Collections.» Mye av det nyere materialet
var uordnet, og den eldre samlingen katalogisert i 1962 fikk en ny inndeling. Midlene til
katalogprosjektet «Collectors and Activists:
Romany Collections at the University of
Leeds» kom fra the National Cataloguing
Grants Programme.
Caroline Bolton, arkivaren som har stått
for den nye katalogen, understreker betydningen av nytt katalogarbeid. En katalog er
ikke er en nøytral liste, men reproduserer
tidligere heftelser ved et arkiv med begrepene som blir brukt. Utgangspunktet deres
var at samlingen ikke opplevdes tilgjengelig på grunn av organiseringen og uklar
periodisering. Det var også behov for en
ny arkivbeskrivelse.

DET VIKTIGE SPRÅKET
– Historiske titler reflekterer skjevheter og
fordommer fra sin tid. Hvordan skal vi
arkivarer forholde oss til et nedlatende eller
rasistisk språk? sier Bolton. Språket reflekterer også skjevheten eller forutinntattheten
fra enhver tid, så om tjue år kan terminologien forandres igjen. Vi må derfor gjøre
vårt beste for å bruke et respektfullt språk.
Valg av begreper kan være sensitivt. Begreper, slik som ordet Gypsy, kommer fra den
feilaktige oppfatningen av at romanifolk
i England på 1500-tallet var fra Egypt.
Begrepet er omstridt og forbundet med
fordommer. Samlingen har tidligere blitt
kalt Romany collection, men alle den omhandler har ikke romanibakgrunn:
– Biblioteket ønsket at begrepsbruken skulle
reflektere de ulike gruppene av reisende i
materialet. Et viktig spørsmål for arkivet
var – Ville reisende selv oppleve at det var
rasistisk?
For å få til ny begrepsbruk har arkivet samarbeidet med romanifolk og reisende fra
Leeds, Leeds GATE (Gypsy And Traveller Exchange) og the Gypsyville heritage
group. For dem har det vært viktig å skrive
Traveller med stor T og Gypsy med stor
G, slik det skal gjøres for å vise respekt for
etniske grupper på engelsk etter the Race
Relations (Amendment) Act.

KATALOGISERING

KATALOGISERING
FRA RATHCLIFFES SAMLING: Fire postkort fra et av albumene fra samlingene etter Dorothy Una Rathcliffe. Bildene er fra Appelby hestemarked i 1934. Fotograf ukjent. Kilde: University of Leeds,
Special Collections «Gypsy, Traveller and Roma Collections» (BC MS ROM 1/4/1/17)

reflekterer også skjevheten eller forutinntattheten fra enhver tid,
”Språket
så om tjue år kan terminologien forandres igjen. Vi må derfor gjøre
vårt beste for å bruke et respektfullt språk.

SAMARBEID GIR NYTT FOKUS
Samarbeidet med GATE og Gypsyville
gjorde det tydelig for arkivet at de var opptatt av andre innfallsvinkler enn den tematiske sjangerinndelingen som ble gjort i
1962. De var særlig opptatt av å finne frem
til familienavn og geografiske områder. For
å gjøre samlingene tilgjengelige for romanifolk/reisende, arbeidet arkivarer og aktivister
fra det reisende samfunnet sammen i 2016
med «Revisiting Collections» der begreper
i katalogen ble tolket og historier bak arkivene ble løftet frem.
KRIMINALISERING AV ROMANIFOLK/REISENDE
I utstillingslokalene i Universitetsbiblioteket
Treasures of the Brotherton Gallery åpnet
i mars 2018 den arkivbaserte utstillingen
«Rights and Romance: Representing Gypsy
Lives» om hvordan reisende er blitt fremstilt
i litteratur og samfunn, og om egenorganisering og arbeidet mot diskriminering.

Utstillingen ble laget i samarbeid med
GATE og Gypsyville. Flere av gjenstandene ble valgt ut av de to samarbeidsorganisasjonene, og 15-åringer fra det reisende
lokalsamfunnet har lest inn tekster.
Utstillingen viser den lange historien om
kriminalisering av romanifolk/reisende i
Storbritannia, fra Henrik den åttendes lov
«The Egyptian Act» til samlingens bevarte
skilt fra en engelsk pub i 1951 «No Gipsies
Served Here». GATE forteller at de fortsatt opplever mye negativ oppmerksomhet
og uforstand. Noen av kommentarene på
Facebook i forbindelse med prosjektet har
vært sterkt rasistiske.
Byarkivet har møtt Amanda Reed, ildsjel
bak gruppa Gypsyville. Hun viste frem en
stor fotosamling fra engelske romanifolk,
der målet er å dele foto og historier med
hverandre. Hun var med på å velge ut foto
til utstillingen, og oppsummerte arbeidet

til The Yorkshire Evening Post 25. januar
2018:

– I really wanted to get involved with the exhibition so I could take my grandchildren to see their
culture… We go to a lot of museums across the
country, but we rarely see our heritage on display.
I can’t wait to share this with them.
Arbeidet med å nyskrive katalogen til
samlingen «Gypsy, Traveller and Roma
Collections» har stor overføringsverdi til
andre arkiver. Hvor bevisste er arkivarer
på at katalogen ikke er et nøytralt verktøy når det kommer til både begreper og
fremfinnbarhet? I arbeidet med kataloger
og arkivbeskrivelser er det viktig å være
bevisst på at katalogen kan bringe med seg
tidsbestemte og til dels uheldige begreper.
Samarbeid med lokalsamfunn, personer
eller organisasjoner, som er berørt av innholdet gir nye perspektiver på bruken av
materialet.

