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Arkheion er medlemsblad for de kommunale
arkivinstitusjonene i Norge. Vi er 23 medeiere
som sammen representerer alle landets fylker.
Bladet tar sikte på å være fagtidsskrift for den
kommunale arkivsektor i landet. 
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Det er mye som rører seg i arkivverdenen for tiden. Så mye at det er
vanskelig å dekke alt i en utgave. Arkheions nye redaksjon har gjort små
justeringer, for eksempel når det gjelder internsidene, men ellers tar vi
videreutviklingen av et allerede flott fagtidsskrift litt på sikt. Og ideer og
innspill mottas med takk! 
Et av temaene som belyses i denne utgaven er det som statssekretær

Bård Folke Fredriksen påpekte som vår største utfordring i arkiv verdenen
da han åpnet Det 7. norske arkivmøtet i april; håndteringen av
elektronisk skapt arkiv. 
Andre temaer som berøres i dette nummeret er fagsystemer som

grunnlag for forskning. Digitale mikrodata er en type kildemateriale
mange ikke tenker over at vi som arkivdepot er leverandører av. Men det
er vi. Og det samme er vi når det gjelder inspirasjon til romanskriving
som du også kan lese om. Ganske tøft med en roman der helten er
(zombie)arkivar, ikke sant? 
I tillegg berører vi temaer som er knyttet til fokuset på en samlet

samfunnsdokumentasjon, samt ulike former for formidling. I den ferske
antologien #arkividag pekes det på at arkivene går fra å være passive
tilbydere av tjenester til også å innta en utadrettet rolle overfor
publikum. Flere av våre gode KAI-kolleger har bidratt med artikler til
både denne antologien, som omtales her, og noen har også skrevet i
dette nummeret av Arkheion.
En stor takk til alle skribenter og til Knut, Kjerstin og Fredrik i

redaksjonen. Jeg ser frem til videre samarbeid! Og ikke minst takk til
Karin som tryller magasinsidene frem. 

Til slutt kan vi meddele at Arkheion-familien nå har 23 medlemmer. 
De tre nye medeierne ønskes varmt velkommen (se neste side)! 

Arkheion 1/2016
Heidi Meen,  (redaktør)
Vestfoldarkivet
Tlf: 92 29 19 19
e-post: heidi.meen@vestfoldmuseene.no

Kjerstin Kragseth, 
Bergen Byarkiv
Tlf: 55 56 62 56 
e-post:
kjerstin.kragseth@bergen.kommune.no

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

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

Forsidefoto: Taper med deponert og avlevert arkivmateriale.
Utsnitt av fotografi. Foto: Riksarkivet. 

Arkheions nye redaksjon samlet. Fra
venstre: Kjerstin Kragseth, Knut J. Jordheim
og Fredrik Sellevold. Bak: Heidi Meen. 
Foto: Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet.
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Arkheion-samarbeidet utvikler seg stadig, og vi er glade for å kunne fortelle at IKA Øst IKS,

Fredrikstad byarkiv og Stavanger byarkiv i år går inn som nye medeiere av Arkheion. 

Nye medeiere i Arkheion

IKA Øst IKS ble opprettet i september 2010, og har vært i
daglig drift siden april 2012. Selskapet eies av Hedmark
fylkeskommune og kommunene Stange, Ringsaker,
Hamar og Løten. Daglig leder er eneste ansatte. IKA Øst
er inntil videre samlokalisert med Statsarkivet i Hamar.
Opprettelsen av IKA Øst var basert på erkjennelsen om at
det haster med å sikre den digitale kulturarven.
Kjernevirksomheten fra oppstarten har derfor vært å
sikre medlemmenes bevaringsverdige, elektroniske

arkivmateriale for ettertiden. Dette innebærer bl.a. en
komplett kartlegging av alle eierkommunenes
systemportefølje, bevaringsvurdering og innlevering og
lagring av bevaringsverdig, digitalt arkivmateriale. 
En høyt prioritert oppgave i gjeldende strategiplan er 
at IKA Øst skal flytte til permanente lokaler, og utvide
tjenestetilbudet til å omfatte depot også for papirarkiver.
Digitale depottjenester skal fortsatt være en kjerne -
virksomhet for IKA Øst. 

Fredrikstad byarkiv ble opprettet 1. januar 1994, og er en
kommunal arkivinstitusjon for Fredrikstad. Byarkivet er
sentralarkiv i Fredrikstad kommune, og er faglig
overordnet myndighet for kommunens samlede
arkivvirksomhet.
Byarkivet har 32,8 årsverk og er organisert i tre team:

Team Administrasjon, Team Oppvekst og omsorg og Team
Miljø og kommunaltekniske oppgaver. Hovedoppgavene

er postmottak, budtjeneste, arkivdanning, arkivdepot,
systemansvar for kommunens saksbehandlings- og
arkivsystem og rutineutvikling.
Bestand pr. 1.1.2016 er ca. 4.000 hyllemeter. Av dette er

mesteparten kommunale arkiver med hovedvekt på tiden
etter 1837. Privatarkivene omfatter både foreningsarkiv,
bedriftsarkiv og personarkiv.

Stavanger byarkiv er kommunens fagenhet og myndighet
i arkivrelaterte spørsmål og arkivdepot for eldre og
avsluttet arkiv. 
Byarkivet er organisert i tre seksjoner:

Arkivdanning og postmottak, System og
utvikling og Bevaring og formidling.
Byarkivet er en fagavdeling under
tjenesteområdet Personal og organisasjon
og ledes av arkivsjef samt ledere for hver
av seksjonene. Stavanger byarkiv har de
senere år hatt ansvar for og vært involvert i

flere store prosjekter som nytt elektronisk sak og
arkivsystem, innføring av papirløst arkiv, fotoportalen

www.stavangerbilder.no og digitalisering av
eiendomsarkiv. 

I 2017 skal Stavanger byarkiv flytte både
depot og administrasjon til Arkivenes
hus på universitetsområdet Ullandhaug.
Byarkivet vil da bli samlokalisert med
Statsarkivet, Interkommunalt arkiv
Rogaland og Misjonsarkivet.  

REDAKSJONEN ARKHEION T
TEKST: FREDR IK SE L L EVOLD

Se nærmere 
kontaktinformasjon på 

side 30 og 31.

VELKOMMEN!
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RIKSARKIVET
TEKST: HE LEN F. N ICHOLSON

Det er store etterslep på bevaringen av digitalt skapte arkiver i kommunal sektor. Kun seks

prosent av elektroniske arkiver i landets kommuner og fylkeskommuner er sikret for

ettertiden. Det viser tall innhentet av Arkivverket.

Offentlig forvaltning blir i stadig økende grad full -
elektronisk. Dokumentasjon knyttet til oss som inn -
byggere, pasienter og rettighetshavere vil fra
et gitt tidspunkt utelukkende eksistere i
elektronisk form, og forvaltningen
står overfor enorme utfordringer
knyttet til bevaringen av
elektroniske arkiv. Tilstanden er
beskrevet på overordnet nivå i
Stortingsmelding om arkiv og i
Riksrevisjonens undersøkelse
av arbeidet med å sikre og
tilgjengeliggjøre arkivene i
kommunal sektor. 
Kommuner og

fylkeskommuner har benyttet
elektroniske sak/arkiv-systemer og
fagsystemer siden begynnelsen av
1980-tallet. I SAMDOK-prosjektet
(Riksarkivarens program for arbeidet med
helhetlig samfunnsdokumentasjon) ble
det i 2014 gjennomført 
en kartlegging av digitalt skapt materiale i kommunal
sektor fra perioden 1985 – 2010. Oppdraget var å
estimere mengden materiale, og anslå kostnader og
ressursbehov for å sikre dette materialet. 
Prosjektet dokumenterte at det er store etterslep på

bevaringen av digitalt skapte arkiver i kommunal sektor.
Basert på eksisterende kartlegginger gjort av de
kommunale arkivinstitusjonene, kunne prosjektet kon -
kludere med at det i kommuner og fylkeskommuner
finnes ca. 12 000 systemforekomster fra perioden 1985 –
2010 som er bevaringsaktuelle for ettertiden. Dette
anslaget er et absolutt minimum, og det reelle tallet er
trolig langt høyere. Hver kommune har i snitt 28,5

systemforekomster (de største kommunene har langt
flere), mens fylkeskommunene i snitt har 25 system -

forekomster. 

KUN SEKS PROSENT ER SIKRET

Bevaring av elektroniske arkivsystemer
innebærer at det må tas uttrekk,
som betyr at alle bevaringsverdige
data og/eller elektroniske
dokumenter må hentes ut i et
format og med en struktur som er
egnet for langtids bevaring
(depot). I Statistikk for
arkivinstitusjoner 2014 kommer
det fram at det pr. 31.12.2014 kun

er bevart 722 uttrekk fra
fagsystemer og Noark-systemer i de

kommunale arkivinstitusjonene (byarkiv,
fylkesarkiv og interkommunale arkiv). 

Når det kun er tatt 722 uttrekk, og den totale
meng den er estimert til minimum 12 000

systemforekomster, betyr det at kun seks prosent av
elektroniske arkiv systemer i landets kommuner og
fylkeskommuner er sikret for ettertiden. 

RETTIGHETSDOKUMENTASJON KAN GÅ TAPT

Kommunal virksomhet er i stor grad preget av tjeneste -
ytelser til innbyggerne innen skole, helse og sosiale
tjenester. De kommunale arkivene, og spesielt fag -
systemene, inneholder dermed mye rettighets -
dokumentasjon og personsensitive opplysninger. 
Dette er arkiv som er særdeles viktig både for å kunne
dokumentere den enkelte innbyggers rettigheter og
plikter, og for kommunen selv som dokumentasjon av
sin saksbehandling og oppgaveløsning.

Den digitale arkivutfordringen i tall 

Foto: Riksarkivet

FOTO OVER: RIKSARKIVET BEVARER DET DIGITALE ARKIVMATERIALET FRA STATSFORVALTNINGEN PÅ ULIKE
LAGRINGSMEDIER OG PÅ SEPARATE LOKASJONER. PÅ BILDET SER VI TAPER MED DEPONERT OG AVLEVERT
ARKIVMATERIALE. HVER TAPE I DENNE TAPE-ROBOTEN HAR EN LAGRINGSKAPASITET PÅ 1.5 TERRABYTE.
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I Statistikk for arkivinstitusjoner 2014 kommer det også
fram andre tall som utdyper bildet:

• 76 % av kommuner og fylkeskommuner har ikke 
foretatt noen uttrekk fra fagsystemer for 
langtidsbevaring.

• 28 % av kommunene og fylkeskommunene svarer at 
de heller ikke vet hvordan utfasede og avsluttede 
systemer skal håndteres.

• Kun 27 % av kommunene og fylkeskommunene har 
rutiner for regelmessige uttrekk fra Noark-systemer 
for langtidsbevaring. 

Kostnadene for å sikre dette materialet vil ligge i
størrelsesorden 1-2 milliarder kroner.

ARKIV I KOMMUNEREFORMEN – ER VI FORBEREDT?

Når kommuner slår seg sammen, skal arkivene avsluttes

og overføres til arkivdepot. Dette gjelder også som
hovedregel for elektroniske systemer. I Statistikk for
kommunale arkivtjenester 2014 ble det også innhentet
informasjon om arbeidet med kommunereformen: Få
kommuner, kun 9 prosent, har startet opp å planlegge
håndteringen av sine arkiver ved eventuelle kommune -
sammenslåinger. Arkivpersonalet er foreløpig i liten
grad med i planleggingsprosessene (kun 15 prosent).
Arkivverket har sammen med samarbeidspartnere

laget en veileder i håndtering av arkiv og dokumenta -
sjonsforvaltning for arkivledere i kommuner som
planlegger en kommunesammenslåing. Den finner du
på kommunereformarkiv.no.

