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

I DISSE TIDER
Uttrykket «i disse tider» (ofte i disse rare tider) har dette året både blitt
hyppigere brukt og fått en annen betydning enn før. Koronaen traff oss
som en tsunami i mars og har siden da endret mye for oss alle. Vi vet ikke
de fulle konsekvensene av dette, og heller ikke når eller om hverdagen blir
som før. I spalten Tre om arkiv spør vi derfor denne gangen om hvordan
korona-situasjonen så langt har påvirket de kommunale arkivinstitusjonene, og om krisen kan tenkes å ha noen positive utfall for arkivfeltet.
Denne utgavens røde tråd er det temaet som kanskje i størst grad opptar
sektoren (og samfunnet) for tiden: digitalisering. Du kan derfor lese om
Finnås kommune, som presenteres som Norges første heldigitale kommune.
Og om Innlandet fylkesarkivs erfaring med uttrekk fra en frittstående
arkivkjerne (Visma Omsorg Profil), om en nyansatt it-rådgivers møte
med arkiv, om bruk av teknologi for å gjenkjenne forskjellige typer
håndskrift i digitaliserte dokumenter og om IKA Hordalands nye aktørbeskrivelser for kommunal sektor, utarbeidet med tanke på bruk og
publisering på Arkivportalen.
Arkivverket presenterer i tillegg sitt arbeid med bevaringsplan for privatarkiv. Arkivforbundet setter på sin side lys på at det nå foregår utredningsarbeid i de to fylkene Vestfold og Telemark og Innlandet for å se på arkivfordeling og ansvar på feltet, og at det i flere fylker arbeides med regionale
privatarkivstrategier. I tillegg er det saker å lese om innsamling av
sommerminner, formidling av privatarkiv og spennende fotografier fra
krigens dager.
Takk til alle som på ulike vis har bidratt i denne utgaven.
God lesning!
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AKTUELT

AKTUELT
AV: SINDRE VIK OG KNUT KJOSÅS, REDAKSJONEN

KAI-KONFERANSEN 2020 AVLYST – TRONDHEIM NESTE I 2021
På grunn av koronapandemien har årets KAI-konferanse i Oslo blitt flyttet til 2022. Arrangørene, Oslo byarkiv og Arkivforbundet,
hadde et ønske om å lage en stor konferanse med mange mennesker og mye innhold, men dette lar seg ikke gjennomføre gitt den
rådende smittevernsituasjonen.
Neste års KAI-konferanse i Trondheim går av stabelen 15.–16. september 2021, som planlagt. Det er Trondheim byarkiv, IKA
Trøndelag og Arkivforbundet som er arrangører for dette arrangementet.

76 SØKNADER OM ARKIVUTVIKLINGSMIDLER 2020
Arkivverket deler hvert år ut utviklingsmidler på arkivfeltet, med det formål å styrke sikring og tilgjengeliggjøring av samfunnets arkiver. I år har Arkivverket
mottatt 76 søknader på til sammen 30,8 millioner kroner. Potten som skal fordeles, er på 12 millioner kroner.
Arkivutviklingsmidlene kommer fra Norsk Tippings spilleoverskudd, og målgruppen for støtteordningen er institusjoner som bevarer, tilgjengeliggjør og
formidler arkiv. Arkivinstitusjoner, museer, bibliotek og andre med formål å bevare og tilgjengeliggjøre arkiv har vært invitert til å søke. Kulturdepartementet
har i år bevilget 12 millioner kroner til arkivutviklingsmidler, og deler av tilskuddsrammen skal gå til planmessig arbeid med sikring og tilgjengeliggjøring
av privatarkiv. Fristen for å søke om utviklingsmidler var 1. oktober.
I år som tidligere år kom det inn flest søknader til innsatsområdet for bevaring og digitalisering av privatarkiv. Vedtak om tilskudd vil etter planen foreligge
i desember 2020.

PRIVATARKIVKONFERANSEN
30. NOVEMBER – 1. DESEMBER
Privatarkivkonferansen vil avholdes på Thon Hotel Storo i Oslo. Den har et spennende program,
som tar for seg alt fra planarbeid, digitalisering, utviklingsmidler, prosjektstøtte og mye mer.
Kulturminister Abid Raja kommer, og det er også mange andre godbiter i programmet, som
tegneserier i arkivet og frimurerarkivene. Av smittevernhensyn vil antallet deltagere i år bli
redusert, det blir god avstand, og alle smitteverntiltak følges. Program og påmelding finner
du på arkivforbundet.no.

KDRS 10 ÅR
Arkheion gratulerer KDRS med de første ti årene. KDRS
– Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Ressurssenter SA
– ble stiftet i mai 2010 av IKA Kongsberg, IKA Møre og
Romsdal, Aust-Agder museum og arkiv, IKA Trøndelag
og IKA Finnmark. I dag har KDRS 17 arkivinstitusjoner
i sin medlemsbase og dekker 81 % av landets kommuner.
KDRS’ prosjekter har blant annet bidratt til standardisering, effektivisering og kompetanseutveksling når det
gjelder sikring og langtidsbevaring av elektroniske arkiv.

DIGITALT PROTOKOLLSLIPP
Denne høsten har IKA Hordaland, Statsarkivet i Bergen og Bergen
byarkiv publisert over 500 skoleprotokoller fra Hordaland (frem til år
1920) på Digitalarkivet – til glede for slektsgranskere og andre interesserte. Slippet er en markering av den nasjonale slektsforskerdagen
31. oktober. Les mer på: slektogdata.no

NYTT
REDAKSJONSMEDLEM

TIPS OSS!

Knut Kjosås er valgt til nytt redaksjonsmedlem i Arkheion. Knut
har en bachelorgrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap
fra Universitet i Bergen og en mastergrad i samfunnsfagdidaktikk fra Høgskulen på Vestlandet. Han jobbet fire år ved siden
av studiene ved Hordaland fylkesarkiv og jobber til daglig som
rådgiver og fagleder ved IKA Hordaland. Vi ønsker Knut velkommen og gleder oss til samarbeidet!
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Er det noe du gjerne skulle ha lest om i
Arkheion – eller noe du vil dele med andre?
Tips oss på post@arkheion.no.
Neste utgave kommer
1. april 2021.
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DIGITALARKIVET
– EN INNGANG
TIL NASJONENS
ARKIVER
Arbeidet med å utvikle en fellesløsning for historiske data
er godt i gang. Løsningen skal nå i tillegg til tilgjengeliggjøring omfatte mottak og bevaring.

HILDE UTHAUG, PROSJEKTLEDER FOR DIGITALARKIVET
(ARKIVVERKET)

Vurderer dere nytt
sak- og arkivsystem?

D

et er ett år siden Arkivverket åpnet Digitalarkivet
for at også arkivinstitusjoner fra kommunal
sektor, interkommunale selskap, museer og
biblioteker kunne tilgjengeliggjøre og publisere eget materiale. Digitalarkivet har i dag
32 eksterne avtalepartnere som er godt i gang
med å publisere. Hittil i 2020 har Digitalarkivet hatt en økning i
antall brukere på 25 % sammenlignet med året før.

DIGITALISERING OG PUBLISERING: Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS har i år publisert formannskapsprotokoller fra 40 kommuner i Hordaland på Digitalarkivet. Her fra arbeidet med å gjøre
materialet digitalt tilgjengelig (foto: IKA Hordaland).

”

MOTTAK, BEVARING OG PUBLISERING
Digitalarkivet vil bli enda større, siden løsningen nå også omfatter
mottak og bevaring, ikke bare tilgjengeliggjøring. Løsningen skal
motta alle typer historiske data, oppbevare dem trygt, og gjøre
dem tilgjengelige både gjennom søk, analyser og som åpne data.

Løsningen skal motta alle typer historiske data,
oppbevare dem trygt, og gjøre dem tilgjengelige
både gjennom søk, analyser og som åpne data.

VIDEREUTVIKLING
Digitalarkivet jobber med å utvikle løsningen gjennom innsiktsarbeid, og sentralt her er arbeidet med ulike brukerbehov, felles
retningslinjer og rammer fra forvaltningen og involvering med
alle interessentene.
Digitalarkivet har også etablert et samarbeidsråd og et styringsråd
for å ivareta prioriteringer, testing, pilotering, styring og eierskap
til fellesløsningen.

ACOS er en markedsledende leverandør av løsninger
for digital informasjon- og dokumentforvaltning:
•

ACOS WebSak: Et ledende og brukervennlig
dokumenthåndteringssystem med Noark 5-arkivkjerne

•

ACOS Interact: En kraftig digital skjemaløsning med en komplett
prosessplattform for automatisering av datafangst og arbeidsﬂyt

•

ACOS CMS: En ﬂeksibel CMS- og Min Side løsning tilpasset alle bransjer
og fagområder for en optimal informasjons- og publikumstjeneste

Produktene kan benyttes separat eller knyttes sammen for å utnytte
de sømløse synergiene på tvers. Det skaper en unik brukeropplevelse
og et eﬀektivt totalkonsept for din virksomhet.

Ta kontakt for en
uforpliktende demonstrasjon:
6
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Håvard Hansen
haavard@acos.no
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FINNÅS
– NORGES FØRSTE
HELDIGITALE KOMMUNE

Det som er av arkivmateriale etter Finnås kommune (1838–1916), er nå skannet og tilgjengeliggjort
over Digitalarkivet, og denne samlingen må slik sett regnes som Norges første heldigitale kommune.
Vi håper med det å møte forventningene forskere og innbyggere har til digital tilgang til arkivmateriale.