NY INNDELING NØDVENDIG: Caroline Bolton er arkivar ved Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i Leeds og har katalogisert
«Gypsy, Traveller and Roma Collections» på nytt. Hun mener det
var behov for ny inndeling og ny arkivomtale for å gjøre samlingen
tilgjengelig for romanifolk/reisende. Foto: Kai-Samuel Vigardt.

er ikke er en nøytral liste, men reproduserer tidligere
”En katalog
heftelser ved et arkiv med begrepene som blir brukt.

GYPSY, TRAVELLER AND
ROMA COLLECTIONS
KILDER:
• University of Leeds, Special Collections (2017): «Gypsy, 		
Traveller and Roma Collections», omtale og katalog.
Lest på: library.leeds.ac.uk

Arkivsamlingen ved Spesialsamlingen ved Universitetsbiblioteket i
Leeds (The Brotherton Library) inneholder over 3.500 trykksaker,
brev, manuskripter, avisklipp, kunst, forskningsmateriale,
fotografier og sakspapirer.

• University of Leeds, Special Collections og Leeds 		
Gypsy and Traveller Exchange (GATE) (2017):
«The Romany Collection, part of the Gypsy, Traveller
and Roma Collections held in Special Collections»,
en introduksjon til samlingen for og av reisende,
på Youtube.

Materialet omhandler europeiske rom- og romanifolk, engelske
romanifolk, irske reisende, hjemløse og livsstilsnomader. Innholdet
spenner seg fra lovtekster til språk- og slektsforskning, fremstillinger
fra kunst og kultur til dagens aktivisme og rettighetskamp.
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ELEVER I ARKIVET: I løpet av et par høstuker
strømmet hundrevis av elever til KUBEN for
å være med på arkivopplegget «Jakten på
sannheten».

JAKTEN PÅ SANNHETEN
Er alt vi kan lese om fortiden sant? Og er sannheten alltid å finne på Google? I løpet av et par høstuker
i 2018 strømmet hundrevis av elever fra den videregående skolen til KUBEN for å finne svaret på nettopp det.

TEKST: GAUTE CHR. MOLAUG FOTO: GERD CORRIGAN. BEGGE FRA KUBEN, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV

REFLEKSJONER RUNDT KILDER:
I gruppearbeidet ble det avdekket
to ulike historier som gav et godt
grunnlag for refleksjoner rundt
kildegrunnlag og ståsted.

A

nledningen var arkivopplegget «Jakten på sannheten». Opplegget ble laget som et kulturarvtilbud for elever i den videregående skolen til Den
kulturelle skolesekken for Aust-Agder. Formålet
var å trene elevene i kildebruk og kildekritikk ved
å la dem bruke arkivkilder og ikke minst, vise dem at ståsted og
kildegrunnlag påvirker hvordan historien fremstilles.

UNGE HISTORIKERE: I opplegget skulle elevene selv være
historikere og gjennom gruppearbeid bruke dokumentene
til avdekke en historie.

HISTORIKER FOR EN DAG
En viktig del av opplegget var et gruppearbeid der elevene fikk
utdelt et utvalg av dokumenter som de skulle arbeide med som
historikere. Det elevene ikke fikk vite, var at gruppene fikk
utdelt litt ulike kilder. Kilder som ledet dem til to helt forskjellige
historier av samme hendelsesforløp.
TRUENDE MANNSKAP ELLER UDUGELIG KAPTEIN
Utgangspunktet var en selfangstekspedisjon fra Arendal som gikk
til øst-kysten av Canada i 1937. Ekspedisjonen endte i anklager
om mytteri og sabotasje. Den ene gruppen fikk kapteinens versjon,
mens den andre gruppen fikk mannskapets versjon. Avslutningsvis skulle de to gruppene forklare for hverandre hva som hadde
skjedd på ekspedisjonen. Det ble to helt ulike historier som ble
presentert i plenum. Øvelsen gav grunnlag for refleksjoner rundt
kildegrunnlag og ståsted, men det var også et godt utgangspunkt
for å trekke linjer opp mot vår egen tid.

Formålet var å trene elevene
”i kildebruk
og kildekritikk ved å

GOOGLE OG «FAKE NEWS»
I opplegget ble elevene også utfordret til å reflektere over dagens
informasjonssamfunn. Et samfunn preget av internett, Google,
sosiale medier og «fake news». Et samfunn der mye av informasjonen er lett tilgjengelig på nett, men der vår egen brukeratferd
også påvirker hva vi finner og på den måten kan gi oss en ensidig
virkelighetsoppfatning.

la dem bruke arkivkilder og ikke
minst, vise dem at ståsted og
kildegrunnlag påvirker hvordan
historien fremstilles.