For en utdypning av situasjonen i kommunal sektor, se
SAMDOK-rapport 2014 og Arkivstatistikk 2014 på
arkivverket.no/arkivutvikling. Arkivstatistikk for 2015
kommer på arkivverket.no før sommeren 2016. •

Arkivdagen er i år lørdag den 12. november og årets tema er «Da klokka klang» - et uttrykk 
som assosieres med skoler, undervisning og læring, men kanskje også klokka ved enkelte 
bedrifter som ringte til arbeidstid eller matpause. Det er mange mulige undertemaer 
å ta tak i: Undervisning, elever, lærere, skolebygninger, skolehistorie, skolemat, 
spesialskoler, private eller offentlige skoler og mye mer. 
Alle arkivinstitusjoner oppfordres til å starte planlegging 
og legge ut info på facebooksiden: Arkivdagen i Norge.

ARKIVDAGEN 2016 
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Foto: Hamar
husmorskole,
vårkullet
1919/Fylkesarkivet 
i Oppland.

Da klokka klang... så fo vi 
rang...
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I hvilken grad påvirker en ordningsmedarbeider arkivet som blir bevart for ettertiden? Dette

spørsmålet er stilt mange ganger, og ansvaret som følger av påvirkningsmuligheten er en viktig

bevisstgjøring hos alle som ordner arkiver. Så hva om vi kunne sammenligne hvordan to

ordningsmedarbeidere ordnet det samme arkivet? Ved sammenligning av to uttrekk fra det

samme sakarkivsystemet har vi på IKA Kongsberg gjort et forsøk på å se på hvilke måter

uttrekksprosessen kan påvirke arkivene vi bevarer i dag. Så spørsmålet er egentlig: I hvilken

grad påvirker uttrekksprosessen arkivene vi bevarer?

UTTREKK OG NOARK – KORT FORKLART

I Norge er bevaring av elektroniske arkiver basert på det
som kalles migreringsstrategi. Kort fortalt betyr dette at
datasystemer som produserer arkiver, i seg selv ikke er
bevaringsverdig. Det er kun arkivdokumentene med
tilhørende og nødvendig kontekstualisering (metadata)
som skal trekkes ut, og lagres på en måte som vil sikre
materialet bedre for ettertiden. Man kan enkelt
sammenligne det med ordning av et papirarkiv. Ved
ordning gjør man bevaring og kassasjonsvurderinger,
begrenser, sjekker ryddighet og oversiktlighet samt
bytter ut lagringsenheter for best mulig bevaring. Dette
gjøres for å sikre at papiret skal sikres lengst mulig som
informasjonsbærer. 
De samme prinsippene gjelder for digitale arkiver. Ved

å trekke ut data fra det opprinnelige systemet, forsøker
man å lagre arkivet på best mulig måte for ettertiden.
Det ryddes og struktureres for å lette tilgjengeligheten,
og det konverteres til godkjente arkivformater for å
sikre lesbarhet på lang sikt. Uttrekk som gjøres fra
sakarkivsystemene skal struktureres etter den norske
standarden for digitalt skapte arkiver, Noark. Denne
standarden har en lang historie, og gjeldende standard
for nye systemer er Noark 5, men mange systemer i bruk
i dag er godkjent etter den forrige versjonen; Noark 4.
Standarden spesifiserer 96 tabeller, som regulerer
hvilken metadata som skal bevares, og hvordan den 
skal være strukturert.

TO UTTREKK – SAMME RESULTAT?

På IKA Kongsberg fikk vi i fjor mulighet til å gjøre en
kvalitativ analyse av et Noark 4-uttrekk fra en av våre
kommuner. Ved oppdatering til Noark 5 ble det gamle

systemet avsluttet, og det ble levert et uttrekk, produ -
sert av en kommersiell aktør. I tillegg fikk vi muligheten
til å ta et alternativt uttrekk av det samme systemet, og
fikk dermed muligheten til å undersøke forskjellene
mellom de to. Sammenligningen baserer seg på to ulike
uttrekk (uttrekk A og uttrekk B) produsert med for -
skjellige verktøy, men fra samme arkivsystem. Vi har,
enkelt sagt, bedt to ulike ordningsmedarbeidere om å
ordne det samme arkivet etter samme premisser og
strukturer. I tillegg har vi søkt i det komplette originale
materialet, for å kunne se kritisk på det utvalget som er
gjort.

DATAUTVALG

En enkel sammenligning av hvilke metadatafiler som er
inkludert i uttrekk A og uttrekk B, viser 13 tabeller mer 
i uttrekk B enn i uttrekk A. Test med Riksarkivets
testverktøy ArkN4, viser at alle obligatoriske tabeller 
er inkludert i begge uttrekk. Uttrekk B mangler 3 av
tabellene som finnes i uttrekk A, hvilket betyr at uttrekk
B inneholder 16 tabeller som ikke er inkludert i uttrekk
A. Flere av disse inneholder informasjon som vil kunne
ha en verdi for arkivet på sikt. Forskjellig antall meta -
datafiler indikerer aktive og ulike valg hos uttrekks -
leverandørene, noe som potensielt har stor virkning på
arkivet som blir bevart.

OMSKRIVING

En detaljert gjennomgang av metadatafilene for
journaler og saker i uttrekk A indikerte at arkivet i sin
helhet var skapt på papir, mens Uttrekk B viste et fåtall
av saker og journalposter registrert med papir -
dokumenter. Uttrekk A var levert med digitale

UTTREKKSSAMMENLIGNING
– to uttrekk fra samme system

IKA KONGSBERG
TEKST: P E T TER B. HØ IAAS
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dokumenter, og skulle være brukt som helelektronisk
arkiv. Avklaring med uttrekksprodusent viste at denne
feilen ble introdusert av uttrekksprogrammet som
hadde gjort en omskriving av data, basert på et ønske
fra en tidligere kunde. I dette tilfellet er det foretatt en
utilsiktet omskriving av metadata, som kan få direkte
konsekvenser på hvordan arkivet oppfattes og kan
brukes i fremtiden. Slik feilinformasjon blir en «god -
kjent» del av arkivet og vil påvirke hvordan vi kan og 
vil bruke arkivet på sikt.

«STANDARDPÅKREVD OMSKRIVING»

Omskriving av data er et prinsipielt problem.
Eksempelet viser utilsiktet omskriving, men vi har også
funnet eksempler på at uttrekkleverandøren må
tillegge data i uttrekket for at det skal bli godkjent. 
I tabellen som inneholder alle merknader fra systemet,
fant vi i uttrekk A at alle merknader var av typen «arkiv -
merknad», mens det i uttrekk B kun var «saksbehandler -
merknad». Like merknader hadde forskjellig type -
bemerkning i de to uttrekkene. Der merknader i Noark
4-uttrekk er samlet i én tabell, må de hentes fra tre
tabeller i det aktuelle sakarkivsystemet. Kun én av disse
tabellene definerer merknadstype, men denne type -
betegnelsen er obligatorisk i Noark 4-uttrekk. Det vil si
at alle merknadene som kommer fra de to tabellene
som ikke spesifiserer dette, må tillegges informasjon
som ikke er skapt av arkivskaper for å bli et godkjent
arkivuttrekk i henhold til Noark 4-standarden. Slik
«standardpåkrevd omskriving» gir en indikasjon, ikke
bare på hvilken påvirkning uttrekksprodusenten har 
på arkivet, men hvilken påvirkning som kreves.
Av undersøkelsene på metadatafilene er det svært

tydelig at uttrekksprodusenten påvirker arkivet i
betydelig grad. Både utvalg av data, utilsiktede eller
tilsiktede omskrivinger samt påkrevde omskrivinger for
å passe i standarden, påvirker arkivet som blir bevart. 
På bakgrunn av dette er det betenkelig at standard
testing av arkivuttrekk i dag, gjøres uten å se uttrekket
opp mot den opprinnelige databasen, eller i sammen -
ligning med alternative uttrekk. Men gjelder dette
bare metadatafilene? Hva med dokumentene som
er kjernen i det digitale Noark 4-arkivet?

Øverst: Et papirarkiv før ordning. Men også et digitalt arkiv
må ordnes. 

Midten: En fagmessig ordning av tradisjonelt arkiv. Men
hvem ordner våre digitale arkiv? Det er ikke nok med digital
kompetanse fra en uttrekksprodusent. 

Nederst: Et ferdig ordnet papirarkiv. Men hva ligger egentlig
i den digitale arkivboksen? Alle foto: IKA Kongsberg

>>>
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DOKUMENTENE – LAKUNEN I ARKIVET

Uttrekk A ble levert med 28 667 filer i godkjent for -
mat og struktur. De tilhørende metadatafilene viste
det samme antallet og ArkN4 telte 28 667 doku -
menter. Dette tilsier at arkivet var deponert med 
rett antall dokumenter fra det opprinnelige
sakarkivsystemet. Det var først i sammenligning
mellom uttrekk A og B at vi ble oppmerksomme på 
at det var et avvik på 15 810 filer. I uttrekk B var det
44 477 filer, oppgitt i samme metadata-fil som oppgav
28 667 i uttrekk A. Ved søk i den originale basen fant
vi det som kunne anslås som det rette antall doku -
menter. Basen viste 47 646 filer som skulle være med i
uttrekket. Dette gir et avvik på 18 979 filer til uttrekk
A, og 3 169 filer til uttrekk B, og viser tydelig at
uttrekksprodusenten ikke bare har påvirkning på de
metadata som blir bevart, men også på selve
dokumentene fra arkivet.

I hvilken grad påvirker uttrekksprosessen arkivene vi
bevarer i dag? Basert på sammenligningen mellom to
ulike uttrekk fra samme system, kan vi se at påvirk -
ningen er betydelig. Uttrekksprodusenten påvirker
utvalget av data fra det opprinnelige systemet, gjør
omskrivinger tilsiktet eller utilsiktet, og kan og må
legge til data som ikke er skapt som en del av arkiv -
danningen. I tillegg viste denne sammenligningen
kritiske mangler av arkivdokumenter som ikke ville 
bli oppdaget ved normal testing. Sammenligningen
indikerer at standarden slik den er implementert,
systemene slik de er strukturert, uttrekksprosessen og
testingen til sammen ikke sikrer god arkivbevaring for
ettertiden. Disse indikasjonene underbygger ett viktig
moment: Vi må ha mer kunnskap om hvordan
prosessen og dagens systemer påvirker arkivbevaring
for ettertiden! •



REDAKSJONEN ARKHEION
TEKST: K J ERST IN KRAGSETH

Om vinneren benyttes ord som fleksibilitet, nytenking og kreativitet. 
De har vist evne til omstilling i takt med utviklingen av brukerbehov og
tekniske fremskritt. Årets arkiv 2016  har utmerket seg ved høy faglig
standard og positivt engasjement i de kommunale endringsprosessene,
og er blitt en aktiv og engasjert deltaker i virksomhetens administrative
og faglige liv. Dokumentsenteret i Bærum har klart å skape
engasjement rundt arkivtjenestene. De ulike brukergruppene i
kommunen har tatt godt imot de nye verktøyene, som støtter opp
under arbeidsprosessene i en hektisk hverdag. Årets vinner viser
resultater innen digitalisering og dokumentforvaltning som kan være
til nytte og inspirasjon for andre i digitaliseringsarbeidet.