TEKST: KNUT KJOSÅS OG EINAR EIDE SKOGSETH, IKA HORDALAND

F

innås formannskapsdistrikt lå i Sunnhordland
i daværende Søndre Bergenhus amt, senere
Hordaland, nåværende Vestland fylke. Arkivene strekker seg over tidsrommet 1838–1927,
men kommunen opphørte i 1916, da den ble
delt i de tre kommunene Bremnes, Moster
og Bømlo. Arkivene spenner hele bredden i
samtidens kommunale forvaltning, og det er
registrert arkiver etter ti arkivskapere: Valstyret, Formannskapet,
Heradskassen, Firskarmanntalsnemnda, Likningsnemnda,
Skulestyret, Fattigkommisjonen, Verjerådet, Barneskulane og
Overformynderiet.

problemstillinger vi kjenner svært godt til i dag, diskuteres. I
forhandlingsprotokollen til formannskapet fra 1853 finner vi en
diskusjon om bompenger og hvilket nivå de bør ligge på. De gikk
inn for tidsdifferensiert prising. Prisen tok ikke utgangspunkt i
når på dagen man passerte, men i når på året man dro gjennom
kanalen. Bompengene var høyere under det viktige «vintrafisket»
etter sild i året første måneder. Det var imidlertid ikke før på
slutten av 1800-tallet at Finnås kom i gang med veibyggingen i
kommunen. I detaljerte veiregnskap finner vi alt fra lister over
utførte dagsverk til kvitteringer for dynamittinnkjøp hos en
velassortert sportsforretning i Bergen.

OVERGANG TIL PENGEØKONOMI
Den økonomiske utviklingen kan man følge gjennom likningsprotokollen. Der fremgår skattepliktige inntekter fra år til år.
Likningsprotokollen for fattigskatt og kontoboken for fattigvesenet utfyller bildet – flere trengte hjelp da sildefisket sviktet
på 1870-tallet. Disse kildene gir oss et interessant innblikk i
overgangen til pengeøkonomi. Mange skatteytere betalte fattigskatten i naturalia, spesielt havre, til langt ut på 1800-tallet.
Mot slutten av perioden får vi bevis for hvor viktig fisket var,
når vi ser hvor stor andel av befolkningen som er registrert i
fiskermanntallsprotokollen for Bremnes.

Arkivene ble hentet inn til IKA Hordaland i perioden 1995–1999,
ble ordnet og katalogisert i 2004 og registrert i ASTA i 2018.
Bømlo kommune eier arkivene etter Finnås. I kildene som nå er
gjort tilgjengelige, finnes inngangen til et stort antall historier
både på samfunnsnivå og individnivå. Arkivkilder gir oss et
unikt innblikk i historien mens den blir til, og gir oss tilgang til
personene som formet den, gjennom det de selv skrev i brev og
protokoller.

KOMMUNIKASJONER TIL LANDS, TIL HAVS OG GJENNOM LUFTEN
Perioden 1838–1916 var i Finnås, som i resten av Norge, en
periode med store omveltninger. Dette speiler seg i arkivet. Det
gjaldt så vel samferdsel som utvikling av pengeøkonomi og skolevesen. Finnås var både veldig tidlig og ganske seint ute med
offentlig satsing på å bedre kommunikasjonene. Arbeidet med
byggingen av Kulleseidkanalen, skipskanalen som går gjennom
midten av Bømlo, startet 1854. Noen år senere ble det også bygget
telegraflinje som bandt Finnås sammen med Haugesund og
Bergen. Dette bidro til at området rundt kanalen ble et viktig
sentrum i kommunen.

GULL OG «DE RETTE GRESGANGE»
Et mer særegent fenomen ved samfunnsutviklingen i Finnås
er at det her, ved siden av Bidjovagge i Finnmark, er utvunnet
mest gull i Norge. Kommunen førte korrespondanse med flere
gullgruveselskaper.
En annen viktig del av samfunnsutviklingen var utbyggingen av
skolevesenet. Den kan vi følge i arkivet etter skolekommisjonen og
i skoleprotokollene. Et innblikk i et noe konservativt skolevesen og
et system som er ganske annerledes enn våre politiske organer, får
vi i møteboken for skolekommisjonen fra 1891. Møtet begynner
med bønn, opplesning fra bibelen og salmesang, før formannen,

Selv om dette i stor grad var statlige prosjekt, var lokale politikere også viktige for å drive frem utviklingen. Iblant måtte også

FINNÅS: Kulleseidkanalen. Foto: Einar Eide Skogseth 2020
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sognepresten selv, fører en lang enetale om sin motstand mot
den nye skoleloven. Han er bekymret for kristendommens plass i
skolen, for at «den Hjord» ikke skal ledes til «de rette græsgange»,
og uttrykker sin skepsis mot «det moderne Folkevælde eller
Demokrati».

opp i Kankakee og Cook County i Illinois, Milford i Iowa, New
Jersey og i Pierce County i Washington.

SAMARBEID
Bokskanning var i utgangspunktet nytt for oss, men både Statsarkivet i Bergen og Bergen byarkiv har bidratt med opplæring.
Vi har tatt i bruk de fleste funksjoner i Digitalarkivet og har blant
annet fungert som ekstern opplaster for Arkivverket/Statsarkivet
i Bergen, da vi fikk to arkivstykker til fjernlån, skanning og
opplasting hos oss. Vi hadde også anledning til å teste det å ha
eksterne opplastere for oss, for vi inviterte Geomatikk-IKT til
å skanne fem protokoller, som de så lastet opp direkte fra Trondheim. Dette fungerte sømløst. Totalt er det publisert 21 000 bilder,
fordelt over 3,5 hyllemeter med arkivmateriale.

LIVSLØP I DOKUMENTENE
Man møter et stort antall individer i arkivene etter Finnås kommune. I tillegg til å være gull verdt for slektsforskere er navnene
bevart på dem som for eksempel var med på å bygge ut veiene
på de ulike delene av øyene, eller hvem som ytet frivillige bidrag,
både i penger og arbeidskraft, for å reise en kapellkirke på Lykling.
Vi finner også mange livsfaser representert: barndom i skoleprotokollene, oppnådd myndighetsalder i avkallserklæringer fra
Overformynderiet og livets avslutning gjennom understøttelse
til gravferden i kontoboken etter fattigkommisjonen. Det er
her, som ofte i andre arkiver, mest informasjon om de som var
vanskeligst stilt. Fattigvesenets protokoller forteller oss hva de
fattigunderstøttede fikk utdelt år til år. Men det er ikke bare
triste skjebner vi støter på.

HELHETLIG SAMFUNNSDOKUMENTASJON
IKA Hordaland støtter prinsippet om digitalt førstevalg i forvaltningen, og prosjektet setter en ny standard for tilgjengeliggjøring
hos oss. Vi har som målsetning at alle innsyn i arkivsaker eldre
enn 100 år skal leveres via digitalarkivet.no.
Forhåpentligvis kan Finnås heldigitale kommune inspirere andre
til å utvikle nye digitaliseringsprosjekter innen arkivsektoren.
Fremover ønsker vi å inkludere privatarkivene som er bevart etter
aktørene som var aktive i Finnås gjennom perioden kommunen
eksisterte. Dette ser vi som et mål for helhetlig samfunnsdokumentasjon, og vi oppfordrer derfor andre arkivinstitusjoner til
å skanne og publisere egne arkiver fra Finnås.

I saksarkivet etter Formannskapet finner vi en noe kuriøs jobbsøknad. Den er ikke signert, og innledes med «kjære ven», sannsynligvis ordføreren i dette tilfellet. I god vestlandsk ånd stiller
han sitt lys under en skjeppe og lurer på om «ein stakar som meg»
kunne «faa lov til aa putla litt med heradet sine pengar». Om han
fikk det, vites ikke, men svaret finnes nok i arkivet. Andre søkte
lykken i Amerika, noe vi får innblikk i gjennom alle brevene i
arkivet etter Overformynderiet. Folk med røtter i Finnås dukker

SANNSYNLIG DRUKNING I NORTH BAY: Finnåsbuer sannsynligvis druknet i North Bay, USA. Foto: IKA Hordaland 2020 Arkivverket.

LITTERATUR
Kolle, Nils: Bømlo Bygdebok VI. Eit Øysamfunn i omforming. Utgitt av
Bømlo Kommune Bergen 1989

”

Arkivkilder gir oss et unikt innblikk i historien
mens den blir til, og gir oss tilgang til personene
som formet den, gjennom det de selv skrev i brev
og protokoller.

Stautland, Brynjar: Gullgravarane på Lykling. Utgjeven av Bømlo
Kommune, Kultur- og Miljøvernseksjonen 2000
ARKIVMATERIALE
Kanalbygging, Formannskapsprotokollen i 1853: IKAH, Finnaas
kommune. Formannskapet, A/Aa/L0001: Møtebok for formannskap,
heradsstyre og soknestyre, 1838–1870, s. 77–78
Møtet i skulestyret 1891: IKAH, Finnaas kommune. Skulestyret, A/Aa/
L0001: Møtebok for Finnås skulekommisjon/styre, 1879–1910, s. 60
TELEGRAF: Telegrafbygningen. Foto: Einar Eide Skogseth 2020

Jobbsøknaden: IKAH, Finnaas kommune. Formannskapet, D/Da/
L0001: Korrespondanse/saker, 1908–1912, s. 34–35

THE KONG HAAKON GOLD MINES: Korrespondanse
med Finnås formannskap. Foto: IKA Hordaland 2020
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KUR MOT KRØKKETE
HÅNDSKRIFT
Kravet om økt digitalisering av kulturarven har resultert i at flere eldre arkiver finner veien til
Digitalarkivet. Men på tross av økt tilgjengelighet er fortsatt mye av innholdet vanskelig å tyde
på grunn av krøkkete og uleselig håndskrift. Løsningen kan finnes i de østerrikske alper.

TEKST: YNGVE SCHULSTAD KRISTENSEN OG KYRRE THORSNES, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV

I

september 2019 ble Digitalarkivet en nasjonal plattform for skannet arkivmateriale. Institusjoner fra
arkiv-, bibliotek- og museumssektoren ble invitert
til å bidra med innhold. Siden åpningen har mange
KAI-institusjoner tatt utfordringen og publisert
kommunalt materiale på Digitalarkivet. Mange har
prioritert å publisere formannskapsprotokoller, da de
er en viktig kilde til lokalhistorien. Felles for arkivene
som er publisert, er at materialet er eldre enn 100 år.

HJELP FRA FRIVILLIGE
Nederland er et av landene som for alvor har tatt i bruk HTRteknologien. I 2018 tok Stadsarkivet i Amsterdam i samarbeid
med Huijgens ING i bruk Transkribus for å trene det opp i
håndskriftsgjenkjenning på arkivmateriale fra 1600-tallet. De
automatiserte transkripsjonene ble så gjort tilgjengelig på nett,
der frivillige kunne logge seg på og rette eventuelle feil. Prosjektet,
som het Crowd leert computer lezen (Publikum lærer datamaskinlesning), er direkte koblet til Transkribus sitt grensesnitt på
internett. Dermed kan eventuelle endringer utført av de frivillige
mates inn i systemet, noe som igjen kan forbedre den automatiske
gjenkjennelsen.

