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Vi skaper historie 
Da Trøndelag fylkeskommunes visjon «Vi skaper historie» ble vedtatt for noen år 
tilbake var det med en ambisjon om at den skal bety noe for alle som bor i 
fylket. I dette ligger det en forståelse av at vi hele tiden skaper noe som er verdt 
å huske, ta vare på og prøve å forstå. Ikke minst blir det naturlig å se bakover; 
hva slags historie har vi trøndere skapt tidligere? Historien om regionen vår ble 
utgitt som et trebindsverk i 2005, og det er skrevet om vår lokal- og 
regionalhistorie i utallige bøker, artikler, aviser og blader. Dette arbeidet av både 
profesjonelle og amatører fortsetter etter hvert som nytt kildemateriale blir 
tilgjengelig og tas i bruk, og ikke minst etter hvert som vi skaper ny historie. 

Trøndelags historie er historier om landbruket og om hvordan vi har levd av og 
med naturen. Det er historien om industrieventyr, næringsutvikling, 
modernisering og tradisjon. I vår historie står blant annet bergverk, sagbruk, 
fiske og fiskeoppdrett, kraftforsyning, skipsverft, aviser og bankvirksomhet 
sentralt. Det handler om minoriteter og innvandring, bysamfunn og 
bygdesamfunn, kysten og innlandet. Det er kulturliv og næringsliv. Store og små 
begivenheter. Triumfer og tragedier. Det er historien om det som forener oss 
som fylke, men også det som skiller oss og gjør våre mange lokalsamfunn 
særegne og unike. 

De fleste av oss setter spor etter oss i kommunale, fylkeskommunale og statlige 
arkiver, i kontakt med skole, helsevesen og andre instanser. Likevel er det slik at 
vi i stor grad lever våre liv utenfor de offentlige institusjonene. Selv om mange 
jobber i eller får tjenester fra offentlig sektor er de fleste av oss ansatt i private 
bedrifter og virksomheter, og vi forholder oss alle til næringsliv, kultur- og 
idrettstilbud.  Vi er aktive i lag, frivillige organisasjoner og politiske 
organisasjoner. Vi deltar i korps, kor, teater og annen kunst- og 
kulturvirksomhet. Sammen skaper vi historie hver dag. Slik har det også vært 
før, og for å fortelle hele historien om Trøndelags historie må både 
lokalhistorikere og profesjonelle forskere ha tilgang til arkiver etter denne typen 
virksomheter.   

Felles for alle disse viktige aktørene i vårt samfunn er at det ikke finnes lover og 
ordninger som sikrer at arkivene deres blir tatt vare på. Når privatarkiver etter 
bedrifter som Ranheim papirfabrikk, foreninger som Namsskogan fråholdslag 
eller personarkivet etter kunstneren Hannah Ryggen likevel er bevart skyldes det 
innsats fra både bevaringsinstitusjoner som velger å ta vare på private arkiver 
og frivillig innsats fra for eksempel historielag. Innsatsen blir gjerne tilfeldig og 
begrenset all den tid bevaring av privatarkiver er like ressurskrevende som 
bevaring av offentlige arkiver.  

Hvordan skal vi jobbe for planmessig bevaring av disse arkivene som samlet gjør 
at vi kan forstå og fortelle vår sammensatte fortid? Privatarkivene gir oss 
kunnskap om det som har vært og er med på å forklare Trøndelag slik det er i 
dag, og ikke minst er det kunnskap for fremtiden. Hva er fellesnevnerne i den 
trønderske historien? Og kanskje like sentralt; hva skiller oss? 
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1.0 Innledning  
 

1.1 Helhetlig samfunnsdokumentasjon for Trøndelag 
Hovedmålet for Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiv fra Trøndelag 2021-
2025 er å bidra til en helhetlig samfunnsdokumentasjon av Trøndelags historie. 
Planen omfatter forslag til ny regional organisering på arkivområdet, og gir 
retning for hvilke privatarkiv som skal tas vare på for at trøndersk kultur og 
historie skal være tilstrekkelig dokumentert for samtid og ettertid.  

Privatarkiv: arkiver etter private bedrifter, foreninger og personer 
 
Arkivinstitusjon: Institusjon som har bevaring av arkiv som 
hovedarbeidsområde 
 
Bevaringsinstitusjon: Alle institusjoner som bevarer arkiver dvs 
arkivinstitusjoner, kommuner, bibliotek og museer. 

 

Planen viser hvilke privatarkiver som er bevart, hvilke samfunnsområder som er 
dårlig dokumentert, og hva som er utfordringene med dagens ressurstilgang og 
organisering. Strategiene handler om hvilke samfunnsområder og tema som skal 
prioriteres i bevaringsarbeidet, og det foreslås overordnede strategiske grep når 
det gjelder samhandling, ansvarsfordeling og regional organisering på arkivfeltet. 

Trøndelag fylkeskommune, avdeling for kultur og folkehelse, har hovedansvar for 
bevarings- og utviklingsplanen for privatarkiv. Planen er i hovedsak et 
arbeidsredskap for Interkommunalt Arkiv Trøndelag iks (heretter kalt IKA 
Trøndelag), men er også retningsgivende for nettverket av arkivinstitusjoner, 
bevaringsinstitusjoner som museum, bibliotek, kommuner, historielag og frivillige 
rundt i fylket. Planen revideres på bakgrunn av utvikling i bestanden hvert 5 år.  

Det regionale ansvaret for privatarkivarbeid henger sammen med 
fylkeskommunens roller som regional planmyndighet, kulturvernmyndighet og 
regional utvikler. Flere fylkeskommuner har tatt privatarkiv inn i 
fylkeskulturplanen, selv om ansvaret ikke er lovpålagt. 

Arkivlovutvalget anbefalte at Riksarkivet samarbeidet med lokale og regionale 
arkivinstitusjoner (Norsk Offentlig Utredning 1987:35). Regionalt planarbeid 
skulle være knyttet opp mot en overordnet nasjonal verneplan for privatarkiv1. 
Riksarkivarens retningslinjer for bevaring av privatarkiv som kom i 2002, 
inneholder et punkt om at det i hvert fylke skulle være en institusjon som 
koordinerer arbeidet med privatarkiv, og som blant annet skulle ha ansvaret for 
regionale bevaringsplaner. Riksarkivaren ba i 2003 fylkeskommunene om å 
oppnevne en koordinerende institusjon. De fylkeskoordinerende institusjonene 
ble oppnevnt i 2004. 

 
1 Utkast til arkivutredning for Vestfold og Telemark fylke, s. 27 
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Arkivverket/Nasjonalarkivet  
 
Arkivverket er en statlig etat underlagt Kulturdepartementet, og er ledet av 
Riksarkivaren. Arkivverket er lokalisert på ti ulike steder i landet; Riksarkivet og 
Statsarkivet i Oslo, sju regionale statsarkiv, Helsearkivet på Tynset og Samisk 
Arkiv i Kautokeino. 
 
Arkivverkets samfunnsoppdrag er bl.a. å bevare og tilgjengeliggjøre et bredt 
og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. 
 
Statsarkivet i Trondheims oppgaver omfattet statlige og private arkiver fra 
Trøndelag, Møre- og Romsdal og Nordland. Riksarkivet og statsarkivene ble 
omorganisert til en etat gjeldende fra 1. januar 2016. Statsarkivene fikk 
nasjonale funksjoner. Ansvaret for Arkivverkets arbeid med privatarkiv er lagt 
til Stavanger. I NOU 2019:9 er det foreslått at Arkivverket bytter navn til 
Nasjonalarkivet. 

 

Kulturutredningen 2014 (NOU2013:4) understreket at kultur er en forutsetning 
for et levende demokrati. Utvalget pekte på at lokal kulturpolitikk må forankres i 
planarbeid etter Plan- og bygningsloven. Ekspertutvalget bak rapporten 
Desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene framhevet at 
fylkeskommunene har spilt en sentral rolle i gjennomføringen av nasjonal 
kulturpolitikk siden 1970-tallet. Utvalget konkretiserte ikke denne rollen på 
arkivfeltet2. Arkivverket fulgte opp ekspertutvalgets rapport med en intern 
utredning, der det ble pekt på at fylkeskommunen kunne få den sentrale rollen 
på arkivfeltet som ekspertutvalget beskrev for andre sektorer. 

Forslaget til ny arkivlov som kom med NOU2019:9 foreslår å lovfeste 
fylkeskommunens ansvar for å koordinere arbeidet med og å sørge for bevaring 
av privatarkiv av regional verdi. 

 

I forslaget til ny arkivlov lovfestes og utvides fylkeskommunens ansvar for 
privatarkiv: 

 
§ 34. Koordineringsansvar for langtidsbevaring av private arkiver. Tilsyn 
 

1. Nasjonalarkivet har nasjonalt ansvar for å koordinere langtidsbevaring av 
private arkiver. Nasjonalarkivet sørger for langtidsbevaring av private 
arkiver av vesentlig nasjonal betydning. 

2. Fylkeskommunen har ansvar for å koordinere arbeidet med private arkiver 
av regional betydning. Fylkeskommunen sørger for langtidsbevaring av 
private arkiver av vesentlig regional betydning. 

 
2 Utkast til arkivutredning for Vestfold og Telemark fylke, s. 32 
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3. Nasjonalarkivet fører tilsyn med offentlig finansiert arbeid med private 
arkiver i samsvar med §§ 41 og 42. 

 

Fylkeskoordinatorer 
Nettverket av «fylkeskoordinerende institusjoner på privatarkivfeltet og 
bevaringsinstitusjoner» går tilbake til 2004, men ble revitalisert i 2017. 
 
Med utgangspunkt i Riksarkivarens retningslinjer for privatarkivarbeidet, gitt 
med heimel i arkivlova § 14, er det på regionalt nivå etablert eit 
landsdekkjande nettverk av koordinerande institusjonar i privatarkivarbeidet. 
Dei skal fungere som regionale kompetansesenter og vere med på å 
koordinere arkivarbeidet i fylka sine. Dermed er det etablert ein infrastruktur 
for nasjonal og regional samhandling i privatarkivarbeidet. 
 
Kjelde: Meld. St. 7 (2012–2013) punkt 5.5.3 
 
Oppgaven som fylkeskoordinerende institusjon skal være forankret i 
fylkeskommunen, og beskrevet i fylkeskommunale kulturplaner (der slike 
planer finnes). Uten slik forankring blir arbeidet med privatarkiver liggende 
utenfor ansvarsområdet til lokal- og regionalforvaltningen, som helt eller delvis 
er bevaringsinstitusjonenes oppdragsgivere og ansvarlige for finansiering av 
arbeidet. 
 
NOU2019:9 s. 246 
 

 

1.2 Hva er arkiv? 
Arkiv er dokumentasjon på menneskelig virksomhet. De er spor etter aktivitet på 
alle samfunnsområder og til alle tider. Arkivene er skapt i alle deler av 
samfunnet; i offentlige organer, bedrifter, i organisasjoner og av private 
personer. Mens arkiver før 1990 stort sett er papirdokumenter, er 
dokumentasjonen fra nyere tid overveiende digital. Bestandsanalysen i denne 
rapporten viser at det er bevart arkiv fra et stort antall bedrifter og foreninger i 
Trøndelag som har vært aktive i løpet av 1900-tallet. De siste tiårene har 
arkivene til slike aktører blitt skapt elektronisk. I motsetning til den slitte 
regnskaps- eller møteprotokollen til avholdslaget, vil e-postene og excel-arkene 
til dagens forening forsvinne hvis man ikke henter ut, lagrer og vedlikeholder 
dokumentasjonen. Dette stiller krav til bevaringsinstitusjoner som arbeider med 
privatarkiv, både når det gjelder IT-kompetanse og infrastruktur for å hente ut 
viktig dokumentasjon, vedlikeholde denne for bevaring, og for å kunne gjøre 
arkivene tilgjengelige for bruk. 

Arkiv er derfor av de viktigste kildene vi har til kunnskap om samfunn og kultur. 
Å ta vare på arkiv fra både offentlig og privat sektor er et verktøy for å skape og 
ta vare på kulturell identitet og historisk bevissthet. 
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Ordnede arkiver i IKA Trøndelags magasiner. Foto: Pål K. Langøien/IKA Trøndelag 

Private bedrifter, foreninger og personer har ingen plikt til verken å ha arkiv eller 
å bevare det for ettertiden. Norge har riktignok en egen lov om arkiv, men den 
gir ikke bevaringspåbud når det gjelder privatarkiver. Arkivloven ble gjort 
gjeldende i 1999 og formålsparagrafen lyder slik:  

Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg kulturelt eller 
forskingsmessig verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig 
dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for 
ettertida.  

Arkivloven skal sikre at viktige arkiver blir bevart. Formålsparagrafen skiller ikke 
mellom private og offentlige arkiv, men virkeområdet er kun offentlig sektor. 
Offentlige arkiver blir dermed systematisk bevart og gjort tilgjengelige for samtid 
og ettertid, mens private arkiver kun blir bevart tilfeldig og i relativt lite omfang. 
Mye viktig samfunnsdokumentasjon går derfor tapt for alltid. 

I 2017 ble det oppnevnt et utvalg for revidering av arkivloven. Resultatet ble lagt 
frem i NOU 2019:9, Fra kalveskinn til datasjø - Ny lov om 
samfunnsdokumentasjon og arkiver. I forslaget til ny lov er virkeområdet 
utvidet, men fortsatt står store deler av privat virksomhet utenfor loven.  

«For å gi ettertiden et utfyllende bilde av dagens samfunn og vår tid, er det 
viktig å bevare arkiver også etter næringsliv, frivillig sektor og privatpersoner.» 
(NOU 2019:9, s. 243.) Slik innledes kapittelet om private arkiver i 
Arkivlovutvalgets rapport.  

Oppfatningen om at arkiv etter private aktører er nødvendig for at ettertiden skal 
få et balansert og fullstendig kildetilfang er ikke av ny dato. Ekspertgruppen som 
utarbeidet NOU1987:35, Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag som 
utredning av Arkivloven, pekte på at bevaring av arkiv er kulturvern, og at 
arkivmateriale fra privat sektor er viktig kildemateriale; «Det er åpenbart at både 
offentlige og private arkiver må bevares for at den historiske utvikling skal kunne 
belyses og dokumenteres.» (NOU 1987:35, s11). Lovforslaget innebar at 
Arkivverket skulle ha større ansvar, flere oppgaver og bruke større ressurser på 
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privatarkivarbeidet. Ved Stortingets behandling ble ekspertutvalgets forslag 
endret til den arkivloven som gjelder i dag. 

Arkivverket utarbeidet en strategi for privatarkivarbeidet på 1990-tallet. For å 
kompensere for mangel på lovvern, har Arkivverket gitt ut boken «Privatarkiver - 
Bevaring og tilgjengeliggjøring» (2001) og «Retningslinjer for arbeid med 
privatarkiver» (2002). Privatarkivstrategien som kom i 1990-årene bygget på et 
nettverk av regionale bevaringsinstitusjoner. 

Med etableringen av ABM-utvikling i 2003 kom det på plass en støtteordning for 
privatarkiv i 2010 som har vært medvirkende til at flere viktige privatarkiver har 
blitt tatt vare på. 

GDPR - EUs personverndirektiv 
Både offentlige og private arkiver inneholder store mengder personopplysninger. 
Den nye personopplysningsloven som ble vedtatt i mai 2018 gjør EUs 
personverndirektiv (GDPR) til norsk lov, og stiller med dette nye og strengere 
krav til arkivene som blir skapt og til bevaringsinstitusjonene.  

EUs personvernforordning gjelder generelt for all behandling av 
personopplysninger innen forordningens saklige og geografiske virkeområde og 
innhenting og behandling av personopplysninger forutsetter samtykke fra 
vedkommende opplysningene gjelder. Bakgrunnen for forordningen er ønsket om 
å bedre enkeltpersoners mulighet for å kontrollere opplysninger som er registrert 
om dem selv. Personvernforordningen beskytter personopplysninger om levende 
personer, og begrepet dekker alle opplysninger knyttet til en person, knyttet til 
dennes private, profesjonelle eller offentlige liv, som for eksempel navn, bilde, 
medisinsk informasjon eller IP-adresse. 

Forordningen åpner for unntak fra bestemmelsene om samtykke og den 
registrertes rett til innsyn m.v. når behandlingen av personopplysningene er i 
allmenhetens interesse. Slikt unntak avhenger av formålet, og ett slikt formål er 
arkivformål i allmenhetens interesse. Dette stiller ekstra krav til institusjoner 
som skal bevare arkiv fordi kravet fordrer juridisk kompetanse og systemer for 
informasjonssikkerhet. 

 

1.3 Privatarkiv i Trøndelag 
I 2003 ba Riksarkivaren fylkeskommunene oppnevne en koordinerende 
institusjon i hvert fylke.  IKA Trøndelag ble i 2006 tildelt rollen som koordinator 
for privatarkivarbeid i Sør-Trøndelag fylke. I 2011 ble de også koordinator for 
Nord-Trøndelag fylke, og i 2019 for et samlet Trøndelag fylke. Som koordinator 
skal IKA Trøndelag utvikle strategier for bevaring av privatarkiver regionalt, drive 
et nettverk av bevaringsinstitusjoner og sørge for kompetanseheving hos 
institusjoner og frivillige som driver med privatarkiv. Koordinatoren inngår også i 
et nasjonalt nettverk av fylkeskoordinerende ledd. Det regionale nettverket 
består av IKA Trøndelag, NTNU Universitetsbiblioteket (NTNU UB), Museene i 
Sør-Trøndelag (MiST) og inntil nylig Trondheim Byarkiv. Arkivverket deltok også 
fra begynnelsen av i nettverket, men har ikke lenger en regional rolle i 
Trøndelag. Nettverket utarbeidet allerede i 2007 samhandlingsplaner og 
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bevaringspolitikk for Sør-Trøndelag, disse dokumentene er nå modne for revisjon 
(se kap. 5). I tillegg er det ønskelig å inkludere bevaringsinstitusjoner fra gamle 
Nord-Trøndelag fylke. Det regionale nettverket møtes fire ganger i året, eller 
etter behov, og sørger for at viktige privatarkiver fra regionen blir tatt vare på i 
den grad det er mulig. 

Det ble gjort en landsdekkende kartlegging av lokal- og privatarkiv i 2005 som et 
samarbeid mellom ABM-utvikling (Statens samordnings- og utviklingsorgan for 
arkiv, bibliotek og museum) og fylkeskommunene3. Kartleggingen viste at det 
var relativ lite privatarkiv bevart i Trøndelag, og at mye av dette var bevart i 
museene. Museene er i utgangspunktet ikke tilrettelagt for bevaring av arkiv og 
kartleggingen ble derfor fulgt opp med prosjektet «Privatarkiv i musea» i 2006. 
Målsettingen i prosjektet var at privatarkiv som er oppbevart i de konsoliderte 
museene skal være godt oppbevart, ordnet og tilgjengelig for publikum4. 
Prosjektet siktet også mot å inkludere museene i den regionale strukturen i 
privatarkivarbeidet. En slik organisering passet også fylkeskommunens rolle som 
koordinator for privatarkiv og eier i museene. 

Planarbeidet er en del av Trøndelag fylkeskommunes overordnede ansvar for å 
koordinere arbeidet med bevaring og formidling av privatarkiv fra Trøndelag. 
Planen blir et viktig arbeidsredskap for IKA Trøndelag, som er 
fylkeskoordinerende institusjon. IKA Trøndelags ansvar for koordinering på 
privatarkivområdet er nedfelt i Selskapsavtale for Interkommunalt Arkiv 
Trøndelag. Revidert avtale ble vedtatt av fylkestinget etter 
fylkessammenslåingen (Trøndelag fylkeskommune, 2020), og omfatter følgende 
formulering vedrørende privatarkiv:  

Selskapet skal kunne fungere som fylkesarkiv for deltakende fylkeskommuner. 
Selskapet er koordinator for privatarkiver i Trøndelag fylke og skal kunne motta, 
oppbevare og tilgjengeliggjøre privatarkiver fra eierkommunene. 