Les mer på nettsidene til Norsk arkivråd:
www.arkivrad.no/aktuelt/baerum-kommune-er-arets-arkiv-2016

Årets arkiv 2016: 
DOKUMENTSENTERET I BÆRUM KOMMUNE

Norsk Arkivråd har siden 2010 årlig delt ut en pris til arkivdanningsvirksomhet som har utmerket

seg. Av syv nominerte i 2016, ble det  dokumentsenteret i Bærum kommune som kunne dra

seieren hjem. Prisen ble på vegne av Norsk Arkivråd delt ut av leder av Stortingets familie- og

kulturkomite, Svein Harberg, på det 7. norske arkivmøtet på Fornebu den 5. april. 

Fornøyde medarbeidere ved dokumentsenteret i Bærum, Årets arkiv 2016,
mottar prisen bildet "Kysset av sola" laget av kunstneren Gunn Vottestad.
Foto: Norsk arkivråd.

Foto: Heidi Meen
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BERGEN BYARKIV
TEKST: INGFR ID BÆKKEN OG MONA N IE L SEN

Nettutstillingen «Byen som reiste seg fra ruinene» gir publikum mulighet til å foreta en reise i

tid og rom, tilbake til byen og menneskene i Bergen i 1916 – med arkivdokumentene som

døråpnere. Utstillingen skal gi både kunnskap og opplevelser, og gjøre folk kjent med både

bybrannen og gjenreisningen, men også dokumentene og arkivene. 

«Bergensbrannen 1916»
– et formidlingsprosjekt fra Bergen Byarkiv 

15. januar i år var det 100 år siden den store bybrannen i
Bergen sentrum i 1916. I den forbindelse lanserte Bergen
Byarkiv formidlingsprosjektet «Bergensbrannen 1916», et
nettbasert formidlingsprosjekt om brannen,
reguleringen og gjenoppbyggingen av byen. 
Brannen startet i en av Bergens mange sjøboder ved

Vågen. Vindforholdene gjorde at brannen utviklet seg til
å bli den største i byens nyere historie, og i løpet av
natten ble hele det sentrale forretningsstrøket i Bergen
lagt i ruiner. Hundrevis av bygninger gikk tapt, og
tusenvis mistet sine hjem og arbeidsplasser.
Brannen var en katastrofe for byen. Samtidig så

kommunale myndigheter at det ble mulig å skape en
moderne og mer funksjonell by. De nedla et stort arbeid
for å få det til, og den gjenreiste byen er et vellykket
eksempel på mellomkrigstidens byplan legging. Dagens
bysentrum er et levende fysisk minne om det som
skjedde, og nettopp derfor er det viktig å fortelle
historien om hvordan denne delen av byen ble til.

«BERGENSBRANNEN 1916»

Formidlingsprosjektet «Bergensbrannen 1916» tar
utgangspunkt i arkivmateriale fra Bergen Byarkiv. Vi
valgte å lage et nettbasert formidlingsprosjekt, da det
kan nå mange og være tilgjengelig over lengre tid.
Prosjektet er todelt, og består av nye emnebaserte
artikler i vårt eksisterende digitale oppslagsverk oVe og
den nye nettutstillingen «Byen som reiste seg fra
ruinene». 
De kommunale myndighetene hadde ansvar for de

fleste sidene ved både slukningsarbeidet, opprydningen
og gjenoppbyggingen. Som kommunens arkivinstitusjon
har derfor byarkivet et rikholdig arkivmateriale om
bybrannen. I tillegg har vi også en rekke arkiver etter
arkitekter som deltok i gjenoppbyggingen.
Det omfattende arkivmaterialet vi har om brannen og

gjenoppbyggingen er nok ukjent for de fleste. Vi så
derfor 100-årsmarkeringen som en enestående sjanse til
å hente frem dette arkivmaterialet, for å spre kunnskap
både om arkivene og om byens historie. 

PROSESSEN

Vi satte i gang med planleggingen allerede sommeren
2014, men i en hektisk arbeidshverdag med en stadig
økende strøm av ulike forespørsler fra publikum, var det
vanskelig å få satt av tid til å jobbe med et slikt prosjekt.
Vi kom derfor ikke ordentlig i gang med prosjektet før
sommeren 2015.
Første skritt var å undersøke arkivene for å finne ut

hva vi faktisk hadde om brannen. Å lage større
formidlingsprosjekter med utgangspunkt i arkivmateriale
er tidkrevende, ikke minst på grunn av de omfattende
arkivundersøkelsene som må gjøres. Samtidig er det
både spennende og lærerikt. Noen ganger kom vi over
skatter vi ikke ante at vi hadde, som de mange
søknadene om hjelp fra brannlidte bergensere. Disse
brevene gir en unik innsikt i folks situasjon etter
brannen, og ble utgangspunkt for flere artikler og en
digital fortelling. 

ARTIKLER I OPPSLAGSVERKET OVE 

Vi har skrevet 19 nye artikler i vårt eksisterende digitale
oppslagsverk oVe i forbindelse med dette prosjektet.
Formålet med oVe er å hjelpe publikum med å finne
frem i arkivene våre. Artiklene har derfor fokus på hva
som finnes av aktuelt arkivmateriale om ulike emner
knyttet til brannen og gjenoppbyggingen. Her er også
arkiv- og litteraturlister og henvisning til andre
institusjoner som har aktuell dokumentasjon. Artiklene i
oVe og nettutstillingen utfyller hverandre, og er koblet
sammen via lenker slik at publikum får enda bedre
tilgang til temaet og arkivene. >>>
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Brev: Arne Hansen forteller om sin situasjon som nygift
og på bar bakke, når han søker hjelpekomiteen om
støtte etter brannen. Arkivet etter Hjelpekomiteen for
de brannlidte, Bergen Byarkiv.

Øverst: Fargelagt kart med den nye reguleringsplanen
for sentrum, utvidet også til noen områder utenfor
brannstrøket. Arkivet etter Reguleringsvesenet, Bergen
Byarkiv.

Foto: De nye gatene er anlagt, og det første huset er i
ferd med å reise seg, men fortsatt ligger Bergen
sentrum øde rundt 1920. Fotograf ukjent. Arkivet etter
Stadsingeniøren, Bergen Byarkiv. 

Nederst: Den nye Torgallmenningen, utarbeidet av
arkitekt Finn Berner i 1923. Arkivet etter
Reguleringsvesenet, Bergen Byarkiv.
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NY NETTUTSTILLING 

Til prosjektet produserte også en helt ny nettutstilling,
«Byen som reiste seg fra ruinene». Den har en enkel og
intuitiv struktur med fire hovedtema: Brannen, Etter
brannen, Den nye byen og Den gamle byen. Hvert av
temaene har flere underkategorier, og under hver
kategori fortelles ulike historier.
Hver historie er bygget opp rundt et hoveddokument,

noen ganger supplert med flere dokumenter. Historiene
blir fortalt gjennom korte tekster. Hver tekst er skrevet
slik at den skal fungere i seg selv, uavhengig av resten av
utstillingen. Samtidig skal den være en del av utstillingens
helhet, som gir et grundig innblikk i hendelsene under og
etter brannen. 
Vi har bevisst valgt å bruke en rekke ulike dokumenter,

ikke bare de visuelt attraktive som kart og foto, men også
brev, møtebøker og kopibøker. Til sammen har vi rundt 70
hoveddokumenter fra hele 19 ulike arkiver. I tillegg har vi
produsert digitale fortellinger for å levendegjøre både
dokumentene og historiene.
Arbeidet med nettutstil lingen var en gradvis prosess

der flere opprinnelige
ideer ble forkastet og
erstattet av nye
løsninger. Det ble brukt
mye tid på å utvikle en
god struktur, både på
selve utstillingen og på
artiklene. Utstillingen er i
sin helhet produsert ved
Bergen Byarkiv, og
innenfor eksisterende
ressurser. 

ET FLEKSIBELT

FORMIDLINGSPROSJEKT

Formidlingsprosjektet
«Bergensbrannen 1916»
er et helhetlig og
fleksibelt formidlings -
prosjekt, som gjør
arkivene åpne og mer
tilgjengelig for publikum.
Prosjektet er utformet
slik at det skal være
tilgjengelig for en rekke
brukergrupper, enten de
bare vil se på et kart eller
bilde i nettutstil lingen,
lese en eller flere
artikler, eller fortsette til

artiklene i oVe for å lære mer om arkivene og hvordan de
kan brukes. Det kan være en ressurs for skoler eller
studenter, og for forskere kan det være en inngangsport
til videre arbeid med arkivene. Selve nettutstillingen har
et innhold og en oppbygning som gjør at den til og med
kan egne seg som guide på tur i byen.
Det er vårt håp at prosjektet skal gi publikum kunn -

skaper om byen og dens historie, samtidig som de får
gode opplevelser med utgangspunkt i interessante
arkivdokumenter. Vi håper også at prosjektet kan føre til
økt bruk av arkivene. Arkivene er byens hukommelse, og
kan fortelle en uendelighet av historier fra byens fortid.
Dette er vår felles fortid og historie, og «Bergensbrannen
1916» gjør vi fortiden tilgjengelig for alle. •

Nettutstilling: www.bergenbyarkiv.no/bybrannen
Hovedartikkel i oVe, med lenker til øvrige artikler:
www.bergenbyarkiv.no/oppslagsverket/2016/01/12/
bergensbrannen-1916-en-oversikt/ 

Nettutstillingen «Byen som reiste seg fra ruinene» inneholder en rekke ulike historier med
utgangspunkt i arkivmateriale fra Bergen Byarkiv.
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RIKSARKIVET
TEKST: KAR I FRODESEN

SAMDOK-prosjektet er et partnerskap for utvikling av arkivsektoren, med deltakere fra alle de

sentrale aktørene i arkivfeltet. Grunntanken er deltakelse som en forpliktende dugnad om felles

resultater – gjennom mulighet til direkte påvirkning.  

SAMDOK – prosjekt, partnerskap og
utviklingsarena
SAMDOK ble startet av Riksarkivaren
høsten 2013, i kjølvannet av Stortings -
melding om arkiv. Meldingen la stor
vekt på begrepet samla samfunns -
dokumentasjon; arkiv fra statlig,
kommunal og privat sektor utfyller
hverandre og dokumenterer samfunnet
fra ulike vinkler og ståsteder. Dette ble
førende for SAMDOK-arbeidet, hvor
dialog og likeverd mellom partnerne er
et grunnleggende prinsipp.
Arbeidet foregår i tre delprosjekter:

Privatarkiv, Kommunale arkiv og Arkiv 
i eForvaltning – en direkte oppfølging
av utfordringene beskrevet i Arkiv -
meldingen. Både partnere og andre
relevante aktører bidrar i arbeidet.
2014 var SAMDOKs første arbeidsår.

