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Arkheion er et fagtidsskrift for kommunal arkiv-
sektor i Norge. Første utgave kom ut våren 1997. 
I dag er det 21 medeiere som representerer alle 
landets fylker. Se oversikt bakerst i bladet.   

Arkheion er gresk (ἀρχεῖον) og referer til 
magistraten (kalt Archon) sin bolig der viktige 
statsdokumenter ble arkivert og tolket under 
magistratens myndighet.  

Heidi Meen
Redaktør

Mål og midler står det på forsiden – som et slags hovedtema for denne 
utgaven av Arkheion. Ikke fordi det egentlig var planlagt, det må innrøm-
mes. Det bare ble slik. Noen ganger er det jo slik ting foregår. Veien blir 
til mens man går. Ting skjer. (Også kriser som er vanskelige å forutse.) 
«Man tager hvad man haver.» Ofte fungerer dette ganske greit. Plutselig 
har man kommet et ålright sted eller gjort noe bra. I alle fall hvis man er 
heldig. Men det kan også bli feil. Eller ikke fullt så bra som det ville ha 
kunnet bli om en hadde hatt et mål og en plan – og ideelt sett de midlene 
som skulle til. Mål. Og midler. 

I dette bladet kan du blant annet lese om Arkivforbundets etterlysning 
av en nasjonal strategi for arkivfeltet. Styreleder Ranveig Låg Gausdal 
skriver at den manglende nasjonale politikken for ønsket utvikling på  
arkivfeltet gjør at utvikling og veivalg spriker i mange ulike retninger. Dette 
handler blant annet om at sektoren består av mange ulike miljøer som 
styres på ulikt vis, og uten koordinering – «noe som fører til en fragmen- 
tert utvikling, skriver hun. Derfor anser Arkivforbundet det som særlig 
viktig å arbeide for å få på plass en strategi som peker ut ønsket retning. 
Endringer skjer hele tiden – enten de er planlagt eller ikke. Siden forrige 
utgave har for eksempel nye kommuner og fylkeskommuner kommet til, 
og i enkelte tilfeller også nye arkivinstitusjoner. I tillegg har Folloarkivet 
blitt lagt ned. Arkheions medeiere har derfor endret seg fra 23 til 21.

For å snappe opp de viktigste endringene og sette lys på de viktigste 
temaene, er Arkheion avhengig dere. Det vil si av den dugnadsånden 
bladet har sprunget ut av. Av velviljen og ønsket fra miljøet selv om å 
bidra og dele kunnskap og erfaringer. Nøl derfor ikke med å ta kontakt 
med redaksjonen. 

En stor takk til alle som på ulike vis har bidratt i denne utgaven. 
God helse til dere alle – og god lesning! 
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AKTUELT AKTUELTAKTUELT

DATO: 30.11 – 01.12 2020   |   STED: THON HOTEL STORO

Hovedtemaet i år er fellesløsninger for arkivfeltet – selvsagt med privatarkiv i fokus. Her vil både digitalt skapte privatarkiv, idrettsarkiv, Kulturrådets 
kulturvernmidler til privatarkiv og privatarkiv gjennom Arkivverkets utviklingsmidler tas opp. Konferansen passer for alle som jobber med privatarkiv, 
enten det er i en kommune eller fylkeskommune, en arkivinstitusjon eller et museum. Kulturminister Abid Q. Raja åpner konferansen. 
Landsmøte i Arkivforbundet arrangeres klokken 17 på konferansens første dag. 

Konferansen er flyttet fra mai til november/desember som en følge av korona-situasjonen. For oppdateringer omkring konferansen, program og 
påmelding, følg med på arkivforbundet.no. 

Fra nyttår 2020 har Norge gått fra å være inndelt i 422 til 356 kommuner, og fra 19 til 11 fylker. Dette endrer ikke bare grensene på kartet, det vil også få innvirkning på 
arkivlandskapet. I første omgang har dette resultert i etableringen av to nye fylkesarkiv: Innlandet fylkesarkiv og fylkesarkivet i Vestland.

Fylkesarkivet i Vestland er ansvarlig for å bevare, tilgjengeliggjøre og formidle arkivene i Vestland, som en del av den helhetlige samfunnsdokumentasjonen i regionen. 
Fylkesarkivet blir drevet av Vestland fylkeskommune, avdeling for kultur, idrett og inkludering. Leder for det nye fylkesarkivet er Arnt Ola Fidjestøl.

Innlandet fylkesarkiv har som oppgave å bevare de historiske arkivene etter Oppland og Hedmark fylker, og etter hvert også arkivene etter nye Innlandet fylkes- 
kommune. Fylkesarkivet er arkivdepot for fylkeskommunen og for IKA Opplandene – et arkivsamarbeid for 44 kommuner i Viken og Innlandet. Dette gjør det til et av 
landets største interkommunale arkiv. Leder er Marit Hosar.

Er det noe du gjerne skulle ha lest om i Arkheion 
– eller noe du vil dele med andre? Vi i redaksjonen trenger 

tips til saker som kan egne seg for Arkheion. Send oss 
derfor ideer og innspill – enten du selv vil være skribent, 

eller du har forslag til andre som kan egne seg. 

Tips oss på post@arkheion.no. 

Neste utgave kommer 
1. november. 

Årets tema er fritid. Arkivinstitusjonene kan med det fokusere på alt fra  
kampen om og fremveksten av fritid, til hva denne frie tiden har blitt fylt med. 
Spor av dette finner vi blant annet i arkiv etter foreninger, lag, organisasjoner 
og enkeltpersoner. 

Arkivdagen er et samarbeid mellom arkiv i hele Norden og omfatter alle 
typer av arkivinstitusjoner. Hensikten er å vekke interesse for arkivene som 
samfunnets minne – både for fortid og fremtid. 

Arkivdagen arrangeres en av helgedagene den andre uken i november. I år 
vil det si 13., 14. eller 15. november. 

MILEPÆL FOR 
NORSK BERGINDUSTRIARKIV 

NYE FYLKESKOMMUNER OG ARKIVINSTITUSJONER 

UDOKUMENTERT – EN PODKAST 

ROGER 
KVARSVIK UT AV 
REDAKSJONEN

PRIVATARKIVKONFERANSEN 2020 

Norsk bergindustriarkiv har nå fått sitt første arkiv i hus. I februar avleverte 
rogalandsbedriften Titania sitt historiske arkiv til Arkivverket i Stavanger. 
Norsk bergindustriarkiv ble etablert i 2019 av blant andre Vestfoldarkivet 
og Arkivverket. Bevaringen av arkivene baserer seg på et samarbeid mellom 
Norsk bergindustriarkiv og næringen selv. 

Les mer om dette på bergindustriarkivet.no.

I slutten av januar i år lanserte Norsk Arkivråd podkasten «Udokumentert», som de selv om 
omtaler slik: Høyt og lavt om arkiv, informasjonsforvaltning og dokumentasjonshåndtering.

De første episodene heter «Pilot», «Ministerbytte», «Robotprat», «Mind the gap» og 
«Språkvansker». Det presiseres at deltakerne uttaler seg på egne vegne i podkasten. 
Episodene finnes på Acast og på Spotify. 

Se mer på arkivrad.no.

Vårt redaksjonsmedlem Roger Kvarsvik har byttet jobb og går 
samtidig ut av Arkheion-redaksjonen. Roger har jobbet som 
kontorleder ved Fylkesarkivet i Hordaland og sittet som redak-
sjonsmedlem i Arkheion siden 2017. Hvem som skal fylle Rogers 
plass i redaksjonen fremover, er fortsatt uvisst.

Vi sier tusen takk til Roger for den innsatsen han har lagt ned 
for Arkheion. Takk for laget, og lykke til videre!

AV SINDRE VIK OG HEIDI MEEN, REDAKSJONEN 

ARKIVDAGEN 2020 – FRITID 

TIPS OSS!
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KAI-NETTVERKET 

KAI-
KONFERANSEN 
2020
Sett av datoen! Årets KAI-konferanse avholdes i Oslo 
tirsdag 15. og onsdag 16. september 2020. Oslo byarkiv 
og Arkivforbundet er vertskap på årets viktigste samling 
for kommunale arkivinstitusjoner fra hele landet. 

KAI-konferansen er de kommunale arkivinstitusjonenes 
viktigste møteplass og ble første gang arrangert i 1988. 
I år er Arkivforbundet for første gang medarrangør.

«DANNING I DAG – HISTORISK I MORGEN»
Tittelen på årets konferanse er «Danning i dag – historisk i 
morgen». Vi ønsker å skape en konferanse som tar for seg arkiv 
fra danning til depot. Den skal få frem sammenhengen mellom 
danning av arkiv i dag og historisk arkiv i morgen, løfte fram 
muligheter og utfordringer for framtidas arkiver og arkivarer, 
drøfte muligheter for oss og brukerne og gi fornyet tro på egen 
rolle. Vi ønsker debatt om arkivenes samfunnsrolle og visjoner 
for framtida.

VARIERT PROGRAM OG MANGE STEMMER 
Programmet blir variert. Hovedinnledningene tar for seg kom-
munearkivenes samfunnsoppdrag og retten til å bli husket versus 
retten til å bli glemt, med tittelen «Kan vi ikke bare glemme det?». 
Arkiv-Norge består av mange stemmer. To panelsamtaler med 
temaene «Hvem er arkivene til for?» og «Arkivsektoren 2030» 
vil trekke inn ulike stemmer fra arkivmiljøet og utenfra. Hvem er 
våre oppdragsgivere, og hva mener brukere, programleverandører, 
forskere, journalister, slektsforskere, politikere, studenter, naboer i 
konflikt eller barnet med barnevernsmappen? Store utfordringer 
venter med arbeidsdeling, fellesløsninger og digitalisering – hvor-
dan ser framtida ut?

Seks parallellsesjoner vil favne bredt om de kommunale arkivenes 
arbeidsområder:

1. Formidling mot barn og unge
2. Samarbeid og fellesløsninger
3. Digitalisering og automatisering
4. Dokumentforvaltning
5. Digital langtidsbevaring
6. Rettighetsdokumentasjon og innsyn

VULKAN ER STEDET
Konferansen vil holdes på Scandic Vulkan og Vulkan Arena i 
Oslo 15.–16. september 2020. 

Tirsdag 15. september blir det arrangert festmiddag med arkiv-
faglige og kulturelle høydepunkter!

De tradisjonelle møtene legges til mandag 14. september i Oslo 
byarkiv. Oslo byarkiv holder til i Nora bryggeriers gamle lokaler 
i Maridalsveien 3, bare et steinkast fra Vulkan. Hit kommer du 
lett med kollektivtrafikk, og det er parkeringshus ved hotellet. 

Call for papers er avsluttet, men kom gjerne med innspill til komiteen.  
Følg med på kaikonferansen.com for program, påmelding og  
overnatting.

TEKST: JOHANNE BERGKVIST, OSLO BYARKIV

For mer informasjon: acos.no

Gode digitale publikumstjenester, rask saksbehandling og enkel gjenfinning 
av informasjon krever et strukturert arkiv. Med WebSak kan du tilby ulike 
brukergrupper rask, enkel og sikker tilgang til informasjon. Vi har solid 
fagkompetanse og hjelper deg gjerne i ditt digitaliseringsarbeid.

Ditt digitale fundament

ÅRETS KAI-ARRANGØRER: Oslo byarkiv og Arkivforbundet inviterer til årets KAI-konferanse. 
Arrangørene er bak fra venstre Kjetil Landrog fra Arkivforbundet, Mona Thomassen og Kristin Sørby 
fra Moderne seksjon i Oslo byarkiv og foran fra venstre Johanne Bergkvist og Cecilie Lintoft fra 
Historisk seksjon i Oslo byarkiv. Foto: Caroline Juterud, Oslo byarkiv.
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ARKIVFELTET ARKIVFELTET

Tar vi en titt i Arkheion-blader utgitt for ti og tjue år siden, får vi en pekepinn på hva som 
sto på dagsorden den gang. Overraskende mye gir gjenklang i dag. Behovet for dekkende 

beskrivelser av utfordringer og ønsket utvikling på arkivfeltet er stadig aktuelt.

Det er ikke bare Arkheion som har forandret seg 
de siste 20 årene. Det samme gjelder samfun-
net generelt og arkiv spesielt. Det har skjedd 
enormt mye på disse årene, ikke minst når det 
gjelder fremveksten av sterke KAI-institusjo-
ner. Samtidig ser vi at nå det gjelder spørsmål 

rundt arkivmelding, arkivlov og arkivstrategi, er det intet nytt 
under solen. 
 