HÅNDSKRIFT ER EN UTFORDRING
Økt publisering på Digitalarkivet er ikke ensbetydende med at
arkivmaterialet blir lest. Selv om flere arkiver blir tilgjengelige
på nett, er arkivenes innhold for mange fremdeles utilgjengelig.
Årsaken er at det meste som er publisert, er skrevet for hånd. Det
gjør at materialet ikke er søkbart, samtidig som eldre håndskrift
kan være vanskelig å tyde.

”

Det er ikke til å unngå at transkribering av håndskrift er veldig
tidkrevende. Men kan teknologien hjelpe oss?

Teknologien er der, men den må brukes.

SKI- OG TRANSKRIBERINGSBYEN I ALPENE
OCR-teknologi (Optical Character Recognition) har klart å
gjenkjenne maskinskreven tekst på papir og gjort teksten digital
og samtidig søkbar. En tilsvarende løsning har ikke eksistert for
håndskreven tekst, før inntil nylig. I dag finnes det flere internasjonale initiativer som arbeider med muligheten for maskinell
transkribering av håndskrift.
Også i vårt naboland Danmark har de god erfaring med Transkribus. I 2017 startet Stadsarkivet i Aarhus et prosjekt der de
transkriberte digitaliserte sognerådsprotokoller gjennom programmet Transkribus, med hjelp fra frivillige. Transkripsjonene
ble publisert på www.retrodigitalisering.dk, en nasjonal nettside
for kommunale arkivinstitusjoner. Etter hvert har til sammen 11
mindre arkivinstitusjoner blitt med i prosjektet, som koordineres
av Organisasjonen Danske Arkiver.

Det meste kjente programmet er Transkribus, som er utviklet
av Universitetet i Innsbruck. Programmet mottok støtte fra
EU-prosjektet READ, som har som mål å gjøre deler av Europas
skriftlige kulturarv tilgjengelig for offentligheten gjennom digitalisering. Transkriberingsprogrammet Transkribus baserer seg
på HTR-teknologi (Handwritten Text Recognition). Transkribus
automatiserer transkriberingsprosessen og bruker maskinlæring
for å gjenkjenne forskjellige typer håndskrift. Programmet krever
at deler av materialet er transkribert, da det skal tjene som
sammenligningsgrunnlag i den videre prosessen.

EGNE ERFARINGER
Arkivavdelingen ved Aust-Agder museum og arkiv gjennomførte tidligere i år et miniprosjekt, der vi testet ut Transkribus på
dagbøkene til folkeminneinnsamler Andreas Faye (1802–1869).
Vår erfaring var at det var tidkrevende å klargjøre grunnlagsmaterialet for transkriberingstrening. Jobben med å definere
hver tekstlinje i de skannede sidene var et betydelig stykke arbeid.
Resultatet av vårt første treningsforsøk kan heller ikke kalles noe

I dag er det flere kulturinstitusjoner som bruker HTR-teknologi
for å transkribere håndskreven tekst. I Norge har noen av de store
kulturinstitusjonene som Munchmuseet, Nasjonalbiblioteket og
Arkivverket testet Transkribus. I utlandet finnes det eksempler
på større transkriberingsprosjekter.

VAKKERT, MEN VANSKELIG: Håndskrift kan være vanskelig å tyde.
Her et brev fra skipsreder Prebensen i Risør. Foto: Gerd Corrigan

12

13

ARKHEION 02 | 2020

ARKHEION 02 | 2020

DIGITALISERING

”

mer enn en lovende start. Men med justering av innstillingene
i treningsprogrammet ser vi for oss at Faye-modellen nok kan
komme opp på et akseptabelt nivå.

Transkribus automatiserer transkriberingsprosessen og bruker maskinlæring for å
gjenkjenne forskjellige typer håndskrift.

Modellen vår vil selvsagt fungere best på dokumenter med
Andreas Fayes egen håndskrift. Men alle treningsdata som blir
behandlet av Transkribus, bidrar til at algoritmen blir bedre,
slik at man til syvende og sist sitter igjen med en supermodell
som forhåpentligvis virker på all håndskrift.

ØKT TILGJENGELIGHET
Ideelt sett burde håndskrevne offentlige arkiver som publiseres
på Digitalarkivet, være både lesbare og også søkbare for folk
flest. Teknologien er der, men den må brukes. Det er derfor opp
til institusjoner som oppbevarer arkiv, å ta den i bruk. Samtidig
må Digitalarkivet også legge til rette for implementering av
HTR-teknologi. Det vil komme både oss som forvalter arkivene,
og publikum til gode.

Vi ordner det!

Papirarkiver ordnes i Asta 5 og publiseres på Arkivportalen

TRANSKRIBERINGSKONFERANSE : I februar 2020 ble
den årlige Transkribus-konferansen avholdt i Innsbruck.
Over 100 deltakere fra hele verden deltok.
Foto: Yngve Schulstad Kristensen

Arkivbaser ordnes i Asta Mapper og søkes frem i Asta Innsyn
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.

TRANSKRIBUS:
Tekstgjenkjenningsprogrammet
«Transkribus» er utviklet ved
Universitet i Innsbruck i Østerrike
og har over 30.000 brukere.
Foto: Yngve Schulstad Kristensen

Norges fremste arkivfaglige konsulenthus
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TESTRAPPORT
FRA ET UTTREKK

FIG 1: Håndtering av dokumenter i pleie- og omsorgstjenesten fra
KS FOU 144017; Avgrensning av uttrekket. Illustrasjon: ks.no
FIG 2: Struktur for klassifikasjon og mapper i uttrekket

– VISMA OMSORG PROFIL LAGRET
I VISMA SAMHANDLING ARKIV

FIG 1
FIG 2

Klassifikasjon: Fødselsnummer Profil

Det har lenge vært snakk om å bruke frittstående arkivkjerner for å bevare dokumentasjon fra fagsystemer.
Det har imidlertid ikke kommet inn mange slike arkiver til depot, men ved Innlandet fylkesarkiv
har vi nå testet et slikt uttrekk.

Klasse: Fødselsnummer

Mappe: Klient (navn som tittel)

Dosiermappe
Saksmappe

Klasse: Sakstype

TEKST: PÅL MJØRLUND, INNLANDET FYLKESARKIV

V

i var spente da Gran kommune ønsket å deponere arkiver som var produsert i Visma Profil
og arkivert i Visma Samhandling Arkiv, og
håpet uttrekket ville gi svar på en del spørsmål.
Testrapporten er å lese i sin helhet på nettsiden
farkiv.no, men her følger en kortversjon.

FAGSYSTEM OG NOARK-KJERNE
Visma Profil blir brukt innenfor helse- og omsorgstjenester på
institusjoner og i hjemmet. Systemet inneholder både saksbehandlingspapirer for tildeling av tjenester, egenbetaling og bruk av
tvang samt pasientjournaler med dokumentasjon av helsehjelp.
Brukergruppene er ansatte i institusjonene og saksbehandlere i
kommunens tildelingsenhet og i kommunal rusomsorg. Visma
Samhandling Arkiv er imidlertid en ren NOARK-kjerne, som
konsentrerer seg om journalføring og arkivering.
INNHOLD I UTTREKKET?
Første spørsmål er hva som faktisk blir arkivert i arkivkjernen.
Dette handler blant annet om grensegangen mellom pasientjournal og saksbehandling, som er regulert i forskjellige lover. Det
handler også om hvilke begrensninger som ligger i overføring av
data fra fagsystemet til arkivkjernen, og delvis i hva som faktisk
registreres i fagsystemet. [FIG1]

mappen før vi finner navn på klienten. Dette oppleves som positivt,
da nesten ni av ti fødselsnummer ikke inneholdt en klientmappe.
Vi reagerte imidlertid på at uttrekket inneholdt en sekundær klassifikasjon med fødselsnummer fra Familia (barnevern) – uten at
vi fant noen relevant kobling mot de øvrige dataene i datasettet.
Likevel må vi håndtere datasettet som ekstra sensitivt på grunn
av barnevernsdata. [FIG2]

TEKNISK TEST
Uttrekket ble testet med flere verktøy, og vi fant kun små avvik
fra Noark5 versjon 3.1 og gjeldende standarder for filformater.
Det mest alvorlige var et par filer som ikke tilfredsstiller PDF/Astandarden, og dermed kan bli uleselige. I tillegg fant vi at noen
data som er obligatorisk i Noark5, men som vanligvis ikke finnes
i fagsystemet, var utfylt med en standardverdi fra systemet.

ALT AV RELEVANS?
Men har vi fått med alt som er relevant? Ingen opplysninger fra
pasientjournalen er overført til arkivkjernen, og er derfor ikke med
i uttrekket. Noe av poenget med uttrekk vil være å muliggjøre en
opprydding og sletting av uaktuelle klienter. Uttrekket bør derfor
inneholde all den informasjonen om klienten som skal bevares.
Vi har enda ikke sett et uttrekk som har omfattet både EPJ
(elektronisk pasientjournal) og NOARK-dokumentasjon, fra
noe datasystem. Det ble skissert muligheter for å håndtere dette
i SAMDOK-rapport KOMM_2 fra 2017 om Metodikk for
bevaring av kommunale fagsystemer. Utfordringen er dermed
overført til systemleverandørene.

BEVARING OG KASSASJON
Arkivet ble skapt mens regelverket sa «bevar alt». I senere tid
har vi fått en utfordring ved at rusomsorg og psykiatri skal
bevares til evig tid, mens annen helse- og omsorgstjeneste som
er dokumentert i systemet, kan kasseres 20 år etter klientens
død. Vi finner ikke et slikt skille i datasettet – fordi det ikke var
relevant da dataene ble produsert. Dermed må vi se etter andre
løsninger når kassasjonsfristen på opplysninger kommer.