Det ble produsert viktige resultater på
flere områder, og etter evaluering i
partnermøtet ble SAMDOK i 2015
formalisert som et treårig prosjekt.
I tillegg til å levere konkrete

resultater og å initiere utvikling, er
SAMDOK blitt en viktig arena for
dialog og samarbeid på tvers av
forvaltningsnivåer og samfunnssektorer. Denne rollen
fremheves blant annet av Kulturdepartementet i
budsjettproposisjonen for 2016. Den årlige SAMDOK-
konferansen samler deltakere fra alle sektorer og bygger
opp under dette helhetsperspektivet.
SAMDOK-prosjektet “eies” av Arkivverket som

investerer prosjektstillinger og budsjettmidler, mens
partnerne investerer sin tid gjennom deltakelse, både i
arbeidsgrupper, delprosjektgrupper og i styringsgruppen
som ble opprettet i 2015. 
Prioriteringer og strategier drøftes i styringsgruppen

hvor alle partnerne er representert, før de legges frem

for Arkivverkets ledergruppe for endelig
vedtak.
I Arkivverkets arbeid med ny strategi

frem mot 2020 er SAMDOK løftet frem
som et sentralt strategisk tiltak. Det
tette partnersamarbeidet gjør prosjektet
til en uvurderlig arena for dialog med
arkivfeltet når Arkivverket nå rustes for
å møte fremtidige utfordringer. 
I 2016 jobbes det med i alt 13 opp -

gaver, som spenner over hele spekteret
fra arkivdanning, via standardisering og
innhøsting, til løsninger for tilgjenge -
liggjøring av materiale i depot. På flere
av områdene samarbeider arbeids -
gruppene tett opp mot pågående
utviklingsprosjekter i Arkivverket.
Fordeling av arbeidsoppgaver gjen -

nom partnerskapet er en helt sentral
faktor. Dette kommer til uttrykk
gjennom sammensetning av arbeids -
gruppene hvor flertall av gruppene
ledes av partnerne.  Partnerne sitter
også i delprosjektgruppene som styrer
arbeidet. Sist, men ikke minst har alle
partnerne en representant hver i

styringsgruppen, som ledes av Riks arkivaren, og hvor
strategiske spørsmål drøftes.
En sentral oppgave for styringsgruppen er å styrke

helhetsperspektivet. Ved bedret informasjonsflyt og
forsterkede bånd mellom Arkivverket og de øvrige
aktørene i arkivfeltet, kan vi spisse arbeidet bedre og
derved bruke ressursene mer effektivt for å løfte
arkivsektoren.

Vil du vite mer? Følg SAMDOK-arbeidet på
www.samdok.com! •
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RIKSARKIVET
TEKST: HE LEN F. N ICHOLSON

Riksarkivarens nye privatarkivstrategi 2015-2020 skal sikre at

arkivmateriale fra privat sektor i større grad blir tatt vare på.

Strategien er basert på innspill fra et bredt arkivfaglig miljø.

Det er tradisjon for å bevare arkivmateriale etter statlig
og kommunal forvaltning. Dette er lovbestemt. For
arkivmateriale som er skapt i privat sektor, finnes det så
å si ikke lovregulering. – Vi har nå vedtatt en privat -
arkiv strategi som skal sikre at arkivmateriale fra privat
sektor blir tatt vare på, sier riksarkivar Inga Bolstad.
Historiske arkiv som er skapt i privat sektor, det vil si 

i organisasjoner, bedrifter, institusjoner og av enkelt -
personer, vil i dag bare unntaksvis bli bevart. 
– Eksempelvis kan vi finne hva en kommune har

bestemt om plassering av et barn på barnehjem. Men,
vi kan ikke regne med å finne noe dokumentasjon fra
det privat drevne barnehjemmet om dette barnets
konkrete opphold. Tidligere barnehjemsbarn som skulle
søke erstatning fra forskjellige billighetserstatnings -
ordninger har hatt problemer med å få tak i denne
dokumentasjonen. Grunnen er at kommunene som
gjorde vedtak og plasserte dem ikke sørget for å sikre
all aktuell dokumentasjon fra den private driveren av
barnehjemmet. Dette er et eksempel med alvorlige
personlige konsekvenser og noe vi søker å unngå i
fremtiden, sier Bolstad.
I 2014 utgjorde det som var bevart fra privat sam -

funns sektor i arkivinstitusjoner, museer og bibliotek
knappe 22 % av det som totalt er bevart. 
– Det er en forsvinnende liten andel når vi tenker på

hvor stor del av vårt samfunn og våre liv som dekkes av
privat sektor og vår private dokumentasjon. Det gir oss
en haltende samfunnshukommelse, sier riksarkivaren.

PRIVATARKIVSTRATEGI SKAL SIKRE KOORDINERING

Strategien er basert på innspill fra et bredt arkivfaglig
miljø i Samdok-regi (Samdok er Riksarkivarens program
for arbeidet med helhetlig samfunnsdokumentasjon).
– Det viktigste grepet i strategien er å få til en god
koordinering og metodikk for et systematisk og
proaktivt privatarkivarbeid, understreker Bolstad.
Riksarkivaren har det overordnede ansvaret. Staten har

i samarbeid med fylkeskommunene oppnevnt
fylkeskoordinerende institusjoner for privatarkiv -
arbeidet, i samsvar med at fylkeskommunene er
planmyndighet. 
– Denne typen ansvarsinstitusjoner må vi bygge på.

De skal koordinere privatarkivarbeidet i sine fylker.
Hittil har de ikke blitt tilført ressurser til oppgaven.
Dette må prioriteres. I tillegg må statlige aktører
samordne seg. Likeså er det nødvendig å vurdere
sektorer og bransjer som en helhet. Her trengs det 
også å utpeke noen ansvarsinstitusjoner framover.
Denne type institusjoner skal i samarbeid med de 
andre institusjonene i fylket utvikle samhandlings- 
og bevaringsplaner, sier Bolstad.

TILFELDIGHETENE MÅ IKKE BESTEMME

En av bidragsyterne til strategien er fylkesarkivar i 
Sogn og Fjordane, Arnt Ola Fidjestøl.
– For meg er det viktigste at det faktisk nå foreligger

en overordnet nasjonal strategi, og at ikke tilfeldig -
hetene er bestemmende for hvordan Norge som
samfunn blir dokumentert. En får aldri en helhetlig
samfunnsdokumentasjon, dersom for eksempel
økonomi og lokalt initiativ/lokale interesser alene skal
være bestemmende for hva som blir tatt vare på.
Riksarkivets privatarkivstrategi 2015-2020 legger opp 
til å sikre en balanse i dokumentasjonen gjennom en
overordnet nasjonal strategi som skal samordne,
supplere og stimulere det arbeidet som blir gjort lokalt
og regionalt, sier Fidjestøl.

BEVARINGSPLANER MÅ PÅ PLASS

Strategien peker på at for å oppnå en bedre bevaring,
må fagmiljøet ta i bruk en metodikk for å utvikle
bevaringsplaner for arkiv fra private aktører. Slike
planer bør lages lokalt, regionalt og nasjonalt, gjerne
også for sektorer og bransjer. 

Første nasjonale 
strategi for privatarkiv

Tiedemands tobaksfabrik
Foto:Strand/Alfsen. 
Kilde: Riksarkivet.
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Bevaringsplaner skal bestå av tre deler:
1. En bestandsanalyse av hva som er bevart i dag i 
institusjonene

2. En samfunnsanalyse som beskriver viktige karakteristika 
ved det aktuelle samfunnet for tidsperioder og peker på
viktige samfunnsaktører/arkivskapere

3.De to analysene ses i forhold til hverandre 
(dekningsgraden) for å komme fram til en oversikt over 
typer private virksomheter man tar sikte på å bevare 
arkivet til (en bevaringsplan)

– Det er ikke til å komme fra at her trengs en økt innsats
av ressurser fra mange parter for å oppnå mer bevaring 
fra privat sektor. Derfor skal jeg ta initiativer for at Staten,
fylkene og kommunene sammen med næringslivet og
næringslivets organisasjoner kan bidra til dette og arbeide
for et løft for utviklingsmidlene til hele arkivfeltet – og for
privatarkivfeltet spesielt. Bare da kan vi komme et stykke
lenger på vei mot at samfunnet sikres et allsidig og
relevant utvalg privatarkiv, avslutter riksarkivar Inga
Bolstad. •

Les mer om Riksarkivarens strategi for privatarkivfeltet i
Norge 2015 – 2020 på arkivverket.no/privatarkiv. •

1

3

Bestanden av privatarkiv i arkivinstitusjoner, museer
og bibliotek er på ca. 110 000 hyllemeter. 
Av dette bevarer museene ca. 21 %, mens

(fylkes)kommunale arkivinstitusjoner bevarer 24 %,
andre arkivinstitusjoner 13 %, Arkivverket (Riks-,
statsarkivene og Samisk arkiv) bevarer 32 % og
Nasjonalbiblioteket, Stortingsarkivet og bibliotek
bevarer 10 % til sammen. 
Det er mange aktører på feltet – de 20 største

bevarer noe sånt som 80 % av materialet, mange
resterende aktører bevarer svært små mengder
materiale. 
Blant de 20 største finner vi Bergen byarkiv, Arkiv i

Nordland, Østfoldmuseene, Aust-Agder museum og
arkiv, Opplandsarkivet, avd. Maihaugen,  Vestfold -
arkivet, Oslo byarkiv, Telemark museum, Fylkes -
arkivet i Sogn og Fjordane og Anno museum.

Numedalslågen fellesfløterforening -  Ukjent fotograf. 
Kilde: Statsarkivet i Kongsberg.
Esso Norge med Svelgen bensinstasjon - Ukjent fotograf. 
Kilde: Statsarkivet i Stavanger.
Kristiansand småhageforening -  Ukjent fotograf. 
Kilde: Statsarkivet i Kristiansand.
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IKA ØST
TEKST: BØRGE STRAND

Et fellestrekk for fagsystemene er at de inneholder mikrodata, dvs.

enheten i systemene er den enkelte person, virksomhet, eiendom,

klient, elev, osv. – med entydige, individbaserte identifikatorer.

Mikrodata er sterkt etterspurt i forskning. 

Mikrodata i fagsystemene  
- EN GULLGRUVE FOR FORSKNING

MIKRODATA

Mikrodata finnes også i store mengder historisk, ana -
logt materiale; folketellinger, manntall, kirkebøker,
emigrantmateriale, panteregister, medlemslister mm.
Digitalt skapte mikrodata inneholder entydige
identifikasjonsbegreper – ‘nasjonale koblingsnøkler’ –
og er dermed lenkbare. Analoge mikrodata mangler
denne egenskapen. I bevarings- og kassasjons -
vurderingen er nettopp lenkbarhet ett av kriteriene 
som tilsier bevaring. 
Folketellingen 2011 ble produsert uten bruk av

spørreskjema, og alle fremtidige folketellinger vil
gjennomføres på samme måte – ved kobling og
sammenstilling av mikrodata fra registre. 1) Dette er 
et godt eksempel på at kobling av mikrodata fra ulike
kilder etablerer nytt originalmateriale. Teknisk sett er
det fullt mulig å lage årlige folketellinger.  
Elektronisk skapt arkivmateriale er ungt materiale

som dermed er underlagt sperrefrister på 60 år eller
mer. Adgang til slikt materiale i klausuleringsperioden
må skje innenfor rammene av lovgivningen, men
forskere kan få tilgang etter unntaksbestemmelsene 
i Forvaltningsloven. 
Fagsystemer og registre må forstås som digitale

videre føringer av manuelle prosesser og informasjons -
systemer. Det årlige skatteoppgjøret er et eksempel på
prosesser som tidlig ble digitalisert. Ligningsregisteret
inneholder beregningsgrunnlag og resultater av
ligningen for hele befolkningen i årlige datasett fra
1967. 