 

Arkivverket har gjennom flere år spesielt pekt på behovet for utredning om og 
satsing på privatarkiv i Trøndelag, fordi Trøndelagsfylkene har ligget langt nede 
på den nasjonale statistikken. Dette har medvirket til at Trøndelag over flere år 
har mottatt prosjektmidler fra Arkivverket, både til utvikling av denne 
overordnede bevaringsplanen, en egen plan for bevaring av privatarkiver fra 
landbrukssektoren og et ordningsprosjekt som skal bevare og formidle arkivet 
etter Salvesen & Thams som er på 320 hyllemeter. I 2021 skal også et 
formidlingsprosjekt om kulturminner og privatarkiver i Levanger starte opp. 
Ingen av disse prosjektene hadde kunnet gjennomføres uten en betydelig 
regional egeninnsats fra arkivinstitusjoner, museer, bibliotek, kommuner, 
fylkeskommune og frivillige. 

Nord-Trøndelag fylkeskommune og IKA Trøndelag utarbeidet 2016-2017 et 
utkast til bevaringsplan for privatarkiv i Nord-Trøndelag. Arbeidet ble til i 

 
3 ABM-utvikling (2007) 
 
4 Norsk Kulturråd (2005/06) 
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samarbeid med museer, bibliotek og historielag og støttet med prosjektmidler fra 
Norsk Kulturråd. Planen ble ikke fullført før fylkessammenslåingen og ble derfor 
videreført i en plan for hele Trøndelag fylke. Arbeidet ble denne gang støttet av 
prosjektmidler fra Arkivverket.  

Det er per i dag ingen bevaringsinstitusjon i Trøndelag med ansvar og kapasitet 
til å samle inn, bevare og tilgjengeliggjøre de privatarkivene som denne 
bevaringsplanen identifiserer som vesentlige for å dokumentere trøndersk kultur 
og historie. En løsning som allerede har vært utredet er idéen om et samlet 
Trøndelagsarkiv som kunne jobbe helhetlig med både offentlige og private 
arkiver i det nye fylket. Samling av kompetanse og faglig bistand til institusjoner 
og frivillige er en viktig del av dette. Utredningen kom ikke helt i mål og en 
sentral strategi i bevaringsplanen er å utrede idéen om Trøndelagsarkivet videre, 
samtidig som privatarkiv tydeliggjøres som en del av den regionale 
kulturpolitikken. Slik inngår denne bevarings- og utviklingsplanen i oppfølgingen 
av kulturstrategien «Balansekunst», og arbeidet med de politisk vedtatte 
strategiene for 1) kunnskapsgrunnlag, 2) kulturens betydning og 3) 
kulturutvikling og virkemidler. 

 

 

Møtebøker, regnskapsbøker og manntallsprotokoller fra arkivet etter Hommelvik 
Vannselskap av 1906 oppbevart ved IKA Trøndelag. Selskapet ble opprettet 24. 
september 1906 for anlegging av vannledninger til boliger. I 1955 ble vannselskapet 
vedtatt sammenslått med to andre private vannselskap, Solbakken vassverk og 
Svahyllan vassverk, til Malvik kommunale vassverk. Foto: Pål K. Langøien/IKA Trøndelag 

 

 

 

1.4 Organisering og gjennomføring av planarbeidet 
Bevarings- og utviklingsplan for privatarkiver fra Trøndelag 2021-2025 er 
utarbeidet som en del av IKA Trøndelags oppdrag for Trøndelag fylkeskommune, 
og med prosjektstøtte fra Arkivverket. Planarbeidet har vært organisert som et 

https://www.trondelagfylke.no/contentassets/f1d2d3e0253b4953853f8c7ceb2a64d6/balansekunst---kulturstrategi-for-trondelag-2019-2022---vedtatt-juni-2019.pdf
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prosjekt med deltakere fra Trøndelag fylkeskommune, NTNU 
Universitetsbiblioteket, Museene i Sør-Trøndelag (MiST), Trondheim Byarkiv og 
Arkivverket i Trondheim - hele eller deler av prosjektperioden (se oversikt 
nedenfor). Planen er en oppfølging av Riksarkivarens privatarkivstrategi 2015-
2020, og bygger på utkast til tilsvarende plan som ble utarbeidet for privatarkiv i 
Nord-Trøndelag, hvor de to konsoliderte museene i Nord Trøndelag; Museet Midt 
og Stiklestad Nasjonale Kultursenter (SNK) også deltok. Frivillige aktører som 
historielagene har også bidratt. Arbeidet startet våren 2019 og ble sluttført 
januar 2021. Arbeidet har vært ledet av IKA Trøndelag, mens fylkeskommunen 
har et overordnet ansvar for planen. Arbeidet har gått i flere faser med ulike 
deltakere. 

Prosjektgruppa har bestått av: 

Jens Rønning og Tone Stakvik fra Interkommunalt arkiv (IKA) Trøndelag  

Erlend Lund fra NTNU Universitetsbiblioteket 

Kristin Storvig fra Trøndelag fylkeskommune, fylkesbiblioteket 

Mette Vaag fra Trøndelag fylkeskommune, fylkesbiblioteket 

Turid Nilsen fra Museene i Sør-Trøndelag (MiST) 

I tillegg har følgende deltatt i innsamlingsfasen, med oppdatering av egen 
bestand: 

Atle Brandsar fra Arkivverket (frem til våren 2020) 

Morten Johansen fra Trondheim Byarkivet (våren 2019) 

I innspurten virket to deltakere fra Trøndelag fylkeskommune, Seksjon arkiv som 
referansegruppe: 

Kari Myhre fylkesarkivar i Trøndelag fylkeskommune (jan 2021) 

May-Synnøve Selbekk fra Trøndelag fylkeskommune, seksjon arkiv (jan 2021) 

Samfunnsanalysen er skrevet av historiker Emil Husby som ble engasjert våren 
2019.  Kapittelet om samfunnsanalyse er derfor i hovedsak utarbeidet av ham, 
men siden han ble forhindret fra å fullføre har andre deltakere i prosjektgruppa 
også bidratt.  

Historielagene og frivillig sektor for øvrig har deltatt med innspill gjennom IKA s 
kurs- og seminarvirksomhet, selv om den ble noe begrenset det siste 
prosjektåret pga koronasituasjonen. Historielagene har også vært kontaktet med 
tanke på oppdatering av bestand. 

Gangen i arbeidet har vært som følger: 

Våren 2019: Oppdatering av bestandsoversikt i den enkelte institusjon og 
publisering på Arkivportalen5 Seminar med historielag, museer og 

 
5 Publiseringsløsning for kataloginformasjon om arkivene, utviklet og drevet av Stiftelsen 
Asta 

http://www.arkivportalen.no/
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arkivinstitusjoner for å vekke interesse for bevaringsplanarbeidet og 
privatarkiver generelt. 

Høst 2019: Stiftelsen Asta gjør uttrekk fra bestanden som er publisert på 
Arkivportalen og sammenstilles med annen bestandsinformasjon. Dette 
resulterer i 4380 arkiver som må oppdateres med relevant metadata.  

Våren 2020: Bestandsanalysen gjennomføres og arbeidet med planen starter. 

Høsten 2020: Planarbeidet fortsetter og ferdigstilles ved nyår 2021. 

Arbeidet med samfunnsanalysen har gått parallelt  

Planen legges fram for vedtak i Trøndelag fylkeskommune, Hovedutvalg for 
kultur, i løpet av våren 2021. Planen omfatter status, utfordringer og forslag til 
tiltak for bevaring av privatarkiv fra Trøndelag for perioden 2021-2025. I tillegg 
tar planen for seg strategiske grep for å styrke kompetanse, struktur og 
samarbeid. Alt for å heve kvaliteten på både innsamling, bevaring, digitalisering 
og formidling av privatarkiv, slik at overordnet mål om å bidra til en helhetlig 
samfunnsdokumentasjon av Trøndelags historie kan nås.  

Planen er utarbeidet på grunnlag av SAMDOK-prosjektets metodikk for 
utarbeiding av bevaringsplaner6. Planen består derfor av de tre delene 
bestandsanalyse, samfunnsanalyse og en sammenstilling av disse. Resultatet av 
denne analysen danner grunnlag for de øvrige kapitlene som utgjør en plan for å 
utbedre manglene i privatarkivbestanden i Trøndelag. Analysen er foretatt på 
arkivmaterialet som finnes etter 1900, mens planperioden vil gjelde for 2021-
2025.  

 

Arkivverket presenterte høsten 2020 sin nye bevaringsplan for 
privatarkiv7. Planen bygger på en annen metodikk enn SAMDOK-
metoden som er brukt i de regionale bevaringsplanene. Arkivverkets 
bevaringsplan er utformet for å sikre digitalt skapte privatarkiver av 
nasjonal betydning. Planen er delt inn i 27 samfunnsområder. Innenfor 
hvert samfunnsområde identifiseres private aktører av nasjonal 
betydning. Arkivverkets plan forutsetter at bevaringsarbeidet regionalt 
løses av regionale institusjoner. 

 
  

 
6 SAMDOK (2013-2017) 
7 Arkivverket (2020) 
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2.0 Bestandsanalyse 
Bestandsanalysen gir en oversikt over privatarkivbestanden med tilknytning til 
Trøndelag som befinner seg i arkivinstitusjoner, museer, biblioteker og 
historielag. 

Innsamlingen av informasjon om privatarkivene med tilknytning til Trøndelag ga 
totalt 4380 arkiver. 370 av arkivene er avsluttet før 1900 og er utelatt fra 
analysen. 2200 arkiver er organisasjonsarkiver, 1138 bedriftsarkiver, 630 
personarkiver og 48 er stiftelser. 

Følgende institusjoner oppbevarer arkiver med tilknytning til Trøndelag: 
Arkivverket, NTNU UB, IKA Trøndelag, Trondheim Byarkiv, MiST, Museet Midt, 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter, Samisk arkiv, Skeivt arkiv, Jødisk museum, 
historielagene, folkebibliotekene, Saemien Sijte, Arbeiderbevegelsens Arkiv og 
Bibliotek og de ubemannede museene i Trøndelag. En fullstendig oversikt over 
alle 123 aktører finnes i vedlegg 2. 

Etter fylkessammenslåing og mange kommunesammenslåinger de siste årene er 
Trøndelag blitt ett fylke, bestående av 38 kommuner. To kommuner fra Møre og 
Romsdal er blitt en del av Trøndelag fylke; Halsa ved sammenslåing med Hemne 
og en tredjedel av Snillfjord til Heim kommune, og Rindal som fremdeles er egen 
kommune. Arbeidet med analysen startet før fylkessammenslåingen og Rindal og 
gamle Halsa kommune er derfor ikke tatt med i dette arbeidet. De gjenstående 
37 kommunene fordeler seg slik på kyst, innland og fjordstrøk, med tilhørende 
innbyggertall: 

Kystkommuner: Ørland, Osen, Leka, Namsos, Nærøysund, Flatanger, Frøya, 
Heim, Hitra, Åfjord. 10 kommuner med til sammen 41 530 innbyggere (2018). 

Trondheimsfjorden: Frosta, Steinkjer, Verdal, Orkland, Indre Fosen, Inderøy, 
Trondheim, Skaun, Levanger, Malvik, Melhus, Stjørdal. 12 kommuner med til 
sammen 374 029 innbyggere (2018) 

Innlandskommunene: Namsskogan, Høylandet, Røros, Tydal, Snåsa, Grong, 
Holtålen, Lierne, Meråker, Rennebu, Selbu, Overhalla, Røyrvik, Oppdal, Midtre 
Gauldal. 15 kommuner med til sammen 43 185 innbyggere (2018).  

Denne inndelingen vil bli brukt videre i analysen. Se også kart nedenfor. 
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Kart over Trøndelag 2020 fra Trøndelag fylkes hjemmeside8 

 

2.1 Metodikk og feilkilder 
Bestandsanalysen tar utgangspunkt i arkiver med tilknytning til Trøndelag som er 
publisert på Arkivportalen. Siden dette ikke gir en komplett oversikt er andre 
aktuelle arkivinstitusjoner kontaktet for å gi et fullstendig bilde av bestanden. 
Det gjelder både institusjoner i Trøndelag som bevarer arkiver og tilsvarende 
aktører i andre fylker9. Institusjonene som har deltatt prosjektet har oppdatert 
sine registreringer før de har blitt publisert på nytt på Arkivportalen eller data er 
blitt levert i Excel. I tillegg registreres alle arkiver fra prosjektet Kartlegging av 
regionale arkiver og lokale arkiver10 fra 2005 i regneark. Registreringene forelå i 
utgangspunktet bare på papir og omfatter i hovedsak arkiver som befinner seg 
hos historielag.  Registreringene har vært sendt ut til korrektur og oppdatering 
hos de aktuelle historielagene, men med liten respons. Det er derfor rom for feil, 
selv om de fleste arkivene antakelig fremdeles finnes.  

Det er samlet informasjon om arkivenes tilknytning til kommune, periode, 
næring og organisasjon. Arkivene er kategorisert etter SSBs standard for 

 
8 https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-
analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/faktafredag---hvordan-trondelagskartet-har-
endrett-seg-i-arene-2017-2020/ lest 25.11.2020 
9 Dette vil i praksis bety sektorarkivene som er omtalt i kap 5.5. 
10 ABM-utvikling (2007) 

https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/faktafredag---hvordan-trondelagskartet-har-endrett-seg-i-arene-2017-2020/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/faktafredag---hvordan-trondelagskartet-har-endrett-seg-i-arene-2017-2020/
https://www.trondelagfylke.no/vare-tjenester/plan-og-areal/kart-statistikk-og-analyse/nyhetsarkiv-kart-og-statistikk/faktafredag---hvordan-trondelagskartet-har-endrett-seg-i-arene-2017-2020/


16 
 

næringsgruppering med 21 hovedkategorier og mange underkategorier, heretter 
kalt næringskategorier.  

Foreningsarkivene kategoriseres etter 12 hovedkategorier med til sammen 93 
underkategorier. For å vurdere mengden arkiv baserer vi oss på antall arkiver 
siden arkivenes omfang i stor grad ikke er oppgitt.  Antall hyllemeter for hvert 
arkiv er ofte ikke oppgitt, analysen tar derfor utgangspunkt i antall arkiv. De 
største arkivene har vi likevel kunnskap om. Det er likevel slik at et flertall av 
arkivene antakelig ligger på rundt 0,1 hyllemeter.  

Bestandsanalysen som er gjennomført og betraktningene som følger i 
sammenheng med samfunnsanalysen kan ha begrensinger på grunn av flere 
feilkilder som 

• Usikkerhet i historielagenes oversikter som ikke er oppdatert siden 2005. 
• Vanskeligheter med å standardisere registrering av næring og 

organisasjon på arkivene 
• Antall arkiver gir liten informasjon om hvor fullstendige arkivene er. 

Mange av arkivene er kun fragmenter. 
• Manglende årstall og kommunetilknytning for arkivene 
• Noen av personarkivene fra Arkivverket som befinner seg i Trondheim er 

ikke registrert med kommunetilknytning og kan høre til Møre og Romsdal 
eller Nordland. 

• Antall arkiver pr. 1000 innbygger blir brukt som et mål for dekningsgrad 
av arkiver i de enkelte kommunene, men har noen svakheter: 

o Folketallet har endret seg mye de siste 50 år. Mens de fleste 
arkivene er eldre enn 50 år, er ikke nødvendigvis 
befolkningssammensetningen mellom kommunene den samme som 
i dag.  

o Folketallet er ikke nødvendigvis alltid et godt mål for dekning. 
Bynære kommuner er kanskje i hovedsak bostedskommuner uten 
mange bedrifter. Små kommuner bør ha en større dekning enn 
folketallet skulle tilsi for å ikke «drukne» i folkemengdene i de store 
kommunene. Fra perioden før 1963 er det for eksempel naturlig at 
det er bevart arkiver fra alle de «gamle» kommunene. 

• Kystmuseet i Sør-Trøndelag har deponert et «Havbruksarkiv» til 
Arkivverket i Trondheim. Dette er telt som ett arkiv. Arkivet er uordnet og 
dekker hele landet med både organisasjons – og bedriftsarkiver.  

 

2.2 Geografisk dekning 
Av de 4010 privatarkivene etter 1900 er 3736 angitt med kommunetilhørighet, 
mens 76 bare er angitt med gammel fylkestilhørighet til Nord- eller Sør-
Trøndelag. Tabellen viser kommunene med antall arkiver og arkiver pr. 1000 
innbyggere i synkende rekkefølge. 
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Tabell 1. Antall arkiver pr. 1000 innbygger i hver kommune. 
Synkende rekkefølge 

Kommune antall privatarkiver Andel i % arkiv pr. 1000 innbygger 

Namsskogan 42 1,1 46,6 

Høylandet 44 1,1 34,7 

Ørland 327 8,3 32,0 

Røros 173 4,4 30,5 

Tydal 25 0,6 30,0 

Snåsa 60 1,5 28,7 

Grong 67 1,7 27,9 

Holtålen 53 1,3 26,1 

Lierne 32 0,8 23,2 

Meråker 46 1,2 18,6 

Rennebu 46 1,2 18,1 

Selbu 70 1,8 17,1 

Frosta 42 1,1 16,1 

Overhalla 60 1,5 15,6 

Steinkjer 369 9,4 15,1 

Verdal 217 5,5 14,5 

Røyrvik 6 0,2 12,7 

Osen 9 0,2 9,3 

Orkland 165 4,2 9,2 

Indre Fosen 91 2,3 9,0 

Leka 5 0,1 8,6 

Inderøy 58 1,5 8,5 

Oppdal 53 1,3 7,6 

Namsos 113 2,9 7,4 

Nærøysund 64 1,6 6,7 

Midtre Gauldal 41 1,0 6,6 

Flatanger 7 0,2 6,3 

Trondheim 1235 31,4 6,2 

Frøya 30 0,8 6,0 

Levanger 107 2,7 5,3 

Skaun 40 1,0 4,9 

Heim (uten Halsa) 21 0,5 4,6 

Malvik 56 1,4 4,0 

Hitra 18 0,5 3,6 

Melhus 51 1,3 3,1 

Stjørdal 75 1,9 3,1 

Åfjord 12 0,3 2,8 
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De store kommunene er naturlig nok representert med flest arkiver. Dette 
gjelder Trondheim, Steinkjer, Levanger og Namsos. Noen mindre kommuner 
kommer også godt ut pga. lokalt engasjement. Ørland takket være innsamlingen 
gjort av de lokale historielagene og museene; Mølnargården og Yrjar 
heimbygdlag, Røros pga. MiST v/Rørosmuseet og Verdal pga. Verdal 
lokalhistoriske arkiv på biblioteket i Verdal. 

Best dekket i forhold til folketallet er de små innlandskommunene. 10 av de 11 
med høyest dekning er kommuner fra Indre Namdalen i nord og fjellregionen i 
sør. Bare Ørland skiller seg ut her. Nederst på listen, med lavest dekning med 
hensyn til folketallet finnes bykommuner eller bynære kommuner som 
Trondheim, Skaun, Melhus, Malvik, Levanger og Stjørdal. Unntaket her er 
Steinkjer hvor historielagene i likhet med i Ørland har vært svært aktive.  