VÅREN 2000 – ABM-MELDINGEN 
For nøyaktig 20 år siden, våren 2000, var Arkheion et informa-
sjonsblad for fem institusjoner, og Sigve Espeland (IKA Rogaland) 
var bladets redaktør. I denne utgaven var gjennomgangstema 
den såkalte ABM-meldingen, det vil si St.meld. 22 (1999–2000) 
Kjelder til kunnskap og oppleving. 

Gudmund Valderhaug, som den gang jobbet ved IKA Horda-
land og var leder for LLP (Landslaget for lokal- og privatarkiv), 
fulgte da opp med innlegget «Eit godt dokument for arkiva 
utanfor Arkivverket? Merknader til stortingsmelding om arkiv, 
bibliotek og museum». Konklusjonen i det fire siders tettskrevne 
innlegget var at stortingsmeldingen ikke var et dårlig dokument 
for arkivene utenfor Arkivverket, men at det var viktig å korigere 
visse mangler – for eksempel når det gjaldt privatarkiv: 

«Den store innsatsen som er gjort av fylkeskommunale og kom-
munale arkiv og av ei rekkje bibliotek og museum, blir ikkje 
nemnt. Faktisk er det slik at hovudtyngda av privatarkivarbeidet 
skjer utanfor Arkivverket», skrev Valderhaug. Han understreket 
at en vellykket strategi for bevaring av privatarkiv må bygge på 
et samspill mellom de statlige fylkeskommunale og kommunale  
forvaltningsnivåene, og inkludere både arkiv, bibliotek og  
museum. «Fylkeskommunane vil t.d. kunne spele ei viktig rolle 
som regionale koordinatorar i ein slik strategi, slik dei gjer det 
på museums- og biblioteksektoren. Men det er ein føresetnad 

at fylkeskommunane får dei nødvendige signala om at dette er 
ønskjeleg.» 

Dette vet vi at det nyeste lovutkastet har tatt høyde for. 

Valderhaug påpekte også at behandlingen av hele den kommu-
nale arkivstrukturen var mangelfull: «Det er ikkje gitt at den 
interkommunale modellen som er dominerande i dag, vil vere 
den beste også i framtida. Det finst erfaringar som tyder på at 
det kan vere vanskeleg å integrere store kommunar i IKAer, når 
spranget til dei minste kommunane blir stort. Det er liten tvil 
om at store byar som Oslo, Bergen og Trondheim er best tente 
med eigne byarkiv.»

Kjetil Masdalen fra Aust-Agder Arkivet skrev også utførlig om 
meldingen – med de kommunale arkivene i fokus. Han avsluttet 
slik: 

«Det er slående hvordan stortingsmeldinga her mangler evne 
til å ta organisatoriske grep og å tenke strategisk. De omfatten-
de utfordringene innenfor kommunal og privat sektor når det 
gjelder å ta vare på vårt arkivmateriale, avspises med å frasi seg 
ansvar, vise til gjeldende lover og forskrifter og å antyde at det 
kan bli gitt almisser. Departementet evner ikke å se mulighet- 
ene i det ”kommunale arkivverket” som er i ferd med å utvikle 
seg. Departementet har ikke forstått betydningen av å satse på 
etablerte og etablerende strukturer. Og departementet har ikke 
sett at privatarkivarbeidet bare kan bli systematisk og effektivt 
dersom det knyttes til disse strukturene. Det er skuffende at en 
melding som tar mål av seg til å trekke opp linjer for fremtidig 
samarbeid om bruk av moderne datateknologi i formidling av 
kunnskap og informasjon, ikke makter å se strukturer i samfunnet 
som en slik målsetting kan tuftes på.» 

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKSJONEN

TILBAKEBLIKK OG 
(ARKIV)MELDINGER 

VÅREN 2000: I denne utgaven var ABM-meldingen et gjennomgangstema.  
Spørsmålet var om dette var et godt dokument for arkivene utenfor 
Arkivverket. 

VÅREN 2010: Artiklene spente fra kunstnerarkiver til elektroniske saks-/arkivsystemer 
– inkludert en sak om behovet for en egen melding for arkivfeltet. Utforming ved 
grafisk designer Karin Wiwe. 
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VÅREN 2010 – BEHOV FOR ARKIVMELDING 
Våren 2010 hadde antallet medeiere i Arkheion økt til 17. Bård 
Raustøl (IKAVA) og Inge Manfred Bjørlin (AAks) var redaktører, 
sakene var mangfoldige, og bladet hadde fått farger. 

«Arkivlandskapet har endret seg dramatisk siden ABM- 
meldingen. Landskapet var skjevt beskrevet allerede da, og mye 
har skjedd siden», skrev Kjetil Reithaug fra IKAVA i innlegget 
«Arkivmelding – tiden er inne for en dyd av nødvendighet».  
Men som Ranveig Låg Gausdal, nåværende styreleder i Arkiv- 
forbundet, skriver i et annet innlegg i denne utgaven av Arkheion, 
kom heller ikke denne meldingen med en dekkende beskrivelse 
av utfordringer og ønsket utvikling for feltet.  

«Det er mange som har hevet røsten for en egen arkivmelding: 
organisasjoner som LLP og enkeltpersoner med faglig tyngde 
og pondus. Jeg slutter meg til rekken: gi oss en arkivmelding – 
arbeidet bør komme i gang raskt og den må gi et balansert bilde 
av dagens arkivlandskap. 

Meldingen må inneholde store, og passende, vyer for fremtiden, 
og den må bidra til å sikre en helhetlig, nasjonal arkivpolitikk. 
Denne nasjonale politikken må ta alle typer arkiv like alvorlig, 
både de statlige, fylkeskommunale, kommunale og de private. 
Politikken må ta hensyn til at det finnes både utfordringer og 
løsninger utenom det statlige arkivverket. Politikken må også 
ta inn over seg at det finnes et tungt, stort og viktig arkivmiljø 
utenom det statlige arkivverket. Miljøet utenfor arkivverket både 
støtter og utfordrer, og dermed supplerer, arkivverket.» 

Noen år etter kom Arkivmeldingen, det vil si Meld. St. 7 (2012–
2013) Arkiv. Men som nåværende styreleder i Arkivforbundet 
skriver i innlegget «Nasjonal strategi for arkivfeltet» i dette bladet, 
kom heller ikke den med en dekkende beskrivelse av utfordringer 
og ønsket utvikling i feltet. 

VÅREN 2020 – NY LOV, ORGANISERING OG STRATEGI 
Den 2. desember 2019 var det høringsfrist på utkastet til ny arkiv-
lov. 160 høringsuttalelser kom inn – deriblant fra KAI-miljøet. 

Uttalelsene kan leses på reg jeringen.no/no/dokument/hoyringar.
Som kjent foreslår utvalget Nasjonalarkivet som nytt navn på 
Arkivverket, som også omtales som direktorat i arkivsektoren. 
Til dette svarer Arkivverket: «Vi synes det er tidsriktig å omtale 
den virksomhet som Arkivverket gjør som myndighetsorgan og 
faglig utviklingsaktør som direktoratsoppgaver. Oppgavene er 
ikke utførlig beskrevet i utredningen, men hvordan vi løser våre 
oppgaver ivaretas også gjennom tildelingsbrev og i styringsdia-
logen med departementet. Presisering av oppgaver kan avklares 
innenfor denne rammen.» 

Kulturdepartementet gjennomgår nå høringssvarene og vurderer 
oppfølgningen videre. 

På ledersamlingen for arkivsektoren i februar i år var organise-
ring for et samlet og sterkt arkivfaglig miljø et av temaene, og i 
tillegg jobber Arkivforbundet med å få satt i gang arbeidet med 
en nasjonal og politisk forankret strategi for hele arkivsektoren. 
Fortsettelse følger. 

ANNO 2000 og 2010: 
Gudmund Valderhaugs innlegg  
i Arkheion nummer 1 fra 2000 
til venstre og Kjetil Reithaugs 
innlegg i Arkheion nummer 1 
2010 til høyre.

På nettsiden arkheion.no kan 
tidligere utgaver leses i sin helhet. 

For 20 år sidan hadde eg ein artikkel i Arkheion med tittelen «Eit godt 
dokument for arkiva utanfor Arkivverket?» Eg drøfta her nokre av 
tiltaka i den såkalla ABM-meldinga (St.meld. nr. 22/99-00). Som 
tittelen kanskje avslører, var eg kritisk til at behandlinga av fleire av 
dei arkivpolitiske utfordringane var «prega av ei overfokusering på 
det statlege Arkivverket, slik at dei andre delane av arkivsektoren blir 
usynleggjorde. Dette gjaldt elektroniske arkiv, personsensitive arkiv 
og privatarkiv, og eg stilte spørsmål ved kva signal neglisjeringa av 
innsatsen og oppgåvene til den kommunale arkivsektoren på desse 
felta gav til kommunale og fylkeskommunale leiarar.

Artikkelen argumenterte for opprettinga av eit uavhengig samordningsorgan for arkiv, bibliotek 
og museum som kunne fordele midlar til bevaring av privatarkiv og arkivutviklingstiltak. 
Dette var ikkje ukontroversielt (dåverande riksarkivar John Herstad var ein sterk motstandar 
av eit slikt organ, og han likte dårleg at LLP ved eit tidlegare høve hadde tatt til orde for eit 
«Norsk arkivutvikling»), men for LLP og det kommunale arkivmiljøet var det den gongen 
viktig å redusere maktkonsentrasjonen i Riksarkivet. Vi hadde «i lang tid etterlyst ein instans 
med arkivfagleg kompetanse, som kan gi støtte til og følgje opp arkivfaglege prosjekt utanfor 
det statlege Arkivverket», og ønskte at «det organet som står for tildelinga [til privatarkiv], 
opptrer uavhengig av dei eksisterande arkivstrukturane». 

ABM-utvikling vart oppretta og spela nokre få år ei viktig rolle for å utvikle arkivmiljøet, 
kanskje særleg når det gjaldt arkivformidling. Diverre fekk ABM eit kort liv (av årsaker eg 
ikkje skal skrive noko om her, la det berre vere sagt at verksemda hadde motstandarar som 
visste å utnytte politiske konjunkturar). Ansvaret for utdeling av tilskota til privatarkiv og 
arkivutviklinga vart først flytta til Kulturrådet, deretter til Arkivverket. 

Vi er dermed i ein situasjon som vi, for 20 år sidan, for all del ville unngå. Arkivverket har 
meir makt enn nokosinne: Dei er tilsynsorgan, arkivdepot og sit i tillegg med pengesekken 
og kan dermed styre retninga for arkivutviklinga. Ei slik rolleblanding er prinsipielt lite 
tilrådeleg. I tillegg er det slik at røynsla syner at dei gode ideane ofte oppstår utanfor, og i 
opposisjon til, etablerte maktstrukturar. 

Gudmund Valderhaug, pensjonert depotdreng, arkivlærar og arkivar

20 ÅR ETTER ABM-MELDINGA 
– TILBAKE TIL START MED HANDIKAP 
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ARKIVSTRATEGI

Det haster med å få satt i gang arbeidet med en nasjonal sektorstrategi 
for arkiv – et arbeid som må være politisk forankret slik at det blir 
regjeringens arkivstrategi. 

I september 2019 var vi vitne til at regjerningen lanserte 
sin strategi for biblioteksektoren. Med to departementer 
i ryggen og forankret hos ikke mindre enn tre stats-
råder så Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023. Rom 
for demokrati og dannelse dagens lys. Gjennom strategien 
ville regjeringen «bidra til å utvikle bibliotekene som 
synlige institusjoner i kommuner, skoler og lærings- 
institusjoner», het det seg blant annet. Strategien er 

forankret i det som oppsummeres i dokumentet som regjeringens 
bibliotekpolitikk. Tiltakene består i stor grad av formuleringer 
om hvordan Nasjonalbiblioteket som utviklingsaktør skal innrette 
sine virkemidler, både prosjekt- og utviklingsmidler og andre 
virkemidler, for å bidra til ønsket utvikling i sektoren. 

HVA MED ARKIVSEKTOREN? 
I arkivsektoren finnes ingen slik felles strategi. Egentlig kan vi 
ikke en gang snakke om at regjeringen har noen sammenheng-
ende formulert arkivpolitikk. Den såkalte Arkivmeldingen, Meld. 
St. 7 (2012–2013) Arkiv, er nå nesten ti år gammel, og heller 
ikke da den kom, utgjorde den noen godt dekkende beskrivelse 
av utfordringer og ønsket utvikling i feltet. 

Arkivlovutvalget leverte for et år siden sin utredning med forslag  
til ny arkivlov og begrunnelse for det. Selv om utredningen inne- 
holder mange verdifulle betraktninger om status og behov når 
det gjelder arkiv og dokumentasjonsforvaltning, så utgjør ikke 
et lovarbeid verken politikk eller strategi.