DOKUMENTASJONSVERDI OG INFORMASJONSVERDI

I arkivsammenheng er det vanlig å skille mellom
‘dokumentasjonsverdi’ og ‘informasjonsverdi’.
Ligningsregisteret kan til en viss grad være en kilde til
informasjon om Skatteetaten (dokumentasjonsverdien),
men først og fremst vil det være en kilde til informasjon
om norske skattytere: demografi, inntekts- og formues -
forhold, tilknytning til arbeidslivet og generelt levekårs -

relaterte forhold (informasjonsverdien). For fagsystemer
ligger det største potensialet for forskning nettopp i
informasjonsverdien. Digitalt skapte mikro data
inneholder nasjonale koblingsnøkler og informasjon i
kodet form. Dette er egenskaper som muliggjør
heldigitale prosesser i forskningsprosjekter fra
datatilrettelegging til analyse. Katalogen til data -
grunnlaget er de tekniske metadata – dokumentasjon
av databaser, tabell- og feltinnhold. Dette danner
grunnlaget for å formulere en databestilling fra en
forsker til en leverandør.
Det er lange tradisjoner i Norge for bruk av data fra

elektroniske registre og fagsystemer i forskning.
Gjenbruk av mikrodata i forskning har foregått like
lenge som registrene har eksistert, dvs. fra 1960-tallet.
Gevinsten ligger bl.a. i at kobling og sammenstilling av
mikrodata fra ulike fagsystemer kan foregå maskinelt.
Metodikken kan til en viss grad sammenlignes med
metoden som ble anvendt i stor skala på 1970-tallet i
historiefaget, i bl.a. ‘Ullensakerprosjektet’. Artikkelen
‘Historie på individnivå’ av Sivert Langholm  2) er en
klassiker på området. I Ullensakerprosjektet ble mikro -
data fra 1800-tallet satt sammen med individet som
analyseenhet. Men mens 1800-tallsmaterialet måtte
tilrettelegges gjennom ressurskrevende manuelle
prosesser, punching, koding og personidentifikasjon 
før den maskinelle analysen, er det digitalt skapte
materialet tilrettelagt for maskinell bruk og gjenbruk 
av arkivskaperne selv. 

VERDENS BESTE DATAREGISTRE

Det hevdes jevnlig fra forskerhold at Norge har verdens
beste dataregistre. I fagbladet Forskerforum var det i
løpet av 2014 en rekke artikler og debattinnlegg om
registerbasert forskning 3). Debatten reflekterte
betydningen av mikrodata for forskning. Dagens
situasjon er at Statistisk sentralbyrå (SSB) formidler
datagrunnlag fra registre for forskning, og i praksis har
SSB et tilnærmet monopol på utlån av mikrodata for
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forskning. Selve utlånet av data er gratis, men det er
alltid behov for å tilrettelegge datagrunnlag for gitte
forskningsprosjekter. I 2013 økte SSB prisen på slik
tilrettelegging. Dette vakte bekymring for tilgangen til
mikrodata for forskning. 
Arkivdepotene bevarer data fra fagsystemer og

databaser i varierende grad, men samlet sett finnes det
en stor og økende portefølje med digitale mikrodata i
arkivdepotene – samme type data som forsknings -
miljøene etterspør. I debatten som foregikk i 2014, 
var det tankevekkende nok, ingen som pekte på arkiv -
depotene som mulige leverandører av mikrodata. 

ARKIVDEPOTENE SOM LEVERANDØRER AV MIKRODATA?

Det finnes noen sentrale aktører som tilrettelegger og
låner ut mikrodata tillegg til SSB, bl.a. Norsk
Samfunnsvitenskapelig Datatjeneste og enkelte
forskningsinstitusjoner, f. eks. IPLOS 4). Datagrunnlag som
utleveres til forskere må alltid være avidentifisert eller
anonymisert. All tilrettelegging av forsknings datasett må

foregå innenfor sikre soner hos den som lagrer
primærdata. Deretter kan datasettet flyttes over til
forskerens ‘laboratorium' for analyse, og det må slettes
etter bruk.
Arkivdepotene bør være opplagte alternativer som

leverandører av digitale mikrodata.  Arkivdepotenes nisje
i denne sammenhengen vil være å tilby data langs den
historiske aksen, f.eks. sammenstilling av paneldata som
sjelden eller aldri tilbys av andre aktører. 
Det er klare restriksjoner på tilgang til klausulerte data,

og i særdeleshet kobling av registerinformasjon, men
restriksjonene faller når klausuleringstiden er ute om 60
år eller mer. Det er i dag vi må sikre muligheten for at
denne gevinsten kan høstes i fremtiden ved at vi bevarer
mikrodata som mikrodata, med alle koblingsnøkler
intakt. Valgene vi gjør i dag, legger premissene for gjen -
bruk av datagrunnlaget om 100 år, 200 år, 500 år og mer.
Dersom vi i dag velger løsninger som trekker digitale
data i analog retning, risikerer vi at data må punches på
nytt i en gang fremtiden. •
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1) https://www.ssb.no/befolkning/artikler-og-publikasjoner/folketelling-uten-skjema  
2) Historisk Tidsskrift 3/1974.
3) Eks.: 1/2014, 6/2014, 8/2014, 9/2014
4)) https://helsedirektoratet.no/iplos-registeret/individdata-og-sammenstilte-data-fra-iplos-registeret

Utsnitt av tekniske metadata – katalogen - for Ligningsregisteret 1970.
Dette viser at hovedtabellen (‘Innenbygdstabellen’) bl.a. inneholder
feltet ‘fødselsnummer’. Dermed er det også lenkbart med andre
personregistre, og kjønn og kohorttilhørighet kan avledes som variable.
Videre inneholder tabellen beløp for pensjonsgivende inntekt, hhv.
lønnsinntekt, næringsinntekt og sjømannsinntekt, som er økonomiske
variable, men som også indikerer den enkeltes tilknytning til arbeidslivet.  
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BOKOMTALE -  OSLO BYARKIV T
TEKST: JOHANNE BERGKV I S T OG CEC I L I E L INTOFT

Øystein Stene (2014): Zombie Nation, Gyldendal forlag.

Zombie Nation er en eksistensiell zombieroman der arkivet og

arkivaren har en sentral rolle. I en følelsesløs verden befolket av

levende døde er arkivet selve garantien for samfunnets

hukommelse.

ZOMBIE NATION
- en arkivstudie
«Hvis du vil inn i minnet til en by, inn i selve hukom -
melsen, må du finne byens arkiv: Her arkiveres hver
eneste lille avgjørelse som angår byens ve og vel, små
og store endringer lagres, bygninger som reiser seg
nevnes, de som rives noteres – utredninger og registre -
ringer som foretas blir dokumentert, vurderinger og
redegjørelser som blir gjort, men aldri ender med
iverksettelse, eksisterer fremdeles. Hva byen var, er 
og kunne blitt, finnes her; de tilbakelagte aldre, det
slumrende potensialet, alle tap og serie. Historien til 
de fleste byer kan rekonstrueres fra deres arkiver. 
Så også med Labofnia.»
(Utdrag fra Zombie Nation)

Johannes van der Linden våkner opp på øya Labofnia,
en øy midt i Atlanterhavet som amerikansk og
europeisk etterretning har forsøkt å skjule over lang
tid. Innbyggerne er levende døde, zombier, uten minne
eller følelser. Men Zombie Nation er ingen skrekk -
roman.
Johannes ansettes ved Labofnias byarkiv og gjennom

arbeidet i arkivet rekonstruerer han øyas og sin egen
historie. I arbeidet med romanen besøkte forfatter
Øystein Stene Oslo byarkiv hvor han fulgte oss i arbeid.
Vi har tatt en prat med Øystein Stene om arkiv,
arkivarer og fascinasjonen for zombier.
– Hovedpersonen i romanen jobber i et byarkiv.

Arkivet og arkivaren har en sentral plass i romanen.
Hvor kom denne ideen fra?
Arkiver har alltid fascinert meg! Overflaten kan

framstå som kjedelig: fullt av byråkratiske dokumenter,
lange utgreinger og sakspapirer opp og ned i mente.
Men ser du ordentlig etter, forsøker å forstå hva som
har foregått bak der, er jo arkivet proppfullt av
fortellinger. Og for en som jobber med fortellinger, 
er sånt gull.

– Du beskriver, slik vi leser det, arkivet som en
garanti for samfunnets kollektive hukommelse.  Er
samfunnet hukommelsesløst uten arkivet? Hva skjer
med et samfunn som mister tilknytningen til sin
historie?
Jeg tenker nok at alle samfunn har en form for arkiv,

en slags kollektiv hukommelse. Enten det er sjamanens
beretninger eller byarkivets papirer, så tror jeg alle
kulturer kontinuerlig bearbeider fortiden. Der denne
bearbeidelsen dør, opphører noe vesentlig menneske -
lig. For det er alltid ekstrem vold knyttet til forsøkene
på å fjerne historien – tenk bare på fascistenes bokbål
eller islamister som knuser oldtidsminner. Man dreper
ikke bare mennesker, men også sporene av dem.
– I romanen skriver du «Inne i en reol ved hjørnet,

lengst unna inngangsdøra, fant jeg til og med igjen
arkivboksen på samme sted som sist. Arkivboksen med
«Instituttet for menings» sluttrapport. Arkivboksen 
som kunne fortelle meg hvor den var blitt av, min egen
barndom.»  Hvilken betydning kan dokumentasjon 
som befinner seg i arkivene ha for enkeltpersoners
livskvalitet og rettigheter? Hva skjer med oss
mennesker hvis vi går glipp av slik informasjon? 

Det er et tricky spørsmål, fordi dokumentasjon er
ingenting verdt hvis den ikke verdsettes. Mange
urbefolkninger har for eksempel ikke dokumentert sine
rettigheter knyttet til land slik vi gjør i en moderne
kultur. Det betyr jo ikke at de ikke har noe forhold til
det, men at deres dokumentering – som sjamanens
beretninger – ikke har autoritet i en moderne kultur. 
Så én ting er dokumentasjon, en annen ting evnen til
forstå den, oversette den. Hvis vi mister dokumentasjon
eller forståelsen av den, mister vi opplagt identitet,
selvforståelse – og rettigheter.
– Hva er det som fascinerer deg med zombie -

fortellingen?
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Jeg tenkte at det må være en grunn til at det er så masse
zombier i mainstreamkultur, og jeg ville finne ut hvorfor.
Zombier ble for meg et symbol på noe mer enn bare
ravende dødninger. De blir et bilde på ikke bare døden,
men på det døde i oss selv, mellom oss, i samfun net. Det vi
ikke greier å forholde oss til, det som er avspaltet, «den
andre». Det er den inngangen jeg synes er mest interessant
med zombier.
– Forlaget skriver i sin presentasjon: «Zombie Nation er

en alternativ konspirasjonsteori, en gotisk thriller og en
eksistensiell zombieroman. Det handler om lammelsen i
oss, om likegyldigheten til hverandre, om det døde i
kulturen. Men først og fremst om muligheten for liv, selv
for de døde». Hva mener du med det døde i kulturen? 
Er historie og minne slik du ser det en medisin mot denne
lammelsen du beskriver? Og hvilken rolle spiller arkivet
her?
I alle kulturer finnes det ubearbeidede traumer, smerte

som ikke erfares. Da er noe dødt, lammet. Et eksempel:
Knut Rød ble i 1948 stilt for retten som ansvarlig for
deportasjonen av norske jøder under krigen. Han ble trolig
av taktiske hensyn frikjent. Først i senere år har forskere
sett på rettssaken og det dobbelte traume: Jøder sendes til
konsentrasjonsleire, deretter frikjennes de ansvarlige. Uten

rettspapirene i Riksarkivet, ville det vært umulig å påpeke
dette. Jeg bruker eksempelet fordi jeg selv også har jobbet
med papirene, da jeg i 2011 skrev en forestilling for Black
Box teater om rettssaken. Jeg erfarte hvor avgjørende sånt
materiale er for bearbeidelse av fortiden. Mange steder,
som tidligere østblokkland, er bearbeidelse mye vanske -
ligere, fordi arkivmateriale er forsvunnet eller manipulert.
– Hvordan vil du beskrive forholdet mellom smerte og

minne i romanen? Er det slik at hukommelse smerter?
Den franske oversettelsen har fått den glimrende tittelen

«Zombie Nostalgie», som understreker lengselen etter
minner som ikke finnes. Problemet med zombier er at de
ikke har noe forhold til fortiden, de har ingen historie,
eller ingen personlig erindring av den iallfall. For meg er
dette også en påminnelse om hvor selektivt vi utformer
historien om oss selv, hvordan vi tilpasser den for å unngå
ubehag. I en vitalistisk kultur – hvor skam, død, skyld, sinne
og sorg blir betraktet som negative affekter – vil hukom -
melse smerte, ja.
– Zombie eller arkivar – hva var utgangspunktet? Hvorfor

valgte du å skrive en roman der arkivet har en så sentral
rolle?
Jeg likte tanken på å gjøre en byarkivar til romanhelt!