Kystkommunene har den laveste dekningen med hensyn til folketallet. Alle 
kommunene langs den ytre Trøndelagskysten finnes i den nedre delen av 
tabellen.  

 

2.3 Kronologisk dekning  
Innenfor rammene for denne planen er perioden 1900 – 2019 delt i tre perioder, 
hver på 35-40 år. For hver periode er det talt opp antall arkiver som overlapper 
perioden med mer enn fem år. Summen blir derfor høyere enn faktisk antall 
arkiver siden det samme arkivet godt kan dekke flere perioder. Resultatene vises 
i figur 1. Udaterte arkiver består i stor grad av personarkiver fra historielagene.  
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2.4 Dekning organisasjonsarkiv 
2200 organisasjonsarkiver er bevart fra Trøndelag etter 1900. 
Organisasjonsarkivene er kategorisert etter inndelingen i Asta som gir 12 
hovedkategorier og til sammen 64 underkategorier. Figur 2 viser forholdet 
mellom antall arkiver bevart i hovedkategoriene samt et utvalg av de mest 
fremtredende underkategoriene.  

 

 

Kategoriene som skiller seg sterkest ut er arbeidstaker- og yrkesorganisasjoner, 
arbeiderbevegelsen og avholdslagene som hører til hovedkategorien humanitære 
og sosiale organisasjoner. Landbruksorganisasjonene kommer også høyt, samt 
ungdomsforeningene som sammen med de andre foreningene i hovedkategorien 
fritidsorganisasjoner gir høyt utslag. 

 

Yrkesorganisasjoner  
Fra yrkesorganisasjonene er det bevart 312 arkiver i hovedsak samlet inn av 
Arkivverket i Trondheim. Spesielt er det mange arkiver fra industrien, med 
geografisk tyngdepunkt til Trondheim, Orkland og Levanger/Verdal. NTNU UB har 
dessuten et omfattende arkiv fra Trondhjem handelstandsforening på 34 
hyllemeter. Fra tiden etter 1975 er dette den suverent største gruppen 
privatarkiver med hele 160 arkiver.  
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Landbruks- og fiskeriorganisasjoner 
Fagforeninger innen jordbruk har tyngdepunkt i Steinkjer, noe som også 
Bevaringsplan for privatarkiver i Nord – Trøndelag viste, og utvidelsen av 
analysen til hele Trøndelag har ikke endret på det. Her finnes 220 arkiver som 
skriver seg fra både jordbruk og skogbruk. Fra fiske finnes 13 arkiver, de fleste 
små, men NTNU UB har Trondhjems fiskeriselskap på 17 hyllemeter, og flere 
store arkiver skjuler seg antakelig også i det uordnede havbruksarkivet. Som for 
de fleste andre kategoriene er det en sterk nedgang i antall arkiver etter 1975.  

 

Humanitære og sosiale organisasjoner 
Under betegnelsen humanitære organisasjoner finnes 512 arkiver, som dekker 
områder som avhold, helse, og nærmiljø. Suverent størst innenfor disse er 
avholdsorganisasjonene, spesielt Trondheim med hele 73 slike arkiver, blant 
annet IOGT losje Magnus den Godes hos NTNU UB på 26 hyllemeter. En annen 
stor gruppe i denne kategorien er sanitetsforeningene. Blant de bevarte arkivene 
finnes også velforeninger og grendehus, og lokale lag av organisasjoner som 
Røde kors og Norsk Folkehjelp. Takket være avhold- og sanitetsarkiver er alle 
kommuner representert, men utvalget av arkiver utover dette er ganske smalt 
ellers i kommunene. Antallet foreningsarkiver innen denne kategorien er svært 
høyt fra begynnelsen av 1900-tallet og avtar sterkt etter 1975, mye pga. at 
avholds- og sanitetsforeningene forsvinner.  

 

Fritidsorganisasjoner 
Fritidsorganisasjoner er den tredje største kategorien med 479 arkiver. Denne 
kategorien omfatter blant annet ungdomsorganisasjoner, sangkor og idrettslag – 
med ungdomsforeningene som desidert størst. Geografisk er det igjen 
innlandskommunene som er best dekket med tanke på folketall, mens 
Trondheim er størst med tanke på antall, naturlig nok. Kronologisk er arkivene 
jevnere fordelt over århundret enn de andre kategoriene. Selv om det også her 
er en topp i perioden 1940 – 75, finnes det også en del arkiver etter 1975, 
spesielt fra Trondheim. 

 

Politiske bevegelser  
Stor er også kategorien politiske parti, foreninger og bevegelser, med 343 
arkiver, hvorav hele 74 % stammer fra arbeiderbevegelsen. Arkivene tilhører 
Arbeiderbevegelsens arkiv og oppbevares hos Arkivverket i Trondheim. 

Av arkivene med kjent geografisk tilknytning er 64 tilhørende Trondheim, 93 til 
resten av Sør-Trøndelag og 167 til Nord-Trøndelag. Mens gamle Nord-fylket bare 
er representert ved 36 % av privatarkivene generelt, er de altså her knyttet til 
hele 52 % av arkivene fra politiske bevegelser.   
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Kulturorganisasjoner - Religiøse organisasjoner 
Under benevningen kulturforeninger er det bevart 123 arkiver og 86 religiøse 
organisasjoner. Grupperingen kulturforeninger omfatter for en stor del 
folkeakademier, historielag og mållag, mens de religiøse foreningene er 
misjonsforeninger og kristelige foreninger myntet på for eksempel kvinner, 
ungdom eller barn. Andre religioner eller livssyn er fraværende. Likedan er det 
knapt registrert noen innvandrerforeninger.  

 

Kronologisk dekning av organisasjonsarkiver 
Som kommentert over er det en kraftig nedgang i antall organisasjonsarkiver 
etter 1975. Tabellen nedenfor viser fordelingen for arkivene med kjent datering. 
Alle kategorier organisasjonsarkiver minket etter 1975. Men de som minket mest 
var arkivene etter avholds-, kristelige-, kvinne- og sanitetsforeninger. 
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2.5 Dekning bedriftsarkiver 
1138 bedriftsarkiv, inklusive gårdsarkiv, er bevart fra Trøndelag etter 1900, bare 
28 % av det totale antallet. Bedriftsarkivene er kategorisert etter SSBs standard 
for næringsgruppering11 med 21 hovedkategorier og til sammen 99 
underkategorier. Overordnet hovedkategoriene brukes betegnelsene primær-, 
sekundær- og tertiærnæringer. 

Her gjennomgås primær-, sekundær- og tertiærnæringer – og hovedkategoriene. 
I tillegg vektlegges underkategoriene der dette er relevant. 

Figur 4 viser fordelingen av bedriftsarkiver på hovedkategoriene og en del 
underkategorier som skiller seg ut. 

 

 

 
 
 
 
 
  

 
11 https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6 - lest 25.11.2020 

https://www.ssb.no/klass/klassifikasjoner/6
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Primærnæring 
Innen jordbruk, skogbruk og fiske er 54 arkiver bevart, 5 % av totalmengden 
privatarkiver etter 1900 fra bedrifter.  

Bare 16 arkiver er bevart etter fiske i Trøndelag, men her er som tidligere nevnt 
«Havbruksarkivet» telt som bare ett arkiv, noe som gir et kunstig lavt antall. 
Arkivet er på 180 hyllemeter, men er uordnet. Samlingen inneholder bortimot 60 
arkiver fra fiskenæringen, både bedrifter (ca.20) og organisasjoner (ca. 40) fra 
hele landet. En foreløpig oversikt over havbruksarkivet finnes på Arkivportalen12 

 

Sekundærnæring  
Fra sekundærnæringen er det bevart 291 arkiver etter 1900, det vil si 26 % av 
alle bedriftsarkivene. 

Sekundærnæringer omfatter bergverksdrift, industri, elektrisitets- og 
vannforsyning og bygge- og anleggsvirksomhet.  

 

Bergverk  
Det er bevart 27 arkiver fra bergverksdrift i Trøndelag og de fleste større 
gruvebedriftene i Trøndelag er dokumentert gjennom til dels svært omfattende 
og fullstendige arkiver som Orkla/Løkken kobberverk, Røros Kobberverk, 
Killingdal gruver, Grong Gruber og Fosdalen bergverk. Til sammen utgjør disse 
ca. 1200 hyllemeter noe som utgjør ca. 15 % av den totale privatarkivbestanden 
i Trøndelag i hyllemeter. 

 

Industri 
Figur 5 viser sammensetningen av ulike typer industriarkiver. 

Det er bevart 193 industriarkiver, hvorav matvareproduksjon utgjør den 
største andelen med 54 % av arkivene. Innen matvareproduksjon utgjør 
meieriene hele 84 %. Dette resulterer i at alle kommuner i Trøndelag er dekket 
med gjennomsnittlig 2-3 meieriarkiver. De øvrige arkivene innen kategorien 
kommer fra blant annet møller og hermetikkindustri. Bare ett slakteriarkiv er 
bevart, Selbu slaktehus. Innen drikkevareproduksjon er også få arkiver bevart, 
til gjengjeld er det ett omfattende arkiv - EC Dahls. 

26 arkiver er bevart fra trevareindustrien, noe som utgjør 13 % av alle 
industriarkivene. Dette er arkiver etter sagbruk og høvleri, og det største er 
arkivet etter Spillumsbruket på 75 hyllemeter som oppbevares på Norsk 
Sagbruksmuseum. 

Bestanden etter tekstilindustrien i Trøndelag består av 22 arkiver, eller 11 % 
av industriarkivene. De fleste er kun fragmenter, men to større er bevart, nemlig 
farger Schjølberg i Trondheim (7 hyllemeter) og Sellgrens veveri (3,5 
hyllemeter) begge oppbevart på MiST v/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum.  

 
12 Havbruksarkivet 

https://www.arkivportalen.no/entity/no-a1450-08000000764280.
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Metall- og verkstedindustrien er representert med 19 arkiver og de største er 
Trondhjems Mekaniske Verksted (TMV) (ca. 250 hm, delvis ordnet) og 
Hommelvik Verft og støperi (20 hm uordnet). De fleste arkivene er likevel små. 

Det er ikke bevart arkiver fra større kraftkrevende tungindustri som for eksempel 
ferrosilisiumverkene på Orkanger og Kyrksæterøra, eller Kværner Verdal fra 
verkstedindustrien. 

I kategorien ikke-metallisk industri plasseres 11 arkiver fra i hovedsak 
teglverk og sementfabrikker. Blant annet Trondhjem cementstøperi og 
entreprenørforretning på 10 hyllemeter (NTNU UB). 

I kategorien annen industri som utgjør de resterende 9 % av arkivene finners 
mange store arkiv, selv om antallet innen hver kategori ikke er så stort.  
Ranheim papirfabrikk er for eksempel det eneste arkivet bevart innen 
papirindustrien, men er til gjengjeld på 250 hyllemeter. Andre arkiver av en 
viss størrelse er HÅG møbelproduksjon fra Røros på 7 hm. 

 

Elektrisitet  
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Det er bevart 19 arkiver etter kraftverk/elektrisitetsverk. Tallet er såpass lavt 
fordi de mange små elektrisitetsverkene har hatt varierende eierskap, og mange 
av dem er registrert som kommunale arkiver, og har derfor ikke kommet med i 
statistikken her. Av store arkiver kan nevnes Statkrafts forløpere; Trondheim 
Energiverk på 290 hyllemeter som inntil nylig var oppbevart hos IKA Trøndelag, 
men nå er flyttet til Oslo. I tillegg oppbevarer IKA 120 hm fra Trønder Energi 
som inneholder materiale fra Trønder Energi AS selv, men også mangt fra gamle 
e-verk. Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk (NTE) er over 100 år gammelt og 
oppbevarer arkivet sitt selv, dessverre er det meste fra før 1940 borte pga. 
bombingen av Steinkjer under 2. verdenskrig. De fleste arkivene innen denne 
kategorien er likevel bittesmå. Til gjengjeld finnes det arkiver fra de fleste 
kommunene når arkivene av blandet proveniens som er registrert som 
kommunearkiv tas med. 

 

Vannforsyning, avløp, renovasjon 
Som for elektrisitetsverkene er mange av arkivene i denne kategorien registrert 
som kommunale arkiver pga. skiftende organisering og eierforhold. Til sammen 
er det registrert 36 arkiver i kategorien som er registrert som privatarkiver. I 
nyere tid er disse oppgavene ofte ivaretatt av andre selskapstyper som 
interkommunale selskaper eller AS. Fra disse samarbeidsordningene er foreløpig 
ingen arkiver kommet inn. 

 

Bygg- og anleggsvirksomhet  
Innen bygg- og anlegg er 20 arkiver bevart. Blant de større har IKA Trøndelag 
tatt imot det uordnede arkivet etter Stjørdal snekkerifabrikk på 5 hyllemeter. 
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Tertiærnæring 
Næringer innen service – og tjenesteyting er blant annet hotell- og 
restaurantbransjen, undervisningssektoren, helse- og sosialvesen, varehandel, 
samferdsel (transport og kommunikasjon) og offentlige kontorer. 

Figur 7 viser fordelingen i antall arkiver mellom de ulike tertiærnæringene. 
Antallet er 770 totalt.  De største næringene her er forskning/høyere utdanning, 
bank og finans, og handel. Til sammen utgjør dette 55 % av arkivene. 

 

 

Under den største kategorien forskning og undervisning på 
universitet/høyskolenivå finnes i hovedsak arkiver knyttet til NTNU. Dette er 
takket være innsamling gjort av NTNU Universitetsbiblioteket. Utenom NTNU er 
også SINTEF-arkivet ivaretatt av Arkivverket i Trondheim.  

Nest største kategori er handel med 134 arkiver, eller 17 % av arkivene fra 
tertiærnæringene. Eksempler på store arkiver er Kjeldsberg engros (142 
hyllemeter), Brun og Boije AS (23 hm), Coop Prix/Malvik handelslag (46 hm), 
Engzelius & Søn A/S i Røros (40 hm) og Hopstad brygge i Osen (15 hm). Arkiver 
etter mange små samvirkelag er bevart, med Sunnan samvirkelag I Steinkjer på 
2,7 hm som oppbevares av Forr historielag som det kanskje det mest 
omfattende arkivet blant samvirkelagene.  

Omtrent samme mengde er plassert i kategorien bank, finans og 
eiendomsforvaltning med 129 arkiver. Hovedvekten her ligger på 
sparebankarkiver innsamlet av Arkivverket i eget prosjekt for noen år siden. 
 
I tillegg er det bevart arkiver fra andre kategorier innen undervisning som eldre 
real- og middelskoler, men i liten grad fra nyere privatskoler med unntak av 
arkivet etter Flatanger Montessoriskole på 8 hyllemeter som finnes hos IKA 
Trøndelag.  
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I likhet med skolene skaper private helse- og sosialtjenester store mengder 
rettighetsdokumentasjon, og det er bevart 60 av disse i Trøndelag. Private 
legekontorer deponerer noen ganger til IKA Trøndelag via kommunen, men 
utvalget er magert totalt sett. Når deponeringene først kommer, er de komplette 
og omfattende. Det er også bevart arkiver fra noen få barnehjem.  
 
Fra transportsektoren er 58 arkiver bevart, i hovedsak sjøfartsarkiver. Det meste 
er små arkiver etter rederier og dampskipsselskap i Trondheim og Namsos fra 
første halvdel av 1900 - tallet. Det eneste av en viss størrelse er 13 hm fra 
Nordenfjeldske Damskibsselskap som oppbevares av MiST v/Sverresborg 
Trøndelag Folkemuseum. Arkiv etter drift av Thamshavnbanen er også bevart i 
det omfattende arkivet etter Salvesen & Thams som nylig ble ferdig ordnet av 
IKA Trøndelag. En rekke småarkiver etter skyss-stasjoner og kai/havneanlegg er 
også bevart. Havneanlegg driftes gjerne i interkommunale selskaper i likhet med 
for eksempel renovasjon som nevnt tidligere. Disse arkivene er ikke kommet inn 
til depot.     
 
Fra informasjon- og kommunikasjonsbransjen er det bevart 47 arkiver. 
Hovedvekten her ligger på små telefonselskap som ble startet i de enkelte 
kommunene. Fra moderne informasjonsteknologi er det knapt bevart noen ting. 
Det eneste er selskapet Reginett A/L på Frøya og The Mobile Box fra 2010. 
 
Fra kultur – og underholdningsbransjen er det bevart 61 arkiver, blant annet 
godt representert av omfattende teaterarkiver, for eksempel Trøndelag Teater 
(29 hyllemeter), Petrusjka teater og Teaterhuset Avant Garden (45 hm). Flere 
arkiver fra arkiv- og museumsinstitusjonene er bevart og noen få fra 
sportsarenaer, for eksempel Trondheim Varme Grusbane AS hos Trondheim 
Byarkiv. 
 
I diverse-kategorien plasseres Dampvaskeriet AS i Trondheim (Arkivverket), 
Trønderheimen (Arkivverket) og messevirksomhet som Nor-Fishing og Aqua Nor i 
Trondheim. Et utvalg arkiver etter arkitekter, advokater og fotografer er også 
bevart. Overnatting og servering er en kategori som er dårlig representert i 
materiale og ble også plassert under annen tjenesteyting. 
 

Bedriftsarkiver – geografisk og kronologisk fordeling 
I de små kommunene er det bevart mest handel og bank – arkiver, mens det i 
de folkerike kommunene rundt Trondheimsfjorden i tillegg er bevart en del 
arkiver fra private helse- og sosial og kulturinstitusjoner. Tertiærnæringen som 
dominerer arkivmaterialet, er likevel NTNU – arkivene fra Trondheim. 
Overnatting – og serveringsbransjen er svært dårlig representert i hele fylket. 
Med tanke på folketall er innlandet suverent best representert, mens kysten og 
de folkerike områdene rundt Trondheimsfjorden er dårligst representert. 
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Antallet bedriftsarkiver øker utover 1900-tallet, men blir halvert etter 1975. 
Typen bedriftsarkiver som er bevart etter 1975 er i økende grad arkiver fra 
tertiærnæringen som vist i figurene 8 og 9 nedenfor. 

Den andelen på mer detaljnivå som er lavere etter 1976 er industri og 
varehandel, mens den som er høyere er forskning og undervisning. 
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Personarkiver 
Det er bevart 630 personarkiver fra perioden etter 1900. Dette kan både være 
arkiver etter kulturpersonligheter som Otto Nielsen, professorer fra NTNU og 
gårdbrukere i Steinkjer. Av de som er registrert med fornavn er 89 arkiver skapt 
eller samlet av kvinner alene, og ytterligere 15 sammen med ektemann eller en 
mannlig slektning. Dvs at 16 % av arkivene er etter kvinner helt eller delvis. Den 
geografiske fordelingen er svært spesiell siden hele 31 % av arkivene er fra 
Ørland og er samlet inn av Yrjar heimbygdlag og Mølnargården i gamle Bjugn 
kommune. Dette forklarer hvorfor Ørland slår sterkt ut når det gjelder den 
geografiske fordelingen av arkiver totalt også, som nevnt tidligere. Mindre 
overraskende er at Trondheim kommer høyt ut med en andel på 36 % av de 
personarkivene med kjent kommunetilhørighet. 136 av arkivene har ukjent 
kommunetilhørighet, og antakelig hører også mange av disse til Trondheim. De 
fleste andre kommuner har naturlig nok et lavt antall personarkiver, med unntak 
av Røros hvor det er registrert 46.  
Bare 295 av arkivene er daterte, og av disse dekker hele 209 arkiver perioden 
1900 – 1939. 137 arkiver fra 1940-75 og bare 46 arkiver etter 1975.  
 