Når vi sammenlignet uttrekket med innholdet i fagsystemet, fant
vi at kontaktpersoner som var registrert i fagsystemet, ikke ble
registrert i uttrekket. Kontaktpersoner kan i dette tilfellet være
blant annet pårørende, verger og behandlere som strengt tatt
kunne vært søkbare som part i sak. I Profil ble det også registrert
en kobling til behandlingsdistrikt og -sone. Dette fant vi ingen
steder i uttrekket, og endring i behandlingsdistrikt loggføres heller
ikke i fagsystemet når det skjer ved overflytting av klienten fra
en behandlingsinstitusjon til en annen.

Testingen startet med å møte systemansvarlig og arkivpersonalet
i Gran kommune for å få en innføring i både bruk og innhold
i fagsystemet og arkivkjernen. Deretter ble uttrekket tatt med
tilbake til arkivdepot for teknisk testing og vurdering.
Arkivuttrekket er organisert på klient. Klassifikasjonssystemet
består av fødselsnummer på klientene. Derfor må vi inn i arkiv-

Klassifikasjon: Sakstype

Det er enkelt å skille mellom sakstyper, og vi kan for eksempel
gjennomføre et søk hvor vi beholder alle klienter som har vedtak om tvang, mens de øvrige kasseres. Det vil i dette tilfellet
medføre at de fire sakene i uttrekket som omhandler tvang etter
pasientrettighetsloven, kan medføre at klienten blir bevart, mens
informasjon om de øvrige 235 klientene kasseres.
Dersom klienten selv har bedt om rusomsorg, vil vi ikke finne
tvangssaker. Vi ønsker derfor andre nøkler som gjør oss tryggere
på at vi kasserer korrekt. Alternativet er merbevaring eller søknad til Arkivverket om å kassere alt i 2039, det vil si 20 år etter
at siste klient døde.
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Noe av poenget med uttrekk vil være
å muliggjøre en opprydding og sletting
av uaktuelle klienter. Uttrekket bør
derfor inneholde all den informasjonen
om klienten som skal bevares.

MINNEINNSAMLING

MINNEINNSAMLING

Alle foto: Gerd Corrigan, Aust-Agder museum og arkiv

SOMMERMINNER 2020
EN KORONA-MINNEINNSAMLING

Koronapandemien medførte at det ble Norges-sommer på de aller fleste av oss.
Folk valfartet til Sørlandet, Norges svar på «Syden». Det ønsket vi på KUBEN å dokumentere.

TEKST: ANNE GAASERUD, AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV

S

ørlandet har alltid vært et
av Norges mest populære
feriesteder. Sol og sommer,
svaberg og måkeskrik, fjell og
sjø om hverandre. Sørlandet
er det nærmeste vi i Norge
kommer «Syden». I år kom
det enda flere. Med til tider stengte landegrenser og en sterk oppfordring om å feriere
i Norge ble Sørlandet den mest attraktive
feriedestinasjonen i 2020 – kanskje med
unntak av Lofoten.

INNSAMLING AV KORONAARKIVER
Da Norge stengte ned i mars, var det mange arkivinstitusjoner som så viktigheten
av å dokumentere den nye normalen og
endringer den førte med seg. KUBEN satte
også i gang med å samle inn «koronaarkiv», men så samtidig en mulighet til
å hente inn noe mer spesifikt for denne
regionen. Plutselig snakket hele Norge om å
feriere i Norge og om at Sørlandet ville bli
det nærmeste en kom sol og sydenvarme.
Vi bestemte oss for å lage et lite minnearkiv fra sommeren 2020, hvor vi inviterte
publikum til å dele sine sommerminner og
beskrive hvordan planene for sommeren
hadde endret seg på grunn av korona.
Vårt ønske var å treffe så mange som mulig
av de som har valgt legge ferien til Sørlandet.
Om det var de tradisjonelle hytteturistene,
campingturistene, båtfolket, fjellfolket eller
de som bare nøt livet på bryggekanten og
alt det andre Sørlandet har å by på.

TIL SOMMERENS MINNER: Slik så bøkene som ble lagt ut. Vi valgte
å finne enkle notatbøker med harde permer som var ulinjerte.

NOTATBØKER MED SOMMERMINNER
Vi vurderte forskjellige metoder for minneinnsamling, både digitale og papirbaserte,
og landet på at det å legge ut ulinjerte notatbøker på forskjellige destinasjoner i AustAgder var den enkleste og billigste løsningen. Tanken var også at dette ville gjøre
det lettere å involvere barn som ikke kunne
skrive, ved at de i stedet kunne tegne sine
minner.

TEGNINGER OG HILSENER
Etter sommeren reiste vi rundt til de samme
stedene og hentet inn bøkene, og vi ble
positivt overrasket over resultatet. Det var
skrevet i nesten alle bøkene. Selv om ikke
alle sidene var utfylt, var det mange feriegjester, men også lokale, som hadde lagt
igjen en liten hilsen fra ferien. Det var også
gøy at mange barn hadde tegnet og skrevet
ned sine sommerminner.

Et av problemene med denne metoden var
eventuell smittefare. WHO hadde allerede
sett på smittefaren fra papir, og ettersom
covid-19 ser ut til å kunne leve lenge på
papir, bestemte vi oss for å få en avklaring
fra enten kommunelegen i Arendal eller
Folkehelseinstituttet. I starten av mai fikk
vi endelig klarsignal fra FHI, som mente at
risiko for smitte via minnebøkene var minimal hvis en fulgte gjeldene smittevernsregler. Vi bestemte oss derfor for å fullføre
prosjektet.

Vi er godt fornøyde med resultatet av
prosjektet. Minnebøkene vil nå inngå i
arkivsamlingen til KUBEN, og Sørlandsommeren 2020 vil være dokumentert for
fremtiden. Vi snakker evig sommer!

KUBEN-BILEN PÅ RUNDREISE
Så satte vi, to gode kollegaer, oss i KUBENs
knallrosa varebil og kjørte rundt i fylket for
å levere ut bøkene. Vi valgte ut destinasjoner basert på hvor vi trodde feriegjestene
ville komme: Moysand Camping, Den lille
dyrehage, Hotell Norge i Lillesand, DF
Bjoren på Byglandsfjord og Saltholmen
fyr, for å nevne noen. Vi prøvde å spre ut
bøkene over et så stort område som mulig.
I alt ble 22 bøker lagt ut i om lag alle kommunene i gamle Aust-Agder. Så var det
bare å vente og håpe at feriegjestene tok
utfordringen.

OVER: Fra boken vi la ut på Aust-agder museum og arkiv, KUBEN. Boken ble lagt rett
utenfor utstillingen «Barndom», som er laget spesielt for mindre barn. Her var det
mange som hadde valgt å tegne sommeren sin.
VENSTRE: Noen var flinke til å beskrive hva de hadde gjort i ferien. Her er et eksempel
fra Saltholmen Fyr utenfor Lillesand.
UNDER: Vi var ikke alltid like heldige med hvor bøkene ble lagt ut. Noen steder var
det for liten trafikk til at de ble lagt merke til, mens andre bøker fikk seg en real trøkk.
Her er boken vi la ut i en turkasse på en populær tursti i Birkeland. Dessverre var den
ikke godt nok pakket inn og boken gikk derfor i oppløsning.

”[---] vi inviterte publikum til
å dele sine sommerminner
og beskrive hvordan planene
for sommeren hadde endret
seg på grunn av korona.
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EN NYANSATT ITRÅDGIVERS MØTE
MED ARKIV
Ole Aldric fikk seg noen overraskelser i sitt første halvår som IT-rådgiver ved IKA
Østfold. Hvordan har møtet med fagfeltet EL-arkiv vært, og hvilke ting ser han at
trengs for å komme videre på feltet?
TEKST: ANTONIA REIME AABØ, IKA ØSTFOLD

I

så jeg var veldig motivert. Jeg så for meg at siden dette var i det
offentlige Norge og underlagt statlig kontroll, så var sikkert alt
på stell. Dette ville gå veldig fint, tenkte jeg. Så feil kan man ta!
Men all ære til de som har sittet i dette i tykt og tynt. Det har
garantert vært mange store hinder på veien. Jeg har stor respekt
for de som har gått denne veien før meg.

nntil i vår hadde IKA Østfold forsøkt å tilnærme seg
fagområdet EL-arkiv fra en arkivfaglig innfallsvinkel.
Resultatet var en langdryg prosess med mye frustrasjon for de arkivarene som ga seg i kast med å plukke
fra hverandre og forstå de mange komponentene i
prosessen med uttrekk fra systemer: mottak og verifisering av datapakker, beskrivelse av tabeller, pakking
og lagring, SIP og DIP. En av dem var undertegnede. Lettelsen
var derfor stor i februar da det endelig kom en person med bred
IT-teknisk bakgrunn til jobben, og en interesse og egnethet som
kompenserte for manglende arkivfaglig erfaring.

Hvordan har møtet med KAI sitt EL-arkivmiljøet vært?
Miljøet har vært veldig fint og imøtekommende fra første stund.
Jeg har en sterk følelse av at vi er i samme båt, og at vi ror til
samme plass. Så er det selvfølgelig ulike meninger om hvilken vei
vi skal ta mot målet vårt. Mange har silokunnskap, og miljøet har
god oversikt over hvem man kan gå til for å spørre om hva. Men
disse menneskene vil ikke være her for evig, og jeg er veldig glad
for å ha kommet inn i dette fagområdet nå mens de fortsatt er
til stede. Miljøet er ikke så stort, og noen går over til det private.
Etter flere år i det private selv er jeg veldig glad for nå å kunne
jobbe i det offentlige og være med på å forvalte demokratiet, som
vi gjør ved arkivinstitusjoner i Norge.

Hva har den største utfordringen så langt vært?
Å komme fra et IT-faglig miljø inn i et hav av forskrifter, regulering
og veldig mye saksdokumentasjon virket uoverkommelig i starten.
Jeg fikk inntrykk av et tungt maskineri fylt med dokumentasjon
og med prosedyrer som lever uten noe reelt tidsbegrep. Det har
vært utfordrende å skaffe seg oversikt over alle prosessene i avlevering og behandling av digitale arkiv. Mange av oppgavene kan
utføres på forskjellige måter, og resultatene kan variere kraftig fra
uttrekk til uttrekk. Samtidig har det vært spennende å se hvordan
det henger sammen – jeg har lært utrolig mye i dette halvåret.