Men etter hvert fikk selve arkivet større og større plass. 
Jeg ble også fascinert av ideen om å bygge opp en
konspirasjonsteori fra bunnen, med holdepunkter fra
eksisterende materiale. Mange av de hårreisende på -
standene har jo historisk belegg, og det fingerte byarkivet
ga resten. Sånn sett snylter fortellinga på autoriteten et
arkiv kan gi. Jeg ble nesten overbevist om konspirasjons -
teorien min selv der jeg satt! Det viste meg med hvilken
ydmykhet man må nærme seg arkivmateriale.
– Du besøkte Oslo byarkiv i 2012 i forbindelse med

research til romanen. Hvordan opplevde du dette og andre
arkivbesøk?
Besøket i Oslo byarkiv, og all den velvillige hjelpen jeg

fikk derfra, var helt avgjørende for skrivinga av romanen.
Det var først da fortellinga fikk form og sanselighet. Ellers
har min viktigste erfaring vært på Riksarkivet, i stykket om
Knut Rød jeg nevnte. Der opplevde jeg hvor sterkt og ladet
et arkivmateriale kan være: Da jeg kom til navnelisten
politiet trolig brukte til å krysse av når jødene ble jaget
ned i lasteskipet Donau, greide jeg ikke lengre holde meg.
Jeg måtte forlate lesesalen og arkivet, for jeg kunne ikke
slutte å gråte. Det var akkurat som jeg ble dratt ut av
researchen, ut av analysene, og menneskene ble virkelige
for meg. Ingen studier kunne gitt den innsikten jeg fikk
gjennom å holde i det papiret, den fysiske berøringen. 
Et arkiv er noe organisk, virkelig og sanselig, akkurat som
minnene hos mennesker. •

Øystein Stene. 
Foto: Julie Pike
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FYLKESARKIVET SOGN OG FJORDANE 
TRKST: OLE ST IAN HOVLAND

Arkivplan.no vert stadig betre. Vidareutviklingsarbeidet er

godt i gang og vi er no i fase 2 av det treårige prosjektet. 

Arkivplan.no 
– utviklingsarbeidet går vidare

I fjor lanserte vi versjon 2015.09. med over 20 større 
og mindre oppgraderingar. Vi fekk mellom anna ein
«handlekurv» som gjorde verktøyet mykje meir tenleg
i samband med deling og flytting av innhald, og vi
fekk ein funksjon for prosesstøtte. Begge desse har
vore svært godt mottekne hjå brukarane, og dei
tydeleggjer kva potensiale som ligg i arkivplan.no 
som verktøy for kvalitetssikring og utvikling av
arkivarbeidet i eit organ. 

FASE 2 OG VERSJON 2016.09

Jobben til utviklingsgruppa er å forbetre arkivplan.no
og sjå til at det er eit tenleg og mest mogleg brukar -
venleg verktøy. Arbeidet i fase 2 skal ferdigstillast
innan utgangen av september 2016. 
I denne fasen av utviklingsarbeidet skal utviklings -

gruppa fyrst og fremst modernisere skjema for
arkivserie/arkivdel og for elektroniske system, slik at
dei er brukarvenlege og funksjonelle i forhold til den
teknologiske utviklinga og dagens regelverk. Arkiv -
oversynet er ein svært sentral del av arkivplanen. Med
ei føreståande kommunereform og elles hyppige skifte
i teknologi og forvaltningsoppgåver er det viktigare
enn nokon gong at ein får halde ajour og kvalitetssikra

opplysningane om arkiva og dei systema som skapar
dokumentasjon. For å ha oversikt over arkivdelene i eit
organ, må ein sikre at informasjonen er tilgjengeleg
og at den er konsistent og oversiktleg. Eit viktig
prinsipp vert difor å standardisere informa sjonene og
gjere det lettare å legge inn rett opplysningar i rett
felt. 

I tillegg til arbeidet med å standardisere skjema for
arkivdeler og elektroniske system, gjer vi dei funksjo -
nelle. Vi gjer skjemaet til eit nyttig verktøy i bevarings -
vurderinga og implementerer prosesstyring funk -
sjonane i denne delen av arkivplanen også. Vidare skal
vi sjå på oversikten over malar som er tilgjenge lege i
arkivplan.no, og vi set ned ei arbeidsgruppe som skal
oppdatere brukarhandboka. 
Vi jobbar fram mot ein testversjon som vi skal prøve 

ut i eit arbeidsseminar i august/september og vi skal
demonstrere den nye versjonen på eigarmøtet 13.
september.
Vi er sikre på at vi er på rett spor med utviklings -

arbeidet, men vi treng attendemeldingar og innspel
frå brukarane. Har du spørsmål om arbeidet, eller
innspel til utviklings gruppa, kan du ta kontakt med 
ole.stian.hovland@sfj.no. •

Styringsgruppa:
Geir Håvard Ellingseter (IKA Møre og Romsdal)
Rune Lothe (IKA Hordaland)
Pål Mjørlund (Fylkesarkivet i Oppland)
Jan Tore Helle (Bergen byarkiv)
Torleif Lind (IKA Kongsberg)
Arnt Ola Fidjestøl (Fylkesarkivet i Sogn og
Fjordane)
Ole Stian Hovland (Fylkesarkivet i Sogn og
Fjordane)

Utviklingsgruppa:
Marianne Rotvær (Kristiansund kommune)
Ann-Kristin Gaare (Flora kommune)
Birte Young (Øygarden kommune)
Sigve Espeland (IKA Rogaland)
Geir Ivar Tungesvik (Riksarkivet)
Sveinung Svendsen (IKA Nordland)
Andreas Lied (Arkivplan.no AS)
Christian Lundvang (Arkivplan.no AS)
Ole Stian Hovland (Fylkesarkivet i Sogn og
Fjordane)

ORGANISERING
in
g
im
ag
e



Arkheion -  1#2016 21

GODT OVER 400 OFFENTLEGE OG

PRIVATE ETATAR BRUKAR

ARKIVPLAN.NO. 

OVER 370 AV DESSE ER

KOMMUNAR ELLER

FYLKESKOMMUNAR. TIL SAMAN 20

KOMMUNEARKIVINSTITUSJONAR

SAMARBEIDER OM TENESTA 

OG ER MEDEIGARAR.

SE MEIR PÅ WWW.

ARKIVPLAN.NO
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IKA KONGSBERG
TEKST / FOTOS : KNUT J. JORDHE IM

I løpet av høsten 2015 har IKA Kongsberg, gjennom Den kulturelle skolesekken (DKS), nådd ut

til om lag 870 elever og lærere i videregående skoler i Telemark og Buskerud. Formidlingen ble

samlet til 14 arbeidsdager – fordelt på tre uker. 

På turné med spanskrør og bjørkeris
Tilbudet er utviklet, markedsført
og gjennomført av under -
tegnede. Jeg besøkte ni
videregående skoler og ett
arbeidsinstitutt. Formidlingen
har tatt utgangspunkt i
produksjonen Straff i skolen –
om straffeprotokoller fra den
gamle folkeskolen (1889-1936)
– som del en, og et kritisk blikk
på informasjon inklusive kilde -
kritikk – som del to. 
Selv om det er en krevende

arbeidsform, er det også i
mange tilfeller energigivende.
Det har vært mange spennende
og utfordrende møter der vi
har fått vist fram arkivenes
relevans og har kunnet bidra
direkte inn i undervisningen. 

AKTIV ARKIVFORMIDLING 

Jeg besøkte studiespesialiserende elever fra 1. til 3.
klasse. Noen grupper kom fra yrkesfag og tok påbygg
for studiekompetanse. Det har til tider vært krevende å
holde oppmerksomheten blant elever med varierende
grad av modenhet. Dette setter særlig krav til en flek -
sibel undervisningsform. 
Det er i slike situasjoner betegnelsen aktiv

arkivformidling virkelig kommer til sin rett. Det krever
sterk tilstedeværelse – både gjennom hva man sier,
hvordan man sier det og til dialogene man søker –
planlagte eller spontane. Og det må holdes et høyt
trykk over tid. Gevinsten er likevel stor. Vi får innpass
på en arena som er verdifull for arkivsektoren, og kan
dessuten bruke øyeblikket til å formidle arkivenes
relevans for grupper som normalt står langt fra vår
sektor. Det gav også anledning til å fortelle litt om
arkiv i Norge, om forvaltningsnivåer, om nasjonens
hukommelse med mer. Og om forskjellene mellom
institusjoner innenfor ABM sektoren, og hva de
representerer av type kilder. 

OM TEMAENE

Det er to sammenflettede
temaer jeg har formidlet
gjennom vårt opplegg til
skolene som ble fordelt likt
over to skoletimer (90
minutter). Det første temaet
tar utgangspunkt straffe -
protokollene fra folkeskolen
der jeg blant annet viser
kraften i disse kildene. Foruten
å stimulere til empati gav det
rom for interessante disku -
sjoner om skolens og lærerens
historiske rolle som oppdrager,
og om datidens hardhendte
pedagogikk. Det gav også et
godt grunnlag for å diskutere
fenomenet straff i et kulturelt
perspektiv – straff av barn,
samt bruk av straff i sam -
funnet. Elever med fremmed -

kulturell bakgrunn gav dessuten interessante innspille
til diskusjonen. 
I andre time behandlet jeg temaet kritisk blikk på

informasjon og kildekritikk. Hva kan kalles kilde og
hvorfor? Hva er primærkilde og sekundærkilde? Og
hva kan vi forstå med begrepet kildekritikk? Deretter
vandret jeg mellom temaer som; Digital dømmekraft
og digital informasjon, Journalisten og kildekritikk,
Bedriftens egenmeldinger og Dokumentarfilmen.
Den røde tråden jeg forfulgte var; Hvem sier hva og
hvorfor? Hvem er avsender og hvilken tilknytning har
vedkommende? Hvordan kan vi kvalitetssikre opp -
lysningene? Til sist hadde jeg en egen bolk om
historikerens verktøykasse der noen av verktøyene ble
demonstrert. Underveis krydret med cases og problem -
stillinger.

DEN KULTURELLE SKOLESEKKEN 

Utvelgelsen til DKS for videregående skole varierer noe
fra fylke til fylke. I Telemark er det en mindre gruppe

Ill. Roger Kristoffersen
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rektorer som velger på bakgrunn av audition, mens det i
Buskerud er basert på opptreden i Drammen teater der
representanter for hver skole velger blant ulike tilbud. Jeg
måtte med andre ord foreta et aktivt innsalg i to faser –
først mot DKS koordinatoren i fylket og så mot aktuelle
bestillere. Prosjektet ble sikret finansielt etter aksept i fase
1. Straff i skolen er i utgangspunktet laget for to ulike
moduler – som tegneserieverksted med utøvende serie -
skapere og som kulturvern der jeg tilbyr min teoretiske
formidling. I praksis ble jeg bestilt til samfunnsfagene og
historie. Det var gjennomgående flere bestillinger på
lavere trinn enn på høyere trinn. I regelen hadde jeg to
økter per dag – dvs. fire skoletimer, og jeg forsøkte å
begrense det til 30 elever per gang.  