Legater/stiftelser 
48 arkiver er registrert som legater eller stiftelser, enten ved at næringskategori 
«legat» er brukt, eller ved at legat eller stiftelse er brukt i navnet. De fleste 
arkivene er eldre legater oppbevart hos Arkivverket. Her er det en betydelig 
underregistrering fordi mange av legatarkivene hos IKA Trøndelag er registrert 
som kommunearkiver. Legatarkivene er ofte små og et resultat av 
testamentgaver gitt av privatpersoner som vil begunstige et bestemt formål, 
gjerne tilknyttet hjemstedet. 
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3.0 Samfunnsanalyse Trøndelag 1900–2010.  
Trøndelag fylke ble opprettet 1. januar 2018 ved sammenslåing av de to fylkene 
Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Fylkene hadde da vært delt siden 1804 da 
Trondhjems Amt ble delt i to. På samme måte har kommunegrenser med jevne 
mellomrom blitt tegnet opp, fjernet, eller flyttet på, blant annet gjennom 
landsdekkende kommunalreformer i periodene 1962-72 og 2020. Denne teksten 
tar utgangspunkt i kommune- og fylkesgrensene slik de vil stå fra og med 1. 
januar 2020.  

Teksten er delt inn tematisk. Dette innebærer at overordnede tema, som 
«jordbruk», «politisk deltakelse» og «fritid og kultur» vil tjene som overskrifter 
for tekstens ulike seksjoner. På denne måten unngås unødvendige gjentakelser, 
hvor den samme beskrivelsen av utviklingen innen for eksempel 
industrivirksomhet går igjen. Ettersom IKA Trøndelag parallelt med utarbeidelsen 
av denne samfunnsanalysen har engasjert arkivar Bodil Østerås for å skrive en 
fremstilling av fylkets jordbrukshistorie, vil tema knyttet til jordbruk behandles i 
en noe forkortet form i denne teksten - her vil regionens jordbrukshistorie kun 
belyses i den grad det er nødvendig for å forstå Trøndelags histories mer 
generelle utviklingstrekk. 

Historietekster skrives normalt på bakgrunn av grundige studier av primærkilder, 
som man vanligvis kan finne i arkivene. Formålet med denne teksten er 
imidlertid å belyse de områdene hvor innsamlingen av arkivmateriale har 
kommet til kort. Dermed befinner vi oss paradoksalt nok i en situasjon hvor vi 
forsøker å benytte det arkivmaterialet vi allerede besitter, for å belyse det 
materialet vi mangler. Resultatet av dette er at vi risikerer å gå glipp av viktige 
momenter ved Trøndelags historie som historikere ikke enda har fanget opp. 
Interessant arkivmateriale kan tross alt dukke opp på de merkeligste steder, fra 
gamle loft til nedlagte fabrikklokaler. En ikke-akademisk tekst som dette kan 
umulig ta høyde for alle disse mulighetene. Den burde dermed ikke betraktes 
som en komplett guide for arkivinnsamling i Trøndelag, men heller som et ledd i 
en større prosess. 

En rekke kilder er brukt i arbeidet, både bygdebøker og historisk statistikk fra 
SSB13. Hovedkilden har likevel vært Trøndelags historie bind 314. 

 

3.1 Jordbruk 
Tidlig på 1900-tallet var fremdeles jordbruket og de andre primærnæringene den 
viktigste – og for mange eneste – næringsveien. Samlet var godt over halvparten 
av alle arbeidere sysselsatt innen disse næringene i 1900. I 1960 hadde dette 
antallet sunket til 20%, mens flere hadde gått over til sekundærnæringene, 
industri og informasjonsbehandling. Dermed kan vi trygt si at jordbruket i denne 

 
13 Norges offisielle statistikk (2007) 
14 Kirkhusmo, A., m. fl. (2005) 
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perioden gikk gjennom omfattende endringer. Dersom vi sammenlikner med 
resten av landet ser vi imidlertid at jordbruket fremdeles stod sentralt i 
Trøndelag, lenger enn andre landsdeler, og overgangen til industrivirksomhet 
skjedde her senere, og i et litt tregere tempo, enn Norge forøvrig. Dette gjelder 
særlig Nord-Trøndelag, men dette er i stor grad fordi Trondheim by forskyver 
statistikken for Sør-Trøndelag. 

Årsaken til nedgangen i sysselsettingen i jordbruket – det vil si årsaken til 
effektiviseringen av jordbruket – er langt på vei teknologiske utviklinger. I 
mellomkrigsperioden fikk vi enkle traktorer, slåmaskin og annet utstyr som 
forenklet driften. Disse hjelpemidlene var imidlertid dyre, og de fleste benyttet 
fremdeles hesten som den fremste drivkraften. Utviklingen skjøt imidlertid fart 
etter andre verdenskrig, i det som har blitt kalt det andre hamskiftet. Maskiner 
og tungt utstyr hadde nå blitt langt rimeligere, og det hadde blitt mye enklere å 
få kreditt til de nødvendige investeringene. Det andre hamskiftet ledet dermed til 
en omfattende mekanisering av jordbruket. Ved siden av dette økte 
spesialiseringsgraden. Ettersom det ikke lenger var nødvendig å produsere alt 
man trengte til eget forbruk, ble det mulig for gårder å satse tyngre på én type 
produksjon, det være seg korn, melkekyr eller kjøtt. Bedringen i infrastrukturen 
hadde også sitt å si i den forstand at det ble enklere for bønder å frakte varene 
sine for salg. Sluttresultatet ble færre men større gårder hvor langt færre 
arbeidsfolk var å finne på markene – de som ble igjen var godt nok hjulpet av 
traktoren og de andre maskinene. I Nord-Trøndelag gikk gjennomsnittsstørrelsen 
på gårdsbruk opp fra 82 mål i 1969 til 186 mål i 2000 – en økning på over 100 
mål dyrkbar jord. På samme måte var 29 prosent av alle trøndere engasjert i 
jordbruket i 1950. I 2001 hadde imidlertid denne prosenten sunket til 7. 

Parallelt med denne utviklingen foregikk det også en homogenisering av både 
gårdsdyr og planteslag. De ulike fetypene ble utover 1960-tallet erstattet av 
standardrasen Norsk rødt fe, og den grå trøndersauen forsvant like etter andre 
verdenskrig. Det er først nå i senere år at etterspørselen etter alternative okse-, 
gris-, og saueraser har tatt seg opp igjen, og mer lokaliserte saueraser og andre 
typer storfe, som Angus og Black Angus, har blitt mulig å finne i norske 
butikkhyller. Ved siden av dette har mer spesialiserte produsenter av 
gårdsprodukter klart å etablere seg. Dette gjelder ikke minst lokale osteysterier, 
som Munkeby Mariakloster og Gangstad Gårdsysteri.    

  

3.2 Fiske 
En av de mest geografisk avgrensede næringene i Trøndelag er og har vært fiske 
– naturlig nok, ettersom man er avhengig av tilgang på kyst og havområder for å 
kunne drive med det. Dermed konsentrerer dette kapittelet seg i stor grad om 
områder som Hitra, Frøya, Fosenhalvøya og Vikna. Alt i alt stod Sør-Trøndelag 
sterkere innen fisket, ettersom nordfylket langt på vei var bedre tilrettelagt for 
skog- og jordbruk. 

Fiske ble gjerne kombinert med jordbruk. Dermed foregikk fisket i all hovedsak 
mellom onnene, og i perioder hvor sild og lodde var i sesong. I mange tilfeller 
falt mye av gårdsarbeidet på gårdskonene og barna, som måtte se til dyr og 
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åkerbruk mens mannen var borte. Denne ordningen ga ikke bare en ekstra 
biinntekt for bøndene – den ga også økt sikkerhet for fiskerne dersom sildefisket 
skulle svikte. Dermed var det få fiskere for eksempel på Hitra som ikke dyrket en 
liten jordlapp ved siden av hovedgeskjeften, om så bare for å dekke eget 
matforbruk. Så sent som i 1930 tilhørte hele to tredeler av fiskerne i Trøndelag 
denne gruppen. Mange supplerte også fisket med aktiviteter som krabbefangst 
og skjellgraving. 

Etter 1900 begynte det også å dukke opp mer industrielle anlegg som bearbeidet 
fisk- og sjømatprodukter. Blant de første man finner er guano- og 
sildoljefabrikkene, og noe senere kom fiskehermetikkfabrikker av ulike slag. 
Disse ble etablert flere steder, som Abelvær, Hitra, Frøya, Bjugn og Stjørna, men 
de største var å finne i Trondheim. Blant de nevneverdige er Trondhjems 
Canning og Export og Trondhjems Preserving Company og Konserv. Ved siden av 
fisket ble også mange fiskere engasjert ved slike fabrikker, som ofte lå gunstig til 
i nærheten av de største fiskeribygdene. 

Fisket ble sakte, men sikkert modernisert fra slutten av 1800-tallet. Frem til om 
lag 1920 ble stadig flere båter motoriserte, men denne utviklingen stoppet langt 
på veg opp med de økonomiske krisene på 1920- og 30-tallet. Etter andre 
verdenskrig skjøt utviklingen imidlertid fart igjen, og nye utviklinger begynte å 
spille en rolle. Viktigst blant disse er kanskje snurpenota, som gradvis la til rette 
for overgangen fra privateide småbåter til større trålere og andre fangstfartøyer. 
Mange steder skapte denne utviklingen problemer for småfiskere, som ikke 
hadde anledning til å investere i store, industrielle fangstfartøyer. I Trøndelag 
forble andelen småbåter relativt høy. Dette hang sammen med sterk 
spesialisering mot det etter hvert sviktende sildefisket, og dermed var få fiskere 
rustet til overgangen til større båter og fangst i mer kystfjerne strøk. Samtidig 
supplerte mange fiskere virksomheten med fraktfart, og klarte seg bra med 
dette. Den lave prosentandelen større skip hang dessuten sammen med at 
Trøndelag i grove trekk utviklet seg i en annen retning enn mange andre deler av 
Norge, nemlig mot fiskeoppdrett. 
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Parti av Fiskeværet Sør-Gjæslingan. Foto: Nils Olaf Solum/NTNU Universitetsbiblioteket 

  

3.3 Fiskeoppdrett 
Fremveksten av fiskeoppdrett er nok den teknologiske nyvinningen som har gitt 
størst utslag innen fiskeindustrien i Norge, og dette er særlig tilfelle i Trøndelag, 
som var tidlig ute på dette området. Bakgrunnen for fremveksten av 
oppdrettsnæringen var todelt. På den ene siden hadde sildefisket sviktet, og på 
den andre hadde storbåtfisket i stadig større grad blitt regulert av kvoter og 
konsesjoner i årene frem til 1970. Teknologien og kunnskapen som skulle til var i 
stor grad blitt til gjennom ikke-akademisk prøving og feiling, samt god utnyttelse 
av praktisk hverdagskunnskap. Dermed var alt lagt til rette for at ivrige og 
ressurssterke redere fra og med 1970 kunne satse på denne nymotens 
teknologien. 

En av fiskeoppdrettsnæringens vugger i Norge er Hitra, hvor brødrene Grøntvedt 
var blant de første som iverksatte oppdrett i stor, industriell skala. To av 
brødrene gikk inn i produksjon av selve fisken, mens den tredje gikk inn i 
fiskeforedling. Sistnevnte resulterte etter hvert i selskapet Frøya Edelfisk. På 
denne måten kunne brødrene enkelt samordne flere av de ulike leddene i 
prosessen med å få laksen fra mærene til butikken. Virksomheten vokste raskt, 
og brødrene etablerte seg innen kort tid som ledende innen fiskeoppdrett i 
Norge. 
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Grøntvedt-brødrene satte i gang sin produksjon i 1970, men det tok ikke lang tid 
før flere aktører kom til. Innen 1973 fantes det 31 anlegg for fiskeoppdrett på 
Frøya og Hitra; i Norge som sådan er tallet over hundre i samme periode. Med 
denne virksomheten fulgte også andre ledd i en utvidet næringskjede, som 
grossister, transportselskaper, finansieringsforetak, og foredlingsanlegg. Mye av 
denne virksomheten ble lagt til Trondheim, som hadde et etablert miljø for salg 
og kjøp av fisk, og som fungerte godt som et administrativt sentrum for 
oppdrettsnæringen. Dermed kunne man etter hvert finne mye kompetanse på 
fiskeoppdrett i byen, og organisasjoner som Fiskeriforskningsrådet, Norges 
Fiskarlag, og Aqua Nor ble etablert. Mye av forskningen på fiskeoppdrett måtte 
imidlertid legges til områder hvor havforholdene var gunstige. Dermed fikk 
Trøndelag også et anlegg i Vikan ved Namsos, hvor det ble gjennomført 
forskning på bruk av legemiddel på fisk. 

Næringen vokste raskt i hele landet over de neste tiårene, og både Nordland, 
Møre og Romsdal og Hordaland passerte pioneren Trøndelag i produksjonsvolum. 
Samtidig slet oppdretterne med lakselus og sykdom blant fisken; en rekke 
selskaper gikk konkurs, og flere investorer tapte store summer. Samtidig ble 
reguleringen av næringen oppmyket, og dette ledet til at stadig større andeler av 
næringen ble samlet på stadig færre kapitalsterke hender. Norsk Hydro kjøpte 
seg etter hvert inn i Frøya Edelfisk, og da det nyetablerte holdingselskapet Frøya 
Holding over de neste årene fikk rettigheter på de fleste konsesjoner langs 
Trøndelagskysten, var Hydro en av de største eierne. I 2000 solgte imidlertid 
Hydro Seafood sine eierandeler til utlandet, og noen år senere ble det andre 
dominerende selskapet i Trøndelagsområdet, Midnord, solgt til Bergenske Lerøy. 
Dermed havnet etter hvert stadig større deler av næringen i Trøndelag i hendene 
på eksterne aktører, som ikke betraktet seg selv som ansvarlige for å ivareta 
lokale trønderske interesser. 

  

3.4 Skogbruk 
Skogbruk og treforedling har lenge vært blant Trøndelags største næringsveier, 
og ulike former for treprodukter har vært blant Trøndelags viktigste 
eksportvarer. Selv om det fantes større skogarealer i sør skulle det bli Nord-
Trøndelag som etter hvert ble det største skogbruksfylket av de to – særlig 
områdene rundt Namsos fikk etter hvert en stor og levende treforedlingsindustri. 

I den spede begynnelsen rundt starten av 1800-tallet hadde dette mønsteret 
imidlertid enda ikke krystallisert seg tydelig. Skogbruk var tungt kroppsarbeid, 
og mesteparten av produksjonen gikk til lokalt forbruk. Fra 1850-tallet begynte 
imidlertid en gradvis modernisering innen skogbruket, og produksjonen økte. 
Man fikk nye, engelske økser og sager som utkonkurrerte de gamle variantene, 
og man fant bedre metoder for transport av tømmeret, både til vanns og til 
lands. Dette åpnet opp for at tømmeret kunne utvinnes også fra områder som 
ikke var situerte i umiddelbar nærhet av kysten eller Trondheimsfjorden. Da 
Namsos fikk status som ladested i 1845 ble det ytterligere enklere å drive hogst i 
nord, ettersom man nå kunne sende tømmeret via det nye ladestedet. Dette 
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skulle bli starten på den senere konsentrasjonen av mye av skogbruksnæringen 
rundt Namsosområdet. 

På denne tiden var skogen i stor grad en underutnyttet ressurs, og dermed 
kunne skogeiendommer ofte selges til svært lave priser. Et knippe kapitalsterke 
menn begynte etter hvert å kjøpe opp disse skogområdene, og dermed ble 
eiendommene gradvis samlet på stadig færre hender. Mange av disse var bosatt 
i andre områder enn Trøndelag (og i mange tilfeller i utlandet), og hadde ingen 
eller liten tilknytning til fylket. Dermed kunne premissene for hogsten etter hvert 
settes av en forholdsvis liten gruppe skogeiere som vanligvis ikke arbeidet i 
skogen. Rundt 1900 var det kun rundt 50% av Trøndelags skogarealer som var 
eid av lokale bønder – resten var eid av magnater og investorer. Mange av disse 
implementerte strenge regimer, og det oppstod konflikter og 
uoverensstemmelser mellom arbeidere og eiere utover 1800-tallet og starten på 
1900-tallet. På starten av 1900-tallet kom imidlertid nye konsesjonslover som 
regulerte utenlandsk eierskap over norske eiendommer, og dette forenklet 
situasjonen noe.   

Det skjedde også endringer innen foredlingen av tømmer og trevarer, og mot 
slutten av 1800-tallet, da mye av skogarealene sønnafjells hadde blitt brukt opp, 
kom denne utviklingen også til Trøndelag, hvor tømmeret enda var forholdsvis 
billig. Fylket fikk dampsager og tresliperier i hopetall, og i 1884 åpnet Lauritz 
Jenssen en av landets største cellulosefabrikker på Ranheim. 

Frem til perioden etter første verdenskrig var det forholdsvis få som drev 
skogbruk på fulltid. De fleste kombinerte det med jordbruk, og noe sjeldnere 
fiske. Mye av hogsten var hovedsakelig ment å dekke eget forbruk, men mange 
bønder hadde også overskudd nok til å selge deler av det de utvant. Ved siden 
av denne virksomheten kom den hvor skogbrukere kjøpte opp eller kjøpte 
bruksrett til skogområder hvor de dedikerte seg fulltid til hogst og videresalg av 
tømmer. Disse ble det stadig flere av etter hvert som flere teknologiske 
nyvinninger gjorde sitt inntog etter andre verdenskrig. Først kom motorsaga og 
barkespaden, og deretter mekanisert transport av tømmer. Dermed ble 
skogbruket også mer kapitalintensivt, og de som skulle slå seg opp som 
tømmerhoggere måtte gi alt for å lykkes. Dermed begynte også gradvis 
kombinasjonsvirksomheten, hvor lokale bønder supplerte jordbruket med hogst, 
å forsvinne. Fra og med denne tida ser vi dermed en profesjonalisering av 
skogbruket, hvor en stadig større andel av arbeiderne hadde skogbruk som 
hovedgeskjeft, og hvor denne virksomheten var organisert i form av bedrifter og 
foretak. 

Moderniseringen fortsatte utover 60-tallet, med bedre og rimeligere motorsager, 
rammestyrte hogstmaskiner, og traktorer. Særlig traktoren gjorde arbeidet 
enklere, og sammen med andre former for motorisert transport betød det etter 
hvert slutten på fløting av tømmer, som ikke lenger ble praktisert etter slutten 
av femtiårene. Denne utviklingen var også ledsaget av en nedgang i antallet 
arbeidere som var engasjert i skogbruket – i 2000 arbeidet kun 7% av alle 
trøndere med jord- og skogbruk, og blant disse var langt flere engasjert i 
jordbruket. 
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Kirknesvågen sagbruk i Inderøy, 1951. Foto: Martin Knoph/Levanger Fotomuseum 
(LEM.009.02657) 

 

Ved siden av utviklingen innen selve hogsten skjedde det også ting knyttet til 
sagbruk og treforedling. Trøndelag var rik på denne typen foretak, og en rekke 
av de mest seiglivede bedriftene hadde holdt til i landsdelen lenge, og var 
nærmest som lokale institusjoner å betrakte. Blant de eldste fant man en god del 
sagbruk. De fleste av disse fant man rundt Namsos og ved munningen til 
Namsenelva, men også andre steder: På Bangsund, i Steinkjer, på Trones, i 
Meråker og og i Hommelvika. I tillegg hadde Trøndelag flere gamle tresliperier – 
de fem eldste ble alle bygd mellom 1896 og 1913. Det største var Folla tresliperi, 
men man fant også tresliperier på Salsbruket, på Lauvsnes og på Byafossen. Ved 
siden av disse bedriftene finner vi også fabrikker som produserte trevirke og 
byggemateriale av ulike slag, som sponplatefabrikken på Orkanger, som ble 
bygd i 1957. 