ØNSKET RETNING? 
Mangel på nasjonal politikk for ønsket utvikling på feltet, og 
strategi for å operasjonalisere en slik politikk, gjør fort at utvikling 
og veivalg spriker i mange ulike retninger. Dette forsterkes av 
at sektoren i seg selv består av mange ulike miljøer som styres 
på ulikt vis, og uten koordinering. Dette fører til en fragmentert 
utvikling. 

Samtidig står sektoren overfor svært store utviklingsbehov. I en 
slik situasjon er det særlig viktig å få på plass en strategi som peker 

ut ønsket retning. Det ville gi grunnlag for mer systematikk og 
bedre ressursutnyttelse i tildeling av prosjekt- og utviklingsmidler, 
og det vil gjøre det enklere for de mange små miljøene å gjøre 
veivalg som peker i samme retning for en samlet sektor. 

IKKE VENTE 
Det er som nevnt nettopp levert en omfattende utredning som 
grunnlag for utkast til ny arkivlov. Man kunne kanskje tenke seg 
at neste skritt da var å ferdigstille loven og tilhørende forskrifter, 
og at man først deretter vet hvilket grunnlag man skal formulere 
en strategi på. Det kan imidlertid gå lang tid før lovarbeidet er 
ferdigstilt, og med store utfordringer i sektoren og dessuten store 
bevilgninger til digitale fellesløsninger er det mer prekært enn 
som så å få staket ut retning for utviklingsarbeid på arkivområdet.
Arkivforbundet mener derfor det haster å få igangsatt arbeidet 
med en nasjonal sektorstrategi. Vi mener den må eies av Kultur- 
departementet og være politisk forankret, slik at den blir  
regjeringens arkivstrategi, på samme måte som regjeringen 
har en bibliotekstrategi. Dette vil være et av de viktigste opp-
følgingspunktene på Arkivforbundets liste overfor politikere og 
Kulturdepartementet i år, med sikte på at mandatet er klart og 
strategiarbeidet settes i gang i løpet av 2020.

TEKST: RANVEIG LÅG GAUSDAL, STYRELEDER I ARKIVFORBUNDET 

NASJONAL STRATEGI 
FOR ARKIVFELTET

Rom for demokrati  
og dannelse
Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023

StrategiKulturdepartementet

Kunnskapsdepartementet

” 
Mangel på nasjonal politikk for ønsket utvikling på 
feltet, og strategi for å operasjonalisere en slik 
politikk, gjør fort at utvikling og veivalg spriker i 
mange ulike retninger.

BIBLIOTEKSEKTOREN HAR DET: Nasjonal bibliotekstrategi 2020–2023, 
lansert september 2019. 

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM

Arkivløsninger som visualiserer  
din informasjon. I Norge. På norsk!

www.depona.no

• Vi er den eneste leverandøren av arkivløsninger som oppfyller   
 Arkivverkets  normer i Oslo.

• Vi er den eneste leverandøren som tilbyr fysisk arkivering i Oslo.

•	 Vi	er	ISO-sertifiserte	når	det	gjelder	kvalitet,	miljø	og	informa- 
	 sjonssikkerhet.

Visual	Archive	er	vårt	egenutviklede	arkivsystem	som	visualiserer	 
ditt	arkivmateriale.	Et	innovativt,	brukervennlig	og	kundetilpasset	 
system	for	håndtering	av	alt	fra	interne	fortegnelser	til	digital	 
arkivering. Ingen annen leverandør kan tilby samme brede utvalg 
innen	arkivforvaltning	for	kommuner	og	offentlige	organisasjoner.

Velkommen til Depona.
Arkivering slik det alltid burde være.

Depona	tilbyr	fysiske	og	digitale	arkivtjenester	for	kommuner,	 
bedrifter	og	offentlige	selskaper.	Vi	er	et	av	Nordens	ledende	 
bedrifter	spesialisert	på	arkivering,	og	noe	helt	spesielt...
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Utlysning av prosjekt- og 
utviklingsmidler med rammer 
og frister blir annonsert på 
Arkivverkets nettside når 
rammer og forutsetninger 
foreligger.

UTVIKLINGSMIDLER UTVIKLINGSMIDLER

Arkivverket deler hvert år ut prosjekt- og utviklingsmidler til arkivsektoren.  
I 2019 ble det gitt 12 millioner kroner i støtte til 34 prosjekter i ulike deler av landet. 

Totalt kom det inn 75 søknader med total søknadssum på 
30,7 millioner kroner. 

OFFENTLIG ARKIV – BEHOV FOR INNOVASJON 
Nesten 3 millioner kroner ble bevilget til innsatsområdet for 
offentlig arkiv, der det kom inn 16 søknader med en samlet søk-
nadssum på 9,6 millioner. Arkivverket understreker at søknads-
summen ikke gjenspeiler det reelle behovet for innovasjon innen 
dokumentasjonsforvaltning og arkiv i offentlig sektor. Kanskje 
avventer aktuelle søkere ny arkivlov og satsningen på innbygget 
arkivering som Arkivverket har satt i gang. 

Arkivverkets mål for området offentlig arkiv er velfungerende 
dokumentasjonsforvaltning og effektive metoder for digitalisering 
og publisering. De prioriterte derfor søknader som er nytenkende 
og tar i bruk ny teknologi innenfor disse områdene. KAI-institu-
sjonene Oslo byarkiv og Bergen byarkiv var blant søkerne som 
fikk innvilget sine søknader. Oslo byarkiv fikk støtte til kobling 
av eiendomsdata i digitaliserte kilder, mens Bergen byarkiv fikk 
midler til å sette i gang digital fornyelse for brukerorienterte 
tjenester i Bergen kommune. 

TILTAK FOR PRIVATARKIV
Arkivverket mottok også 59 søknader til privatarkivformål, og 
størsteparten av potten ble gitt ulike tiltak for privatarkiv. Bak-
grunnen er at Arkivverket har som overordnet mål at nasjonens 
arkiver skal representere en helhetlig dokumentasjon av samfunn 
og kultur, og at det skal være sterke og synlige arkivinstitusjoner 
og fagmiljøer i alle deler av landet. 

Prosjektet «Fra grasrota til Stortinget – å dokumentere politiske 
partier i en digital tid» mottok over 1 million kroner til å utvikle 

HVORDAN BLIR DET I 2020? 
I «Statsbudsjettet 2020 – tildelingsbrev til Arkivverket», datert 
19.12.2020, står det at Kulturdepartementets vil meddele øko-
nomiske rammer, forutsetninger og rapporteringskrav knyttet 
til forvaltningen av spillemidlene i eget tilsagnsbrev med økono-
miske rammer, forutsetninger og rapporteringskrav. Arkivverket 
melder at de, på bakgrunn av dette brevet, vil utarbeide kriterier 
og betingelser for prosjekt- og utviklingsmidlene. 

en metodikk for høsting, sikring og tilgjengeliggjøring av digitalt 
skapte arkiv fra politiske organisasjoner. Prosjektet er et samarbeid 
mellom Arbark, Museene i Akershus og Norsk industriarbeider-
museum. Med denne tildelingen signaliserer Riksarkivaren en 
sterk vilje til å satse på bevaring av digitale privatarkiv.

REGIONALE BEVARINGSPLANER 
Arkivverket har også prioritert å støtte opp under arbeidet med 
regionale bevaringsplaner, som er viktige byggesteiner for å få 
til et helhetlig og målrettet arbeid med å bevare og gjøre tilgjen-
gelig privatarkiv. Vestland og Agder fikk midler til å utarbeide 
bevaringsplaner for de nye fylkene, og Troms fikk støtte for å  
kunne gå sammen med Finnmark og utvikle arbeidet med privat- 
arkiv regionalt.

SENTRALE BEDRIFTSARKIVER 
2,5 millioner kroner ble gitt til arbeidet med arkiver etter norsk 
næringsliv. Bedriftsarkiver er ofte omfattende og komplekse, og 
krever store ressurser. De utgjør også en helt sentral del av vår 
samfunnsdokumentasjon og er uunnværlige kilder til forståelsen 
av norsk samfunnsutvikling.

Norsk sjømatarkiv og Norsk bergindustriarkiv gjør nye strate-
giske og metodiske grep for å ansvarliggjøre næringene og sikre 
bedre finansiering og tilgang til arkivene. Begge fikk midler til 
å fortsette arbeidet. 

Av andre prosjekter som ble støttet, kan vi nevne bevaring og 
digitalisering av Arkiv i Nordland sitt arbeid med Norsk Jernverk 
AS i Mo i Rana. 

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKSJONEN 

MÅL & MIDLER  
ARKIVUTVIKLINGSMIDLER 

FRA ARKIVVERKET

KILDE: arkivverket.no/arkivutvikling/utviklingsmidler-for-arkivsektoren

Riksarkivaren disponerer prosjekt- og utviklingsmidler for 

tiltak som styrker sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets 

arkiver. Målgruppen er offentlige og private arkivinstitusjoner, 

faglige interesseorganisasjoner og andre aktører som arbeider 

med dokumentasjonsforvaltning og arkiv. Statsforvaltningen 

og Arkivverket kan som hovedregel ikke være prosjekteiere 

og tilskuddsmottakere, men kan være samarbeidspartnere i 

utviklingsprosjekter.

” Arkivverket har som overordnet mål at  
nasjonens arkiver skal representere en  
helhetlig dokumentasjon av samfunn og  
kultur, og at det skal være sterke og   
synlige arkivinstitusjoner og fagmiljøer 
i alle deler av landet.
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Oslo byarkiv har blitt tildelt utviklingsmidler fra Arkivverket for å jobbe med kobling av digitaliserte eiendomskilder. 

Søk etter opplysninger om eiendom og bygninger 
representerer en vesentlig andel av forespørsler om 
arkivkilder. Brukerne av slike opplysninger spenner 
fra privatpersoner, forskere, studenter, eiendoms-
forvaltere og byggebransjen til offentlig forvaltning. 
Kilder til opplysninger om fast eiendom er av de eldste 

og vanligste kildene i både statlige og kommunale arkiver. Det 
finnes i tillegg adskillig med eiendoms- og bygningsinformasjon 
med opphav i gamle kilder i offentlige registre. 
 
ULIKE MATRIKKELSYSTEMER OG ENDREDE GRENSER 
Å knytte informasjon til riktig eiendom er imidlertid komplisert. 
Det har vært ulike matrikkelsystemer i bruk i løpet av de siste 
århundrene. For Oslos del var det for eksempel et grunnummer- 
system i bruk fra 1736 til 1844. Det ble avløst av et matrikkelsystem 
basert på gatenavn og husnummer, og først i 1980 ble dagens 
gårds- og bruksnummer innført. Endringer i eiendomsgrenser, 
som delinger eller sammenslåinger, gjør det også vanskelig å knytte 
eiendomsopplysninger til riktig eiendom. Det samme gjelder 

veiledning fra en arkivinstitusjon. Hva om det var noe som 
knyttet sammen oppmålingsprotokollen, panteboka og andre 
kilder til historisk eiendomsinformasjon slik at man kunne få treff 
i de viktigste kildene ved ett søk, og i tillegg kunne få plassert 
eiendommen på et kart?
 
METADATABERIKELSE OG FELLES DATASETT 
Gjennom Digitalarkivet har vi nå én felles plattform for publi-
sering av digitalisert arkivmateriale. Men det er gjennom me-
tadataberikelse og bruk av felles datasett vi virkelig kan utnytte 
potensialet og gi kildene våre luft under vingene.
 
Oslo byarkiv søkte derfor om støtte til et arbeid med å koble 
sammen metadata og registeropplysninger fra egne og andres 

omadresseringer, ommatrikulering, byutvidelser og kommune- 
sammenslåinger, og så videre.
 
HVOR LÅ…? 
I en pantebok i Riksarkivet kan man for eksempel lese at kjøpmann 
Andresen i Christiania selger en del av sin løkke Holmen til en 
politibetjent Bakke, med henvisning til en oppmålingsforretning 
av 2. august 1844. Oppmålingsprotokollene finnes i Oslo byarkiv. 
Her kan vi finne oppmålingsforretningen, inkludert et målekart. 
Kartet er omrisset av tomta som blir skilt ut. Det eneste som for-
klarer beliggenheten, er at den grenser til Kolstads tomt i sør, til 
Andresens gjenværende løkke i vest, mot Pipervikens Strandgate 
i øst og mot nord til «Ny Gade». Tomta får matrikkelnummer 
4 til løkkene, litr. e. Senere får den matrikkelnummer 2 Engen, 
ifølge oppmålingsprotokollen.
 
Det kreves en nokså spesialisert kompetanse for å finne ut at tomta 
ligger på det som i dag er Nobels Fredssenter / Vestbanetomta. 
Den jevne bruker har ikke slik kompetanse, og er avhengig av 

kilder, og lage en modell eller et verktøy for slike koblinger som hele 
sektoren kan ha bruk for. Prosjektet må ha et nært samarbeid med 
Arkivverket, og vi ønsker å knytte oss til andre arkivinstitusjoner 
også. Vi har i tillegg som mål å involvere Plan- og bygningsetaten 
i Oslo, både som brukere av historisk eiendomsinformasjon og 
som forvaltere av eiendomsdata.
 