RESPONS OVER ALL FORVENTNING
Elevopplegget ble tilbudt to uker i oktober, og responsen var over
all forventning. I alt 560 elever fra fem av fylkets videregående
skoler meldte seg på, og i løpet av åtte hektiske dager hadde
hundrevis av ungdommer deltatt på opplegget. Tilbakemeldingene fra lærere og elever var enstemmig positive, noe som frister
til gjentakelse neste år.

DOKUMENTENE GRANSKES:
Hvert enkelt dokument gav
elevene oppklarende informasjon,
men ledet dem også til nye
spørsmål.
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ARKIVFORBUNDETS SIDE

SMÅSTOFF

EN FJÆRPENN I PROTOKOLLEN
I forbindelse med skanning av en protokoll i Bergen Byarkiv, dukket det i fjor opp en godt brukt fjærpenn.

HVORDAN BIDRA TIL AT DIGITALT SKAPTE ARKIVER
BLIR ENDA BEDRE IVARETATT?
Vi i Arkivforbundet er stolte over at vi har vært med å påvirke interessepolitisk for at privatarkivarbeidet har fått betydelig økte midler de siste tre årene. Fra null kroner til nå åtte
millioner kroner. Det har vært viktig da privat samfunnssektor er klart underrepresentert
i de norske arkivene. Vi er også fornøyde med at det har blitt satt av store midler i forslag
til statsbudsjett på å ta vare på lyd og audiovisuelle og for at Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek har fått tilført 1.4 millioner til langtidslagring og formidling av digitale privatarkiv.
I forrige nummer gjorde jeg et nummer ut av at Jeløya-plattformen til nåværende regjering
nevnte ordet digitalisering en rekke ganger. Derfor var det skuffende at satsingen på digitale
arkiver i kommune-Norge også ved dette statsbudsjettet var helt fraværende.

FLERE FÅR AVVIST SIN SAK PÅ GRUNN AV MANGLENDE DOKUMENTASJON
Utfordringene har vært store gjennom mange år med en rekke rapporter fra blant annet
Riksrevisjonen. Bare i 2017 avdekket Arkivverket 200 lovbrudd i 2017 basert på 31 arkivtilsyn. De fleste av disse tilsynene dreide seg om viktig rettighetsdokumentasjon som
berører enkeltpersoner. Stiftelsen Rettferd for taperne fortalte under Arendals-uka at
de må avvise 1 av 5 på grunn av at dokumentasjonen mangler. Lise Christoffersen fra
Arbeiderpartiet, en av fire medlemmer i Stortingets utvalg for rettferdsvederlag, uttalte
16. oktober 2018 på Stortingets talerstol at flere også der blir avvist til å få vederlag fordi
det mangler dokumentasjon som kan støtte opp under søkeren sine historier, eksempelvis
manglende dokumentasjon fra barnevern og skole.
Det er samme utfordring for kommunene i å dokumentere at de i anbudsprosesser har hatt
gode faglige vurderinger før valg av leverandør. Det å ha god åpenhet vil hindre korrupsjon.

FORSLAG PÅ TILTAK
Det vi i Arkiv-Norge må begynne med er å felles jobbe for gode og konkrete tiltak til løsninger
for å bedre situasjonen fremover. Vi vil derfor invitere våre medlemmer til å hjelpe oss til å
få gjennomslag for at digitalt skapte arkiver blir enda bedre ivaretatt i årene som kommer.

F

jærpennen lå i en regnskapsprotokoll for ekstraskatten i 1772, i
arkivet etter nordlandshandler Johan Cordt Harmens. Harmens
noterte kanskje ”Summa Summarum 556,3”, daterte 23. mars
1773, signerte og glemte hele pennen?

Men da vi søkte etter mer informasjon om Harmens, oppdaget vi at det
trolig ikke er nordlandshandleren Johan Cordt Harmens som har signert
protokollen. Det finnes nemlig flere ved samme navn, og den eneste av
navnebrødrene som kan ha signert protokollen i 1773 er seilmakeren
Johan Cordt Harmens. Hans far hadde samme navn, og arbeidet både
som nordlandshandler og brygger, men var allerede død da protokollen
ble skrevet. Nevøen het også Johan Cordt Harmens var i 1772 bare fire år.
Han ble også nordlandshandler, og er den som har etterlatt seg arkivet,
som ellers bare består av to protokoll er.
Funnet av fjærpennen førte dermed til at vi fikk nøstet litt i historikken!

FUNN I ARKIVET: Fjærpennen fra arkivet A-3528, Harmens, Johan Cordt, nordlandshandler.
Bergen Byarkiv.

Teksten er skrevet av Ing frid Bækken ved Bergen Byarkiv og ble delt på Facebook i 2017.

Digitalisering av lyd
www.promusica.no

I høst har vi alt fremmet dette:
• Arbeidet med videreutvikling av digitalarkivet blir prioritert.
• Arkivverket får midler til sitt arbeid med veiledningsmetodikk for stat og kommune.
• Det tilfaller midler til utvikling/etablering av en innovasjonsarena for dokumentasjonsforvaltning, herunder dokumentasjonsfangst.
• Prosjekt- og utviklingsmidlene øker, også den delen som går ut på å utvikle
dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlige virksomheter.
• Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA (KDRS) får støtte over
statsbudsjettet for å utvikle bedre fellesløsninger på digitalt skapte arkiver.