Hvordan ser KDRS’ «produksjonslinje» ut for en som er ny?
Jeg skjønner godt at mange kan slite lenge med overgangen til
digitale arkiv. Det er nok veldig vanskelig å komme inn i prosessen
uten mye IT-faglig forarbeid. Ved siden av kunnskap om rutiner,
forskrift og standarder så kreves det orienteringsevne i flere nivåer
av programvare. Man må enten ha sittet i det en god stund eller
ha IT-faglig bakgrunn med arkivfaglig utdannelse. Man får heller
ikke alltid samme svar på hvordan en problemstillinger er løst,
noe som illustrerer kompleksiteten i arbeidet som gjøres. Sånn
sett kan nok produksjonslinja virke veldig stor og tung, men alt
faller nok på plass med tiden.

Jeg savner en slags kunnskapsdatabase, hvor miljøet sammen kan
dele erfaringer og kunnskap, med bevaring i tankene. Måten det
gjøres på i dag, er ikke bærekraftig. Nå må man på rundgang
i miljøet og spørre, eller kanskje reise rundt i landet og se på
hvordan det gjøres. Det er både lite effektivt og veldig kostbart,
men det er også tidkrevende for de i miljøet som tar av sin egen
arbeidsdag for å hjelpe.
Hva slags bilde hadde du dannet deg av jobben før du
begynte?
Visuelt så jeg for meg en haug med pappesker fulle av papirer
som skulle bevares. Jeg er interessert i dataretensjon generelt,

Et eksempel på hva jeg kanskje synes har vært vanskelig, er å vite
hva slags rutiner man bør teste de ulike uttrekkene med. Noen
arkiver kan man sikkert bruke årevis på å få ordnet riktig, og

ULIKE FORMATER: Bildet viser vårt eldste (fattigprotokoll fra 1742) og et av de yngste (disk fra 2020) lagringsmedier. Foto: Antonia Reime Aabø.

”Jeg fikk inntrykk av et tungt maskineri fylt

selv ikke det behøver å være nok for å vite at det kan gjenskapes
på en troverdig måte. Valideringsprosessen er også vanskelig å
standardisere, siden det finnes så mange forskjellige fagsystemer
– mange er også spesialtilpasset til en enkel installasjon.

med dokumentasjon og med prosedyrer som
lever uten noe reelt tidsbegrep.

Når det er sagt, så er jeg veldig takknemlig for den hjelpen jeg
har fått her på arbeidsplassen, og ikke minst i miljøet generelt.
Hvordan ser du for deg tiden fremover?
Er det noe jeg har lært de månedene jeg har jobbet her, så er det
at jeg ser behovet for et arbeidsverktøy som konsoliderer arbeidsprosessene i depot, og som kan bidra til å senke terskelen for
deltakelse på digitale uttrekk i både institusjon og kommuner. Det
arbeides nå med dette i miljøet, og jeg håper at det kan munne
ut i noe positivt som kan fremme tverrfaglig samarbeid på tvers
av institusjonene. En fellesløsning for alle innsynsbehov må også
komme på plass. Dette tenker jeg mest av alt handler om vilje.

OLE ALDRIC (35)

I fremtida håper jeg også at vi som skal sitte med uttrekksjobben
til slutt, kan bli mer involverte i valg av systemer hos kommunene.
For allerede der kan det legges føringer som gjør prosessen med
langtidsbevaringen av data mer effektiv.

100 %-stilling som IT-rådgiver ved IKA Østfold fra februar 2020.
Kommer fra seks år i tv-spillindustrien i Irland.

Alt i alt er jeg veldig godt fornøyd med mottagelsen i arkivverdenen.
Det er spennende og utfordrende, og jeg har ingen planer om å
forlate den med det første.

Utdannelse fra avdeling for informasjonsteknologi ved Høgskolen
i Østfold. Foreleser i programvareutvikling og testing, informasjonssikkerhet og prosjektledelse ved samme skole.

KDRS = Kommunearkivinstitusjonenes digitale ressurssenter
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Bevaringsplan
for privatarkiv
i Arkivverket

Arkivverket går en spennende tid i møte på privatarkivfeltet. Vi har akkurat ferdigstilt vår bevaringsplan for
privatarkiv, som adresserer mange av de utfordringene og mulighetene som ligger fremfor oss. Det er en plan for
hvilke typer privatarkiv vi vil ta ansvar for i Arkivverket, og hvilke kriterier vi vil legge til grunn for utvelgelsen.

TEKST: ANNE AUNE, FAGDIREKTØR, BEVARINGSVURDERING OG PRIVATARKIV, ARKIVVERKET

Versjon 1.0

Planen tar høyde for at vi lever i en digital
tid hvor dokumentasjon skapes og forvitrer
i et heseblesende tempo. I tillegg er planen
et viktig verktøy i vår egen arbeidshverdag,
en ressurs for utviklingen av vårt fagfelt,
et redskap for samhandlingen med resten
av arkivsektoren og, kanskje ikke minst,
en dokumentasjon av det utvalget vi har
gjort for fremtidens brukere og arkivarer.

VÅR SAMTID,
FOR FREMTIDEN
ARKIVVERKETS BEVARINGSPLAN
FOR PRIVATARKIV

DIGITALISERINGENS UTFORDRINGER
Vi opplever en stadig økende og raskere
digitalisering, både i offentlig og privat
sektor. Dokumentasjon opprettes, lagres
og formidles i ulike digitale systemer, på
ulike plattformer og i enorme mengder.
Det kommer dessverre med en utløpsdato
i form av system- eller leverandørskifter, utdaterte programvarer og ustabile lagringsformater. Eventuell bevaring blir et kappløp
med tiden.
Det introduseres stadig nytt nasjonalt og
internasjonalt lovverk som skal møte utfordringene i kjølvannet av digitaliseringen. En
felles europeisk lov om personvern krever at
vi samarbeider på tvers av landegrensene for
å løse felles utfordringer. I Norge skal Arkivloven endelig oppdateres for blant annet å
ta opp i seg at arkivene som skapes i dag,
er digitale, ikke på papir og i protokoller.
Det blir også stadig synligere for oss at internasjonale forhold og hendelser påvirker

vår hverdag og arbeid. En pandemi med
utspring på andre siden av kloden fører
til nedleggelser av hjørnesteinsbedrifter i
Norge. Hva skjer med arkivene? Politivold
og rasehat i USA fører til opprettelse av nye
organisasjoner og aksjoner i Norge. Hvem
dokumenterer det, og hvordan?

VI MÅ HANDLE NÅ
Samfunnsutviklingen skjer i dag, og det går
vanvittig fort! Dette krever mye av oss som
jobber med bevaring av privatarkiv. Skal vi
lykkes med å fange den bevaringsverdige
dokumentasjonen før den forsvinner, må
vi handle nå.
Arkivverket skal bevare dokumentasjon
av nasjonal betydning og i allmennhetens
interesse. Vi skal dokumentere det nasjonale
og det norske i samfunnet i dag. Men hva
er det? Vi synes kanskje Kongen sa det best
i sin tale i Slottsparken i september 2016:
«Norge er fremfor alt mennesker». Videre
fremhever han at vi, på tross av vår ulikhet,
er ett folk. Ambisjonen vår er å fange dette
gjennom arkivene vi bevarer. For som vi
vet, er arkivene nettopp spor av mennesker
og levde liv. For Arkivverket blir det derfor
viktig å bevare arkiv fra aktører som har
hatt og har betydning for utviklingen av
Norge og det norske på en rekke ulike felt.
Det skal dekke hele eller store deler av landet
og skal ha interesse for eller berøre en større
del av Norges befolkning.
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Planen tar høyde for at
vi lever i en digital tid hvor
dokumentasjon skapes og
forvitrer i et heseblesende
tempo.

OVERORDNET ANSVAR OG FELLES MÅL
Ansvaret for arkivene av regional eller lokal
betydning skal ivaretas av fylkeskommunene gjennom nettverket av regionale og
lokale bevaringsinstitusjoner. De andre
nasjonale bevaringsinstitusjonene i Norge,
som Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek
(Arbark) eller Misjons- og diakoniarkivet
VID, vil fortsatt ha ansvaret for arkivene
fra sine definerte områder.
Arkivverket tar nå en klar rolle og et ansvar i
dette mangfoldige landskapet av bevaringsinstitusjoner. Ved dette håper vi å styrke
og videreutvikle det gode samarbeidet med
sektoren og å jobbe målbevisst mot vårt
felles mål om en helhetlig samfunnsdokumentasjon.

PRIVATARKIV

DYNAMISK BEVARINGSPLAN
Planen vår identifiserer over 350 bedrifter og organisasjoner fordelt på 27 ulike
samfunnsområder med bred geografisk
spredning. At de står oppført på denne
listen, betyr ikke at de er å anse som særskilt verneverdig i henhold til arkivlovens
bestemmelser. Det betyr imidlertid at Arkivverket anser dem som aktører av nasjonal
betydning, og at de har arkiver som bør
undersøkes og eventuelt bevares for ettertiden. Det betyr heller ikke at det er en
uttømmende liste over denne typen aktører. Det vil helt klart finnes mange flere.

Planen er et utgangspunkt for oss i Arkivverket, som gjør det mulig for oss å komme
raskt i gang med en systematisk og planlagt
innhenting. Så vil vi revidere planen årlig
etter hvert som nye aktører faller fra eller
kommer til. Det skal gjøres etter innspill
og erfaringer som høstes under arbeidet
og sammen med våre samarbeidspartnere.
Planen som nå foreligger, er dynamisk og
ambisiøs. Den er også helt nødvendig skal
vi klare de utfordringene vi står overfor på
privatarkivfeltet fremover.
Planen er om kort tid tilgjengelig på
Arkivverkets nettsider.

”

Ved dette håper vi å
styrke og videreutvikle det
gode samarbeidet med
sektoren og å jobbe
målbevisst mot vårt felles
mål om en helhetlig
samfunnsdokumentasjon.