Prosjektet er i oppstartsfasen. Vi håper å komme ordentlig i gang 
fra høsten av, og prosjektet skal etter planen avsluttes høsten 2021.

TEKST: ØYSTEIN EIKE, OSLO BYARKIV

KOBLING AV 
EIENDOMSOPPLYSNINGER ”Hva om det var noe som knyttet sammen oppmålingsprotokollen, panteboka og 

andre kilder til historisk eiendomsinformasjon slik at man kunne få treff i de viktigste 
kildene ved ett søk, og i tillegg kunne få plassert eiendommen på et kart?

UTVIKLINGSMIDLER UTVIKLINGSMIDLER

EIENDOMSOPPLYSNINGER: Utsnitt fra Oppmålingsprotokoll fra arkivet etter Oslo oppmålingsvesen, Oslo byarkiv.

MARIDALSVEIEN: Bygningen som i dag huser Oslo byarkiv tilhørte tidligere Nora bryggerier. 
Illustrasjonen er hentet fra arkivet etter Plan- og bygningsetaten i Oslo, Oslo byarkiv. 
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I desember 2019 fikk ABM-media AS arkivutviklingsmidler fra Arkivverket til et forprosjekt for å kartlegge mulighetene 
for å etablere ett felles arkivfaglig tidsskrift i Norge. Gevinsten kan være et felles, tydelig talerør for arkivsektoren. Et blad 
som vil havne på ministerens bord og bidra til å løfte arkivdebatten i Norge.

ETT FAGTIDSSKRIFT 
FOR ARKIV I NORGE? 
ET FORPROSJEKT 

«EN STJERNE I MARGEN. SEKS FATTIGE 
KVINNERS KAMP FOR STEMMERETTEN» 

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKSJONEN 

UTVIKLINGSMIDLER

Prosjektet har oppstart i januar 2020 og varighet ut 
september, og foregår i samarbeid med Arkheion. 
Prosjektleder er Heidi Meen. Midlene vil først 
og fremst bli brukt til å frikjøpe prosjektleder fra 
hennes stilling i Vestfoldarkivet. Heidi Meen er 
også nestleder i styret i ABM-media og redaktør 
i Arkheion. 

HVORFOR ETT FAGTIDSSKRIFT? 
Arkivsektoren er en sammensatt sektor, med varierende stør-
relse på virksomhetene, ulike organisasjonsmodeller, økonomi 
og oppgaveporteføljer. Arkiv skapes, bevares og behandles i en 
rekke ulike institusjoner, deriblant Arkivverket, kommunale 
arkivinstitusjoner, private stiftelser, bedrifter, organisasjoner, 
museer og bibliotek. Men utfordringene vi i dag står overfor, er 
uansett noe sektoren og fagfeltet har til felles. I konkurransen 
om midlene og oppmerksomheten til beslutningstakerne gjelder 
det å bli hørt og sett.  

Tanken er at et samarbeid mellom dagens arkivfaglige publika-
sjoner om ett felles blad vil kunne gi en større gjennomslagskraft 
enn det for eksempel Arkheion, Arkivråd, Nordisk Arkivnyt, 
Tidsskriftet arkiv og Arkivforum klarer i dag. Gevinsten kan være 
et felles, tydelig talerør for arkivsektoren. Et blad som vil havne 
på ministerens bord og bidra til å løfte arkivdebatten i Norge.

Dette bladet vil kunne inneholde både artikler og fagstoff av 
allmenn karakter og fagfellevurderte artikler (eller for eksempel 

et sammendrag på trykk, mens de kan leses i sin helhet på nett). 
Da styreleder og nestleder i ABM-media i fjor sonderte inter-
essen for dette i samtaler med Arkivverket, Arkivforbundet og 
Norsk Arkivråd og på Arkheions eiermøte (KAI-institusjoner), 
var mottakelsen positiv. Det kan virke som tiden er moden og 
interessen stor. Men det er et langt lerret å bleke, og det er dette 
forprosjektet handler om. 

HVA SKAL TIL? 
Forprosjektet skal munne ut i en rapport som kan fungere som 
et grunnlag for veien videre. Rapporten må si noe om eierskap, 
innhold, økonomi, støtteordninger, redaksjon, framdriftsplan 
og videre ansvar. Dette vil kreve ytterligere møter med dere i 
miljøet, samt annen research. Hensikten da er selvsagt å hente 
inn informasjon, inspirasjon, ønsker og andre innspill, samt få 
oversikt over aspekter av praktisk, juridisk og økonomisk art. 

AKTUELT

I tillegg til selve arkivdepotet 
har selskapet behov for mer 
plass til teknisk infrastruktur 
og kontorarbeidsplasser.

INNSPILL FRA DERE 
Forprosjektet vil i første omgang dreie seg om kontakt med 
relevante aktører, kartlegging av ønsker og muligheter for  
et samarbeid, samt kartlegging av hvordan dette kan 
gjennomføres og organiseres. Relevante aktører er blant 
annet Arkivforbundet, Arkivverket, KAI-miljøet, Norsk 
Arkivråd, fagmiljøet på OsloMet og Arkivarforeningen. 
Også andre oppfordres til å komme med innspill. 

Framtiden ligger i smarte lagringssystemer

Compactus® Dynamic II
Compactus® Dynamic II er neste generasjon av 
smarte mobile drivsystemer. Systemet er utstyrt 
med et nytt betjeningspanel, en RFID / NFC-leser 
og trådløs kommunikasjon mellom vognene. Med 
Dynamic II-appen kan du konfigurere funksjoner og 
systeminnstillinger.
 
• Fornyest brukergrensesnitt
• Dynamic II App
• Ekstra sikkerhetsfunksjoner
• RFID / NFC-leser

Vil du vite mer? 
Kontakt oss

+47 400 04 740
info@bruynzeel.no
www.bruynzeel.no

Stemmerett for kvinner var en av de første store kampsakene for feministiske bevegelser,  
og ble et tema i Norge fra 1880-årene. Fra 1910 kunne kvinner stemme og bli valgt  
på lik linje som menn ved kommunevalget, og fra 1913 også ved stortingsvalg. Dette  
regnes ofte som innføring av alminnelig stemmerett i Norge.
 
Men folk som mottok fattigstøtte kunne fortsatt ikke stemme. Boka handler om seks 
kvinner som ikke fant seg i å bli fratatt sine politiske rettigheter fordi de mottok sosiale 
ytelser, og som derfor klaget på at de ikke fikk stemme ved kommunevalget i 1916. Deres 
kamp bidro til at Stortinget i 1919 opphevet bestemmelsen som hindret folk som mottok 
fattigstøtte i stemme. Først da kan vi snakke om alminnelig stemmerett for virkelig alle. 

I boken kommer vi tett på i fine portretter av seks modige kvinner og deres til dels  
dramatiske livshistorier. Fortellingene er basert på kilder i Oslo byarkiv og andre arkiv- 
institusjoner, samt dialog med etterkommere. Forfatterne arbeider til daglig i Byarkivet. 

SKREVET AV:  Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist

UTGITT AV:  Oslo byarkiv, 2020

ISBN:  9788299757362 

PRIS:  100,- 

NY BOK
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RETTIGHETSDOKUMENTASJON RETTIGHETSDOKUMENTASJON

er innholdet lagret i elektroniske fagsystem. 
Karakterutskrift fra systemene kan foretas, 
men ikke nødvendigvis i en form som vil 
bli godkjent av tredjepart. Slik utskrift vil 
kun være mulig så lenge systemet er til-
gjengelig – i praksis i noen år eller inntil 
systembytte. Da fagsystemer ikke er god-
kjent som arkiv, har enkelte virksomheter 
automatisk overført karakterutskriftene til 
elevmapper i sak-/arkivsystem, men også 
her uten formular og signaturer. 

Så lenge fagsystemene er i drift og tilgjenge- 
lige, benyttes disse også aktivt for gjenfin-
ning i tilfeller hvor tidligere elever ikke kan 
gi nøyaktig informasjon om når de gikk ut 
av videregående skole, hvilken studieretning 
og linje de gikk på, eller hvilken skole de 
var elev ved. 

KARAKTERFORESPØRSLER I ARKIVDEPOT
Vårt arkivdepot mottar i størrelsesorden 
600 karakterforespørsler årlig. Dette kom- 
mer fra personer som

• har mistet sitt opprinnelige vitnemål/ 
 kompetansebevis.

• ikke har fullført videregående skole og  
 er avhengige av en samlet oversikt over  
 fag og karakterer vedkommende har, til 
 bruk i realkompetansevurdering, søknad
 til utdanning eller jobb.

• har tatt opp igjen fag som privatist i 
 ettertid eller tatt nye fag, og kvalifiserer
 til å få utstedt vitnemål. 

Skolene har hatt ulik praksis for å sikre 
dokumentasjon for bruk i ettertid – avlevert 
eller deponert til arkivdepot. Før det ble 
vanlig å ta kopi av vitnemål og kompetan-
sebevis, finnes dokumentasjon i form av 
eksamensprotokoller på papir. Her utstedes 
et nytt dokument der arkivdepot tar avskrift 
av protokollen.

En annen praksis er at skolene har tatt kopi 
av originaldokumentasjonen elevene har 
fått med formular og signaturer. Henven-
delser på dette materialet byr sjelden på de 
store utfordringene.

Der hvor skolene ikke har arkivert papir-
versjon av vitnemål og kompetansebevis, 

Begrepet rettighetsdokumen-
tasjon kan def ineres som 
«dokumentasjon vedrørende 
lovbestemte rettigheter for 
enkeltpersoner eller grupper 
av personer». Dokumenta-

sjonsplikten fremgår av opplæringsloven 
med forskrifter. 

I denne artikkelen vil jeg vektlegge doku-
mentasjon av karakterer i videregående 
skole, og utfordringer med bevaring av disse 
i en form som gjør at dokumentasjonen 
enkelt kan gjenbrukes, og at det ikke kan 
stilles spørsmål ved dennes autentisitet. 

RETTEN TIL DOKUMENTASJON
Forskrift til opplæringsloven stadfester en 
rett til vurdering for blant annet elever, 
lærlinger, praksisbrevkandidater og lære-
kandidater i offentlig videregående opp-
læring. Retten til vurdering innebærer en 
rett til dokumentasjon av opplæringen. 
Dokumentasjonen utstedes normalt i form 
av et vitnemål eller kompetansebevis.

Vitnemål eller kompetansebevis utstedes 
per dags dato i papirform på fortrykte blan-
ketter med fysiske signaturer som bevis på 
hvilken kvalifikasjon vedkommende har 
oppnådd. Den enkelte elev har selv ansvaret 
for å ta vare på denne dokumentasjonen, 
men eleven har krav på å få utstedt duplikat 
som erstatning for originalen ved behov.   

Formålsparagrafen i arkivloven peker blant annet på viktigheten av å sikre arkiver som inneholder 
rettighetsdokumentasjon og viktig forvaltningsmessig dokumentasjon. Innen virksomhetsområdet utdanning 

skapes det store mengder dokumentasjon i disse kategoriene både hos kommuner og fylkeskommuner.

TEKST: INGVILD SVEEN, INNLANDET FYLKESARKIV / IKA OPPLANDENE  

VITNEMÅL OG 
KOMPETANSEBEVIS  

HVORDAN SIKRE RETTEN 
TIL AUTENTISK DOKUMENTASJON?

ET VITNEMÅL er dokumentasjon på at du 

har fullført og bestått videregående opp-

læringsløp som gir studiekompetanse 

og/eller yrkeskompetanse. 

ET KOMPETANSEBEVIS  er dokumentasjon 

på at du har fullført ett eller flere fag, eller 

deler av videregående opplæring, som ikke 

kvalifiserer for et vitnemål.
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tilgjengelig i en nasjonal portal – lignende 
vitnemålsportalen, slik at de(n) som har 
behov for dokumentasjonen, kan gis tilgang 
til å laste den ned. Dokumentasjonen bør 
også overføres i strukturert form. I hoved-
sak er det ønskelig at all dokumentasjon 
kan fremlegges elektronisk i stedet for det 
som så langt har vært praksis med bruk av 
attesterte kopier. 

En portal bør i tillegg favne de som ikke 
har fullført videregående opplæring, med en 
oversikt over alle fag med karakterer ved-
kommende har tatt. Dette vil på sikt kunne 
begrense utfordringene skolene og arkiv- 
depot har med å fremskaffe dokumentasjon 
fra tidligere og nåværende reformer på en 
måte som sikrer autentisitet og gjenbruk. 