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet

Pro Musica har over 40 års erfaring med høykvalitets lydproduksjon.
Vi digitaliserer spolebånd, kassetter og grammofonplater av alle typer.
Kontakt post@promusica.no for en uforpliktende prisvurdering.
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ProMusica

NORSK SKIPSADOPSJON

TEKST: NILS OLAV BERGE, IKA KONGSBERG

UFINE UNGER
OG SARKASTISKE
SJØMENN
SMAKEBITER FRA NORSK SKIPSADOPSJON

De første tiårene etter krigen var fenomenet «skipsadopsjon» vanlig i norsk skole.
Det innebar at skoleklasser og norske skip ble satt i skriftlig kontakt med hverandre for å
fremme læring om norsk skipsfart. Barn og sjømenn sammen, hva kan gå galt?

D

et å søke informasjon om
verden vi lever i har alltid
vært en populær geskjeft for
menneskeheten, men det har
ikke alltid vært like enkelt
som det er i dag. Spesielt i skolen debatteres
det mye om hvordan kunnskap om verden
best mulig kan finne veien inn i hodene på
de oppvoksende generasjoner.

SKIPSADOPSJON
Ideen om å la skoleklasser «adoptere» et
skip som seiler på verdens hav og la dem og
mannskapet skrive til hverandre, oppstod
i London i 1930-årene og spredte seg for
alvor til Norge i etterkrigstiden. Det var
skipsreder Knut Utstein Kloster som tok
initiativ til å sette dette i system i 1939.
Hovedmålet var å spre kunnskap om skipsfart og dens betydning, men det gav også
barn og unge land og strand rundt om i
Norge et blikk på verden med norske øyne.
Dagens skolebarn og ungdom kan finne ut
av det meste med et kjapt søk på internett.
Men på 1950-tallet var kanskje den eneste
muligheten for den som for eksempel ville
vite om garva sjømenn også kan bli sjøsyke,
å spørre en. Altså en sjømann.
SPOR I ARKIVENE
I perioden 1946–1984 hadde ca. 40.000
elever kontakt med 1.600 norske skip i internasjonal fart. På forskjellige arkivinstitusjoner og museer rundt om i landet er det
tatt vare på noe av det som ble sendt frem
og tilbake mellom ulike klasser og skip. På
IKA Kongsberg har vi funnet to veldig
artige eksempler; ett fra Skien framhaldsskole og ett fra Rjukan folkeskole. Begge
har en del seriøst skolefaglig innhold, som
hvordan man beregner knop, mattenøtter
og beskrivelser av byer og steder. Likevel,
det er også en del innslag av tull og fjas,
både fra barnas og sjømennenes side. Med
fare for å gå på akkord med den allmennoppdragende linje, så er det dette fokuset
vi her skal ha.
FANTASIFULLE UNGER OG EN SINT KAPTEIN
Vi kan jo begynne med «De dummeste
elevene i 7b» på Rjukan skole. Det er slik

de presenterer seg selv, forhåpentligvis selvironisk, i et hefte med tegninger og beskrivelser om hvordan de tenker seg livet på
adopsjonsskipet deres, M/S Palma, i 1953.
(Karakterprotokollen viser for øvrig at det
var mange flinke elever i klassen.) Mange
av bidragene i heftet er sterkt karikerte og
viser barnlig fantasi i fri utfoldelse. Spesielt
morsom (og kreativ) er kanskje tegningen
av hvordan en elev tenker seg dekksgutten,
med lang, vortefylt nese, øl i baklomma og
en krakk som holder på å knekke under
ham. I tillegg er det en del skriftlige fantasifulle mannskapsbeskrivelser av mer eller
mindre latterliggjørende karakter. «Liten
på sirka 1,10m. Grønne øyner og veier 83 kg,
liten rød nese og flintskalla og tannløs», er en
av beskrivelsene av kokken.

Hovedmålet var å spre
”kunnskap
om skipsfart og
dens betydning, men det gav
også barn og unge land og
strand rundt om i Norge et
blikk på verden med
norske øyne.

En kan jo se for seg en klasse som har hatt
det veldig morsomt med å tulle og fjase og
la fantasien løpe løpsk, og at det ikke er noe
ondsinnet i dette. Men skipets kaptein ble
ikke imponert. Han skrev til Magne Graff,
som var avdelingssjef i Norsk Skipsadopsjon
og bindeleddet mellom skoler og båter:

«Tegninger og tekst i den tilsendte bokform, var så
ufine at jeg, etter konferanse med min 1.styrmann
ikke kunne la den gå videre til mannskapet […]
Meningen med adopsjonen må jo være en annen
enn å holde det rene ap med skipets folk».
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Videre sendte Graff brev til skolen og spurte
om «det ikke kan blinkes ut en hyggelig klasse
til å ta hånd om PALMA?» Vi har dessverre
ikke noe svar på dette i arkivet, så skjebnen
videre for forholdet mellom denne klassen
og M/S Palma er for oss på IKA Kongsberg uviss.