Sammen forenkler
vi morgendagen

Experis Ciber bistår kundene med å nå målene i deres digitaliseringsstrategi, og å realisere
et digitalt førstevalg. Vi har kompetanse innen prosess- og prosjektledelse, rådgivning og
utredning og analyse. Experis Ciber har et anerkjent dokumentasjonsforvaltnings- og
arkivmiljø. Vi hjelper virksomheter å forvalte informasjon og dokumentasjon i de riktige
forretningsmessige sammenhengene, og legger til rette for løsninger og en virksomhetskultur som sørger for at det skjer.
Ta kontakt med oss for å diskutere dine behov: kontakt@ciber.no 22 34 80 00

DigitalArkiv
08.-09.FEBRUAR 2021

Geomatikk IKT inviterer til konferanse!
Årets tema: Tilgjengeliggjøring av offentlig informasjon

Hvor
Britannia Hotel
Trondheim

SKAL BEVARES: Organiseringer skjer både som spontane folkeaksjoner som demonstrasjonen «We can’t breathe – rettferdighet for George
Floyd» utenfor Stortinget 5. juni i år, og som langvarige interessearbeid i foreninger. Våre bevaringskriterier fanger opp begge deler.
Foto: Terje Pedersen / NTB.

Når
08.-09.februar
2021

Påmelding
Geomatikk-ikt.no/
DigitalArkiv

Vår visjon er effektiv hverdag!
Følg oss i våre sosiale kanaler
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f facebook.com/geoikt in linkedin.com/geomatikk-ikt

AKTØRBESKRIVELSE

AKTØRBESKRIVELSE

AKTØRBESKRIVELSE

FOR KOMMUNAL SEKTOR

SUND KOMMUNE: Møtebøker for
hovedutvalg for administrasjonutvalget.
Arkiv 1245-053.1/A/Aa/L0001-L0004.
Foto: Thea H. S. Nielsen

Kommunale arkiv var lenge å regne som utilgjengelige. Arkivene stod sjeldent samlet,
og kunnskapen om dem var generelt lav. I dag er de eldre kommunearkivene åpnet opp for
publikum og har blitt en viktig kilde for forskere og studenter. En systematisk oversikt og
standardiserte beskrivelser av nyere arkivskapere mangler derimot fremdeles.

TEKST: THEA HENRIETTE SKJÅK NIELSEN, IKA HORDALAND

portalen. I arbeidet med beskrivelsene kartla vi også hvilke
arkivserier vi kan forvente å finne hos de ulike arkivskaperene.

FRAMFINNING I KOMMUNALE ARKIV
I 1987 ble boken Administrasjonshistorie og arkivkunnskap
av Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen gitt ut. Boken gir en
grundig presentasjon av kommunale arkivskapere fra perioden
fram til 1965 og er et viktig verktøy ved framfinning i kommunale
arkiv. Kommunale arkiv var lenge utilgjengelige – både som et
resultat av at arkivene stort sett var uordnet og lå spredt, og fordi
kunnskapen om dem var lav. Med Administrasjonshistorie og
arkivkunnskap ønsket forfatterne å åpne kommunearkivene for
publikum og selve kommuneadministrasjonene.

Beskrivelsene våre er korte og faktaorienterte tekster som er
utarbeidet med tanke på bruk og publisering på Arkivportalen.
Utvalget av aktører ble gjort blant de større aktørene fra sentraladministrasjonen, helse- og sosialsektoren, kultursektoren, skolesektoren og teknisk sektor.

FORVALTNINGSDATABASEN
Da Arkivverket bevilget midler til prosjektet, trakk de fram et
ønske om at Forvaltningsdatabasen skulle tas inn i prosjektet.
Forvaltningsdatabasen driftes av Norsk senter for forskningsdata
(NSD) og inneholder data om den norske statsforvaltningen.
Arkivverket ville at prosjektet skulle konsentrere seg om hvordan
et eventuelt resultat fra et samarbeid med NSD kunne bidra til
å gjøre kommunale kilder kjent for NSD sine brukergrupper.

Utilgjengeligheten til kommunale arkiv var også en viktig bakgrunnsfaktor for prosjektet Standardisering av aktørbeskrivelser
for kommunal sektor. Prosjektet bygger videre på arbeidet til
Mykland og Masdalen og tar for seg 20 kommunale arkivskapere
fra perioden etter 1965. I desember 2019 fikk IKA Hordaland
innvilget 85 000 kr av Arkivverket til prosjektet, som startet opp
måneden etter. Ved siden av midlene vi fikk tildelt, gikk IKA
Hordaland også inn med egne midler.

I januar 2020 ble vi invitert til NSD for å utforske mulighetene
for å ta Forvaltningsdatabasen inn i prosjektet. NSD har vært
positive til å utvikle et tettere samarbeid, og vi er i dialog om
hvordan dette kan se ut. Vi håper å få på plass et godt samarbeid
og vil ved søknad om nye midler til et tilsvarende prosjekt legge
vekt på dette.

I forkant av prosjektet hadde vi hentet inn og begynt på arbeidet
med å ordne og publisere arkiv etter nyere arkivskapere, på
Arkivportalen. Her oppdaget vi at det i kontrast til eldre arkiv
både var vanskeligere å finne informasjon om og å orientere seg
i arkivene etter de ulike arkivskaperne.

RESULTATET
Sommeren 2020 var prosjektet ferdig, og vi kunne presentere
standardiserte beskrivelser av 20 ulike arkivskapere fra kommunal
sektor. Beskrivelsene bygger på etablerte standarder som tidligere
er utviklet av Arkivverket og kommunale arkivinstitusjoner.

RAMMER FOR AKTØRBESKRIVELSENE
Vi valgte å bygge beskrivelsene våre på KAISAs syv anbefalinger
til aktørbeskrivelse. KAISA er en veletablert standard blant
kommunale arkivinstitusjoner og deler også vårt mål om å
utarbeide resultat som vil lette framfinning og bruk av Arkiv-

”Beskrivelsene våre er korte og faktaorienterte
tekster som er utarbeidet med tanke på bruk
og publisering på Arkivportalen.
Prosjektet bygger opp under Arkivverkets målsetning om digital
tilgjengeliggjøring. Aktørbeskrivelsene er nå å finne på Arkivportalen og vil tilrettelegge for en mer effektiv formidling og
forskning. Tilgjengeliggjøringen av beskrivelsene bidrar til å lette
framfinning i arkiv for både ansatte og brukere av kommunale
arkiv. Beskrivelsene presenterer de ulike aktørene og viser samtidig
hvordan etatsstrukturen i kommunal sektor er bygget opp og har
endret seg over tid. Å etablere brukervennlige informasjons- og
publiseringskanaler for arkiv er nødvendig hvis man ønsker å
tilrettelegge for mer bruk av digitalt tilgjengelig arkivmateriale.
Vårt prosjekt legger til rette for dette og er slik med på å bygge
opp økosystemet rundt Digitalarkivet.
Det ferdige resultatet ble trykt opp og distribuert til KAI-institusjonene. Tilbakemeldingene på prosjektet har vært svært positive,
og mange har uttrykt at de selv ønsker ta i bruk beskrivelsene
på Arkivportalen. Dette viser både et ønske og et behov for en
standardisering av aktørbeskrivelser for kommunal sektor.
STANDARDISERING: Heftet Aktørbeskrivelser for kommunal sektor.
IKA Hordaland. Layout: Daniel Gonzalez Exposito
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TEKST: ANN TOVE MANSHAUS, VESTFOLDARKIVET

2

018 ble arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik
(1886–1970) overført fra Eiker Arkiv til
Vestfoldarkivet. Det tidligere Buskerud fylke
mangler magasiner til store bedriftsarkiver og
må ofte finne løsninger for bevaring utenfor
fylket. I rollen som koordinator for privatarkiv
i Buskerud bestemte Vestfoldarkivet seg for å
ta imot arkivet, med støtte fra Arkivverket og
Buskerud fylkeskommune.

FRA CELLULOSE TIL KUNSTLABORATORIUM
I dag holder Vestfossen Kunstlaboratorium til i de gamle lokalene
til cellulosefabrikken. Et samtidskunstsenter har tatt over for papirproduksjon, men det er fortsatt mange tidligere fabrikkansatte
som kommer innom for å mimre. En lunsj i Cafe Cellulose og prat
om kunst, historie og arkiver ble utgangspunktet for et samarbeid
om en arkivutstilling mellom Vestfossen Kunstlaboratorium,
Eiker Arkiv og Vestfoldarkivet. Barbro Djupvik Produksjoner
kom senere med i samarbeidet, med en historisk teaterforestilling.

KAOSARKIV UNDER ORDNING
Arkivet er på ca. 150 hyllemeter og betegnes som et kaosarkiv.
Etter nedleggelsen av fabrikken i 1970 har arkivet har stått urørt
i de gamle fabrikklokalene på Vestfossen og senere i kjelleren på
Øvre Eiker rådhus. Arkivet har vært utsatt for store fuktskader,
og mye av materialet har mugg. Ordningsarbeidet er i gang, og
planen er at det skal publiseres på Arkivportalen første halvdel
av 2021. Møtebøkene fra 1886 til 1950-tallet er digitalisert.

ARKIVUTSTILLING OM FABRIKKEN
«Fabrikken – en utstilling om Vestfos Cellulosefabrik» åpnet
2. mai 2020. Utstillingen bygger på historiske kilder og foto fra
arkivet. Lydkunstner Hans Kristen Hyrve har laget «lyden av
Vestfos Cellulosefabrik» til utstillingen, og Bent Ek fra Eiker
Arkiv har skrevet katalogen.

VESTFOS
CELLULOSEFABRIK

FABRIKKEN: Utstillingskatalogen er
designet av Linn Liverød, BergAllum.

– ORDNING OG UTSTILLING
«FABRIKKEN»
En utstilling om
Vestfos Cellulosefabrik

Formidling av historien om Vestfos Cellulosefabrik i
utstilling, lydkunst, teater og på Arkivportalen.

ET SAMARBEIDSPROSJEKT
MELLOM VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM,
EIKER ARKIV OG VESTFOLDARKIVET.