VIRKSOMHETENS EGNE BEHOV
Skoleeier har en plikt til å kunne doku-
mentere at den enkelte har fått opplæring 
i henhold til opplæringsloven. Dette er 
kanskje spesielt viktig for personer som 
ikke har fullført og bestått videregående 
opplæring. Det er større sannsynlighet for 
at disse personene vil kunne fremme erstat-
ningskrav overfor skoleeier for eksempelvis 
mangelfull eller ikke tilpasset opplæring. 

MODERNISERING
Noen av utfordringene som nevnt over 
er fremmet overfor både Utdanningsdi-
rektoratet og Kunnskapsdepartementet. 
Kanskje er det behov for å modernisere 
regelverket, slik at det er bedre tilpasset 
en digital verden?

varierer fra lærested til lærested. Vi har i 
senere tid oftere måtte kontakte lærested 
direkte for å forklare «situasjonen». Det 
samme gjelder Helsedirektoratet hvor det 
søkes om autorisasjon. 

Skal en søke om autorisasjon som helse-
fagarbeider på egen hånd, kreves det at 
alle dokumenter er skannede fargekopier 
av originaldokumentene. Der originaldo-
kumentene har gått tapt, og hvor det beste 
arkivdepot kan fremskaffe, er en karakter-
utskrift fra et fagsystem uten formular og 
signaturer, vil dette skape problemer med 
å få autorisasjon. Det kan da medføre at 
vedkommende ikke kan utøve yrket sitt. 

OVERGANG FRA ANALOG TIL ELEKTRONISK
Kravene til autentisk dokumentasjon blir 
stadig strengere, da ny teknologi gjør det 
enklere å forfalske dokumentasjon. Dette 
stiller strengere krav til både fagsystem og 
prosesser knyttet til arkivdanning. Fagsys-
temene kan ikke tas vare på til evig tid, så 
desto viktigere blir det å arkivere informa-
sjonen fra systemene i en form som gjør 
at dokumentasjonen kan gjenbrukes og 
fremstår autentisk. 

Vil vi ha de samme utfordringene med 
autentisk dokumentasjon i det nye skole- 
administrative systemet Visma InSchool, 
som de videregående skolene nå skal ta i 
bruk? Visma InSchool erstatter blant an-
net Extens og Sats, og så langt vi er kjent 
med, kan det tyde på at vi har tilsvarende 
utfordringer her som i eldre systemer. 

MULIGE LØSNINGER FOR FREMTIDEN 
På kort sikt kan en løsning være å arkivere 
en skannet fargekopi eller en elektronisk 
generert versjon med formular, gjerne elek-
tronisk signert, lik vitnemålet/kompetan-
sebeviset eleven får utstedt. Den samme 
elektroniske fargekopien bør i tillegg være 

BETJENING AV KARAKTERFORESPØRSLER 
For å betjene karakterforespørsler må arkiv- 
depot i mange tilfeller sammenstille doku-
mentasjon fra flere av kildene nevnt over, 
og det kan være svært utfordrende. Skole-
reformene Reform94 og Kunnskapsløftet 
medførte endring av offentlige fagkoder, 
det vil si alfanumerisk kode for et fag eller 
en eksamen i ett fag / flere fag (tverrfaglig), 
noe som kompliserer dette ytterligere. 

I tillegg benyttes klassebetegnelser, kodeverk 
og forkortelser i utskriftene fra fagsystemene 
uten tilhørende forklaring. Dette er doku-
mentasjon som fagpersoner i skolen forstår i 
dag, men som det ikke er gitt at blir forstått 
om noen tiår. 

AUTENTISITETSPROBLEMATIKK
Et autentisk dokument er et dokument som 
er hva det utgir seg for å være. Informa-
sjonen må tas vare på slik at den har verdi 
som bevis «for all fremtid», noe jeg vil si 
er selve kjernen i arkivering. Vi må kunne 
stole på at arkivert dokumentasjon er ekte/
pålitelig, komplett og uendret.  

Vitnemål og kompetansebevis benyttes 
til søking på høyere utdanning, eller i for-
bindelse med jobbsøknader. Det fremgår 
ikke klart på alle de elektronisk arkiverte 
karakterutskriftene fra fagsystemene at de 
er vitnemål eller kompetansebevis, grunnet 
blant annet manglende «heading», formu- 
larer og signaturer. Flere læresteder, og også 
direktorat, stiller derfor spørsmål ved disse 
dokumentenes autentisitet. 

Samordna opptak har gjort oppmerksom 
på at det er universitetet eller høgskolen 
søkeren har på 1. plass, som behandler søk-
nad om opptak, og ikke Samordna opptak. 
De vil anbefale at lærestedene godkjenner 
dokumentasjon uten formular og signaturer, 
men vår erfaring som arkivdepot er at dette 

”
For å betjene karakterforespørsler må arkivdepot i mange tilfeller sammenstille 
dokumentasjon fra flere av kildene nevnt over, og det kan være svært utfordrende.

”
I hovedsak er det ønskelig at 
all dokumentasjon kan fremlegges 
elektronisk i stedet for det som 
så langt har vært praksis med 
bruk av attesterte kopier.

RETTIGHETSDOKUMENTASJON RETTIGHETSDOKUMENTASJON

DOKUMENTASJON NÅ OG DA:
Skjermbilde fra det skoleadministrative systemet Extens. 

Eksamensprotokoll fra Lillehammer offentlige Skole for den høiere 
Almendannelse. Foto: Jørn Hagen, fotoarkivar Innlandet fylkesarkiv. 
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UTBYGGINGUTBYGGING

Østfold interkommunale arkivselskap IKS (IKA  
Østfold) ble opprettet i 2002. Formålet er å  
sikre eierkommunenes arkiver for fremtiden. 
Det innebærer at de sikres og ordnes etter 
faglige og lovmessige krav, og blir gjort til-
gjengelige for forvaltningen og publikum. 

Eierne våre var opprinnelig kommuner i tidligere Østfold fylke og 
Østfold fylkeskommune. Fredrikstad kommune er ikke medlem, 
men er organisert med et eget byarkiv. Etter regionreformen 
har også kommuner fra tidligere Akershus fylke kommet med 
som eiere.  

FULLT DEPOT I SARPSBORG 
IKA Østfold er lokalisert rett øst for Sarpsborg sentrum. Vi 
drifter i dag det eneste godkjente depotet for langtidsbevaring 

for digitalisering. Vi ønsker å fortsette å oppfylle eierkommunenes 
krav, og levere enda flere tjenester fremover. Da behøver vi mer 
plass enn i dag.

UTREDNING FOR UTVIDELSE 
Vi har derfor gjennomført en utredning for å se på mulighetene 
for utvidelse. I dialog med eierkommunene, og ikke minst Sarps-
borg kommune, som eier dagens bygg, har vi kommet frem til at 
utvidelse er mulig. Vi ønsker å gå for samme eiermodell som i dag, 
som innebærer at Sarpsborg kommune står for selve byggingen 
og leier ut til selskapet. Tomten hvor bygget står i dag, har plass 
til en utvidelse og er regulert til formålet. 

Argumentene for å bygge ut er å 
• dekke eiernes behov for depotplass
• gi muligheter for utvikling av IKA Østfold
• få på plass permanente ordninger for konservering 
• romme privatarkiver og offentlige arkiver på ett sted

Kommunearkivene har svært stor samfunnsverdi, både kulturell, 
historisk, forvaltningsmessig og gjennom all informasjon om 
enkeltinnbyggere og dokumentasjon om folks rettigheter som 
befinner seg i dem. Ettersom eierkommunene har behov for å 
avlevere papirarkiver, er den beste løsningen at vi som inter-
kommunal arkivinstitusjon utvider. Dagens depotkapasitet hos 
oss er 6000 hyllemeter, og dette ønsker vi å øke betraktelig. Vi 
må dekke behovet for sikker oppbevaring for dagens eiere, og 
eventuelle nye eiere, og sørge for at vi kan ta imot privatarkiver. 

BEHOV FOR ØKT KAPASITET 
I tillegg til selve arkivdepotet har selskapet behov for mer plass 
til teknisk infrastruktur og kontorarbeidsplasser. Vi er flere fast 
ansatte enn i 2014, og har flere medarbeidere i prosjekter. Vi 
har også betydelig økt behov for mer permanente fasiliteter for 
å utføre mottak og ordning samt konservering av papirarkiv. I 
dag er kapasiteten sprengt hos oss. Utvidelse vil også gjøre at vi 
kan tilby ansatte fra eierkommunene å benytte kontorarbeids-
plasser, særlig i forbindelse med ordning. Dessuten kan vi betjene 
publikum og drive formidling i større grad enn det plassen hos 
oss tillater i dag. 

Kravene til mottak og bevaring av digitalt skapte arkiver øker 
også. Vi bistår eierkommunene i dag, og ser at dette blir en 
viktigere oppgave fremover. Vi ser et økende behov for digital 
tilgjengelighet til arkivene og gode innsynsløsninger. IKA Østfold 
jobber i dag med prosjekter for flere eierkommuner, og har bygd 
opp kompetanse og infrastruktur for å håndtere digitalt skapte 
arkiver. En utvidelse vil bety at vi står enda bedre rustet og har 
mulighet til å påta oss flere og større utviklingsoppgaver. 

Formidling av kulturhistorisk arkivmateriale er en oppgave vi 
ønsker å løfte frem. IKA Østfold har i dag ressurser til å drive 
formidlingsaktivitet og betjene forespørsler om innsyn i det 
historiske materialet. Vi driver tradisjonell formidling gjennom 
foredrag og artikkelskriving, men også aktivt på nett og sosiale 
medier. Dette er noe vi ønsker å utvikle videre. Vi ser også 
forventningene om at eldre arkiver gjøres tilgjengelige digitalt. 
Etter at Digitalarkivet åpnet for publisering fra arkivinstitusjoner 
utenfor Arkivverket, ønsker vi å ta dette aktivt i bruk. Vi starter 

av arkiver blant våre eierkommuner. Papirarkivene oppbevares 
under klimastyrte forhold og er sikret mot fukt, brann, innbrudd 
og annen skade, som mugg og skadedyr. Depotkapasiteten er per 
i dag 6000 hyllemeter. 

Lokalene våre åpnet i oktober 2014. Sarpsborg kommune tok 
i sin tid på seg å bygge og eie bygningen, og IKA Østfold leier 
lokalene av kommunen. Leien dekker Sarpsborg kommunes 
drifts- og finansutgifter knyttet til bygget. 

Depotet har siden åpningen mottatt papirarkiver fra eierkom-
munene, og i løpet av de fem årene som har gått, er depotet 
nærmest fylt opp. Samtidig sitter kommunene fortsatt på svært 
mange papirarkiver som skal avleveres. Vi har derfor sett stort 
behov for å utvide depotkapasiteten, men også kapasitet til  
mottak og konservering – og ikke minst imøtekomme nye behov 

opp våren 2020 og vil at dette skal bli en viktig, fast oppgave 
for selskapet. 

Mugg og skadedyr i arkivene er utfordringer som har fått mer 
oppmerksomhet. Papirarkivene skal sikres mot skade, og vi har 
en forpliktelse til å sørge for at arkivene som er deponert hos oss, 
ikke tar skade. Dessuten er det viktig å sørge for sikkerhet og 
god helse for personer som håndterer arkivene. Alt muggskadet 
materiale blir isolert for å hindre spredning, og alt materiale som 
tas inn fra eierkommunene, blir fryst for å hindre at skadedyr 
som skjeggkre får etablere seg. Vi har bygd opp en avdeling for 
behandling av skadet materiale, slik at det kan saneres og gjøres 
tilgjengelig for publikum. Dette er en tidkrevende prosess, og vi 
har behov for å øke kapasiteten. Det kan vi få til i et utvidet bygg.

SAMARBEID OM PRIVATARKIVER
IKA Østfold har sammen med Østfoldmuseene utarbeidet en 
bevaringsplan for privatarkiver i Østfold. Hovedprioriteten har 
vært å kartlegge dagens bestander og gi anbefalinger for den 
fremtidige forvaltningen av Østfolds store privatarkivsamlinger. 
Privatarkivene inneholder svært viktig kulturhistorie fra Øst-
fold-samfunnet, gjennom nesten tre hundre år, og er vanskelig 
tilgjengelige i dag. Østfoldmuseene har stort behov for et nytt 
og permanent depot for arkivene de oppbevarer, og vi er i dialog 
for å se på mulighetene for en samlokalisering av offentlige og 
private arkiver. Vi mener dette kan sikre både bevaringen av 
privatarkivene og formidlingen av dem, ikke minst gjennom 
digital publisering, men også styrke det felles arkivfaglige miljøet. 
Publikum vil da ha én arkivinstitusjon å forholde seg til, noe vi 
tror vil være en fordel.