SPENSTIG SKIPSBLAD
Barn kan være veldig gode på tull og tøys,
men sjømenn er jo også kjent for å ha en
noe løs tone i sin kommunikasjon. Mannskapet på Porsgrunn-skipet M/S Breim
korresponderte tidlig på 1950-tallet med
en klasse på Skien framhaldsskole. I tillegg til Breim-Posts mainummer 1952, som
inneholder mye nyttig informasjon og
pedagogisk rettet innhold, fikk klassen også
tilsendt julenummeret 1951 av samme skipsblad. Dette nummeret bærer preg av å i
all hovedsak være laget for mannskapet
selv. «Her kan man fremkomme med hvad man
har på hjertet, alvor og spøk i skjønn forening»,
skriver redaksjonen i starten av bladet.
Bortsett fra noen oppfordringer om å passe
på hvor en stumper røyken, ikke kaste
mat, og å holde seg til samme rederi (for å
opprettholde stabilitet i etterkrigstiden),
er det mest spøk. Likevel ble det sendt til
skolen i Skien, kanskje som et innblikk i
sjømannens verden.
INTERN HUMOR
Reisen som blir beskrevet i de to numrene
av Breim-Post gikk fra Europa til Sydney,
og på overfarten så de ikke annet enn hav i
sju uker. Det er naturlig å tenke at isolasjon
og kjedsomhet preget både det individuelle
sinn og kulturen på skipet, og at humor
var et viktig virkemiddel for å få dagene
til å gå. Mange av bidragene baserer seg
på vitser og til dels morsomme sitater fra
mannskapet, og en anelse «du-måtte-værtder-for-at-det-skal-bli-morsomt»-humor:
«Så var det HAVRESEKK som sa at: ‘Mitt
alibi’ var like utett som en nyfødt bikjehvalp’».
Havresekk kan vise til dekksgutten Havrevold. Flere av bidragene i bladet bruker
mer eller mindre rare psevdonymer som er
mistenkelig like de vi finner i mannskapslisten. IVERIKSEN kan være Iversen,

NORSK SKIPSADOPSJON

NORSK SKIPSADOPSJON
Illustasjonene er skannet fra Skiens og Tinns arkiver som er deponert hos IKA Kongsberg.

Humor er et godt, men av og til vanskelig virkemiddel å ta
”i bruk.
Av og til slår det feil, men når det lykkes blir det god

VÆRMEDLING: En noe komplisert forklaring på
sydvestlig vind og hagl- og snøbyger.

stemning – i livet generelt, så som i skipsadopsjon.

K RON BLOM kan være K ronborg,
LØVENSTOLPE kan være Løvenskiold
osv. Dette kan være et uttrykk for intern
humor som oppstår på havet, men redaksjonen i bladet skriver også at det er en
oppgave for elevene å finne ut hvem de
fingerte navnene er i henhold til mannskapslisten de har lagt ved. Uansett hensikt,
gir det et visst særpreg og «svung» til de
ulike innleggene i bladet.

IRONI OG SATIRE
Noe av det mest underholdende i bladet er
værmeldingen:

«En kold luftstrøm brer sig utover Syd Atlanteren,
lavtrykket ved Jan Mayen har gått i oppløsning
og plutselig dukket opp ig jen ved Bouvet Øya.
Dette er ganske forståelig, medeler vakthavende
meteorolog.
Grunnen er ganske enkelt månens innvirkning
på grantoppenes bevegelse, og dermed følgende
anticyklon som nu befinner sig ved Bermuda,
p.g.a. den Ekvatoriale Motstrøms påtrykk sett
i relasjon til Humboltstrømmens voldsomme
vannmasser, - så:
Til natten påfriskende S.W. med haglbyger og
enkelte snebyger.
Der ventes for øvrig ingen vesentlig temperaturforandring.»
Er ikke dette en noe komplisert forklaring
på sydvestlig vind og hagl- og snøbyger?

Eller hva med intervjuet med «navigasjonskonsulent» Erichsstjerna (også psevdonym)?
Han får spørsmål om hva han synes om
skipsnavigeringen nå for tiden (1951), og
svaret kommer raskt: «Både og – i høi grad
både og». Han beskriver en gang han var på
langfart med Grimstad-barken «Tvende
Brødre» (et Google-søk viser at det kan
dreie seg om et skip fra 1828). «Langfarten»
gikk fra Frognerkilen til Drøbak. Seilasen
gikk innom Kavringen, Steilene og Nærsnes,
før de nådde målet etter en flere uker lang
seilas. Det er klart det tok lang tid – jentene i
Nærsnes var jo så fine at de ble liggende der
i 14 dager for å fylle på vannforsyningen!
Intervjuet avsluttes forholdsvis ironisk med
Erichsstjernas egen betraktning: «Som conclusjon tror jeg at jeg tør si at det er ikke den samme
nøiagtighet i navigeringen nu – som dengang.»
Det skal ikke store geografikunnskapene til
for å skjønne at historien er en smule overdrevet, eventuelt totalt oppspinn. Om dette
ble lest opp og brukt i klassesammenheng
vet vi ikke. Det har jo ikke akkurat direkte
kunnskapsmessig verdi, men det gir en
slags metakunnskap om livet som sjømann.

UTYPISK ARKIVMATERIALE
Humor er et godt, men av og til vanskelig
virkemiddel å ta i bruk. Av og til slår det feil,
men når det lykkes blir det god stemning
– i livet generelt, så som i skipsadopsjon.