MØTENE

Det var minst én faglærer til stede ved mine opptredener,
og de var delvis aktive gjennom timene med spørsmål og
problemstillinger. Dette samspillet fungerte fint da
konstruktive lærere er nyttige partnere. Graden av
engasjement varierte relativt mye fra gruppe til gruppe.
Det var umulig å forutsi hvordan timene ville forløpe. Som
pedagogisk effekt, hadde jeg med meg hjemmelaget
bjørkeris og spanskrør. Det var et populært innslag. Alle
elevene fikk hvert sitt seriehefte av Straff i skolen med
kildeinnlegg etter at undervisningen var avsluttet. Generelt
var faglærer opptatt av at elevene skulle oppføre seg bra i
møte med en utenforstående. Jeg ble gjennomgående
godt mottatt og ivaretatt.  

ERFARINGER

Min erfaring er at vi treffer relativt godt i samfunnsfag og
historie med vårt tilbud, og at det er et verdfullt
supplement til undervisningen. Det er grunn til å tro at det
var nettopp kombinasjonen av et historisk og kulturelt
fenomen i kombinasjon med kritisk blikk på informasjon
og kildekritikk, som gav såpass stor bestillingsiver. Lettest
var det å undervise elever i høyere trinn, men de fleste
overraskelsene kom i lavere trinn. Jeg hadde i utgangs -
punktet valgt et enkelt faglig fellesnivå for min presen -
tasjon. Men jeg fikk stadig oppdaterte erfaringer underveis
og kunne dermed vri tyngdepunktet etter hvilke elev -
grupper jeg hadde. Likevel ser jeg et forbedringspotensial 
i å ha noen varianter der jeg kan velge ulike løp etter
elevenes nivå. På bakgrunn av tilbakemeldinger er det
tydelig at mange lærere ble oppmerksomme på den
merverdien slike tilbud kan ha i deres hverdag. •  

Presseoppslag i Telemarksavisa.

Undervisning på Kragerø vgs.

Spanskrør og bjørkeris er klare
til turné.
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Det 7. norske arkivmøte
5.– 6. april 2016

REDAKSJONEN ARKHEION
TEKST: HE ID I MEEN /  K J ERST IN KRAGSETH

«God dag, arkivfolk, god dag!» Det er slik arkivfolk skal ønskes velkommen når et norsk

arkivmøte åpnes, og slik ble også årets 350 deltakere møtt på Fornebu i april – til det 7.

arkivmøtet i rekken. Og gode dager ble det; med et vell av interessante foredrag å ta inn 

og ditto kolleger å bli bedre kjent med. 

Arkivmøtet var arrangert av Arkivverket, Norsk Arkiv -
råd og LLP - som for øvrig skiftet navn til Arkiv -
forbundet i løpet av konferansen. Arrangements -
komiteen med Lars-Jørgen Sandberg i spissen, skal ha
ros for å ha sydd sammen et bredt og sammensatt
program som gjenspeiler mange av de utfordringer
som finnes i arkivmiljøet i dag. 
Den fyldige deltakerlisten avslørte at de som møttes

var arkivansatte og arkivinteresserte fra hele landet.
Arkivmøtet er en arena for å dele erfaringer og knytte
kontakter. I pausene var det derfor mye mingling over
en kaffe eller kanskje en softis. En kunne også besøke
noen av utstillerne på konferansen.  
Med 42 foredragsholdere og nesten like mange

innlegg, er det umulig å presentere programmet i
detalj her - slik det egentlig hadde fortjent. Dette betyr
også at det er umulig å få med seg alt, men samtidig at
det er noe for ethvert ønske og behov. 
Dagene var delt inn i enkelte foredrag i plenum og

ellers tre parallellsesjoner hver dag. 
Bård Folke Fredriksen, statssekretær i Kulturdeparte -

mentet, åpnet det hele og Key Note Speakers var

italienske Fiorella Foscarine med sitt gode foredrag
«Records Management as Sosio-Cultural Practice» og
danske Peter Blume om «Arkiv og data – hva må huskes
og hva må glemmes?» 
Foredragene ellers dekket en rekke ulike emner

innen arkivfaget, fra arkivdanning til formidling.
Parallellsesjonenes overskrifter var Tilgang til data,
Gammelt nytt i ny drakt, Strategi, Utvikling, Juridisk
rammeverk og Hvorfor er vi til? 
Til å avrunde konferansen var Kristoffer Engeberg,

SKUP-prisvinner og Dagbladet-journalist, invitert til å
fortelle om sitt gravearbeid for å avdekke saken om
«Nigeriabåtene».  
På konferansen ble det også avholdt general forsam -

linger for LLP og Arkivforbundet, og delt ut priser til
Årets arkiv (Bærum kommune) og Formidlingsprisen
(KUBEN). 

Lenker til presentasjonene finner du på
www.arkivmote.no Og siden det nå er tre år til neste
møte, har du god tid til å studere årets mange gode
innlegg! •

Fullsatt sal på Fornebu. T. h.: Riksarkivar Inga Bolstad, Tom Oddby (Arkivforbundet) og Marianne
Høiklev Tengs (Norsk Arkivarråd) oppsummerer konferansen. Foto: Heidi Meen / Knut Jordheim
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Formidlingsprisen 2016 
– til KUBEN, Arendal

Vinnerprosjektet var utstillingen AVTRYKK – fra
Middelalderbrev til Digital Mørketid. AVTRYKK belyser
ulike sider ved samfunnsutviklingen og enkelt mennes -
kers liv. 
Dokumentene som er trukket fram i utstil lingen er

fra både privat og offentlig virksomhet, og i ut -
stillingen får de tale for seg selv. Samtidig ses de i
sammenheng med andre dokumenter og utstillings -
komponenter. På denne måten brukes ikke doku -
mentene som kilde til historiefortelling, men er i kraft
av seg selv unike bilder som skaper undring og
nysgjerrighet hos publikum. 

Juryen påpeker at utstillingen stimulerer til
interesse for den bredere arkivmessige sammenhengen
som enkeltdokumentene inngår i.  Med undertittelen
«fra middelalderbrev til digital mørketid» peker utstil -
lingen inn i fremtiden, og arkivenes skjebne dersom vi
ikke selv sørger for selv å levere autentiske og rele -
vante «avtrykk» fra vår egen tid. 

Prisen var et bilde laget av tegneseriekunstnere Lars
Fiske og ble utdelt av Svein Harberg (H), leder av
Stortingets familie- og kulturkomite. •

Arkheion gratulerer! 

Gaute Molaug (bak mirofon) og Yngve Schulstad
Kristensen takker for formidlingsprisen 2016. Prisen ble
overrakt av leder for Stortingets familie og kulturkomite,
Svein Harberg (H).   Foto: Frode Billy Reime

Vinnerforedrag ved Gaute Molaug, KUBEN.
Foto: Knut Jordheim 

For fjerde gang har Det norske arkivmøtet

gitt en formidlingspris. Av ti nominerte

solide prosjekter, ble det i år KUBEN, Aust-

Agder arkiv og museum, som gikk av med

seieren. 
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ARKIV I  NORDLAND
TEKST: AASTA KARLSEN

#WW2ftn 
– et formidlingsprosjekt på twitter

#WW2ftn var emneknaggen som bandt sammen ni personers opplevelser

fra våren 1940 i Nordland. Fire tyske soldater og fem fra norsk side. Disse ni

ga en autentisk og personlig fortelling om felttoget gjennom Nordland.

DAG SKOGHEIMS ARKIV OG FORFATTERSKAP

Våren 2015 markerte Nordland Fylkesbibliotek og Arkiv 
i Nordland at det var 75 år siden angrepet på Norge og
felttoget gjennom Nordland. Markeringen skjedde på
nett, etter et større fellesprosjekt omkring Dag Skog -
heims arkiv og forfatterskap. Skogheim har samlet og 
gitt ut mye materiale om krigen i Nordland. I hans arkiv
finnes flere skriftlige kilder og intervjuopptak.
Det ble lagd ni kontoer på Twitter av dette rike kilde -

materialet. Kontoene var knyttet til ni personer og deres
dagbøker fra felttoget gjennom Nordland. Notatene ble
tilpasset rammene på Twitter og tidfestet, slik at de ni
kunne twitre sine opplevelser i perioden 9. april til 13.
juni i sanntid, men 75 år etter. 

UNIKT INNBLIKK I HISTORIEN

Tradisjonelt har fortellingen om andre verdenskrig i
Norge knapt omtalt hendelsene i Nord-Norge.  Dag
Skogheim så behovet for å bevare beretningene om det
som skjedde i Nordland, før det var for sent. Han gjorde
et stort arbeide med å samle skriftlige kilder og å inter -
vjue det han kalte «restenes rest» av dem som husket
felttoget. Foruten intervjuer la han vekt på å samle
informasjon som dagbøker og brev. Her finnes deltaker -
nes egne historier bevart.
Skogheims materiale egnet seg derfor særlig godt til å

gi en personlig innfallsvinkel til felttoget i Nordland. Det
personlige aspektet kommer også frem gjennom twitter
som formidlingskanal. Hver utvalgte deltaker i felttoget
fikk en personlig twitterkonto med portrettbilde og
personinfo. Alle som fulgte prosjektet på twitter, kunne
få meldingene de sendte rett i lomma på sin egen mobil -
telefon.  

TO LITER TYTTEBÆR OG LANG VEI TIL NARVIK

Dagboksnotatene endret seg ettersom felttoget skred
frem. Dette avspeiles i tweetene. Hovedkjernen i innholdet
er likevel det som må regnes som hverdags beskrivelsene
fra et felttog: klimaforhold, mat, søvn og marsjering. 
– Forlater Steinkjer. Det er enda langt til general Dietl i 

Narvik. De kapitulertes forsyninger og proviant vil 
komme til god nytte. (Rudi Margreiter 4.mai)

– Vi har marsjert igjen og møtte nok en sprengt bru ved 
Pothus. Kom fram til Rognan. Tatt 35 fanger. Våren er 
endelig på vei! (Otto Erlacher 27. mai)

– Nattero. Gått totalt 55 km i dag. 114 km to siste dager 
(Sepp Asen 23. mai)

På tysk side var det lite forsyninger, og de var avhengige
av å ta mat som bytte underveis. De uttrykte stor glede
når de fant et tolitersglass med tyttebær, noen egg eller
litt honning. De skrev også om de vakre landskapene de
var omgitt av, og innimellom kommenterte de
lokalbefolkningen.

– Mosjøen inntatt uten motstand. Nordmennene 
tiltalende folk, særlig jentene, men svært små. 
Mennene store, nordiske. (Fritz Gressel 11. mai)

– Funnet stort lager smør og margarin. Gode retter 
tryllet fram etter en lang marsj. Herlig! 
(Otto Erlacher 16. mai)

De norske soldatenes notater fortalte blant annet om et
meget anstrengt forhold til bataljonsledelsen. Noe av
problemet var rot og manglende organisering. Mangelen
på organisering kan ha vært årsak til en togulykke hvor
flere norske soldater mistet livet.

– Reist til Mosjøen med buss og bil via Elsfjord. Kaotisk 
tilstand i Mosjøen. Vefsningene ønsker Sundlo fjernet. 
(Jon Selfors 11. april)

– Et fryktelig syn møttes oss ved Tangen. To tog styrtet 
sammen. Mange drepte og enda flere sårede. 
(Jon Selfors 3. mai)

– Kontraordre. Tilbake igjen. Nytt slit. Ny ordre. Vi skulle 
være der vi var først! (Arne Taraldsen 7. mai)

Når det gjelder kamphandlingene var begge sider ganske
like i sine beskrivelser. De nevner vanligvis hvor det
skjedde, hva det ble skutt med, hvor lenge det varte eller
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hvilke kamerater som ble såret eller
falt. Det er særlig i disse
meldingene vi kommer de ni
personene nærmest og de knappe
setningene vekker ettertanke. 