VIDERE UTVIKLING 
Vi ønsker å utvikle IKA Østfold videre for å oppfylle det formålet 
vi har, overfor både publikum og ikke minst eierkommunene våre. 
Vi ser at den måten vi kan sikre arkivene i dag og for fremtiden 
på, er å utvide og utvikle depotet og selskapet videre. Prosjektet 
er i god driv, og vi håper å komme i gang med bygging og vide-
reutvikling i løpet av 2020.

Arkivfaget er spesialisert. Vi ser verdien av å ha flere faglige 
ressurspersoner samlet i ett fagmiljø og ønsker derfor å styrke det. 
Det vil gjøre det lettere både å rekruttere og holde på fagansatte. 
En sterk regional arkivinstitusjon vil også stille sterkere når det 
kommer til å få og drive arkivutviklingsprosjekter. Men først og 
fremst vil et utvidet og styrket IKA kunne yte gode faglige råd, 
følge opp eierkommunene og deres behov og betjene publikum 
på en god måte, også for fremtiden.

”Vi ser verdien av å ha flere faglige ressurspersoner 
samlet i ett fagmiljø og ønsker derfor å styrke det.

IKA Østfold ønsker å fortsette å oppfylle eierkommunenes krav, 
og levere enda flere tjenester fremover. Da trengs mer plass enn i dag.

TEKST: TROND SVANDAL, IKA ØSTFOLD 

RUSTES FOR 
NYE TIDER

SKISSE AV NYBYGG: I tillegg 
til selve arkivdepotet har 
selskapet behov for mer 
plass til teknisk infrastruktur 
og kontorarbeidsplasser.
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Arbeidet med reklame til utlandet er ein viktig del av suksesshistoria om norsk klippfiskeksport.

TEKST: ELI MORKEN FARSTAD, IKA MØRE OG ROMSDAL.

EI KLIPPE I NORSK 
KLIPPFISKEKSPORT

SJØMATARKIV

« What you call love was invented by guys like me, to sell nylons [nylon- 
strømper, red.anm.]», heiter det i eit sitat frå karakteren Don Draper i den 
fiktive tv-serien Mad Men. Serien fortel om livet i eit stort reklamebyrå 
på Manhattan på 1960-talet. På same tid, i det verkelege liv, arbeidde 
reklamefolk i Noreg hardt for å få folk til å elske noko ganske anna enn 
nylonstrømper: norsk klippfisk. 

KLIPPFISK I ARKIVET 
I Kirkegata i Ålesund ligg Interkommunalt Arkiv for Møre og Romsdal, IKAMR. 
Der finst store magasin med historiske arkiv som er viktige for fylket vårt, og som er 
av nasjonal verdi. I haust har IKAMR ordna og registrert arkivet etter De Norske 
Klippfiskeksportørers Landsforening (DNKL) og Unidos, finansiert av Arkivverket. 
Arkivet er ei viktig kjelde til å forstå kvifor norsk klippfiskeksport har vore og stadig er 
ei suksesshistorie. Her kan vi mellom anna fotfølgje arbeidet med felles klippfiskreklame 
til utlandet gjennom nesten 50 år. 

KLIPPFISKNÆRINGENS REKLAMEFOND 
I 1953 blei det som fekk namnet Klippfisknæringens Reklamefond, oppretta av DNKL og 
Unidos. Fram til tidleg 1990-tal la Reklamefondet ned ein jamn – og kostbar! – innsats 
for at forbrukarar både i Europa og på framande kontinent skulle bli freista til å kjøpe 
klippfisk frå Noreg. Perlene er mange om ein dykkar ned i arkivet. 

SUNN OG SMART HUSMOR 
Eit av dei tidlegaste døma på klippfiskreklame er illustrasjonar som blei sende til Cuba i 
1950. Desse reklamane passar som fot i hose med trendane i vesten i etterkrigstida, der 
kjernefamilien med ei trygg, sunn og smart husmor var det absolutte idealet. Teikningane 
av den blide husmora med klippfisken under armen blei «rykket inn i fem av de største 
aviser i Havana og det illustrerte ukeblad ‘Bohemia’», kan vi lese. På denne tida var 
delar av Cuba prega av velstandsauke og kontakt med USA, noko som forklarer kvifor 
ein såg meining i å satse på reklame der. 

«COD ‘N CHEESE»
Utover 1960-talet eksperimenterte Reklamefondet for å møte forbrukaren. Sjølv om 
oppgåvene til husmora enno var mange og tunge, gjorde inntoget til ting som støvsugar 
og oppvaskmaskin at nokre ikkje lenger såg meining i å stå og sveitte over grytene heile 
dagen. Eit forsøk på å møte dette behovet var hurtigmatproduktet «Cod ‘n Cheese», 
etter den amerikanske klassikaren makaroni og ost. Etter ei lengre utprøving i utvalde 
supermarknadar i USA måtte Reklamefondet likevel slå fast at produktet ikkje hadde 

SJØMATARKIV

NATURFIKSERT REKLAME: Typisk motiv frå den meir naturfikserte klippfiskreklamen på 1970-talet. Sigaretten var fast inventar, som ein kan sjå. 
Alle illustrasjonar: Unidos-arkivet (P-00045), foto: Piotr Cabaj, IKAMR

PÅ CUBA: At Reklamefondet spelte på husmoridealet 
på denne tida, er ikkje til å kome forbi.

”At bacalao er den ultimate kjærleikserklæringa, er det ingen tvil om 
etter å ha sett gjennom arkivet etter Klippfisknæringens Reklamefond.
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På 1980-talet skisserte Dillingøen Reklame- 
byrå motiv som skulle knyte klippfisken 
opp mot både hanggliding og surf ing.  
Truleg minna forma på klippfisken om ein 
hangglider, og dei nytta høvet til å teikne  
eit menneske som sveva høgt over eit klipp- 
fiskmåltid og eit glas vin med teksten «mot 
de store gastronomiske høyder». Meir  
gjennomslagskraft fekk heftet med ein ung 
mann som surfa på ei stor, blå bølgje på 
framsida, etterfølgd av klippfiskoppskrif-
ter. Igjen var natur og sport assosiasjonar, 
og det er tydeleg at dei ønskte å nå yngre 
forbrukarar med heftet som blei sendt til 
Brasil i stort opplag. 

Vi må tilbake til kjærleiken som Don Draper 
på Manhattan snakka om – sjølve løyndom-
men bak ein god reklamekampanje, iføl-
gje han. Og heilt riktig: at bacalao er den 
ultimate kjærleikserklæringa, er det ingen 
tvil om etter å ha sett gjennom arkivet et-
ter Klippfisknæringens Reklamefond. Det 
ser ut til å ha vore eit tydeleg mål at alle 
skulle vite at norsk bacalhau «kan by på 
varme, herlige opplevelser». Og kvifor gi 
ein blomebukett når du kan ta med deg eit 
stykke klippfisk og gøyme det bak ryggen 
som ei overrasking til kjærasten? 

DATE MED NOREGS SJØMATRÅD 
I 1991 fekk Noreg ny f iskerilov, og då 
blei mykje av ansvaret til Unidos fasa ut.  
Jobben med fellesreklame blei flytta over til 
Eksportutvalet for fisk, no Noregs sjømat- 
råd. Omkring 2003 lanserte Eksportutvalet  
eit reklamehefte som igjen spelte på dating- 
kultur, med tekstar som «forført i hver- 
dagen» og «den gode følelsen – noe er på 
gang». «Nylonstrømpene» var altså framleis 
dei same, og romantikken var ikkje død. 

anna auka interesse for berekraft i vår tid.
Ifølgje Noregs sjømatråd, som no er ansvar-
leg for norsk klippfiskreklame mellom anna 
i Brasil, er det framleis ei utfordring å nå 
yngre folk med eit bodskap om tradisjons-
mat. Dei er no særleg opptekne av å vise «det 
unike norske håndverket som ligger bak», 
kan Øystein Valanes i Sjømatrådet fortelje.

MEIR VÅGALE STIAR 
Så vidt eg kan sjå av arkivet, gjekk aldri 
Reklamefondet tilbake til husmoridealet. 
Dei bevega seg heller ut på meir vågale stiar 
etter kvart som mottakarane av reklamen 
blei meir liberale og frilynte. Truleg ønsk-
te dei å lage ei ramme rundt klippfisken 
som noko eksotisk, knytt til spenning og 
stimulering av sansane. Vi kan her skimte 
to retningar som skulle hjelpe dei med å 
formidle dette: romantikk og sport. 

livets rett. Grunnen var at ein aldri kunne  
love eit «garantert benfritt» produkt. Ameri- 
kanarane orka ikkje å ete «Cod ‘n Cheese» 
med bein i.

DET BARSKE, NATURLEGE OG NORSKE 
På 1970-talet ser det ut til at Reklame- 
fondet gjekk aktivt bort frå å spele på ideal- 
husmora. No satsa dei heller på det barske, 
naturlege og norske med klippfisken. Fleire 
av reklamane i arkivet viser motiv frå havet, 
gjerne med garn fulle av fisk og ein fiskar 
med sigarettsneip i munnvika. Med det retta 
dei merksemda bort frå konsumsamfunnet 
og den perfekte husmora, noko som passar 
godt med den opprørske kulturen på seint 
60- og tidleg 70-tal. Desse reklamane liknar 
julekampanjen til Noregs sjømatråd i Brasil 
for 2019, som deler motivet med ein fiskar 
ute i det fri – utan sneipen, vel å merke. 
Det kan kanskje forklarast med mellom 

KJELDER: 
• Unidos-arkivet ved Interkommunalt Arkiv for 
 Møre og Romsdal (P-00045).
• Asbjørn Gjærde, Unidos: I klippfiskens tjeneste. 2015.
• Norsk Fiskerinæring, De Norske Klippfiskeksportørers 
 Landsforening 50 år. 1981.

Saka blei skriven då Eli Morken Farstad var arkiv-
medarbeidar ved IKAMR, og har stått på trykk i 
Sunnmørsposten. Farstad er no stipendiat i historisk 
studium av politisk kultur ved Universitetet i Søraust-
Noreg.

ANNO 1964: Reklamefondet prøvde å lokke til seg amerikanske forbrukarar med denne lekre emballasjen frå 1964. 
Men dei kunne ikkje garantere for eit beinfritt produkt, noko som til slutt kvelte initiativet. 

PÅ TV I 1977: Reklamefondet bestilte også TV-reklamar etter kvart. 
Her ser vi ei skisse til ein frilynt filmsnutt som skulle freiste folk til å kjøpe 
bacalao frå Noreg. 

ROMANTIKK: Om du ikkje 
før har tenkt at forma på ein 
klippfisk kan minne om ein 
romantisk blomebukett, gjer 
du det i alle fall etter dette. 
Reklamen er frå 1980. 

FRÅ TEIKNEBORDET:  Denne 
hangglider-skissa frå 1980 
nådde aldri trykkeriet, men 
viser korleis Dillingøen 
Reklamebyrå jobba for å nå 
yngre folk med reklamen. 

SJØMATARKIVSJØMATARKIV
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DOKUMENTARV DOKUMENTARV 

At seilskutearkiver fra Aust-Agder har blitt 
innlemmet i registeret over Norges viktigste 
arkiver og dokumenter, er ikke så unaturlig. 
Fra 1850 til 1875 ble den norske handelsflåten 
nidoblet. Norge var en av verdens ledende 
skipsfartsnasjoner, og kysten av Aust-Agder 
var blant de viktigste sjøfartsregionene i lan-

det. Seilskutearkivene fra Aust-Agder er den første innføringen i 
Norges dokumentarv som dokumenterer bredden i de maritime 
næringene, og samlet er de representative avtrykk etter Norge 
som sjøfartsnasjon i seilskutetiden. Mer underlig er det kanskje at 
noen ligningskladder fra Froland er havnet i dette gode selskap.

EI SKUTE GÅR AV STABELEN
I 1888 gikk skonnerten «Erik Dale» av stabelen ved Kvaseberg 
verft på Saltrød utenfor Arendal. Skipet var bygd av Halvor 
Stiansen, og disponerende reder var Anton Evenby. Seilskuta  
skulle de neste årene bli ført av kaptein Chr. Jacobsen og kom til 
å gå i langfart til eksotiske steder som Port Natal i Sør-Afrika og 
Calcutta (i dag Kolkata) i India. Navnet hadde skipet imidlertid 
fått fra bonden Erik Andersen i Froland.

ERIK DALE FRA FROLAND
Erik Andersen var bonde og bodde på Dale i Froland. Han var 
også en av Frolands rikeste menn. Andersen ble født i 1820 og 
kom opprinnelig fra Øvre Løvjomås i Froland. I 1845 giftet han 
seg med den 31 år eldre Helje Espeland (1789–1859) og overtok 
dermed hennes gård på Dale. Under den nye husbonden ble 
gården stadig utvidet. Inntektene strømmet inn fra jordbruk og 
ikke minst skogbruk, og en god del av tømmeret gikk med til 
bygging av skip.