Mot midten av 1970-tallet gikk imidlertid landet inn i en 
avindustrialiseringsperiode, og sysselsettingen i industrien sank kraftig. Dette 
fikk også følger for sagbrukene, sliperiene og treforedlingsanleggene i Trøndelag. 
En rekke av dem ble fortløpende lagt ned utover 70-årene: Først 
Statlandsbruket, deretter Lauvsnes, så Helge-Rein-By-Bruk, og til sist Salsbruket 
i i 1985. Andre bedrifter måtte skjære inn til beinet for å kunne fortsette 
virksomheten. Ranheim Papirfabrikk, for eksempel, gikk fra 800 til 400 ansatte 
mellom slutten av 70-årene og 1984. Skogbruket i Trøndelag, og da særlig i 
nord, fortsatte, men dog ikke med det samme omfanget som før. 
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3.5 Industri 
Utviklingen av Trøndelags industri er et stort tema, ikke minst fordi det til tider 
kan være vanskelig å avgjøre hva slags virksomhet som med rette faller under 
overskriften «industri», og hva som kanskje heller passer bedre inn andre steder 
i teksten. Her vil vi i hovedsak fokusere på industri i moderne forstand, med 
store fabrikkanlegg og med virksomhet som er innrettet mot masseproduksjon 
som i stor grad benytter seg av mekaniske og teknologiske hjelpemidler. Videre 
vil bergverk og gruvedrift beskrives i denne seksjonen. Når det gjelder tidlig 
industriell produksjon i mindre skala, som treforedling og de tidlige 
hermetikkfabrikkene, vil disse beskrives i andre kapitler. 

  

3.6 Bergverk og gruvedrift 
Årene som ledet opp til 1900-tallet var vanskelige år for trøndersk gruve- og 
bergverksindustri. Grunnet store funn i utlandet falt prisen på for eksempel 
kobber, parallelt med at flere gruver ble stadig fattigere på lettutvinnelig malm 
og metaller. Blant selskapene som ble nedlagt (eller som stanset 
gruvevirksomheten) før 1900 finner vi Selbo Kobber-Værk, som opererte i 
Meråker. Dette selskapet eide store skogeiendommer, og la dermed etter hvert 
om til skogbruk. I samme kategori finner vi selskapet Lysaker Kemiske Fabrik’s 
gruver på Ytterøy. Dette selskapet la over fra utvinning av kobber til svovelkis, i 
hovedsak grunnet fornyet etterspørsel etter sistnevnte. Selskapet opererte 
vellykket to store gruver på øya i noen år, men da de begge kollapset i 1880-
årene gikk produksjonen kraftig ned. Virksomheten haltet videre i noen år, men 
ble deretter lagt ned like etter første verdenskrig. 

Blant de foretakene som overlevde disse vanskelige årene finner vi blant annet 
Trøndelags mest kjente aktør, Røros Kobberverk. Selskapet produserte kobber, 
og ble dermed hardt rammet av den lave internasjonale kobberprisen. Røros 
Kobberverk klarte imidlertid, ved hjelp av sin omfavnelse av ny teknologi og mer 
moderne utvinningsmetoder, å komme seg helskinnet gjennom perioden. De 
investerte i bedre bor, bedre sprengstoff og bedre transportmetoder. I tillegg tok 
de i bruk den nye bessemerprosessen for smelting av kobber, og dermed lyktes 
de i å senke sine produksjonskostnader drastisk. I tillegg kom litt «flaks» og 
strategisk planlegging godt med – i 1878 ble jernbanen mellom Trondheim og 
Røros åpnet, og uten denne kunne ikke selskapet ha overlevd. Røros Verk seilte 
dermed klar av stormen, men inntjeningen nådde aldri igjen de høyder man 
hadde sett i tidligere år. 

Til tross for problemene mange av de eksisterende foretakene opplevde ble det 
også startet opp en rekke nye selskaper i perioden rundt 1900. Blant dem finner 
vi Killingdal Grubeselskap, som opererte gruver i området rundt Ålen. Fokuset 
her var på svovelkis, og selskapet lyktes i å utnytte den høye etterspørselen 
godt. Virksomheten rundt Ålen ble blant de største som opererte på Rørosfeltet, 
og selskapet holdt stand frem til 1986, om enn med flere bytter av eiere og 
driftsansvarlige. Samtidig skjedde det en sterk utvidelse ved de gamle gruvene 
på Løkken i Meldal. De ble like etter 1900 solgt til Christian Thams, som lyktes i 
å skaffe betydelig internasjonal kapital til en utvidelse av gruvene. Virksomheten 
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Thams så for seg krevde etablering av dedikert jernbane, nye boliger, kraftverk, 
oppredningsverk, et cetera. Foretaket, som i 1904 ble stiftet som Orkla Grube-
Aktiebolag, ble dermed omfattende, og det ble drevet gruvevirksomhet på 
Løkken Verk helt frem til 1987. Av de bergverkene som er omtalt her ble Løkken 
Verk i perioden frem mot første verdenskrig det eneste foretaket som ikke slet 
med lønnsomheten. I tillegg til disse to mer kjente eksemplene på nyoppstartede 
gruveselskaper rundt 1900, finner vi også Fosdalen Bergverk, som startet opp i 
Beitstadfjorden i 1906. 

 

 

Det siste arbeidslaget ved Christianus Sextus-gruva på Røros, vinteren 1939-1940. Foto: 
Ukjent/Rørosmuseet 

 

En fellesnevner for den trønderske bergverkindustrien i perioden rundt 1900, er 
at stadig større eierandeler etter hvert havnet på utenlandske hender – før første 
verdenskrig var det kun gruvene på Røros som hadde lokale eiere. Kanskje er 
forklaringen at trønderske kapitalister, som hadde vært vitne til serien av fallitter 
innen bergverksindustrien frem mot 1900, heller investerte sine penger i andre 
næringer, og da fortrinnsvis handel. Det store unntaket her er Christian Thams, 
som fikk god uttelling for sin investering i Løkken Verk. Dessuten må det nevnes 
at flere av initiativtakerne bak de store trønderske gruvene var lokale trøndere, 
selv om vesentlige deler av kapitalen kom fra utlandet. 

Om bergverkindustrien hadde hatt det vanskelig i årene frem til 1900, ble det 
ikke lettere i mellomkrigstiden. De økonomiske krisene som traff Norge så vel 
som resten av den vestlige verden rammet bergverksnæringen hardt: 
Nedskjæringer og masseoppsigelser fant sted ved Løkken Verk, Røros Verk, og 
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Fosdalen Bergverk. Flere av lokalmiljøene som støttet seg til denne næringen, og 
da særlig Røros, ble sterkt rammet av arbeidsløshet. Om man setter dette i 
sammenheng med nedgangen som fant sted også i andre næringer, males det et 
dystert bilde av forholdene den gjengse trønder levde under mellom de to 
verdenskrigene. 

Under andre verdenskrig gjorde gruvene det godt, ettersom den tyske 
okkupasjonsmakten hadde et sterkt behov for malm og metaller i sin 
krigsindustri. Dermed ble norske gruver også et yndet mål for allierte 
sabotasjeaksjoner. Et av de mest kjente var Thamshavnsbaneaksjonen, som er 
en fellesbetegnelse for en rekke sabotasjeaksjoner mot gruvene ved Løkken 
Verk. 

I årene etter krigen ble flere bergverksforetak utvidet, mens enkelte andre ble 
lagt ned. I det hele bidro gruvene sterkt til den økende sysselsettingen innen 
industrien. Fosdalens Bergverk, for eksempel, ble like etter krigen tatt over av 
staten, og utvidet med det virksomheten. De gamle gruvekommunene Meldal og 
Røros holdt også stand, mens nye kom til, som Namsskogan med nyopprettet 
gruvedrift på Skorovas. Samtidig kom mye av vinden bergverksindustrien hadde 
i seilene i etterkrigstiden fra den økte etterspørselen etter malm industrien for 
øvrig genererte, og selv om enkelte gruver ble lagt ned ble dette kompensert for 
gjennom opprettelsen av fabrikker og anlegg som videreforedlet metallene fra 
gruvene. Blant de viktigste kan vi nevne Orkla Exolon, som produserte 
silisiumkarbid, og det amerikanske Union Carbide, som produserte 
kalsiumkarbid, og senere ferrosilisium. Orkla hadde ellers flere smelteverker, 
som i mange år videreforedlet mineralene fra gruvene på Løkken. 

Mot slutten av 1900-tallet ser begynner vi å ane slutten av mye av 
bergverksvirksomheten i Trøndelag. Løkken Verk ble lagt ned i 1987, mens 
Fosdalens gruver i Malm ble lagt ned i 1997. Gruvene på Røros hadde da allerede 
stengt, i 1977. Med det hadde de tre desidert største foretakene i regionen 
takket for seg. 

  

3.7 Øvrig industri 
Gruvedrift regnes ofte som en primærnæring, og er dermed ofte ikke inkludert 
under overskriften «industri» i historiske fremstillinger. Trøndersk gruvedrift 
antok imidlertid en mer industriell karakter, og var ofte tett sammenknyttet med 
landsdelens industrielle utvikling for øvrig. Dermed er gjennomgangen av 
Trøndelags gruve- og bergverksvirksomhet ovenfor inkludert i kapittelet viet til 
trøndersk industri. I dette delkapittelet vil vi imidlertid konsentrere oss om 
industri i ordets mer tradisjonelle forstand. 

Framveksten av tidlig industri i Trøndelag kan settes til årene rundt 1850. Dette 
var tiden da lovene og reguleringene som beskyttet laugene og håndverkerne i 
Norge begynte å oppheves, slik at større foretak kunne organiseres. Denne 
utviklingen skjedde først i byene – for vår del hovedsakelig i Trondheim – da 
disse større foretakene begynte å yte konkurranse mot de tradisjonelle 
håndverksbedriftene. Mange av disse foretakene tok i bruk ny teknologi, som på 
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denne tiden hovedsakelig var dampbasert. Mange håndverkere slet snart med å 
konkurrere, og flere av dem gikk en usikker fremtid i møte. Yrkesgrupper som 
snekkere og skreddere klarte seg godt i enda noen år, mens bakere og 
skomakere var blant de som etter hvert slet med å sikre seg økonomisk. 
Samtidig begynte den mekaniske industrien å etablere seg. Denne utviklingen 
symboliseres best ved Trondhjems Skibsværft, som ble etablert i 1843. Verftet 
ble senere slått sammen med Trolla Brug, og i 1870 skiftet det navn til 
Trondhjems Mekaniske Værksted. Dette selskapet sto blant annet for det første 
dampskipet som ble bygget for norsk kapital, og for det første norskproduserte 
damplokomotivet overhodet. Landsdelen hadde også andre foretak som klart står 
igjen for ettertiden som noen av Trøndelags viktigste tidlige industrielle foretak. 
Blant de mest kjente er Pienes snor- og lissefabrikk, E. C. Dahls bryggeri, Nidarø 
Kemiske Fabrik, og Klem Hansens garveri på Kalvskinnet. Utenfor Trondheim ble 
Åsen et industrielt sentrum, med eget meieri, teglverk, kalkverk og en fabrikk 
som produserte kasser og tønner. 

Et skifte for industrien i Trøndelag kom rundt 1900, med den pågående 
utbygningen av strømnettet i Norge. Med dette fulgte etableringen av gatelamper 
og innlagt elektrisk lys. Dette gjorde det enklere for småkårsfolk å etablere seg 
industrielt med forholdsvis billige elektriske maskiner, og den nye opplyste 
hverdagen gjorde industrilivet enklere for mange fabrikker og foretak. I starten 
måtte mange selskaper generere sin egen strøm, men etter hvert ble det enklere 
å koble seg på det offentlige strømnettet. Trondheim vedtok etableringen av eget 
elektrisitetsverk i 1898, og flere av de mindre byene i Trøndelag fulgte etter 
hvert på: I 1919 hadde åtte nord-trønderske kommuner etablert egne e-verk. På 
mange måter lå Trøndelag langt fremme når det gjelder industrialisering i denne 
perioden, med en rekke bedrifter som hevdet seg på landsbasis. Trøndelag 
kunne likevel ikke konkurrere med de større industriområdene rundt for 
eksempel Oslo. Alt i alt forble Trøndelag en industriell periferi, men dog en 
avansert periferi med gode forutsetninger for videre utvikling. 
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Kontordammen i 1900, vannmagasin for Kopperå kraftstasjon II i Meråker. Foto: Erik 
Olsen/NTNU Universitetsbiblioteket 

 

I likhet med bergverksnæringen gikk industrien i Trøndelag store problemer i 
møte under de økonomiske krisene i mellomkrigsperioden. Kort oppsummert kan 
vi skille ut tre slike økonomiske kriser: Først kom et sterkt prisfall på mange av 
Trøndelags viktigste eksportvarer i kjølvannet av første verdenskrig. Under 
krigen var behovet for råvarer blant de krigførende landene stort, men så fort de 
militære sammenstøtene tok slutt falt også etterspørselen. Bare i 1920 falt 
prisene gjennomsnittlig ned til halvparten av de de hadde vært under krigen. 
Mange bedrifter slet med å sikre grønne tall i regnskapet, og flere av dem måtte 
stramme inn og legge av store mengder ansatte. Dette førte igjen til et lavere 
lønningsnivå, som resulterte i at etterspørselen etter vanlige forbruksvarer sank 
ytterligere. Neste krise var den offentlige paripolitikken som ble innført på 
omtrent samme tid. Formålet var å bringe den norske valutaen tilbake til et fast 
verdiforhold med gull, slik tilfellet hadde vært før første verdenskrig. Dette ledet 
til deflasjon, og dermed fortsatte både priser og lønninger å falle. Og til sist kom 
den internasjonale økonomiske krisen som fulgte med den store depresjonen på 
30-tallet, som også nådde Norge.  Med massearbeidsløshet, dårlige salgstall og 
høye innkjøpspriser ble det ikke bare vanskelig for nye bedrifter å etablere seg, 
men også vanskelig for de etablerte industriforetakene å opprettholde driften. 
Særlig hardt rammet ble de mekaniske verkstedene: Trondhjems Mekaniske 
Verksted fikk stadig færre bestillinger, og ved siden av dette ble mange av de 



42 
 

allerede eksisterende bestillingene kansellert. Bedriften måtte stramme inn, si 
opp ansatte, og kutte i arbeidstiden. Likeså var det innen jern- og 
metallindustrien i regionen. 

I tiden etter andre verdenskrig skulle gjenreising og utvidelse av industrien bli en 
sentral del av arbeidet med å bygge opp landet etter okkupasjonen. Dette var 
også et viktig moment i politikken til Arbeiderpartiet, som kom til å styre landet i 
lange perioder etter krigen. Særlig to momenter er verd å nevne i denne 
sammenheng. For det første fantes det en utbredt oppfattelse av at for å legge til 
rette for vekst i industrien måtte man investere i utbygging av 
Trøndelagområdets infrastruktur. Og for det andre var det en del av 
Arbeiderpartiets politikk at staten skulle ta en aktiv del i oppbyggingen av 
industrien, både som initiativtakere og generell stimulant, men også som eier 
eller investor der det syntes formålstjenlig. Grunntanken bak denne strategien 
var at staten skulle fungere som en viktig drivkraft i gjenreisingen av landet, og 
at industrien skulle fungere som en primær drivkraft for vekst innen 
sysselsettingen i Norge.  La oss se på det første av disse to punktene først. 

Arbeidet med utbygging av infrastrukturen i Trøndelag hadde kommet godt i 
gang alt før krigen. Utvidelsen av jernbanenettet i Trøndelag, for eksempel, var 
en viktig satsning for regionen alt tidlig på 1900-tallet. Rørosbanen hadde åpnet 
så tidlig som i 1877, mens Dovrebanen sto ferdig i 1921. En tilsvarende utvidelse 
fant sted for rutebåt, og den gradvise introduksjonen av personbilen ledet til en 
økt satsning på utbygging av regionens veistrekninger. Denne utviklingen la til 
rette for fremveksten av nye tettsteder, som ofte ble etablert hvor tilgangen til 
tog, båt og gode veier var best. Eksempler på dette er Aune i Oppdal, hvor 
riksveien ble rustet opp. Oppdal i seg selv opplevde for øvrig sterk vekst grunnet 
åpningen av Dovrebanen. Andre tettsteder som opplevde denne typen vekst var 
Orkanger, Rørvik, Berkåk og Fannrem, mens ytterligere flere slike steder vokste 
frem som følge av etableringen av viktige industritiltak, som Kopperå, Follafoss 
og Salsbruket. Etter krigen fortsatte denne utviklingen, nå som et ledd i en 
bevisst strategi for å legge til rette for industriell vekst. To viktige prosjekter i så 
henseende var utvidelsen av havna i Trondheim, som da som tidligere var 
Trøndelags viktigste handelsby. Et tilsvarende prosjekt ble iverksatt i Muruvika i 
Malvik. Ved siden av dette startet arbeidet med en mellomriksveg som knyttet 
Trondheim til Storlien i Sverige, og videre innover i nabolandet. 

Den andre måten Arbeiderpartiet skulle stimulere til vekst i industrien på var 
gjennom en aktiv stat som ikke skulle være redd for å gripe inn i næringslivet. 
Arbeiderpartiet styrte ofte i Trondheim gjennom etterkrigstiden, og satt gjerne 
med makten også i de to fylkeskommunene. Dermed ble en aktiv næringspolitikk 
ført også i Trøndelag. Dette skjedde hovedsakelig i form av lånegarantier og 
subsidier, men stundom grep også kommune og stat inn mer direkte som 
aksjonærer. Like etter krigen var industrien langt på vei innrettet etter å tjene 
lokale hjemmemarkeder, og dermed var også trøndersk industri i perioder 
beskyttet av offentlig toll- og reguleringspolitikk. 

Resultatet av satsningen på infrastruktur og den aktive næringspolitikken ble 
industriell vekst, om enn ikke i en slik skala at det realiserte drømmen om å 
etablere Trøndelag som et industrielt sentrum i Norge. Mesteparten av veksten 
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skjedde i Sør-Trøndelag, og mesteparten av denne veksten igjen skjedde i 
Trondheim by. 70% av den viktige jern- og metallindustrien var lokalisert her, og 
byen ble også sentrum for mange av de viktigste industritiltakene i denne 
perioden, som Nobø Fabrikker A/S. Enkelte slike selskaper ble også for første 
gang hovedsakelig innrettet mot eksport til utlandet, selv om dette på denne 
tiden skjedde i liten skala. I Trøndelag for øvrig skjedde det lite i industrien i 
årene like etter krigen: Man fant fortsatt tresliperier, smelteverker, møller, 
meierier, margarinfabrikker, et cetera, men få selskaper som utmerket seg på 
samme vis som de i Trondheimsområdet.     