VESTFOSSEN KUNSTLABORATORIUM 2020

REDNINGSAKSJON: På 1980-tallet ble arkivet reddet. Her ser vi Bent Ek.
Fire tiår senere har han blant annet skrevet katalogen til utstillingen. Foto: Eiker Arkiv
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MUGGSANERING: Petra Erdosi muggsannerer arkivet.
Foto: Ann Tove Manshaus

SETT SPOR
MAGASINET: Vestfos Cellulosefabrik på plass i
Vestfoldarkivets magasinet. Foto: Ann Tove Manshaus

I august 2020 ble en hel helg satt av til teaterforestilling og
foredrag. «Bortenfor tiden», en vandreutstilling om minner og
tilhørighet til den gamle papirfabrikken, ble spilt fire ganger
gjennom helgen. Etter forestillingene holdt Bent Ek og Ann
Tove Manshaus foredraget «Vestfos Cellulosefabrik – kilder til
historien», om fabrikkens historie og om prosessen fra bevaring
til utstilling.

UTSTILLING: Ann Tove Manshaus viser utstillingen om
Vestfos Cellulosefabrik. Foto: Ada Louise Andreassen

”I dag holder Vestfossen Kunstlaboratorium
til i de gamle lokalene til cellulosefabrikken.

Det har vært en berikelse for Vestfoldarkivet å samarbeide med
kunst- og teaterfeltet. Å få nye blikk på arkivmaterialet er viktig
for en arkivinstitusjon. Det er søkt om støtte til ny utstilling i
2021, da med temaet «arbeideren på Vestfos Cellulosefabrik».

Arkiv og dokumentasjonsforvaltning
MASTER, 2-ÅRIG

Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrikk er på
ca. 150 hyllemeter og har ytterårene 1886
og 1970. Fotografiene er stort sett i privat
eie, men digitalisert av Eiker Arkiv. Arkivet
og digitaliserte møtebøker publiseres på
Arkivportalen i 2021. (A-2680, Pa 1426 –
Vestfos Cellulosefabrik, Vestfoldarkivet.)

BORTENFOR TIDEN: Teaterforestilling ved Barbro Djupvik Produksjoner om minner og tilhørighet i fabrikken.
Foto: Bjørn Kristoffersen
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Dokumentasjonsforvaltning av høy kvalitet
sikrer offentlig innsyn og kontroll, som er
en forutsetning for demokrati og
rettssikerhet. Velg et tverrfaglig
masterstudium med IKT, prosjektledelse og
digital samhandling.
Les mer: www.ntnu.no/studier/mad
På NTNU møter du mennesker som vil forme
fremtiden. Du møter evner, ambisjoner,
utfordringer og drømmer. Du kommer til å tenke
tanker du ikke har tenkt før – og du vil oppleve
at vi sammen kan sprenge grenser du ikke en
gang visste eksisterte. På NTNU blir du med på å
skape kunnskap for en bedre verden. ntnu.no
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EN TYSK SOLDAT
I OKKUPERTE NORGE
Den tyske soldaten Karl Wilhelm Disser tok en rekke hittil ukjente fotografier da han var
utstasjonert rundt om i Norge under krigen. Nå er bildene tilgjengelig for publikum.

TEKST: EVEN BALLANGRUD ANDERSEN, FREDRIKSTAD BYARKIV

I

2015 ble Fredrikstad byarkiv kontaktet av Alfred
Disser fra Tyskland. Hans far Karl Wilhelm Disser
hadde tjenestegjort som soldat i Norge under andre
verdenskrig og tatt bilder fra de stedene han var utstasjonert. Nå hadde sønnen digitalisert bildene og ville
forhøre seg om interessen for å motta disse digitale
filene. Fredrikstad var ett av stedene faren hadde
vært, og det var flere bilder herfra. Siden fotografiene
er viktige historiske kilder, takket byarkivet ja. På vegne av
Alfred Disser videresendte vi også minnepinnen med bildene til
Forsvarsmuseets bildearkiv i Oslo.

FOTOGRAFEN SELV: Karl Wilhelm Disser er selv med på noen av bildene. Her ser vi ham,
ytterst til høyre, sammen med to medsoldater utenfor Gamlebyen i Fredrikstad.

FREDRIKSTAD: Oversiktsbilde over Fredrikstad, tatt fra Kråkerøy over mot byen. Fredrikstad bibliotek
er den store steinbygningen nesten i midten og Fredrikstad domkirke sees også.

OPPSTILLING I GAMLEBYEN: Tyske soldater oppstilt ved Infanterikaserna på torget i Gamlebyen.

GAMLEBYEN: Tyske soldater oppstilt på torget i Gamlebyen, Fredrikstad, ved statuen av kong Frederik II.

SENTRUM: Fredrikstad bibliotek ruver i landskapet.

VESTSIDEN AV GLOMMA: Fredrikstad høiere almenskole (Det gule anstalt) rett frem. Bygget til
venstre ble brukt av tysk sikkerhetspolitiet, og Gestapo hadde en bygning bak dette.

Etter tiden i Fredrikstad ble han forflyttet til Nord-Norge, og
mellom 25. april og 3. juni 1941 var han del av operasjon Wallfahrt.
Fra 4. juni 1941 til februar 1942 var han utstasjonert i Finnmark,
ifølge oversikten i Badderen-området. I mars samme år ble han
forflyttet til Narvik-området. Fra april til 14. oktober 1942 var
han forlagt i Setermoen i Gratangen og skulle bli værende der
til januar 1945. I februar 1945 ble han forflyttet til Oslo, og han
var forlagt der fra mars til 16. april samme år.

HVA SKJEDDE VIDERE?
17. april 1945 ble Karl Wilhelm Disser skipet ut av Norge og
forflyttet til Aarhus i Danmark. 4. mai ble han forflyttet videre,
til Gettorf i Schleswig-Holstein i Tyskland. Ved den tyske kapitulasjonen 8. mai ble han og resten av divisjonen sendt til den britiske
interneringssonen. Fra 22. mai var han internert i Dithmarschen/
Eiderstedt, og han ble dimittert fra Wehrmacht 20. juli. Karl
Wilhelm Disser kom hjem til Zellhausen i Hessen 27. juli 1945,
etter fem år og åtte måneder som soldat.

UKJENTE BILDER MED HISTORISK VERDI
Bildene er nok fremdeles ganske ukjente, men de har stor historisk
verdi og fortjener å bli kjent. Bildene ble overlevert i to versjoner,
en med stedsangivelse, tidspunkt og motiv og en uten. Noen
av bildene er med tyske soldater, men de fleste av dem er kun
fra de forskjellige stedene han var stasjonert. Noen av dem har
også lokalbefolkning avbildet, og for Nord-Norge sin del også
den samiske delen av befolkningen. Fotografen er selv med på
noen av bildene.

Interesserte kan kontakte Fredrikstad byarkiv for å se bildene.

FRA FLERE STEDER I LANDET
Sammen med bildene fulgte en oversikt over Dissers tjenestetid
som tysk soldat. Det kan være interessant å gjengi dette her for å
gi en oversikt over hvor i Norge han var, og hvor han tok bilder.
Oversikten forteller at Karl Wilhelm Disser (1913–1986) ble
innrullert i den tyske hær, Wehrmacht, 1. desember 1939. Han
tjenestegjorde i 214. og 199. infanteridivisjon og i forskjellige
regimenter. Hans siste rang var Obergefreiter.

”Bildene er nok fremdeles ganske
ukjente, men de har stor historisk
verdi og fortjener å bli kjent.

17. april 1940 ble han utskipet til Norge, og han ankom Stavanger
og Sola 19. april. Fra april til september var han stasjonert i
Madla leir i Stavanger, og han var også i Haugesund og Egersund.
I oktober samme år ble han forflyttet til Oslo-området. 1. november ankom han Fredrikstad, og der skulle han være til 20. april
1941. Her var da stasjonert i Infanterikaserna i Gamlebyen.
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DET UTVIKLES
REGIONAL
ARKIVPOLITIKK
REGIONREFORMEN HAR ENDRET ARKIVLANDSKAPET.

E

t godt eksempel på dette er det nye fylket Viken, som har både IKA Kongsberg
og IKA Østfold i sin region. I tillegg arbeider Vestfoldarkivet med privatarkiver i
Buskerud, og Østfoldmuseene og Museene i Akershus med privatarkiver i sine omegner.
Også Innlandet fylkesarkiv arbeider opp mot noen kommuner i Viken. Tilsvarende
situasjon er det også i de andre regionene som har slått seg sammen.

I fylket Vestfold og Telemark arbeides det nå med en planstrategi for arkivfordeling og ansvar.
Hvordan oppgaver og ansvarsdeling vil bli løst fremover, skal bli spennende å følge med på. Også
Innlandet fylkeskommune er i gang med en utredning for arkivarbeidet i sin region.
I flere fylker jobbes det med egne regionale privatarkivstrategier, i tett samarbeid med de fylkeskoordinerende ledd. Bakteppet for dette er at Arkivverket følger fylkeskommunen tettere opp.
Det blir vektlagt at de som søker utviklingsmidler, må være med i en fylkesplan, og at fylkeskommunen forbereder seg på en viktigere rolle rundt privatarkivarbeidet, slik arkivlovutvalget
foreslår. Arkivverket er også i gang med en ny plan for sitt eget privatarkivarbeid. Digitalt skapte
privatarkiver løftes opp, og dette gjenspeiler seg i de regionale planene.
Arkivloven blir snart sendt ut på høring. Arbeidet er i rute. Planen er 1. kvartal i 2021. Dette ble
vi fortalt da vi var på besøk hos departementet. Statssekretær Gunhild Berge Stang sa at mye
annet har blitt satt på vent, men ikke arkivloven. Hun poengterte at dette viser at de prioriterer
arkiv. Deretter fortalte hun at de er positive til en nasjonal arkivstrategi fra 2022. Planen er å
vedta arkivloven i 1. kvartal 2022 og så sette i gang en nasjonal arkivstrategi. Dermed har Arkivforbundet vunnet en stor seier – ved at det endelig ser ut til at arkiv vil bli sett på i en nasjonal
sammenheng, slik det blant annet gjøres for biblioteksektoren.

Arkivløsninger som visualiserer
din informasjon.
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...
• 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 informasjonssikkerhet.
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.

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet

Archive Solutions with a Visual AdvantageTM
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SPURT AV ANTONIA REIME AABØ, REDAKSJONEN.