De to eksemplene vi har på IKA Kongsberg
har begge innhold som passer til skipsadopsjonens opprinnelige formål; å spre
lærdom om skipsfart og livet på havet, men
har også «noko attåt» som gir det hele en
ekstra dimensjon. Veldig mye av arkivmaterialet vi tar vare på følger standarder
og faste rammer, som møtebøker fra
kommunestyrer, postlister og regnskap.
Dette er selvsagt viktig å ta vare på for å
sikre innsyn og åpenhet rundt kommunal
forvaltning, men av og til er det forfriskende
å se på det som ligger litt utenfor «normalen».
Spesielt når det i tillegg kan belyse fenomener som har gått litt i glemmeboka.

DE DUMMESTE UNGENE: Forsiden til et
hefte fullt av fantasifulle beskrivelser av
skipet «M/S Palma» og dets mannskap.
Karakterprotokollen for klassen
reflekterer ikke denne tittelen.

Arkivene er fulle av gode historier hvis en
bare leter. Og når det gjelder svaret på det
store spørsmålet: Kan sjømenn bli sjøsyke?
Ja, det kan de!

KILDER:
• Wangsteen, Trygve (1984), Norsk skipsadopsjon:
1946-1984. Oslo: Institusjonen
• Skien kommune: Skolestyrets saksarkiv 1951-1955
(Deponert hos IKA Kongsberg)
• Tinn kommune: Rjukan folkeskoles saksarkiv 1945-1967
(Deponert hos IKA Kongsberg)
• Tvende Brødre: www.kulturnav.org

DEKKSGUTTEN: Dekksgutten er tydeligvis veldig
sulten og tørst, og uheldig med utseende og valg av krakk.

2.MASKINISTEN: 2.maskinisten på skipet «M/S Palma» kommer ikke så godt ut av det i
beskrivelsene til en av elevene ved Rjukan folkeskole. Heldigvis er det bare fri fantasi.
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TRE OM ARKIV
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SPURT AV ROGER KVARSVIK, REDAKSJONEN.

NOARK
BEGRAVES

?

til å formidle sine sentrale funksjonelle krav på en tilstrekkelig
god måte. De som jobber med fagsystemer har i begrenset grad
sett på standarden som funksjonalitet som de selv kunne bygget
inn i sine løsninger.
2.
Behovet for noe som gjør det NOARK er ment å gjøre, vil ikke
forsvinne dersom den nå skal «begraves». Det vil være behov
for å sikre at systemer som forvalter dokumentasjon over tid
skal oppfylle bestemte typer krav knyttet til frys, fangst, logg og
forvaltning. De nærmeste standardene som kan håndtere det
er i dag ISO 16175-serien fra 2010 og 2011 (Information and
documentation – Principles and functional requirements for
records in electronic office environments).

MARTIN BOULD
SJEFSKONSULENT HOS EXPERIS
CIBER AS OG FØRSTELEKTOR
PÅ NTNU
1.
Det er viktig å forstå at Noark-standardens informasjonsmodell
og fremgangsmåte/tilnærming for ivaretakelse av dokumentasjonsforvaltning og bevaring, ikke er det største problemet.

1. Hva er de største utfordringene med Noark-standarden?
2. Hvilken standard skal erstatte Noark dersom den nå skal «begraves»?

Det er nødvendig for arkivdepotinstitusjoner å ha standardiserte
uttrekksformater for langtidsbevaring. Det har med hensynet til
fremtidige brukergruppers mulighet til å bruke innholdet i disse
systemene. Samtidig må et fremtidig uttrekksformat ta hensyn til
at saksbehandlingen i større og større grad vil være dokumentert
som strukturerte data, som sammen med tilhørende visningsregler
vil bli presentert som dokumenter. De eksisterende standardene og
rammeverkene for langtidsbevaring (ISO 14721, Open Archival
Information System), vil fortsatt være gjeldende sammen med
bruk av standardiserte filformater og XML.

Det foreligger svakheter i standardens informasjonsmodell, men
det er forhold som kan fikses opp. Den største svakheten med
standarden er at den har blitt oppfattet av leverandører, markedet
og andre som en direkte videreføring av Noark4 standarden, men
med et annet uttrekksformat. Standarden har ikke vært i stand

2.
Dette er det for tidlig å si noe om. Menon foreslår at vi bør bevege
oss vekk fra en egen nasjonal standard og lene oss mer på internasjonale standarder og løsninger. Noark5 støtter seg allerede tungt
på internasjonale standarder som ISO 15489, 23081 og 14721
(OAIS). Den ble også utviklet i dialog med miljøet som utviklet
den europeiske MoReq-standarden. De siste ti årene har det
kommet noen nye standarder, som ISO 16175 og 30300-serien.
Disse gir nyttige tilnærminger til hvordan man skal jobbe med
arkiv og dokumentasjonsforvaltning. I dag ser vi ikke at disse
ISO-standardene kan erstatte Noark, uten at det først utarbeides
nasjonale tilpasninger og veiledningsmateriell.