– Det er jævlig å krype i skogen og jakte
mennesker. Særlig fordi de er bevæpnet 
med de mest moderne automatvåpen. 
(Torstein Landelius 1. mai)

– Jeg satt hos Bizjak da han døde. Han ba meg hilse familien
hans. Evig fred. (Otto Erlacher 8. mai)

OPPMERKSOMHET RUNDT PROSJEKTET

Prosjektet fikk en god del omtale. NRK Nordland trakk det
fram både i radio og på nett, og ble inspirert til å lage flere
egne saker om felttoget i Nordland.
Flere lærere la merke til prosjektet og planla å bruke

materialet i sin undervisning. Vi fikk også tilbakemelding på
at prosjektet gjorde dem oppmerksomme på at arkivene
inneholder brukbart materiale for egen undervisning og for
elevarbeid.
I juni ble prosjektet trukket fram som inspirasjonskilde på

seminaret «Formidling av krigens kulturarv» arrangert av

Riksantikvaren, Riksarkivet og
Wikimedia Norge. Arrangøren hadde
fått prosjektet anbefalt fra flere hold,
da de i forkant av seminaret ba om
innspill på interessante prosjekter å

vise fram.

FORMIDLINGSRESULTAT

Totalt 170.000 ganger ble tweetene i twitter -
strømmen vist. De ni kontoene sendte til sammen  ut

over 500 tweets. Om lag 40 twitterbrukere fulgte de ni
kontoene direkte, men det var også mulig å følge med på
#WW2ftn for å få med seg alle meldingene. De fleste
visningene av tweetene kom altså gjennom #WW2ftn.
Oppmerksomheten dette formidlingsprosjektet fikk, har

langt oversteget det Arkiv i Nordland vanligvis får på
ordinære nettutstillinger og artikler. Prosjektet har nådd
både profesjonelle, historieinteresserte og nye grupper.
Prosjektet lever videre på nett, og i august 2015 fikk vi en
tilbakemelding på twitter som vi setter stor pris på:

#WW2ftn is "different" digital exhibition. Equal parts eerie
and moving, it is an original take on how digital media can
convey history. (Falstadsenteret 25.08.2015) •

Bergjegerne reiste med fly fra København til Værnes 02. mai 1940, og
hadde lite utstyr med til Norge. Fra venstre: Eckart, Häfner, Marth,
Spritzendorfer, Bizjak og Huber.

Rundt foto øverst: Soldater fra trenet har stelt gravene til Alfred Bizjak og
Franz Huber. Begge falt 8.mai 1940 i Svenningdalen helt sør i Nordland. 

Tidlig i mai 1940 var vårløsninga godt i gang, og
veiene var enkelte strekninger knapt farbare.
Bildet er fra Kvam i Nord-Trøndelag, og viser
tydelig at tyskerne hadde forsynt seg godt av
utstyret etterlatt av de kapitulerte
trøndersoldatene. Hestene ble rekvirert fra
gårdene langs veien. 

Alle foto: Rudi Margreiter og Karl Marth, 
Dag Skogheims arkiv / Arkiv i Nordland.
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BOKOMTALE -  REDAKSJONEN ARKHEION T
TEKST: HE ID I MEEN

Som et av de nyeste arbeidsområdene for arkivet, er arkivformidling et felt i stadig forandring.

Den som ønsker å sette seg inn i viktige sider av det som rører seg i arkivformidlingen i dag, kan

gjøre det ved å lese den ferske antologien #arkividag. 

Antologien bestreber seg på å fange aktuelle strøm -
ninger i arkivformidlingen i dag og i fremtiden. Og 
skal en først si noe om fremtiden, vil jeg tro at denne
boken blir å se på de fleste arkivstudiers pensumlister.
Og kanskje i hylla der du er. 

NORDISK NETTVERK 

De 24 skribentene i antologien er nordiske arkivarer fra
forskjellige deler av arkivsektoren, samt amerikanske
Kate Theimer kjent fra #ArchivesNext. Vi kan med
stolthelt også nevne at flere av bidragsyterne er fra
Arkheions eierinstitusjoner. 
Bidragene bygger på presentasjoner fra den nordiske

arkivformidlingskonferansen #arkividag som ble
arrangert Oslo i 2014. Dette var en av flere nordiske
konferanser avholdt for nettverket bestående av
pionerene innen arkivformidling i de nordiske landene.

BEHOV

Marit Hosar, som har sittet i redaksjonen sammen med
Ellen Røsjø, Bente Jensen, Charlotte S.H. Jensen, Anna
Ketola og Maria Larsson Östergren, forteller at flere av
medlemmene i det nordiske arkivformidlingsnettverket
har undervist ved universitet og høgskoler med arkiv -
fag/arkivvitenskap som tilbud. De har sett et stort behov
for litteratur, både nasjonalt, i Norden og internasjonalt
på dette nye relativt fagfeltet. 
For få år siden var det bare et knippe institusjoner 

som arbeidet aktivt med arkivformidling. Noen få har
arkivpedagoger ansatt. Men for andre institusjoner er
arkivformidling et helt nytt fagfelt innen arkivarbeidet.

DUGNADSARBEID

– Vi har jobbet i flere år med å få utarbeidet artikler.
Problemet har vært tid til å skrive, økonomi til å gi ut
etc. Først etter konferansen våren 2014 så vi mulighet 
til et dugnadsarbeid for å få en antologi realisert. 

Vi inviterte fore -
dragsholderne til
å omarbeide sine
foredrag til
vitenskapelige
artikler. Arbeidet
med boken har
vært et dugnads -
arbeid.

INNHOLD

Antologien inneholder 21 artikler,
inndelt i de fire under temaene 1) Arkiv som ressurs, 
2) Arkiv, medvirkning og involvering, 3) Arkiv og digitale
plattformer og 4) Arkiv og kunst. Noen av artiklene er
overordnede artikler, mens andre er casebaserte artikler
som beskriver konkrete formidlingstiltak.

MÅLGRUPPE

– Vi håper at ansatte i arkivinstitusjoner vil lese boken. 
Og vi håper at boken eller deler blir å finne på
pensumslistene til de arkivfaglige studietilbudene i
Norden. Studenter er en av målgruppene, sier Hosar. 

ARKIVENES SAMFUNNSROLLE

– Vi som har laget boken er opptatt av samfunnsrollen
arkivinstitusjonene har med å gjøre arkivene tilgjengelig
for alle gjennom ulike kanaler og med ulike virkemidler
slik at historien og innholdet i dokumentene kan nå
mange. Vi ønsker å inspirere andre til å videreutvikle
fagfeltet.

Boken selges via nett fra ABM-media: 
www.abm-media.no

#ARKIVIDAG 
- relevans, medvirkning, dialog 
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Nominere til Norges Dokumentarv?
Fram til 20. juni kan du nominere dokumenter, arkivserier eller arkiver til Norges dokumentarv! Både privat -
personer organisasjoner og institusjoner kan komme med forslag.
Norges dokumentarv er den norske delen av UNESCOs Memory of the World-register og skal synliggjøre kulturarv

i Norge form av blant annet dokumenter, arkiv, manuskripter, audiovisuelt materiale.
– Dagens register har mange spennende

innførsler, men det er fortsatt mange
historiske perioder, temaer, bevegelser og
fenomener som er dårlig dekket. Jeg håper
vi får flere nominasjoner som kan bidra til å
tette noen av disse hullene, uttaler Øyvind
Ødegaard, leder for Den norske komiteen
for verdens dokumentarv.
Alle nominasjoner må fylles ut og sendes inn
elektronisk via Kulturrådets søknadsportal. 
Les mer på www.kulturradet.no
(Kilde: Riksarkivet)

Blant dokumentene i registeret er Edvard
Munchs dødsbomapper 1944-1956 med
testamente. Bildet er av Munchs pass, utstedt
15.oktober 1925. 
Foto: Statsarkivet i Oslo.

KAI-institusjoner nominert til filmpris!
To norske bidrag er plukket ut til finalen i minifestivalen satt opp av
International Congress of Archive (ICA):  
Aust-Agder arkiv og museum, Kuben, med filmen «Avtrykk», i kategorien

«Best Film portraying the relevance and importance of Records
Management».
Bergen Byarkiv med filmen «Digitaliseringsprisjektet», i kategorien «Best

Film using Humor to communicate about Archives and/or Records
Management».
Noen uker før ICA kongressen i september vil Norsk Arkivråd legge ut

lenker til de ni filmene på nettsiden sin, og her kan du stemme på den
kandidaten du mener bør vinne i de ulike kategoriene. 

Vinnerne blir utropt under ICA-kongressen i Seoul i september: www.ica.org

Arkheion gratulerer og ønsker lykke til!

Ny leder ved
IKA Finnmark 
Arkheion ønsker
Gunnhild S. Engstad
velkommen som ny leder
ved IKA Finnmark IKS. 

Litt av hvert
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Arkiv i Nordland (AiN)

Leder: Ketil Jensen
www.arkivinordland.no

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

Aust-Agder museum og arkiv IKS (AAma)

Leder: Snorrre D. Øverbø
www.kubenarendal.no

(+47) 37 01 79 00
postmottak@aama.no

Bergen Byarkiv (BBA)

Leder: Arne Skivenes
www.bergenbyarkiv.no

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

Drammen Byarkiv

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

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

Folloarkivet

Leder: Iselin B. Nerland
www.folloarkivet.no

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

Fredrikstad byarkiv  

Leder: Ingerid Gjølstad
www.fredrikstad.kommune.no 

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

Fylkesarkivet i Oppland (FiO)

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

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

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane (FS&F)

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

postmottak.sffarkiv@sfj.no

Hordaland Fylkesarkiv (HFA)

Leder: Anne Aune
www.hordaland.no/fylkesarkivet

(+47) 55 23 99 50
fylkesarkivet@hfk.no

IKA Øst IKS

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

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

Leder: Wenche Risdal Lund
www.ikakongsberg.no

(+47) 32 76 40 20
postmottak@ikakongsberg.no

Interkommunalt arkiv i Finnmark (IKAF)

Leder: Gunnhild S. Engstad
www.ikaf.no

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

Arkheions medeiere
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Interkommunalt arkiv i Hordaland IKS
(IKAH)

Leder: Rune Lothe
www.ikah.no

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

Interkommunalt arkiv i Rogaland IKS
(IKAR)

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

epost@ikarogaland.no

Interkommunalt arkiv i Troms 
(IKAT)

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

postmottak.ikatroms.no

Interkommunalt arkiv i Trøndelag Iks
(IKATr)

Leder: Anne Overland
www.ika-trondelag.no

(+47) 97 09 90 50
postmottak@ika-trondelag.no

Interkommunalt arkiv i Vest Agder 
(IKAVA)

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

Interkommunalt arkiv Møre og Romdal IKS
(IKAMR)

Leder: Geir Håvard Ellingseter
www.ikamr.no

(+47) 70 16 51 80
postmottak@ikamr.no

Oslo byarkiv

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

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

Stavanger byarkiv

Leder: Lars Olsen
www.stavanger.kommune.no/byarkivet

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

Trondheim byarkiv (TBA)

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

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

kommune.no

Vestfoldarkivet

Leder: Karianne Schmidt Vindenes
www.vestfoldarkivet.no

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

Østfold Interkommunale Arkivselskap IKS
(IKAØ)

Leder: Lene-Kari Bjerketvedt
www.ikaostfold.no

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

Neste utgave av
Arkheion kommer
i november 2016.

Tips oss gjerne om temaer og saker 
til kommende utgaver av Arkheion. 
Vi skal også videreutvikle nettsiden
www.arkheion.no – innspill og
ønsker mottas med takk! 

Red.