2.
Teams- og andre telematikkmøter er i sterkere grad blitt førstevalget hos oss fremfor å møtes fysisk. Ettersom vi har ca. 725 km
mellom de ytterste institusjonene vi dekker, er dette veldig gunstig
for samhandlingen. Vi opplever allikevel at økt bruk av telematikk gjør at man mister en del av det impulsive og kreative, eller
«energien», som oppstår mellom folk i et fysisk møte. Vi må ikke
avskaffe fysiske møter helt.

1. På hvilken måte ble din institusjon
rammet av koronakrisen?

ARKIVENE
& KORONAKRISEN

2. Har krisen endret noe i måten dere
jobber på?
3. Hvilke positive utfall kan krisen ha
for arkivfeltet?

2.
Vi skiftet fra Skype til Teams i desember, uten at det var noen
revolusjon. Den store endringen kom 10. mars med internt møte
om korona-situasjonen. Siden har alle møter vært digitale. Mest
spennende var gjennomføringen av representantskapsmøtet i april,
der det til alt overmål skulle velges ny leder og nestleder. Dette
gikk kjempebra. Vi har aldri opplevd å ha så høy andel frammøte.
Krisen har ført til forandringer i måten vi samarbeider på
internt. Kalenderne er fulle av korte møter. Store oppgaver skal
nå løses digitalt. Det er mulig med god planlegging og disiplin.
De digitale møtene skal også langt på vei erstatte det som sies
over kaffekoppen eller i forbifarten i gangen. Det er fare for at
kreativ samhandling og impulsivitet koker bort i cyberspace.

JENS RØNNING
DAGLIG LEDER,
IKA TRØNDELAG

Perioden vi har vært igjennom, har ført til at vi er åpne for nye
tanker, impulser og kanaler. Appetitten på webinarer har vært
god, og tilbudet har vært stort og variert. Det har vært mulig å
tilegne seg ny kompetanse fra (hjemme)kontorstolen. Denne nye
kompetansen skal vi prøve ut for å finne nye former for vår utadrettede virksomhet generelt, og i kontakten med eierkommuner
og brukere spesielt.

1.
Vi tok raskt tak i situasjonen og innførte rutiner for å hindre smittespredning blant de ansatte. Vi har fulgt FHIs anbefalinger, og
hjemmekontor har bidratt til at det har vært mulig å holde avstand
mellom de ansatte som har vært på kontoret. Lesesalen vår er
liten, men brukerne våre er spredt over hele Trøndelag. Det føltes
likevel naturlig å stenge lesesalen 10. mars. Kontaktkonferansen
som var planlagt i mai ble avlyst, det samme med andre utadrettede arrangementer. Med utsettelsen av KAI-konferansen i Oslo
ble en av årets faglige og sosiale høydepunkter dessverre borte.

3.
I mange virksomheter har koronakrisen medført sterk økning i
bruk av digitale verktøy. Forhåpentligvis har det samtidig blitt
økt bevissthet rundt at det kreves rutiner og handling for at dokumentasjonen som nå skapes på nye måter, blir håndtert forsvarlig.
Den utstrakte bruken av hjemmekontor har vist at arkivtjenesten
som mottaker, fordeler og lagringsinstans er en kritisk funksjon.

Smittevern har også blitt en annen og mer dagligdags affære. Vi
tenker hygiene og smitteforebyggende automatisk. Det har blitt
en del nye rutiner og hensyn som må tas.

ROGER STORM MJELDE
FAGLEDER DIGITALT ARKIV,
IKA FINNMARK

3.
Jeg tror det kan bidra til å få fart på digitaliseringen, spesielt av
nyere papirarkiver. Krav til tilgjengelighet vil nok øke mye mer,
fordi flere i større grad arbeider «utenfor» kontoret og generelt
trenger bedre tilgang til arkivmateriale digital.

1.
Vi stengte først kontorer og depot fysisk og etablerte hjemmekontor for alle ansatte. Ganske fort fikk vi en fast dagsrytme med
morgenmøte via Teams. I ettertid ser vi at det var en svært bratt
lærekurve på mange områder å plutselig skulle gjøre omtrent alle
oppgaver utenfor kontoret og uten de vanlige hjelpemidlene, men
det er imponerende hvor godt dette ble håndtert. Lesesalsbesøk
kunne vi derimot i en lang periode ikke åpne for.

Tilgjengeligheten av kurs på nett blir nok også mye bedre fremover. Tilbud man kan nyttiggjøre seg ved siden av, eller samtidig
med, ordinær jobb er også gunstig for å kunne opprettholde
bemanningen i den daglige drifta best mulig.

BEATE BØE
RÅDGIVER, IKA ROGALAND
1.
I starten jobbet alle på hjemmekontor, og mange av de vanlige arbeidsoppgavene forsvant.
Lesesalen ble stengt, det ble stopp for avleveringer, og alle planlagt kurs og samlinger ble
satt på vent. Vi måtte prioritere arbeidsoppgaver som vi kunne gjøre hjemme.
2.
For noen er det ganske likt, mens for andre har det endre seg. Generelt vil jeg at vi har blitt
mye mer kompetente på samhandlingsplattformer og bruker mer nettmøter enn tidligere.
Nå har vi kommet tilbake på kontoret, men det har blitt mindre kommunebesøk og besøk
til oss på Arkivenes Hus. Vi jobber mer med å utvikle kurs på nett og depotoppgaver.
3.
Det tror jeg er vanskelig å si ennå. Det som var den store omveltningen i koronakrisa
for både offentlig sektor (og privat), var en sterk digitalisering og mer bruk av samhandlingsplattformer. Her kommer nok ikke arkiveringa i første rekke. Samtidig så ser vi mer
og mer behovet for andre arkiveringsløsinger, som kan møte disse utfordringene og sikre
dokumentasjonen for ettertida.
For vår del fikk vi i begynnelsen brukt mye tid på ASTA og etterslepet i registeringene der.
Så sånn sett har mye mer eldre arkiv blitt mer tilgjengelig for publikum. Det er positivt!
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SKRÅSPALTEN

ARKHEIONS EIERE

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

BERGEN BYARKIV
www.bergen.kommune.no/
byarkivet

ARKIV I NORDLAND
www.arkivinordland.no

ARKIV TROMS
www.arkivtroms.no

DRAMMEN BYARKIV
www.drammen.kommune.no/
byarkivet

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

ER
E-ARKIV
EGENTLIG
VANSKELIG?
Jeg har begynt å dra på årene. I skrivende stund
er jeg blitt 58 år. Det er altså bare fire år til jeg kan
gå av med pensjon (AFP). En sykdomshistorie som jeg
har levd med de ti siste årene, tilsier at det er smart av meg
å gripe den sjansen hvis jeg i det hele tatt skal få oppleve noen
år som sprek og vital pensjonist.

FREDRIKSTAD BYARKIV
www.fredrikstad.kommune.no

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

INNLANDET FYLKESARKIV/
IKA OPPLANDENE
www.farkiv.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

STAVANGER BYARKIV
www.stavanger.kommune.no/
byarkivet

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

VESTLAND FYLKESARKIV
www.fylkesarkivet.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
FINNMARK IKS
www.ikaf.no

Jeg har med andre ord hatt et langt yrkesliv i arkivfaget, siden jeg begynte
som ung og uerfaren på IKA Kongsberg høsten 1992. Jeg har vært innom
tre KAI-institusjoner, fått gleden av å delta i flere SAMDOK-prosjekter,
og deltatt i utviklingen av Arkivplan.no bare for å nevne noe. Jeg har jobbet
innenfor de fleste sider av faget ved en KAI-institusjon: ordning av papirarkiv,
katalogisering, depotarbeid, saksbehandling, arkivfaglig rådgiving, kursutvikling,
arkivplanlegging, formidlingsarbeid og ikke minst bevaring av e-arkiv. Dette siste er det
jeg sysler mest med nå.
I forlengelsen av dette har jeg ofte stilt meg spørsmålet: Er bevaring av e-arkiv egentlig vanskelig?
Da sammenliknet med annet arkivarbeid i en arkivinstitusjon. I mine øyne er svaret «Nei, ikke når
du kan det». Hovedprinsippene i bevaringsarbeidet er jo de samme både for papirarkiv og e-arkiv.
Metodene er derimot litt forskjellige. Og alt må jo læres – kontinuerlig læring har preget mitt yrkesliv og
bør fortsatt prege vårt fag. Ved å gi nykommere i faget faglige utfordringer oppnår vi dette.
Det gleder meg ofte å treffe – og det skjer rett som det er – kolleger som arbeider med e-arkiv, og som forstår
papirarkiv relativt godt. Men kan hende enda oftere treffer jeg på dyktige og gode kolleger som arbeider primært
med papirarkiv, og som tror at vi som arbeider med e-arkiv, driver med «magi». Slik er det ikke, vi driver alle
med vern av arkiv. Jeg vet det, for jeg har vært på begge sider av «kløfta».

INTERKOMMUNALT ARKIV
I HORDALAND IKS
www.ikah.no

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/
byarkivet

INTERKOMMUNALT ARKIV
I ROGALAND IKS
www.ikarogaland.no

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

Jeg har en god kamerat og tidligere kollega i KAI-miljøet som i et hyggelig lag en gang sa at hans ønske var å
bygge bro over denne faglige «avgrunnen». Han ønsket å utvikle e-arkivarfaget slik at de verktøyene vi bruker,
blir så enkle og intuitive at også kolleger som arbeider med papirarkiv, kan bruke og forstå dem – både for å
bevare arkiv, behandle innsynsaker og drive med formidling av arkiv. Dette er et syn jeg absolutt deler.
Og jeg tenker som så etter 28 år i faget: Det vil være betryggende å gå fra borde om fire år hvis dette målet er
realisert innen den tid…

OVERSIKT PER OKTOBER 2020
INTERKOMMUNALT ARKIV
I VEST AGDER
www.ikava.no

VESTFOLDARKIVET
www.vestfoldarkivet.no

Sigve Espeland,
Rådgiver, IKA Rogaland
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Eksamen artium før korona
den gang verdens land var grønne
selv i ørkenen
– Harriet Johanna Skogholt

Brosjyren er funnet i sakarkivet til Fylkesskolesjefen i Østfold.
Harriet jobber som arkivar ved IKA Østfold.
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