Nord-Trøndelag skulle bli hengende etter også i årene etter den umiddelbare 
etterkrigsperioden, og i 1963 havnet fylket på nest siste plass i en rangering av 
industrialiseringsgraden av de norske fylkene. En vesentlig del av 
industrivirksomheten i dette fylket var tett knyttet til skogbruksnæringen, og er 
dermed beskrevet i kapittelet dedikert til skogbruk. Øvrig vekst fant også sted i 
metall- og bergverksindustrien, med nye bidragsytere som Orkla Exolon og Union 
Carbide (også beskrevet ovenfor, i delkapittelet dedikert til bergverk og 
gruvedrift). Dessuten ble de landbruks- og meieribaserte næringene stadig mer 
sentraliserte, blant annet da samvirkeforetakene Trøndermeieriet og Bøndernes 
Salgslag (senere Gilde) etablerte store anlegg på Tunga i Trondheim. Dette gikk i 
mange tilfeller utover lokale meierier og slakterier, som Namdalseid Meieri, som i 
1971 ble erstattet av et større meieri i Namsos. 

En viktig industrisak i Trøndelag i denne perioden angikk hvor og hvordan staten 
skulle investere i industrivirksomhet i regionen. Andre landsdeler hadde fått store 
statlig finansierte fabrikkanlegg av ulike slag, som Norsk Jernverk som ble lagt til 
Sunndalsøra, og som det store aluminiumsverket som ble konstruert i Mosjøen. 
Da et slik anlegg først ble etablert i Trøndelag skulle det bli Nordenfjeldske 
Treforedling A/S i 1962, som ble lagt til Fiborgtangen i Skogn. Nordenfjeldske 
Treforedling var en av Trøndelags største industrisatsinger gjennom tidene, og 
det fantes store forhåpninger om at anlegget skulle bidra til økt sysselsetting og 
til å stimulere til videre industriell vekst i regionen. Anlegget var et 
samarbeidsprosjekt mellom stat, kommune og fylkeskommune: Staten og fylket 
gikk inn med store aksjeposter, mens staten bidro med lånegarantier. 
Kommunen, Levanger, sørget på sin side for store grunninvesteringer og ga 
avkall på deler av driftsinntektene. Et annet, tilsvarende tiltak i samme område 
ble Aker Verdal, som var en del av Akerkonsernet, som etablerte et stort 
mekanisk verksted som spesialiserte seg på konstruksjon av oljeplattformer. Her 
gikk ikke offentlige myndigheter inn med direkte investeringer, men la til rette 
for salg og utleie av egnede industritomter gjennom Statens Industrivekstanlegg, 
som også kjent ved forkortelsen Siva. 

Opp mot vår egen tid har vi sett at sysselsettingen innen industrien har gått ned, 
snarere enn opp, slik mange ventet for noen tiår siden. Stadig flere jobber har 
flyttet over til informasjons- og tjenestenæringene, og effektivisering innen 
industrien har bidratt til nedgangen i tilgjengelige industrijobber. Samtidig møtte 
flere lokale bedrifter stadig sterkere konkurranse fra utlandet, og med det ble 
driften vanskeligere. Starten av denne utviklingen var varslet av nedleggelsen av 
ett av fylkets største og mest kjente industriforetak, nemlig Trondhjems 



44 
 

Mekaniske Verksted, i 1983. Nedleggelsen skapte stor oppsikt, og møtte 
betydelig motstand i Trondheim, men ble likevel gjennomført da eieren 
konkluderte med at det ville gi bedre avkastning å leie ut tomtene til andre 
aktører.   

Bølgen av nedleggelser på denne tiden slo sterkest ut innen jern- og 
metallindustrien. Flere kjente og veletablerte selskaper måtte stenge dørene 
utover 80-tallet, blant dem Staalhaugen, Trondhjems Jernindustri, Fesil, og 
Trondhjems Nagle- og Spikerfabrikk. Andre bedrifter red av stormen, men måtte 
rasjonalisere og skjære ned på antallet ansatte. Blant disse finner vi Nobø 
fabrikker i Trondheim, samt flere av virksomhetene som etter hvert ble tilknyttet 
Norske Skogindustrier på Fiborgtangen. Konsumvarebedrifter som Nidar og E.C. 
Dahls Bryggerier klarte seg også godt gjennom perioden. 

Bildet var imidlertid ikke utelukkende dystert, og rundt tusenårsskiftet hadde 
flere mindre kommuner tydelig demonstrert at det fremdeles var mulig å holde 
stand som produktive industrisamfunn. Dette var tilfellet blant annet for Leksvik, 
hvor Leksvik Edelmetall hadde etablert seg i 1958, og for Rissa, hvor Fosen 
Mekaniske Verksted holdt til fra 1968. Samtidig økte etterspørselen etter mer 
spesialiserte tekniske produkter, som flere trønderske bedrifter leverte. Seatex 
leverte for eksempel havforskningsbøyer, mens Corrocean spesialiserte seg på å 
kontrollere olje- og gassrør for rust og andre skader. Disse selskapene illustrerer 
en trend innen industrien i denne perioden, nemlig overgangen fra produksjon av 
materielle goder til produksjon og behandling av informasjon. 

  

3.8 Bankvirksomhet 
Fra og med 1850-årene begynte det for alvor å vokse frem et uavhengig og 
delvis privateid bankvesen i Trøndelag. Dette foregikk omlag femti år før 
startpunktet for vår analyse, men det er likevel verd å drøfte her, ettersom 
fundamentet som ble lagt på 1800-tallet la nye premisser for næringsvirksomhet 
som bidro til å forme også tiden etter 1900. 

Bankene fantes i mange former, og de fikk ulik effekt for de lokale samfunnene 
de var en del av alt etter hva slags virksomhet de var engasjert i. De som først 
dukket opp, og som det var desidert flest av, var sparebankene. Disse kunne 
man etter hvert finne i hver av Trøndelags kommuner, og slik de selv så det 
betjente de to funksjoner: For det første skulle de gjøre det enklere for folk flest 
å spare penger og å skjøtte sin privatøkonomi på en god måte. På denne måten 
skulle bankene først og fremst tjene lokalsamfunnene de var en del av.  
Utlånsvirksomheten kom dermed i andre rekke, men etter hvert som jordbruket 
ble mer kapitalintensivt kom de til å bli viktige aktører også her. I tillegg til 
lokale bønder ga bankene også lån til handelsmenn, meierier og 
handelsforeninger. Den første sparebanken i Trøndelag ble Trondhjems 
Sparebank, men i årene som fulgte dukket slike banker også opp i Orkdalen, 
Horg, Melhus, og Sævik (senere Namsos). 

I neste omgang kom forretningsbankene, som først og fremst skulle yte lån til 
mer kapitaltunge næringsforetak. Disse ble opprettet som en motsats mot de 
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internasjonale kredittinstitusjonene som i all hovedsak hadde stått bak lån til 
norsk næringsvirksomhet frem til omtrent 1860. Målet var å gjøre Norge og 
Trøndelag mer uavhengig i en økonomisk og finansiell sammenheng. Den første 
slike banken som dukket opp i Trøndelag var Trondhjems Privatbank – senere 
kom Detaljistforeningens Sparebank og Den Nordenfjeldske Kreditbank. 

I tillegg til de tradisjonelle bankene begynte forsikringsbransjen å blomstre opp i 
Trøndelag. Først tok disse form av kooperative foreninger, hvor større grupper 
bønder og andre næringsdrivende gikk sammen for å danne såkalte brannkasser, 
som skulle sikre gårdbrukere mot de potensielt katastrofale følgene av 
ukontrollert brann. Fra dette punktet ble forsikringsselskapene gradvis mer 
profesjonaliserte, og i takt med dette ble de sakte men sikkert løsrevet fra de 
lokale bøndene eller handelsmennenes kontroll. Innen 1900 hadde hele 69 slike 
selskaper etablert seg bare i Trondheim. 

Banktettheten ble helt klart størst i Trondheim, men hva angår de lokale 
sparebankene tok det ikke lang tid før stort sett hver eneste kommune i 
Trøndelag hadde sine egne avdelinger. De mer kapitalsterke forretningsbankene 
forble i langt større grad konsentrert i de større byene, i all hovedsak Trondheim. 
Mot 1900 ble stadig flere av disse privateide, og mange tok form av aksjebanker. 
Blant disse kan vi nevne Stenkjær Privatbank, samt tilsvarende banker i 
Stjørdalen, Levanger og Namsos. 

I mellomkrigstiden ble det vanskelig for bankene, slik det også ble for industrien 
og for folk flest. Med den økonomiske nedgangstiden slet både enkeltpersoner og 
større bedrifter med å betale lån og avdrag, og dermed mistet bankene mye av 
sin inntekt. I mange tilfeller måtte store lån avskrives, og det hele ledet til en 
minsket tillit til det trønderske bankvesenet, som dermed resulterte i at mange 
trakk ut sine innskudd. Flere banker gikk under i løpet av 20-årene, blant dem 
Indtrøndelagen Handelsbank, Inherreds Kreditbank, Sparbu og Egge Sparebank, 
og Stod og Steinkjer Sparebank. I Namsos overlevde kun to forretningsbanker. 
Viktigst av bankene som gikk under var imidlertid Trondhjems Handelsbank, som 
hadde etablert seg som en av landets ledende forretningsbanker. Da dette 
selskapet gikk under i 1924 fikk det sterke ringvirkninger i Trondheim, og en 
rekke andre banker ble påvirket av Handelsbankens fallitt. I de øvrige bankene 
måtte myndighetene ofte inn med nødkapital, og flere av dem ble midlertidig satt 
under offentlig administrasjon. Alt i alt fikk den økonomiske nedgangstiden stor 
betydning for handels- og forretningsbankene, som klarte seg dårlig gjennom 
20-tallet; sparebankene klarte seg imidlertid noe bedre. Det burde dessuten 
nevnes at krisen også fikk en positiv betydning for det trønderske bankvesenet, 
som for ettertiden ble utsatt for saneringer og mer omfattende offentlig ettersyn. 
Videre ble det vedtatt en ny banklov i 1924 som restrukturerte bankvesenet og 
bedret forholdene for tiden etter andre verdenskrig.   

  

3.9 Tjeneste- og informasjonsnæringene 
I kapittelet ovenfor om utviklingen av industrien i Trøndelag diskuterte vi 
hvordan veksten i industrien har stoppet opp nærmere vår egen tid, og hvordan 
stadig flere etter hvert fant jobb innen andre sektorer. Parallelt med dette gikk 
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sysselsettingen innen primærnæringene ned i takt med moderniseringen og 
mekaniseringen av jordbruk og fiske. Hvor endte da overskuddet av arbeiderne 
opp? Svaret er at de gikk inn i tjenestenæringene, og noe senere inn i 
informasjonsbehandling av ulike slag. Disse næringsveiene er tema for dette 
kapittelet. 

Først og fremst kan vi nevne at handel og tjenesteytelse har vært en del av 
Trøndelags historie siden lenge før 1900. Beretningen om handelen i Trøndelag 
kan like gjerne startes mot slutten av 1800-tallet, som var perioden da 
frihandelen for alvor gjorde sitt inntog i regionen. Først og fremst innebar dette 
etableringen av flere landhandler, som etter hvert erstattet det selvforsynte 
husholdet og som signaliserte overgangen til pengesamfunnet. Disse 
landhandlene blomstret opp i bygd og by, og de ble fulgt av lov- og 
reguleringsendringer som gjorde det enklere å fritt velge yrke og å omsette varer 
offentlig. Namsos fikk videre ladestedrettigheter i 1845, og Steinkjer fulgte på i 
1857. Den økonomiske historikeren Fritz Hodne har på grunn av denne 
utviklingen kalt landhandelen «markedsøkonomiens brekkstang». I 1875 hadde 
Trøndelag hele 421 landhandler. Dette var mer enn syv ganger så mange som i 
1840. Dermed ble så mange som 2500 mennesker fullt sysselsatt i varehandelen 
i 1920. 

En annen viktig aktør i denne perioden var handelsmannen, som kanskje i større 
grad enn landhandleren bidro til å knytte Trøndelag opp mot utlandet via 
internasjonal handel. Disse var ofte tilknyttet store handelshus, som vanligvis 
holdt til i Trondheim. Sammen sto de for en tredobling av vareimporten mellom 
1970 og 1900, selv om eksporten av norskproduserte varer ikke nødvendigvis 
steg på en lignende måte. Likevel økte eksporten av for eksempel fiskeprodukter 
og hermetikk. Handelshusene skulle komme til å slite i den økonomiske 
nedgangstiden etter 1875, og over 100 forretninger i Trondheim ble lagt ned i 
årene som fulgte. Dette bante imidlertid vei for en modernisering av næringen, 
ettersom det nå ble plass til nye aktører som hadde nye ideer og opererte med 
nye metoder. Dermed fortsatte veksten innen næringen dersom vi studerer den 
over et lengre tidsrom, og i 1920 fantes det over 1000 handelsbedrifter bare i 
Trondheim. 
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Levanger har med sine kjøpstadsrettigheter historisk vært et viktig knutepunkt for handel 
i regionen. Her fra Brugata i Levanger i 1946. Foto Harald Renbjør/Levanger 
Fotomuseum (LEM.006.F.01.196.12) 

 

I mellomkrigsperioden ble det vanskelige kår for handelen på lik linje med de 
fleste andre næringer. Dette skyldtes de økonomiske krisene som regjerte, ikke 
bare i Trøndelag, men også i Norge og i resten av den vestlige verden. Disse 
krisene er nærmere beskrevet i kapittelet viet til industrien, og dermed er det 
ikke hensiktsmessig å gå videre inn på dem her. Det får holde å si at handelen, 
som mange andre næringer, reiste seg igjen under andre verdenskrig og i 
gjenreisningsperioden like etter. 

Det neste store jordskjelvet innen handel og tjenesteytelse kom i perioden etter 
1970. De små, lokale butikkene og bedriftene måtte vike for store kjeder, som 
den som ble etablert av Odd Reitan – Rema 1000. De fleste gikk under, og 
mange av de som klarte å ri stormen av gjorde det gjennom fusjoner med andre 
bedrifter eller inkorporering i større kjeder og selskaper. Av de gamle 
handelsselskapene i Trondheim overlevde kun Kjeldsberg og Lykke, og disse 
klarte seg gjennom å ta etter Reitan ved å etablere konseptorienterte 
kjedebutikker slik Reitan hadde gjort. Samfunnet for øvrig la gjerne til rette for 
denne utviklingen, for eksempel gjennom en sterk utvidelse av kredittvesenet. 
Disse endringene påvirket også trøndelagsgeografien ved at grossister slo seg 
sammen og etablerte store næringsbygg i utkanten av byene. Dermed kunne de 
få billigere pris for tomter til store lagerlokaler, og inntoget av gaffeltrucken og 
lastebilen la til rette for dette ved å gjøre det mulig å kjøre ut varer til hele 
regionen – samt resten av landet – fra disse store lagerlokalene. Denne 
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orienteringen rundt biltransport fikk også forbrukerne kjenne på, og man kunne 
fra 1980-årene ta turen med bil ut til store varehus og kjøpesenter utenfor 
bykjernen. Det fremste eksempelet på dette er Tillerbyen, som gradvis ble bygd 
opp fra 60-tallet og utover. Her skulle forbrukerne finne alt de måtte trenge i 
hverdagen, og i de omkringliggende områdene ble det bygd ut drabantbyer som 
de på Kattem, Kolstad, Flatåsen og Romolslia. Kronen på verket var 
kjøpesenteret City Syd, som åpnet i 1987. Alt dette var planlagt og gjennomført 
med utgangspunkt i det fremvoksende bilsamfunnet, og det skulle bli vanskelig 
både å bo i og å reise til disse områdene uten bil. 

Ved siden av endringene i handel og tjenesteytelsesnæringene vokste det frem 
en helt ny type næringer, som var basert på forvaltning av informasjon. Det er 
ikke uten grunn at denne tidsperioden – fra omtrent 1980 og frem til idag – har 
blitt døpt «informasjonssamfunnet» av mange historikere. Utgangspunktet var 
den nye kommunikasjonsteknologien som dukket opp rundt denne perioden, 
med datamaskiner, Internett og mobiltelefoner. Stadig flere ble sysselsatt innen 
det som har blitt kalt «symbolbehandling», altså arbeid som involverer 
behandling og formidling av informasjon – bokstavelig talt symboler i form av tall 
og bokstaver. Dette omfatter alt fra administratorer, regnskapsførere, 
programmerere og forskere til andre former for kontorarbeidere. Det er vanskelig 
å sette eksakte tall på denne utviklingen, ettersom det alltid vil være et 
definisjonsspørsmål å avgjøre presist hvilke yrker som hører til denne 
kategorien. Journalister, for eksempel, arbeider med å behandle tekst, men 
sluttresultatet er trykte aviser, så det er fullt mulig å beskrive journalistikken 
som materiell produksjon. Likevel kan vi anslå at andelen som var sysselsatt 
innen symbolbehandling økte fra omtrent 7% i 1950 til rett under 20% i 2000. 
Dermed sank andelen som var sysselsatt i andre næringer (hovedsakelig 
primærnæringene som jordbruk og fiske, men også industrien) tilsvarende. 

Med veksten innen symbolbehandlingen økte også behovet for spesialisering og 
høyere utdannelse. Mange som var ansatte innenfor denne typen yrker var 
avhengige av spesiell kompetanse for å kunne gjøre jobben sin. Stadig flere tok 
dermed høyere utdannelse, og det er mulig å snakke om Trøndelag og resten av 
Norge i dag som et «kunnskapssamfunn». NTNU, for eksempel, har blitt en av 
regionens største arbeidsgivere. I tillegg finnes det flere uavhengige 
organisasjoner som arbeider med forskning og formidling. Den største av disse 
er SINTEF, som rundt år 2000 hadde over 1700 ansatte. Med dette fulgte også 
tettere bånd til utlandet, og få forskningsmiljøer i Trøndelag i dag opererer uten 
tett tilknytning til liknende miljøer andre steder i verden. Alt i alt kan man påstå 
at Trøndelag har endret seg fra et industrisamfunn til et informasjonssamfunn. 

  

3.10 Politisk deltakelse 
Mot slutten av 1800-tallet opplevde mange trøndere at de tradisjonelle båndene 
som knyttet sammen bygde- og gårdssamfunnene gradvis ble brutt. Stadig flere 
flyttet inn til byene, og ny kommunikasjonsteknologi la til rette for raskere og 
enklere spredning av informasjon. Samlet sett resulterte dette i nye former for 
fellesskap og nye samhandlingsmønster, gjerne nå i større skala. En av 
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konsekvensene av dette var en bevegelse mot sterkere organisasjonsånd og vilje 
til politisk deltakelse. Dette kapittelet vil ta for seg disse ulike foreningene, 
organisasjonene og partiene som vokste frem som tok sikte på gjennomslag for 
samfunnsmessige forandringer, gjerne av ren politisk art. Organisasjonsliv 
knyttet til fritid, idrett og kultur blir behandlet i et eget kapittel nedenfor. 

Selv om viljen til å organisere seg på ulike måter vokste sterkt utover 1900-
tallet, var ikke ideen om å stå sammen om større prosjekter helt ny. Bedelag, 
båtlag, dugnadslag, brannkasser og liknende var velkjente konsepter for de 
fleste. Likevel antok organisasjonsånden etter 1900 en litt annen karakter, ikke 
minst ettersom stadig flere etter hvert fikk stadig mere fritid på hendene. 
Dermed lå mye til rette for at man kunne danne foreninger og lag som tok sikte 
på større samfunnsmessige prosjekter, snarere enn den typen organisasjoner 
man hadde fra gammelt av, som gjerne var mer lokalt innordnet, og som ble 
dannet for å sikre essensielt viktige interesser som lokalsamfunnet var avhengige 
av. 