VERFT PÅ HVERT NES
I Aust-Agder var sjøfarten sterkt knyttet opp mot skipsbygging, 
og rundt 1875 lå det flere titalls verft langs kysten mellom Risør 
og Lillesand. Flest verft lå det i Vikkilen ved Grimstad. Bare i 
dette området lå det et tyvetalls verft, og ifølge historiker Anne 
Tone Aanby ble det ved disse verftene bygget rundt 600 skuter 
frem mot 1920. Skipsbygging krevde mye trevirke, og en stor del 
av tømmeret kom fra de skogrike bygdene i Froland.

DET SKOGRIKE FROLAND
Allerede på 1600-tallet var det flere skogeiere i Froland som 
leverte tømmer til skipsbygging. Tømmeret viste seg nemlig å 
være spesielt velegnet som skipsmateriale. Veksten i skipsfarten 
på Agder i siste halvdel av 1800-tallet førte til en voldsom økning 
i behov for tømmer, og ikke minst muligheter for økte inntekter 
for skogeierne. Tømmerleveransen ble som regel ikke betalt kon-
tant. I stedet fikk skogeieren en eierandel i den nybygde skuta. 

PARTSREDERIET
Eierandelen ble kalt en part og gav rett til en andel av det skuta 
i fremtiden kom til å tjene inn. Partsrederiet var den vanligste 
rederiformen i Aust-Agder i seilskutetiden. På denne måten kunne 

en raskt finansiere ei skute, og risikoen for tap og muligheten for 
gevinst ble fordelt på flere hender. I tillegg bidro rederiformen til 
å knytte innland og kyst nærmere sammen i et næringsfelleskap. 
Som stor skogeier og leverandør av tømmer til skipsbygging 
hadde Erik Dale i Froland parter i flere skip, men han var langt 
fra den eneste.

BONDEREDERNE FRA FROLAND
I 1875 var 14 frolendinger registrert som skipsredere, og i 1889 
kom høydepunktet. Da var det registrert hele 40 redere i Froland. 
På 1890-tallet gikk antallet ned, og i 1906 var det slutt på frolen-
dingenes tid som skipsredere. Seilskutetiden gikk mot slutten. Seil 
ble erstattet av damp og motor, og skipene ble bygget av jern og 
stål fremfor tømmer. Dermed forsvant grunnlaget for den viktige  
kontakten mellom skogeierne i innlandet og skipsbyggerne ved 
kysten. I arkivene er imidlertid denne kontakten bevart, og  
hovedkilden er noen slitte ligningskladder fra Froland kommune.

LIGNINGSKLADDER SOM KILDE
En som var spesielt interessert i bonderederne fra Froland, var 
Johnny Østreim. I sin masteroppgave i historie ønsket han å se 
nærmere på innlandsbøndenes rolle som seilskuteredere. I diverse 
gårdsarkiver, forretningsarkiver og fartøysarkiver kunne han 
hente ut mye nyttig informasjon, men mengden av opplysninger 
varierte veldig fra skip til skip. I det kommunale ligningsmate-
rialet fant han imidlertid et mer helhetlig bilde. Her kunne han 
følge utviklingen år for år, og det var selve kladdelistene som 
gav det beste utbyttet. Det var i dette grunnlagsmaterialet for 
skattlegging han kunne finne oversikt over hvor frolendingene 
fikk sine verdier og inntekter fra. Og det var dermed her han 
kunne få den beste oversikten over alle bonderederne i Froland. 

EN VIKTIG DEL AV SEILSKUTEARKIVENE
Ligningskladdene fra Froland dokumenterer de nære forbin-
delsene mellom innland og kyst i Aust-Agder i seilskutetiden og 
viser hvorfor skipsfartshistorien ikke kan forståes som et isolert 
kystfenomen. De er en nøkkelkilde til å belyse hvordan parts-
rederiet gav folk i innlandsbygdene et aktivt interessefellesskap 
i skipsbygging og skipsfart. Ligningskladdene utgjør derfor en 
viktig del av Seilskutearkivene fra Aust-Agder.

I 2018 ble 13 seilskutearkiver fra Aust-Agder innlemmet i Norges dokumentarv. Blant arkivene 
finner vi innholdsrike rederiarkiver, flotte skutetegninger og brevsamlinger med personlige 

beretninger, men også noen slitte ligningskladder fra innlandskommunen Froland.

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

LIGNINGSKLADDER 
PÅ NORGES DOKUMENTARV 

”De er en nøkkelkilde til å belyse hvordan parts-
rederiet gav folk i innlandsbygdene et aktivt 
interessefellesskap i skipsbygging og skipsfart.
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Vi ordner det!

Papirarkiver ordnes i Asta 5 og publiseres på Arkivportalen

Arkivbaser ordnes i Asta Mapper og søkes frem i Asta Innsyn

Norges fremste arkivfaglige konsulenthus

www.stiftelsenasta.no

Skal vi finne frem i elektroniske arkiver 
må også de ordnes. Menneskelige feil, 
varierende praksis over tid og avvik  
introdusert av programvare må  
behandles eller i det minste  
dokumenteres. Vi er opptatt av at  
arkivene skal være tilgjengelige.  
Da må de ordnes.

Vi har utviklet Asta Mapper og Asta  
Innsyn slik at prosessen og arkivenes 
tilgjengelighet er noe arkivaren kjenner 
seg igjen i. Å bevare basene «som de er» 
kan sammenlignes med å ta inn  
uordnede arkiver. Det er fint å ha en 
sikkerhetskopi. Men skal de elektroniske 
arkivene være tilgjengelige for fremtiden 
må også de ordnes.

KILDER: 
• «Da bønder fra ei skogsbygd ble redere», Johnny Østreim, Agderposten 02.03.2019
• avtrykk.no
• www.kubenarendal.no
• www.kulturradet.no

Norges dokumentarv er den norske delen av 

UNESCOs Memory of the World-register. Det 

første opptaket i registeret skjedde i 2012. 

I dag er det rundt 100 innførsler, deriblant 

originalmanuskriptet til Grunnloven, Dronning 

Margretes valgbrev fra 1388, vaktjournalen 

fra Oscarsborg 9. april 1940, arkivet etter 

Thor Heyerdahl og Seilskutearkivene fra 

Aust-Agder 1820–1920.

DOKUMENTARV 

SEILSKUTEARKIVENE: 7. desember 2018 ble Seilskutearkivene fra Aust-Agder 
1820–1920 innført i Norges dokumentarv. Innføringen består av 13 arkiver som 
representerer ulike deler av Aust-Agders og Norges seilskutehistorie.

PROTOKOLL FRA FROLAND: De utvalgte 
ligningskladdene fra Froland dekker årene 
fra 1883 til 1920 og gir et unikt bilde av de 
nære forbindelsene mellom kyst og innland 
i Aust-Agders sjøfartshistorie.

ARKIV I BRUK: Historiestudent Johnny Østreim og arkivar Lise Råna studerer en protokoll på KUBENs lesesal. 
Foto: Hannele Fors, Aust-Agder museum og arkiv, avd. KUBEN
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FORMIDLING FORMIDLING

Vi vil at folk skal spisse ørene og tenke «vent nå litt» når de hører setninger som 
«They aren’t people. They are animals.» 

TEKST: ULLA NACHTSTERN, VESTFOLDARKIVET/VESTFOLDMUSEENE

UT AV BOKSEN 
– ARKIV FLYTTER TANKER 

P OLITISK ERKLÆRING MOT HATEFULLE YTRINGER 
I 2015 la regjeringen frem en politisk erklæring om  
hatefulle ytringer som resulterte i en strategi med 
virkeår 2016–2020. I erklæringen stod det: 

«Vi som politikere, offentlige myndigheter og sentrale samfunns- 
aktører forplikter oss til å bekjempe hatefulle ytringer og intoler- 
anse. […] Vi er bekymret for omfanget av hatefulle ytringer 
på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion eller livssyn, nedsatt 
funksjonsevne eller seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønns-
uttrykk. Ytringer som sprer hat mot andre mennesker kan ikke 
tolereres. Noen ytringer er forbudt etter norsk lov og skal straffe- 
forfølges. Men også andre hatefulle ytringer kan ha alvorlige 
konsekvenser for enkeltpersoner, grupper og hele samfunnet. 

Offentlige myndigheter og undervisningsinstitusjoner har et 
særlig ansvar for aktivt å forebygge hatefulle ytringer og sørge 
for at personer som utsettes for dette får oppfølging. Vi vil ha et 
samfunn der det er plass til alle. Derfor vil vi jobbe for et åpent, 
fredelig og inkluderende samfunn der alle føler tilhørighet. Et 
samfunn som er basert på demokratiske verdier, universelle 
menneskerettigheter og gjensidig respekt mellom individer og 
grupper.»

ARKIVINSTITUSJONER BORGER FOR DEMOKRATIET 
Det kan diskuteres om regjeringsmedlemmene selv har over-
holdt alle punkter i sin egen strategi, men det er et uomtvistelig 
faktum at arkivinstitusjoner borger for demokratiet på viktige 
vis. Våre demokratiske rettigheter ivaretas gjennom bevaring og 
forvaltning. Hver gang vi tar imot, ordner, tilgjengeliggjør og 
formidler, så er det demokratiet vi løfter og ivaretar. 

Tiden før fylles av hatfylte ord, retorikk – og handlinger. Det 
lages stereotypier, og det kommer påstander om konspirasjoner. 
Det ryddes en vei – og den veien kan være gjenkjennelig dersom 
man er historiebevisst. 

TREKK OG TENDENSER I VÅR EGEN TID
Vi ønsker å bidra til at unge folk – alle folk – blir i stand til å peke på  
trekk og tendenser i vår egen tid som rokker ved menneskeverdet.  
Det at vi omtaler og omtales som «de andre», at vi deler opp og 
stenger ute og setter grenser og bygger murer. 

Vi vil at folk skal spisse ørene og tenke «vent nå litt» når de 
hører setninger som: «They aren’t people. They are animals.» 
Og de skal se at når president Trump sier dette om mexicanske 
borgere, så fremmer han en hatretorikk med en lang dehuma-
niserende historie. For de har hørt det før, rettet mot indianere, 
afrikanere, samer, jøder, rom, kvinner, muslimer, homoseksuelle 
… mot utrolig mange.

«Det angår også deg» er et kunnskaps- og holdningsprosjekt. Men 
det tar lang tid å lære, og det tar lang tid å bygge opp holdninger. 
Hjemmet og skolen og venner er samfunnets viktigste lærings-
plattformer og holdningsskapere. Og så må vi, og da tenker jeg 
på oss som jobber med arkiv, ta vårt ansvar. Det er kjempeviktig. 

SKEIVT MANGFOLD – KUNNSKAP OG HOLDNINGER
Med kompetanse fra dette prosjektet – og med et skeivt arkiv i 
magasinet – startet jeg i 2017 opp et nytt prosjekt sammen med 
forteller Charlotte Øster: «Du er FRI». Det er et formidlings-
opplegg om skeivt mangfold. Akkurat som med «Det angår 
også deg» var beveggrunnen å dytte på både kunnskap og hold- 
ninger. Lære om og gjennom historien. I norske skolegårder i dag  

Arkivinstitusjoner er sentrale samfunnsaktører – som betyr at 
vi også har ansvar for å bekjempe antidemokratiske holdninger 
og uttrykk. Vi kan gjøre det i det små. Eller høylytt. Det mest 
nærliggende for oss er å bruke våre egne samlinger, for arkiv er 
dessverre overveldende fulle av hatefulle ytringer. 

DEN ARKIVERTE URETTEN 
Vestfoldarkivet har valgt å gjøre denne «arkiverte uretten» – som 
Bjørn Westlie har kalt det – til et insentiv for all vår formidling 
rettet mot undervisningssektoren. Det er et mål å fremme de-
mokrati, menneskerettigheter og toleranse. Som del av Vestfold-
museene har Vestfoldarkivet i sin strategi at de skal forvalte et 
samfunnsansvar på disse områdene. Denne setningen gir oss et 
ekstra gir: «Vi skal benytte vår faglige frie rolle til å stille kritiske 
spørsmål om både fortid og nåtid.» Dette skal vi blant annet 
gjøre gjennom å formidle historiske temaer og relatere disse til 
vår samtid på nye og engasjerende måter

Dette skjer gjennom to prosjekter, som først og fremst loses 
gjennom Den kulturelle skolesekken, men de tilbys også andre 
grupper: «Det angår også deg. Demokrati og menneskerettigheter» 
og «Du er FRI» – et formidlingsopplegg om skeivt mangfold.