ESPEN SJØVOLL
AVDELINGSDIREKTØR
FORVALTNING, ARKIVVERKET
1.
Den største utfordringen med Noark5 som har vært gjeldende
siden 2008 mener vi er at markedet – leverandører, arkivskapere,
mv. – ikke har brukt standarden etter intensjonen. Det betyr at
Arkivverket, som forvalter standarden, ikke har nådd frem med
vårt budskap om mulighetene innenfor standarden. Standarden er
ikke ment å være en kravspesifikasjon for en type universalsystem
som alle arkivdokumenter skal presses inn i, men gi rammene
for å ha god arkivering i ulike systemer. En annen læring vi
har gjort er at godkjenningen oppleves som et kvalitetsstempel
som legges til grunn for anskaffelse av et system – det er ikke
formålet med godkjenningsprosessen, men vi forstår det er blitt
slik. Noark 5 definerer og standardiserer visse metadata – for å
ivareta autentisitet for dokumentasjon og plassere disse data i en
modell som viser sammenhengen mellom dem. De funksjonelle
kravene i Noark er ment å være fleksible og skalerbare, for å kunne
tilpasses og bygges inn i ulike typer løsninger i forvaltningen. Å
få frem den fleksibiliteten som er i standarden har vi åpenbart
ikke lykkes med, siden markedet stort sett har fortsatt å kjøpe de
samme systemene fra de samme leverandørene.

For å få bedre innsikt har Arkivverket pågående en høring hvor
vi ber om innspill på hvordan anbefalingene i Menons rapport
oppfattes. Tilbakemeldingene vi får her vil vi oppsummere og
overlevere til Lovutvalget som kommer med sin anbefaling innen
1. mars 2019. Utformingen av ny arkivlov vil være veldig viktig
i det videre arbeidet. Vår hypotese i dag er at vi i større grad må
rette oss mot at systemer har «innebygget arkiv» som en integrert
del av prosessene. Vi ser at digitalisering gjør at arbeidsoppgavene
utføres i systemer som er tilpasset oppgaven, mens arkivering ofte
skjer gjennom en mer eller mindre manuell eller halvautomatisk
innsamling i etterkant. Arkiv dokumenterer arbeidsprosesser
og da må dokumentasjonen sikres som et direkte resultat når
arbeidsprosessene utføres. Hvilke tilbakemeldinger vi får fra
fagfolk utenfor arkivverket, og hvilke endringer som foreslås av
Arkivlovutvalget blir veldig spennende å følge. Når det kommer til
hvordan vi skal innrette gode måter å sikre digital dokumentasjon
på for fremtiden vil 2019 bli et utrolig spennende år for arkivfaget!

På den ene side ser vi offentlig forvaltning som nekter å kjøpe
produkter som ikke er godkjent, og derfor kjøper Noark-løsning
uavhengig av behov, mens på den annen side ser vi Arkivverket som
ikke har eller tar ansvaret for å vurdere kvaliteten på løsningene.
Det er i kommunikasjonssvikten mellom disse to at arkiver blir
borte. Forvaltningen får altså en falsk trygghet, og Arkivverket
ser ikke ut til å klare å rydde opp i misforståelsen.
2.
Det er vanskelig å si hva som eventuelt må eller skal erstatte
Noark-standarden. Jeg tror at den fremste verdien av Noark
egentlig er tanken om at det skal finnes et felles minstekrav til
kvalitet. Dette konseptet, som etter mitt syn ligger til grunn for
Noark-standarden, vil kunne ha en klar verdi, men da må Arkivverket og fagmiljøet greie å forvalte den på en måte som gjør at
den faktisk sikrer arkivene som bevismateriale. Standarden må
også sørge for å ha et godt samspill med det daglige behovet for
informasjonsforvaltning. For å gjennomføre dette er jeg overbevist om at vi må ta den tunge jobben med å behandle de mange
systemene som utgjør etterslepet av digital forvaltning. Det er
først når vi greier å definere hva som skal bevares som arkiv, at
vi klarer å stille gode kvalitetskrav til digitale løsninger.

PETTER HØIAAS
RÅDGIVER E-DEPOT,
IKA KONGSBERG
1.
Den største enkeltutfordringen med Noark-standarden slik den
står i dag, er i mine øyne måten den er blitt forvaltet på. Den
er presentert på en måte som gir inntrykk av kvalitetssikring og
sikkerhet rundt arkivarbeidet, men egentlig er standarden ganske
snever. Særlig problematisk er godkjenningsordningen, som gir
et tilsynelatende kvalitetsstempel på et hvilket som helst system.
En godkjent Noark-kjerne kan derfor bli implementert som arkivløsning til et prosess-system der Noark aldri var intendert brukt.
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SKRÅSPALTEN

ARKHEIONS
EIERE PR 2018

ARKIV I NORDLAND
www.arkivinordland.no

ARKIV TROMS
www.arkivtroms.no

IKA ØST
www.ikaøst.no

STRATEGI
FOR EI GOD

ARKIVFORVALTNING
AUST-AGDER MUSEUM
OG ARKIV IKS
www.kubenarendal.no

BERGEN BYARKIV
www.bergenbyarkiv.no

DRAMMEN BYARKIV
www.drammen.kommune.no/
byarkivet

FOLLOARKIVET
www.folloarkivet.no

FREDRIKSTAD BYARKIV
www.fredrikstad.kommune.no

FYLKESARKIVET
I SOGN OG FJORDANE
www.fylkesarkivet.no

HORDALAND FYLKESARKIV
www.hordaland.no

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

FYLKESARKIVET I OPPLAND/
IKA OPPLANDENE
www.farkiv.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK IKS
www.ikakongsberg.no