Blant de tidligste organisasjonene finner man mange av religiøs art, og da særlig 
misjonsforeninger. Disse var en del av en tradisjon som strakte seg langt tilbake: 
Trondheim hadde fått en misjonsforening allerede i 1836, og i 1847 ble 
Trondheim en del av Det Norske Misjonsselskap. Lokale avsnitt vokste deretter 
frem i årene som fulgte, blant annet i Rennebu, i Horg og i Hommelvika. Noe 
senere, i 1892, ble også det Norske Lutherske Indremisjonsselskab opprettet. 
Etter opphevelsen av konventikkelplakaten og jødeparagrafen i Grunnloven rundt 
1850 skapte det også grobunn for andre religiøse organisasjoner. Haugianerne, 
for eksempel, opprettet lokale organisasjoner i Ytre Namdalen, i Trondheim, i 
Orkdal og i Gauldalen. I Trondheim ble det etter hvert også opprettet en jødisk 
menighet, i 1905. Flere av disse organisasjonene og menighetene reiste også 
bedehus, som ofte tjente som sentra og møtesteder i en rekke mindre 
bygdesamfunn rundt om i Trøndelag. Når det gjelder religiøs variasjon ville 
deretter de lutherske menighetene i Trøndelag dominere sterkt – ved siden av 
disse var det mosaiske trossamfunnet i Trondheim det eneste innslaget av andre 
religioner. Nærmere vår egen tid begynte dette imidlertid å forandre seg, med 
økende innslag av buddhisme, hinduisme og katolisisme. Utover dette var mange 
av medlemmene i andre typer organisasjoner, som avholdsforeninger, spesielt 
motiverte av religiøse hensyn, og mange medlemmer av slike organisasjoner 
ville selv ha beskrevet disse organisasjonene som religiøse organisasjoner. 

Måteholds- og avholdsforeninger hadde sett dagens lys i Trondheimsområdet 
allerede i 1840-årene. Selv om de fleste slike foreninger kjempet for måtehold 
heller enn totalavhold fikk de imidlertid lite gjennomslag. Denne formen for 
agitasjon nådde sitt klimaks i årene like før første verdenskrig, da en rekke 
lokalavdelinger i Trøndelag knyttet seg til Den Norske Totalafholdsforening. På 
samme tid nådde norsk medlemskap i den internasjonale Godtemplarordenen, 
som også arbeidet for totalavhold, et høydepunkt. I denne perioden, på starten 
av 1900-tallet, vant avholdsbevegelsen utbredt aksept i mange områder, men 
det hele dabbet sterkt av etter andre verdenskrig, og bevegelsen har deretter 
forblitt marginal frem til vår tid. 
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Målstriden begynte også å spisse seg til mot slutten av 1800-tallet, og en rekke 
organisasjoner ble dannet som engasjerte seg i denne kampen. I Trøndelag var 
de to tidligste organisasjonene Nidaros Mållag, som ble stiftet i 1897, og 
Studentmållaget i Nidaros, som ble stiftet i 1916. Ved siden av disse kom lokale 
avdelinger i Norges Mållag, som opererte i flere Trøndelagskommuner, samt med 
paraplyorganisasjoner både i det nordre og søndre fylket. Sammen utgjorde 
disse fylkeslagene Trønderlaget, som var inkorporert som trøndernes talerør i 
Noregs Mållag. Ved siden av dette hadde Norges Mållag ungdomslag som 
opererte i mange kommuner. Striden rundt målform tok i perioden før første 
verdenskrig form av uenigheter rundt opplæringsmål i skolen. Denne uenigheten 
tilspisset seg i mellomkrigsperioden, da flere politiske partier engasjerte seg i 
saken og gikk inn på den ene eller andre siden i debatten. Ved lokalvalg ble det 
også stilt flere uavhengige lister hvor kandidatene hadde målsaken som sin 
kjernesak. Resultatet ble en bølge av Nynorsk som feide over Trøndelag før og 
etter andre verdenskrig. Mellom 1935 og 1950 gikk andelen elever som fikk 
opplæring på bokmål i Sør-Trøndelag ned fra 90% til 63%. De tilsvarende tallene 
for Nord-Trøndelag er 64% og 32%. Prosessen ble imidlertid reversert like raskt 
som den ble satt i gang, og i 1960 hadde andelen elever med bokmålsopplæring 
steget til 79% og 59% henholdsvis for sørfylket og nordfylket. Med dagens 
sidemålsordning er det vanskeligere å vurdere hvordan disse tallene ser ut i dag, 
men flere av organisasjonene nevnt ovenfor er fremdeles aktive i Trøndelag. 

 

 

Fredrikke Marie Qvam, kvinnesaksforkjemper og mangeårig leder av Norske Kvinners 
Sanitetsforening, taler  til sine medlemmer i festsalen ved Universitetet i Kristiania i juli 
1916. Foto: Ukjent/NTNU Universitetsbiblioteket 
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En annen bevegelse som sto sterkt i perioden rundt første verdenskrig var de 
ulike kvinneforeningene som vokste opp. I den første tiden var ikke de fleste 
slike organisasjoner nødvendigvis eksplisitt feministiske, selv om mange av dem 
arbeidet på måter som likevel tjente til å gi kvinner en mulighet til å delta mer 
aktivt i samfunnet, og som indirekte bidro til å kaste lys på de sosiale 
begrensningene mange kvinner møtte i hverdagen. De største av disse tidlige 
foreningene var sanitetsforeninger av ulike slag, hvor hovedgesjeften var 
utbedring av folkehelsen. Den mest kjente er Norske Kvinners Sanitetsforening, 
som ble startet opp i 1896. I utgangspunktet var formålet å bidra til produksjon 
av sanitetsmateriell til sårede soldater, men etter hvert endret foreningen 
karakter, og engasjerte seg i andre former for helsearbeid. Ulike lokale 
sanitetsforeninger blomstret opp over hele Trøndelag, enkelte uavhengige og 
andre tilknyttet Norske Kvinners Sanitetsforening, og sammen eller hver for seg 
bidro de til å bygge sykehus, badstuer, helsehus, og liknende. De bidro også til å 
få utdannet flere sykepleiere. Særlig bidro sanitetsforeningene med pleie og 
forebygging av tuberkulosepasienter, og utryddelsen av tuberkulose i Norge 
skyldes i stor grad arbeidet som ble lagt ned av sanitetsforeningene. 

En annen gruppe organisasjoner som for alvor begynte å vokse frem i årene opp 
mot 1900 var de av økonomisk art. Denne typen organisasjoner var blant dem 
som hadde tidlige forgjengere i Trøndelags historie, gjennom de tidligere nevnte 
brannkassene. Etter hvert ble også ulike former for kooperasjon innen kjøp og 
salg av varer vanlig. Det samme gjelder tidlige de assuranceforeningene, før de 
profesjonelle forsikringsselskapene etter hvert tok over. Videre ble det opprettet 
landbruksselskaper som hadde som formål å skolere og samordne landbruket. 

  

3.11 Partipolitiske organisasjoner og fagforeninger 
Når de gjelder de mer eksplisitt politiske organisasjonene – de politiske partiene 
– kunne organisasjonsideen spores et stykke lengre tilbake. Thranebevegelsen 
fra 1848, samt den Jaabækske bondebevegelsen fra 1878, er eksempler på 
dette. Videre kom de første formelt organiserte politiske partiene, Høyre og 
Venstre, til Trøndelag like etter stiftelsen i 1884, og noen år etter, i 1888, ble 
Trondhjems Arbeiderparti stiftet. Sistnevnte ga anslaget for bredere, mer folkelig 
politisk organisering, og utviklingen av organisert politikk i Trøndelag kan langt 
på vei spores gjennom arbeiderbevegelsens utvikling de neste årene. 

Etableringen av Trondhjems Arbeiderparti ble tett fulgt av etableringen av 
Trondhjems socialdemokratiske forening og Trøndernes Fagforbund utover 1890-
årene. Ute i resten av Trøndelag skjedde det en tilsvarende utvikling. Røros, med 
sine mange gruvearbeidere, fikk Røros Arbeidersamfund i 1889. Noen år senere 
organiserte Arbeidersamfundet seg offisielt som parti og meldte seg inn i Det 
Norske Arbeiderparti. Derifra spredde arbeiderbevegelsen seg videre til 
nærliggende tettsteder som Ålen og Haltdalen. Noen år etter begynte bevegelsen 
å spre seg også til utkantstrøk som ikke hadde den samme karakter av 
gruvesamfunn som de ovennevnte. Blant dem finner vi lokallaget i Melhus, som 
ble stiftet i 1899 av Martin Tranmæl. 
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I disse tidlige årene var arbeiderbevegelsen splittet og ukoordinert. De ulike 
organisasjonene listet ovenfor opererte i all hovedsak uavhengig av hverandre, 
selv om flere av dem etter hvert meldte seg inn i ovennevnte Det Norske 
Arbeiderparti. I mange tilfeller kunne lokallagene også samarbeide med andre 
partier om å stille lister til valg, for eksempel med Venstre. Etter hvert ble 
imidlertid arbeiderbevegelsen mer samstemt og bedre organisert. I Trøndelag 
skjedde dette først gjennom fylkeslagene. Disse fylkespartiene mottok støtte i 
form av ungdomslag og arbeiderforeninger. Blant førstnevnte finner vi tre 
separate ungdomslag bare i Melhus, og blant de siste finner vi for eksempel 
Kvaal jernbanearbeiderforening, Møllearbeidernes Forening og lignende 
organisasjoner. Et slags høydepunkt for Arbeiderbevegelsen i Trøndelag kom i 
1914, med et stort grensestemne med deltakere både fra Sverige og resten av 
Norge. Det var store demonstrasjoner, og kjente talere, som Trøndelags egen 
Martin Tranmæl. 

Selv om medlemstallene i de ulike organisasjonene og foreningene vokste raskt i 
perioden før første verdenskrig, kom ikke oppslutningen av seg selv. Løpesedler, 
avisinnlegg og vervekampanjer var blant hjelpemidlene som ble benyttet, men 
mange vegret seg likevel for å delta som aktive medlemmer i en bevegelse som 
på den tiden virket både radikal og kontroversiell. 

Før vi forlater perioden rundt første verdenskrig er det en ting til som er verd å 
nevne i forbindelse med dannelsen og utviklingen av politiske partier, og det er 
at Bondepartiet ble til i 1920. Bondepartiet ble opprettet som et utskudd av 
Venstre, og tok endelig initiativ til dannelsen av et eget parti da Venstres 
landsmøte sa nei til et politisk program utformet av flere av de senere 
Bondeparti-politikerne. 

I mellomkrigstiden skulle de økonomiske krisene få sin innvirkning på politikken, 
og da særlig på arbeiderbevegelsen. Arbeiderbevegelsen var på denne tiden 
fremdeles splittet i tre store organisasjoner, og nedgangstidene bidro til å skape 
sterkere motsetninger mellom disse. Samtidig påvirket de dårlige tidene 
arbeiderne, som gjerne hadde nok å gjøre med å skaffe mat på bordet, og som 
dermed ikke hadde tid og overskudd til å engasjere seg politisk. Alt i alt gikk 
medlemstallene i de ulike arbeiderorganisasjonene, også fagforeningene, ned i 
denne perioden. 

Samtidig ble mange av fagforeningene mer innbitte i sin kamp for å sikre gode 
vilkår for den stadig økende arbeiderklassen. En rekke streiker, både av det 
lovlige og ulovlige slaget, ble gjennomført, og ved noen tilfeller iverksatte 
arbeidsgivere lockout. Enkelte av disse var store og omfattet større deler av 
landet, som storstreiken i 1921. Andre igjen var mindre, lokale opprør, som 
streiker i Meråker, Follafoss og på Ranheim. Det hele ble forsterket av en 
tiltagende følelse av klassedeling på arbeidsplassen, og i samfunnet som sådan. 
På mange industriarbeidssteder var det tydelig at funksjonærene hadde en 
annen status enn arbeiderne, både inntektsmessig og mer generelt i sosial 
sammenheng. 

Bondebevegelsen, derimot, var på offensiven under mellomkrigstida, og 
oppslutningen om det nyetablerte Bondepartiet økte gradvis i denne perioden. Et 
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klasseskille eksisterte også her, mellom småbrukere og storbønder, og mellom 
de som eide jord og de som ikke gjorde det. Som tilfellet var med 
arbeiderbevegelsen var imidlertid også bondebevegelsen ideologisk splittet, med 
enkelte som stevnet til en Venstre-orientert nasjonalisme som stammet tilbake 
til tiden fra unionsoppløsningen i 1905, og med en mer konservativ retning med 
tettere bånd til Høyre. Oppslutningen om bondebevegelsen kan illustreres med 
de to bondestevnene som ble holdt på Melhus i 1938 og på Mære i 1939, som ble 
godt besøkt av bønder fra hele Trøndelagsregionen. 

I etterkrigstiden skulle Trøndelag i likhet med resten av landet bli dominert av 
Arbeiderpartiet, som nå gikk inn i en storhetstid som skulle vare helt frem til 60-
tallet. Ved stortingsvalg var det ikke uvanlig at Arbeiderpartiet fikk halvparten av 
representantene i Sør-Trøndelag i denne perioden, mens Nord-Trøndelag ofte 
kunne sende av gårde delegasjoner hvor tre av fem var medlemmer av 
Arbeiderpartiet. På nasjonalt nivå sto Arbeiderpartiet i bresjen for en nasjonal 
gjenreising med fokus på økt økonomisk vekst og full sysselsetting. Som en del 
av denne planen skulle samfunnet også struktureres slik at de svakerestilte fikk 
hjelp med helse, eldreomsorg og barneoppdragelse – kort oppsummert var dette 
starten på den norske velferdsmodellen. Selv om denne prosessen var ledet an 
av Arbeiderpartiet lå det en bred politisk konsensus bak gjennom 
Fellesprogrammet, hvor de største politiske partiene sa seg enige i de generelle 
trekkene i politikken Arbeiderpartiet kom til å føre i årene etter krigen. 

Dette politiske programmet ble iverksatt også i Trøndelag, hvor Arbeiderpartiet 
styrte i mange kommuner gjennom perioden like etter krigen. Skatteinntektene 
økte, og store deler av dem ble viet budsjettposter som offentlige arbeider, 
skole, helse, og andre sosiale tjenester. I den siste kategorien finner vi trygd til 
eldre og uføre. Dette ble starten på det som skulle bli utbyggingen av 
velferdsnettet i Trøndelag. Dette arbeidet gikk noe tregere i enkelte 
utkantkommuner enn i byene, men også i de ytre kommunene ble det snart viet 
langt større ressurser til å hjelpe eldre, aleneforeldre eller mennesker med 
helseutfordringer. 

En annen sektor med mye offentlig aktivitet var boligbygging, hvor kommune og 
fylkeskommune nå gikk aktivt inn for å stimulere til hyppigere boligreising. I 
Trondheim gikk kommunen inn med støtte til boligkooperasjonen og en rekke 
borettslag, blant annet gjennom deltakelse i Trondheim Boligbygg- og Byggelag. 
I Steinkjer skjedde det samme via de kommunalt støttede selskapene A/S 
Steinkjerbygg og A/L Steinkjer Nye Boliglag. Særlig Namsos utmerket seg 
gjennom omfattende byggevirksomhet. 

Etter hvert som vi nærmer oss vår egen tid, begynner det partipolitiske 
landskapet å ligne stadig mer på det vi kjenner fra i dag. De ytre trekkene av 
dette landskapet begynner dermed å bli noe mer statiske. En måte vi kan 
kartlegge Trøndelag rent politisk i denne perioden er imidlertid gjennom en 
gjennomgang av valgresultater. Vår diskusjon av partipolitikk i Trøndelag rundes 
derfor av med en slik gjennomgang. 

La oss starte med stortingsvalget i 1953. Arbeiderpartiet og Norges 
Kommunistiske Parti sto sterkest i innlandskommunene, hvor de gamle gruve- og 
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industrikommunene rundt Røros ligger. I tillegg sto partiet sterkt i Trondheim by. 
Bondepartiet, på sin side, hadde et kraftsenter i Innherred, men sto også sterkt i 
en rekke utkantkommuner, hvor partiet gjerne kunne sitte lenge med 
ordførerposten. Kristelig Folkeparti hadde flest velgere på Fosenhalvøya, hvor 
også Høyre sto sterkest. Denne gjennomgangen gir imidlertid kun et bilde av 
hvilke geografiske områder de enkelte partiene hadde størst oppslutning i, og 
ikke hvilke partier som fikk størst oppslutning ved valg i de enkelte kommunene. 
Den generelle trenden i så måte er så enkel som at Arbeiderpartiet dominerte i 
mesteparten av de to fylkene, og da særlig i nord. Som et eksempel kan vi ta 
Fosen, hvor Arbeiderpartiet var størst i hele 19 av 23 kommuner ved valget i 
1953. 

I årene etter 1953 skulle partioppslutningen i de to Trøndelagsfylkene i det hele 
endre seg forholdsvis lite, og om vi hopper frem til stortingsvalget i 2001 kan vi 
kjenne igjen mange av de samme trekkene. Arbeiderpartiet sto fortsatt sterkt, 
særlig i Nord-Trøndelag. I tillegg dominerte partiet i de gamle industri- og 
gruvekommunene. I utkantkommunene, særlig i nord, var fremdeles 
Bondepartiet – eller Senterpartiet, som det i dag heter – fremdeles forholdsvis 
store, mens Kristelig Folkeparti fremdeles hadde høy oppslutning på Fosen. 
Samtidig mistet Senterpartiet oppslutning rundt byene, hvor Høyre og det nye 
borgerlige partiet FRP har styrket sin stilling. 

Avslutningsvis kan det være verd å ta en rask titt på Trøndelags stemmer under 
folkeavstemningen for norsk medlemskap i EU i 1994. Den generelle trenden her 
er at Trøndelag i overveldende stor grad falt ned på nei-siden: Av alle 
kommunene i de to fylkene var det kun Trondheim og Malvik hvor et flertall 
stemte ja. Ellers var tendensen at jo mer urbanisert en kommune var og jo mer 
sammensatt næringslivet og industrien var, jo større var sjansen for at flere kom 
til å stemme ja ved avstemningen. Dermed var det gjerne de mest 
tettbebyggede områdene, og da særlig byene, hvor ja-siden sto sterkest. Med 
andre ord er det mulig å lese et skille mellom sentrum og periferi ut ifra 
resultatene av folkeavstemningen. 

  

3.12 Fritid og kulturliv 
Når det gjelder organisasjoner og foreninger utenom de av rent politisk art 
startet det også en oppblomstring på slutten av 1800-tallet. Bølgen var ledet an 
av ungdommene, som hadde sitt utspring i folkehøyskolebevegelsen. Overalt i 
regionen ble det startet opp lag og foreninger av ulike slag: Det var snakk om 
samtale- og debattlag, leseforeninger, foredragskvelder og mye annet. Mange av 
dem – men ikke alle – var tilknyttet Norigs Ungdomslag, som ble startet opp i 
1896. Disse lagene ble igjen samlet i kretslag der det fantes nok av dem. Tanken 
bak disse ungdomslagene var å gi ungdommen, særlig utenfor byene, et sted 
hvor de kunne samles og hvor de kunne kjenne på en slags form for tilhørighet. 