HISTORIEBEVISSTHET OG DEMOKRATIETS SKJØRHET
«Det angår også deg. Demokrati og menneskerettigheter» foregår 
i samarbeid med andre avdelinger i Vestfoldmuseene. Hovedtema 
for prosjektet er Holocaust. Det har et lokalt perspektiv, fordi hver 
av de seks millioner jødene kom fra et sted. Også herfra. Dessuten 
handler det om historiebevissthet. Om demokratiets skjørhet. 
Om trekk som ligger til grunn for utenforskap, polarisering, 
dehumanisering, forfølgelser – og folkemord. Folkemord skjer 
ikke over natten. Det bygges opp og rettferdiggjøres på forhånd. 

er «jøde» og «homo» de to ordene som brukes oftest som skjells-
ord. Det er grunn nok til å finne frem til historiske kilder og lage 
slike prosjekter. 

Med støtte i skeive fagmiljøer har vi tatt utgangspunkt i virke-
lige personer som har brutt eller bryter med normer for kjønn 
og seksualitet – personer som vi har funnet i arkiv, som har gitt 
oss sine fortellinger fra sin egen samtid. Men det er viktig også 
å inkludere vår egen tid. For selv om vi ofte forteller hverandre 
at samfunnet vårt er mangfoldig, at det skal romme oss alle, 
vet vi at det ikke alltid oppleves slik av de av oss som ikke følger 

A4-normene. Samfunnet vårt, språket vårt, kodene våre, klærne, 
lekene, interiøret, fargene og blikkene. Tallenes tale viser det også 
tydelig: Folk som bryter med normer for kjønn og seksualitet, 
sliter mer på de fleste livsområder enn de som følger heteronor-
men. Det er ikke greit! 

Målgruppa for «Du er FRI» er 9. trinn. Første timen får elevene 
en fortellerforestilling satt sammen og formidlet av Charlotte 
Øster. Her møter de skeive skjebner fra 1600-tallet og frem til 
i dag. Charlotte går tett på unge mennesker fra arkivene som 
har opplevd trakassering, fengsling og innleggelser – men også 
varme og øm kjærlighet. Forståelse. 

EFFEKTIV DISKUSJONSMETODIKK: Elever fra Færder ungdomsskole vurderer ulike utsagn – en øvelse som får mange til å skifte mening. Foto: Ulla Nachtstern. 

”Ytringer som sprer hat mot andre mennesker,  
kan ikke tolereres.
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ARKIVFORBUNDETS SIDE

KOMMUNEARKIVENES 
INTERESSEORGANISASJON 

Arkivforbundet er en interessepolitisk organisasjon. Dette innebærer blant annet at 
vi kan arbeide med arkivpolitikk, og på andre måter fremme saker til fordel for vår 
sektor og våre medlemmer, uten å være bundet av tjenestevei, slik man ofte er som 
ansatt i det offentlige. Er man institusjonsleder, vil det være viktig å ha ryggdek-
ning fra sin eier om man har et utspill. Arkivforbundet kan derimot operere helt 

uavhengig – utelukkende med sektorens og medlemmenes interesse for øye. Det gir blant annet 
frihet til å vende seg direkte til departement eller politikerne på Stortinget. Dette har museums- 
og biblioteksektorene vært gode på over mange år. 

I vårt styre sitter lederne av byarkivene i Bergen og Oslo samt daglig leder i IKA Finnmark. Av 
ni i vårt styre er hele seks fra en KAI-institusjon. Det gjør at vi har et godt grunnlag for å ta tak 
i utfordringene i kommunal sektor, både når det gjelder dokumentasjonsforvaltning, depot og 
digital utvikling. 

Vi har i de seneste årene for eksempel arbeidet systematisk med å styrke arkivsektorens økono-
miske rammevilkår, og ett av resultatene er et stort løft på prosjekt- og utviklingsmidler, som i 
løpet av få år økte fra 4 til 12 millioner kroner, i form av en økning fra 0 til 8 millioner kroner til 
privatarkiver. Det har gjort at mange av KAI-medlemmene har fått satt i gang store prosjekter. 
Vi hadde også flere møter med opposisjonen på Stortinget, deriblant med KrF i 2017, der vi 
sammen med vårt medlem Misjons- og diakoniarkivet fikk KrF med på å støtte et forslag fra 
Arbeiderpartiet om en bred arkivutredning, slik at det ble flertall for forslaget. Dette var med på 
å fremskynde arbeidet med et arkivlovutvalg.  

De siste årene har vi også tatt opp behovet for fellesløsninger, som er helt nødvendige for å løse 
de store digitale utfordringene. Økningen som har kommet i statsbudsjettet for 2020, skyldes nok 
i stor grad et langsiktig arbeid fra Arkivverket, samt at distriktspolitiske hensyn trolig lå til grunn 
for den store satsingen på Nasjonalbiblioteket i Mo i Rana. Vi arbeider nå systematisk med å 
sørge for at arkivsektoren får anledning til å påvirke hvordan disse satsingene drives fremover.

Ellers er et av våre viktigste tiltak i 2020 et systematisk arbeid for å få en nasjonal arkivstrategi, 
slik en har på bibliotekfeltet. Det har vi bruk for også på arkivfeltet. 

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet

ORD UTEN INNHOLD OG BETYDNING? 
Vi opplever at elevene åpner seg opp for mennesker som levde for 
lenge siden, de blir blanke i øynene og føler med dem. Og etterpå 
innrømmer mange glatt at de kaller hverandre «jævla homo». 
Uten at det betyr noe. Ordene har på et vis mistet sitt innhold 
og betydning. Det vil si – de står uten betydning for dem som 
ikke legger sin identitet i det ordet. Som ikke finner gjenklang i 
det. Som ikke er det ordet. 

Da går vi videre og utfordrer elevene på språkbruk og holdnin-
ger, gjennom en diskusjonsmetodikk der vi tenker høyt sammen 
om etiske spørsmål. Øvelsen har vi lært av Beate Børresen ved 
OsloMet. Den er enkel og genial – fordi den faktisk får elevene 
i tale. Den får oss til å ta standpunkt. Til å vurdere standpunkt. 
Og innimellom skifte standpunkt. Alt innenfor en time. Det er 
bra saker! Elevene bidrar høylytt og ofte med velvilje til å la seg 
bevege tankemessig. 

UT AV ARKIVBOKSEN 
Det er kanskje ikke vanlig for arkivfolk å løfte slikt så høyt. Men 
vi har all grunn til å gjøre det. Med en enorm ryggdekning, i 
form av våre egne samlinger og myndighetenes krav om sentrale 
samfunnsaktørers særlige ansvar. Pluss vår egen motivasjon som 
borgere i et demokrati.

FORMIDLING

”Folkemord skjer ikke over natten. Det bygges opp og rettferdig-
gjøres på forhånd. Tiden før fylles av hatfylte ord, retorikk – og 
handlinger. Det lages stereotypier, og det kommer påstander 
om konspirasjoner. Det ryddes en vei – og den veien kan være 
gjenkjennelig dersom man er historiebevisst.

«DET ER JO BARE JØDER»: Beskrivelse fra Berg interneringsleir. Utdrag fra Landssvikarkivet, Riksarkivet.

HATYTRING: Skjermdump fra nyhetssending til nyhetsbyrået 
Ruptly GmbH, 23.05.2018.

FORMIDLING DER DET SKJEDDE:  Arkivformidler Ulla Nachtstern i den gamle fangekjelleren på 
tidligere Berg interneringsleir. Foto: Lars Opstad. 
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www.arkivinordland.no
ARKIV TROMS 

www.arkivtroms.no

DRAMMEN BYARKIV 

www.drammen.kommune.no/
byarkivet

BERGEN BYARKIV  
www.bergen.kommune.no/

byarkivet

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

AUST-AGDER MUSEUM 
OG ARKIV IKS  

www.kubenarendal.no

IKA ØST
www.ikaøst.no 

VESTLAND FYLKESARKIV   
www.fylkesarkivet.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR MØRE OG ROMDAL IKS  

www.ikamr.no

FREDRIKSTAD BYARKIV 

www.fredrikstad.kommune.no

INNLANDET FYLKESARKIV/
IKA OPPLANDENE 

www.farkiv.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FOR BUSKERUD, VESTFOLD 

OG TELEMARK IKS  
www.ikakongsberg.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
FINNMARK IKS  
www.ikaf.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I HORDALAND IKS  

www.ikah.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I ROGALAND IKS  

www.ikarogaland.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

STAVANGER BYARKIV 
www.stavanger.kommune.no/

byarkivet

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/

byarkivet

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I VEST AGDER  

www.ikava.no

INTERKOMMUNALT ARKIV 
I TRØNDELAG IKS 

www.ika-trondelag.no

VESTFOLDARKIVET 
www.vestfoldarkivet.no

SKRÅSPALTEN

Vestfold og Telemark er slått sammen, og vi er alle 
innbyggere i et nytt og innholdsrikt fylke. Vårt nye 

fylke har det meste – sandstrender og høye fjell, byer og 
bygder, varme somre og barske vintre. Og et svært mang-

foldig kulturliv og en unik kulturarv.

Vestfold og Telemark fylkeskommune skal jobbe for et levende kul-
turliv i hele fylket. Vårt mål er at alle innbyggere skal ha tilgang til 

gode kulturopplevelser. Et velfungerende kulturliv er en forutsetning for 
utvikling av demokratiet, god helse, trivsel, inkludering og verdiskaping. Få 

andre områder kan på samme måte som kultur bringe mennesker sammen, 
skape møteplasser og dialog, gi nye ideer og perspektiver, og bidra til utviklingen 

av både individer og samfunn. 

For å kunne skape en ny, regional identitet må vi kjenne vår historie. Her har kulturinstitu-
sjonene et viktig ansvar. Ulike arkiv- og museumsinstitusjoner i fylket vårt arbeider hver dag 

med å sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon. Det vil si å ta vare på arkiver etter både offentlige 
og private aktører, og tilgjengeliggjøre og formidle denne dokumentasjonen. I et demokratisk sam-

funn basert på rettsstatlige prinsipper er det et grunnleggende krav at det offentlige dokumenterer sin 
virksomhet. Det sikrer åpenhet og transparens, og at beslutninger kan etterprøves. Det er en forutsetning 

for rettsstaten og for tilliten til demokratiet vårt. 

Såkalte privatarkiver – arkiver etter næringsliv, organisasjoner, frivillige lag og foreninger og personer – er like 
viktige som arkivene etter offentlige organer. Disse supplerer det offentlige perspektivet på hendelser som har 
skjedd, og har samfunnsmessig betydning for forskning og kulturell virksomhet i generasjoner etter at de er 
skapt. Privatarkiver med internasjonal, nasjonal og regional relevans må tas vare på og formidles. Det er viktig 
av hensyn til demokratiet, men også sett i et kultur-, reiselivs- og verdiskapingsperspektiv.

Hvordan skulle for eksempel verdensarven Rjukan-Notodden industriarv vært formidlet uten arkivene etter 
Norsk Hydro? Hvordan skulle vi hatt kunnskap om norsk hvalfangsthistorie uten arkivet etter Svend Foyn og 
andre hvalfangstarkiver? Nylig lanserte Vestfoldarkivet en ny utgave av tidsskriftet ARKIVERT, med overskrif-
ten «Vestfold + Telemark = sant». Tittelen illustrerer vår nye hverdag, og peker også på en viktig oppgave for 
fylkets kulturliv: å bidra til å bygge en ny, felles regional identitet som kan eies og føles av den enkelte innbygger, 
og være representativ for samfunnet vi ønsker å utvikle.

Hva vi bevarer, er avgjørende for hva vi husker og identifiserer oss med. Arkivene er en viktig del av vår felles 
kulturarv. En kulturarv som vi må bære med oss når vi nå skal bygge vår nye, regionale identitet.

VÅR 
ARKIVERTE 

HISTORIE!

Terje Riis-Johansen, 
Fylkesordfører, Vestfold og Telemark fylkeskommune 
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I løpet av den første uken med koronakrise i Norge, meldte teleoperatørene om en 
50 % økning i tid vi brukte på å snakke med hverandre i telefonen. At vi telefonerer 
trådløst er en selvfølge nå for tiden, men i 1985 var dette noe helt nytt: 
Produsenten for det revolusjonerende, trådløse håndsettet Zodiac Radiophone 900 
reklamerte med at man kunne svare når telefonen ringte, uansett hvor i huset man 
måtte befinne seg. 

Om det var denne varianten valget falt på da Østfold fylkeskommune skulle gå til inn- 
kjøp av telefon på midten av 1980-tallet, vites ikke, men reklameheftet ble arkivert 
hos dem – og siden luket ut under ordning i forbindelse med deponering ved IKA 
Østfold.