STAVANGER BYARKIV
www.stavanger.kommune.no/
byarkivet

Før i tida, for lenge sidan, sånn i forfjor, utarbeidde
arkiva strategiar med langsiktige perspektiv. No er det
ny strategi kvar einaste veke. Att og fram frå fløyelsbukse
til dress, og tilbake til fløyelsbukse. Så kva skal ein stakkar
gjere når nokon spør om å sjå PowerPointen med strategien.
Gode råd er ofte skremmande dyre, men her skal du få nokre
råd heilt gratis.
Skal du arbeide med strategi, lyt du fyrst skaffe deg ein funksjonell løysningsarkitekt som teiknar verksemder ved hjelp av digitale prosess-styrings
verktøy. Så må du booke uavkorta tilgang til alle møterom, og gjere alle
kontor om til opne kontorlandskap. Desse skal du fylle med møblar kjøpt til
fullpris på Bolia som fokusgruppa skal sitja på. Hugs å bestille nok Post-it lappar
i alle fargar, og gløym ikkje ruller med papir til å henge lappane på, frukt og nøtter
i matkasse, og karaflar til vatn i med lime oppi. Så melder du deg på digitaliserings
webinar, reiser på brukarreiser og meet and greet med tøft kledde konsulentar frå ungdommelege verksemder som er kåra til «Great place to work» fleire år på rad. Hugs å sjå
stort på at dei fakturerer timepris lik månadslønna di. Det er klart det kostar når strategien
skal presenterast på ein mal designa frå art studio i nedlagde fabrikklokale som nett er pussa opp
for like mykje som driftsbudsjettet til Arkivverket. Men dette må til om du skal selje strategien inn
for leiargruppa og politikarane. Dei kjem til å nikke, for å stå fram som innovative sjølv om dei ikkje
skjønnar bæret av det som vert presentert. Dei kjem til å forstå at vi ikkje skal gjere noko av det vi gjorde
før - og i alle fall ikkje på same måten.
Strategiarbeid krev eit opent sinn. Du må omfamne det nye. Alle vindauge skal opnast. Alle steinar fyrst lyftast
og deretter snuast. Og til slutt skal alt sjåast på med nye briller – bestilt i hopetal frå Brilleland. Om nokon spør
kva den nye strategien er, så vis til ein ny tilsett kommunikasjonsrådgjevar som gjev råd om kva som skal seiast
slik at ingen forstår kva som seiast. Ingen kommer til å seie i frå. Dei vil ikkje verke dumme.
Å arbeide med strategiar er kjekt, givande og godt betalt. Å gjennomføre dei er dørgande kjedeleg. Det er såpass
skrekkeleg kjedeleg at det ofte vert slik at dei som innførte strategiane er på veg til ein ny jobb innan strategien
vert overlevert til linja, kvar enn den måtte gå.

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR MØRE OG ROMDAL IKS
www.ikamr.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
FINNMARK IKS
www.ikaf.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I HORDALAND IKS
www.ikah.no

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/
byarkivet

Men desse råda er milevis frå min kvardag her eg sit på eit kontor på åtte kvadrat (som eg deler med ein annan).
Her er ingenting frå Bolia og vatnet er utan lime. Eg prøver å gripe an oppgåvene, velje kva eg skal gjere og
ikkje gjere, men det er ikkje lett når arkivlova fortel meg at eg ligg 40 år på etterskot. Eg har derfor tatt ein
snarveg og laga ein kort strategi. Ein strategi eg har hengt på veggen framfor meg slik at eg kan sjå på den kvar
einaste dag. Det står:
Få det gjort.

INTERKOMMUNALT ARKIV
I ROGALAND IKS
www.ikarogaland.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I TRØNDELAG IKS
www.ika-trondelag.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I VEST AGDER
www.ikava.no

VESTFOLDARKIVET
www.vestfoldarkivet.no

Rune Lothe, dagleg leiar IKA Hordaland
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FULLENDT
KONSTRUKSJON?

På 1980 tallet tok mobilteknologien for alvor av. Danmark lå langt fremme teknologisk, blant
annet var de med å utvikle bluetooth-teknologien, som har navn etter den store danske kongen,
Harald Blåtann. Bluetooth-symbolet er sågar en sammenslåing av hans initialer i runeform:
H og B.
Da danske Dancall i 1983 lanserte den hendige Dancall 7000 NMT var det et revolusjonerende
grep. NMT-nettet (Nordisk Mobil Telefonsystem) var utviklet av de nordiske post- og telegrafvesener, og var verdens første helautomatiske mobiltelefonisystem. Man kunne nå ringe direkte
til hverandre uten å måtte gå via en «omstillingsdame» ved en sentral.
NMT-systemet ble tatt i bruk i 1981, og dekket de nordiske landene, Holland, Sveits, og noen
land i Øst-Europa. NMT kalles også førstegenerasjons mobilteknologi, 1G. NMT ble avløst av
GSM-nettet i 1992, og er ikke lengre i bruk.
Når vi nå har kommet til den fremtiden Dancall 7000 den gang skuet inn i, må vi vel med all
respekt kunne si at konstruksjonen nok ikke var helt fullendt.

Skrevet av Sindre Vik, redaksjonen
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