Det mest kjente av disse lagene skulle bli Bondeungdomslaget i Nidaros, kanskje 
bedre kjent ved forkortelsen BUL. BUL ble etablert som et samlingspunkt for 
bondeungdom som stammet fra utkantområdene eller som hadde flyttet inn til 
byen av en eller annen grunn. Selv om BUL – og de andre ungdomslagene rundt 
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omkring – gjerne hadde sterk tilknytning til for eksempel målbevegelsen, var 
ikke hovedformålet med organisasjonen å engasjere seg i målsaken. På samme 
måte hadde en overvekt av medlemmene tilknytning til kristne og politisk 
venstreorienterte miljøer, men heller ikke dette var et «krav» for å være medlem 
av BUL. Når det gjelder BULs virksomhet, har den de siste femti årene vært 
sterkt orientert rundt produksjon av teateroppsetninger på amatørnivå, og 
gruppa er fremdeles et av Trondheims fremste alternativer for foreldre som leter 
etter teatergrupper til barna. Noe senere skulle også BUL stå igjen som sentrum 
for et av de sterkeste kulturnasjonalistiske miljøene i Trondheim, og som en 
slags motsats til «fintrønder»-miljøet i byen. 

Utover ungdomslagene ble det også stiftet korps, kor, og musikkforeninger rundt 
omkring. Samtidig begynte folkemuseumstanken å vokse frem, og Trøndelag 
Folkemuseum ble åpnet i 1913. Som en del av de samme strømningene dukket 
også de første historielagene opp – først ute var Trondhjems Historiske Forening 
i 1897. En rekke flere av disse ble etablert utover 1900-tallet, og i dag har 
Trøndelag over 50 mer eller mindre lag og foreninger av denne typen. Trøndelag 
Turistforening ble også grunnlagt i denne perioden, i 1887. Turistforeningen 
skulle oppleve sterkt vekst i årene etter 1960, da Trønderne så vel som andre 
nordmenn som sådan gjenoppdaget den trønderske naturen, og det ble økt 
etterspørsel etter infrastruktur som gjorde det enklere å ferdes i fjell og skoger, 
som Turistforeningens nettverk av turisthytter i Trollheimen og Sylan. 

Nærmere vår egen tid har Trøndelags kulturtilbud vokst sterkt, og deler av 
denne veksten har vært offentlig finansiert. Fylket har fått badehaller, som 
Pirbadet i Trondheim, Dampsaga i Steinkjer og Oasen i Namsos, ved siden av 
store mengder trenings- og idrettsanlegg av ulike slag. Flere tettsteder har også 
fått egen kino og egne kulturhus. Også innen musikk og teater har tilbudet økt: 
Dagens Trøndelag Teater ble åpnet i 1997, og Trondheims fremste konsertarena, 
Olavshallen, åpnet i 1989. 

Også innen sporten skjedde det ting mot slutten av 1800-tallet. Sportslag og 
klubber av ulike slag hadde eksistert lenge, men mot slutten av hundreåret 
antok denne typen aktiviteter mer organiserte former. Det ble opprettet egne 
idrettslag for skoler, bydeler og tettsteder rundt omkring Trøndelag, særlig innen 
ski, fotball, håndball og liknende. I tillegg dukket det nye idretter opp, som 
sykling, og Velocipedlag spratt frem i bygd og by. Jakt og fiske ble også mer 
organisert i denne perioden, og det ble dannet jakt- og fiskerlag rundt omkring i 
landsdelen. 
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Idrett er en viktig del av trøndersk kultur og identitet. Her representert ved Trondhjems 
Velocipedklub i 1930. Klubben ble stiftet i 1885 og eksisterer fremdeles under samme 
navn. Foto: Ukjent/NTNU Universitetsbiblioteket 

 

Den organiserte idretten antok etter hvert politisk karakter, og 
arbeiderbevegelsen og borgerskapet opererte i stor grad hver for seg i perioden 
fra 1900 og frem til andre verdenskrig. Mange idrettslag ble del av én av to 
landsdekkende organisasjoner: Arbeiderne stevnet til Arbeidernes 
Idrettsforbund, mens de borgerlige holdt seg til den gamle hovedorganisasjonen 
Landsforbundet for Idrett. Arbeiderbevegelsen ble på sin side ytterligere splittet, 
da de fleste med kommunistiske sympatier brøt ut av Arbeidernes Idrettsforbund 
og dannet Kampforbundet. Alt i alt kan man anslå at det fantes omkring 120 
registrerte arbeideridrettslag i Trøndelag, med om lag 90 og 30 ulike 
organisasjoner i henholdsvis Sør- og Nord-Trøndelag. Resultatet av det hele var 
et lite splittet og lite integrert idrett- og sportsmiljø frem til 1945. 

Etter krigen fant en gradvis profesjonalisering av idretten sted, og mer 
profesjonelle aktører tok sin plass ved siden av fritidsidretten. Trøndelag fikk 
etter hvert sine store idrettsstjerner, som Hjalmar Andersen, Oddvar Brå og 
Marit Bjørgen, og disse vokste etter hvert frem som viktige trønderforbilder blant 
de eldre så vel som hos ungdommen. Særlig innen ski skulle Trøndelag bli en 
viktig region, og med det ble en idrett som tidligere var forbeholdt de vel 
bemidlede nå allemannseie. Utover disse fantes det ikke noe sterkere symbol på 
den trønderske idrettsånden enn Rosenborg Ballklubb. Klubben ble cupmester for 
første gang i 1960, og noe senere skulle klubben gå inn i en seiersperiode uten 
sidestykke – mellom 1988 og 2004 var det bare to år Rosenborg ikke vant 
serien. Klubben var kilde til mye stolthet blant trøndere, ikke minst de som kom 
fra Trondheim. I tillegg markerte Rosenborg seg internasjonalt, og ble gjerne den 
eneste assosiasjonen mange utlendinger hadde til Trondheim og Trøndelag. 
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3.13 Samisk kultur og virksomhet 
En gruppe som ofte har blitt glemt i trøndersk historiografi er samene, som har 
vært en vesentlig del av landsdelens historie. Både som et slags korrektiv til 
denne trenden, og fordi den historiske utviklingen knyttet til Trøndelags samiske 
befolkning ikke alltid er like enkel å underordne under andre overskrifter, 
dedikerer vi her et kort kapittel til dette temaet. 

Etter hvert som først Norge og Danmark, og deretter Norge og Sverige, gikk sine 
adskilte veier, ble det trukket opp riksgrenser som skulle skille det ene landet fra 
det andre. Det første vi kan si om samene i Trøndelag tidlig på 1900-tallet, som i 
resten av landet, er at de gjerne betraktet seg selv som samiske heller enn 
norske eller svenske, og dermed ikke anså riksgrensen som en grense mellom 
sine egne folk. De betraktet seg selv som ett samhørende folk, og krysset 
dermed grensa for handelsformål eller for å sette reinsdyr ut på beite slik de selv 
kjente behov for det. Om det er mulig å skille ut «Trøndelag» som et særskilt 
geografisk område allerede tidlig i Norges historie, må vi huske på at et slikt 
skille ikke kan brukes på samme vis når vi snakker om samene – de anså de 
svenske områdene øst for Trøndelag som sitt interesseområde like vel som 
Trøndelag, og det var ikke nødvendigvis viktig for dem å skille mellom de to. 

Det var imidlertid ikke rom for denne samiske fellesfølelsen i perioden da Norge 
skulle bygges som en selvstendig nasjon, og den ble langt på vei satt til side i 
arbeidet med å skape en felles norsk identitet. På samme måte ble det samiske 
språket satt til side under målkampen som lenge dominerte norsk offentlighet, 
og strenge reguleringer av reindriften gjorde det vanskelig for mange samer å 
opprettholde sitt tradisjonelle levevis. Dette ga grobunn for samiske 
interesseorganisasjoner, som beskjeftiget seg med både økonomiske, sosiale, 
kulturelle og politiske saker. Den første i vår landsdel av disse samiske 
interesseorganisasjonene var Nordre Trondhjems Amt Lappeforening, som ble 
stiftet i 1906 – en tilsvarende organisasjon for Søndre Trondhjems Amt kom 
noen år senere. I 1910 fulgte deretter den første samiske avisen i Trøndelag, 
Waren Sardne, som tok for seg saker som vilkår for reindrift og spørsmål knyttet 
til utdannelse for samer. 

Noen år senere fulgte deretter de første nasjonale landsmøtene for norske og 
svenske samer. Det første ble holdt i Trondheim, hvor mange av initiativtakerne 
holdt til, i 1917, med påfølgende møter i Østersund året etter og igjen i 
Trondheim i 1921. Etter dette møtet stagnerte imidlertid organisasjonsarbeidet 
noe grunnet innblanding fra myndighetene, men det ble tatt opp igjen like etter 
krigen. Da ble den første landsdekkende organisasjonen for reindriftsamer 
opprettet – Norske Reindriftsamers Landsforbund. 

At det var nettopp reindriftsamer som endte opp med å etablere en slik 
organisasjon var ikke tilfeldig, ettersom nettopp spørsmål knyttet til regulering 
av reindriften var blant de mest betente rundt midten av 1900-tallet. I årene 
rundt 1900 hadde reindriften gått inn i et hamskifte hvor man gradvis beveget 
seg fra melkeproduksjon til kjøttproduksjon. Dette krevde større beitearealer, og 
reinen, som nå bli mindre tam, kunne gjøre skade på viktige utmarksressurser. 
Dermed var det duket for strid mellom samene og andre landbruksinteresser. 
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Men omleggingen av reindriften fikk også andre konsekvenser: Stadig flere 
samer ble bofaste, og deres inntreden på kjøttmarkedet knyttet dem gradvis 
tettere til den norske og trønderske offentligheten for øvrig. 

Etter 1970 hadde mange av de praktiske spørsmålene knyttet til reindrift og 
skolegang for samer langt på vei blitt avgjort, men samer ble fremdeles sett 
skrått på i offentligheten, og så sent som i 1950 ble samene beskrevet som 
«underlegne og barnslige» i Oscar Sunts lærebok om landet Norge. Dermed ble 
70-tallet startpunktet for et omfattende arbeid for å synliggjøre og fremheve 
samisk kultur. Snåsa ble etter hvert sentrum for mye av dette arbeidet, og fikk 
både skole for reindriftsamer og eget samisk museum, Saemien Sijte. Det ble 
også opprettet et eget samisk teater, Åarjelhsaemien Teatere, i 1987. Et annet 
tiltak, som en dog fikk et langt større nedslagsfelt enn Trøndelag, var 
Trondheimsbandet Transjoik, som kombinerte tradisjonell samisk joik med 
sjangertrekk fra jazz og electronicamusikk.   

 

4.0 Samfunnsanalyse vs. bestandsanalyse 
Samfunnsanalysen gir noen hovedtrekk ved den historiske utviklingen i 
Trøndelag etter 1900, mens bestandsanalysen gir en oversikt over arkivene som 
er bevart innen ulike nærings- og organisasjonskategorier i samme periode. En 
sammenstilling av disse gir oss en pekepinn på hvilke samfunnsområder i 
Trøndelag som er dårlig dokumentert. 

Innsamlingen av data om privatarkivene i Trøndelag ga totalt 4380 arkiver. Dette 
utgjør til sammen omtrent 7458 hyllemeter. Selv om det ikke er oppgitt antall 
hyllemeter pr. arkiv er antall hyllemeter pr. institusjon oppgitt, i tillegg er det 
gjort et overslag med tanke på antall hyllemeter hos historielagene og de 
ubemannede museene  

Tabellene 2 og 3 i kapittel 4.3 gir en oversikt over antall arkiver bevart innen de 
ulike organisasjons- og næringskategorier med hensyn på datering og geografi. 
Hvert resultat er markert med rødt, gult eller grønt for å vise om 
bevaringsgraden er: 

• Grønt: god 
• Gult: akseptabel 
• Rød: dårlig 

En sammensetning av disse resultatene vil gi utgangspunkt for retningsvalg for 
prioriterte områder de neste fem årene. 
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4.1 Geografisk dekning 
Tabell 1 i kap. 2.1 viser at 

• Kyststrøkene har dårligst dekning, både med tanke på antall og med 
hensyn til folketall. 

• Store kommuner er dårlig dekket i forhold til folketallet 
• Innlandskommuner er godt dekket med tanke på folketall, men ikke når 

det gjelder antall. 
 

4.2 Kronologisk dekning  
Den best dokumenterte perioden er 1900 – 1975, selv om en stor del av 
arkivene fra 1900-39 består av personarkiver og mindre grad av organisasjons- 
og bedriftsarkiver. Arkivene etter 1975 utgjør bare halvparten av de to 
foregående periodene. 

Arkiver som bare dekker perioden før 1900 er ikke med i vurderingene fordi 
disse ligger utenfor bevaringsplanens område. Dukker det opp arkiver fra 1800-
tallet eller tidligere vil de uansett være bevaringsverdige bare pga. alder. 

Det er få arkiver bevart etter 1975. Dette kan delvis skyldes at nyere arkiver 
ikke har nådd nostalgisk verdi ennå og derfor ikke blir levert inn, eller at 
bedriftene, foreningene og personene det gjelder fremdeles er aktive og at det 
derfor ikke har vært naturlig å avslutte arkivene. Den viktigste grunnen er 
antakelig den digitale utviklingen fra 1990-tallet. Den digitale utviklingen gjør det 
vanskeligere å bevare arkiv, men betyr også at arkivene fort kan gå tapt før 
noen tenker på innsamling. Ingen av arkivene som er registrert her er digitale.  

 

4.3 Dekning organisasjonsarkiv 
I tabellen nedenfor ses organisasjonskategoriene i sammenheng både med 
geografi og kronologi. Arkiver med ukjent kommunetilknytning eller datering er 
ikke tatt med. Antallet arkiver under kronologi er høyere fordi noen arkiver går 
over flere perioder. Det er viktig å legge merke til at områdene «kyst» og 
«innland» har tilnærmet like mange innbyggere, mens «Trondheimsfjorden» har 
nesten 10 ganger så mange innbyggere. Se mer detaljerte tall i kap. 2.0. 
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Tabell 2. Dekningsgrad for organisasjonsarkiver  

 Kronologi Geografi 

 
1900 
– 39 

1940 -
75 

Etter 
1975 Kyst 

Tr.heim 
fjorden 

Inn 
land  

Organisasjoner knyttet til 
landbruk 79 129 49 19 146 52 
Organisasjoner knyttet til fiske 5 7 7 14 2 0 
Industri og håndverk 7 6 4 0 6 1 
Handel 15 22 17 2 21 6 
Bank og forsikring 22 23 5 5 21 10 
Arbeidsgiverorganisasjoner 0 0 0 0 0 0 
Arbeidstaker- og 
yrkesorganisasjoner 127 225 160 11 186 46 
Undervisning og forskning  12 15 4 1 12 9 
Vitenskap, kultur  20 41 40 25 35 55 
Avholdslag  185 158 36 16 182 48 
Humanitære og sosiale unntatt 
avhold og nærmiljø 62 120 66 22 104 35 
Nærmiljø  23 40 24 7 73 11 
Idrett 38 60 36 6 61 23 
Skytterlag 20 23 8 1 17 8 
Friluft og fritid 11 25 8 3 19 11 
Sang, musikk, teater 35 56 38 12 38 45 
Kvinneforeninger 14 30 18 1 29 8 
Ungdomsforeninger 99 87 67 13 95 40 
Barnelag 5 7 1 0 10 3 
Religiøse lag 54 43 24 13 47 24 
Politiske partier-
arbeiderbevegelsen 126 189 96 12 182 59 
Politiske partier – andre 33 32 33 7 55 16 
Sum 992 1338 741 190 1341 513 
 

Når det gjelder kronologi er spesielt nyere tid dårlig dokumentert, som nevnt. På 
noen områder kan dette forsvares fordi en del kategorier i kartleggingen 
gjenspeiler organisasjonsformer som har «gått av moten». Det gjelder for 
eksempel mållag-, avhold-, sanitets-, misjon-, kvinne-, barne- og ungdomslag 
som ikke er særlig utbredt lenger. Men annet foreningsliv har kanskje erstattet 
dette, selv om foreningslivet generelt står svakere i dag enn for 50 år siden. Det 
er derfor viktig å påpeke at vi bør lete etter andre typer foreningsarkiver. For 
eksempel etter innvandrere og andre minoriteter, både sosiale og religiøse 
foreninger.  

Noe annet som stikker seg ut er arkivene etter arbeiderbevegelsen som utgjør 
74 % av arkivene etter politiske partier. Dette gjenspeiler Arbeiderpartiets sterke 
stilling i Trøndelag og spesielt i Nord-Trøndelag. Det er likevel alt for få arkiver 
etter andre partier og bevegelser. 
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Sammenfattet kan vi si at kysten generelt er dårlig representert her også. Selv 
om folketallet er tilnærmet det samme ligger antall kystarkiver langt tilbake for 
innlandsarkivene. For kysten er det for eksempel paradoksalt nok bevart flere 
arkiver etter landbruksorganisasjoner enn etter fiske. Det er også smått med 
idretts-, frilufts- og fritidslagsarkiver, og kysten er også det svakeste området 
når det gjelder dokumentasjon av arbeidstakerorganisasjoner og politikk. Det er 
også bevart få arkiver etter arbeiderbevegelsen, men dette kan delvis forklares 
med at Ap sto svakere her enn i innlandet. 

Innlandet er sterkest representert med organisasjonsarkiver i forhold til 
folketallet, antallet er likevel for lavt. Spesielt burde det vært bevart mer fra 
friluftsliv og skytterlag som har stått sterkt i disse områdene. 

Området rundt Trondheimsfjorden er tett befolket, men dårlig dekket med 
arkiver. Kunst, fritid og idrett er blant områdene som kommer svært dårlig ut i 
forhold til hva man kunne forvente etter samfunnsanalysen. 

 

4.4 Dekning bedriftsarkiver 
I tabell 3 ses bedriftskategoriene i sammenheng både med geografi og kronologi. 
Arkiver uten registrert kommunetilknytning eller datering er ikke tatt med.  

Bedriftshistorien er generelt dårligere dekket enn organisasjonslivet. Næringer 
som er eller har vært store, men som er dårlig dokumentert er spesielt 
primærnæringene, overnatting og service-næringen, IT, eiendom og kulturell 
aktivitet. De største næringene i Trøndelag i dag er sjømat, bank og handel15. 
Det er bevart for få bedriftsarkiver generelt, og de utgjør en for liten andel av 
det totale antallet privatarkiver. Selv om mengden målt i antall hyllemeter 
antakelig overgår mengden organisasjonsarkiver. 

 

  

 
15 https://www.nt24.no/nyheter/2020/01/03/Dette-er-de-st%C3%B8rste-bedriftene-i-
Tr%C3%B8ndelag-20708006.ece 

https://www.nt24.no/nyheter/2020/01/03/Dette-er-de-st%C3%B8rste-bedriftene-i-Tr%C3%B8ndelag-20708006.ece
https://www.nt24.no/nyheter/2020/01/03/Dette-er-de-st%C3%B8rste-bedriftene-i-Tr%C3%B8ndelag-20708006.ece
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Tabell 3. Dekningsgrad for bedriftsarkiver  

 Kronologi Geografi 

 
1900 - 
39 

1940 - 
75 

Etter 
1975 

Kys
t 

Tr.heims 
fjorden Innland  

Landbruk 20 28 4 4 19 15 
Fiske 9 8 1 4 6 3 
Bergverk (kat 4-9) 17 15 9 0 12 12 
Meieri 38 23 9 6 45 15 
Annen matvareproduksjon 19 23 6 5 34 10 
Trevareindustri 13 16 6 0 14 13 
Tekstilindustri (13 - 15) 7 9 2 0 13 7 
Metall/verkstedindustri (24-30) 9 12 6 3 12 3 
Sement, teglverk m.m. 7 9 1 1 9 2 
Annen industri 3 5 3 0 8 3 
Elektrisitetsverk 6 14 5 2 6 8 
Vannverk 5 31 12 8 22 5 
Bygg og anlegg 10 12 6 1 14 2 
Handel 66 53 20 23 70 37 
Transport (49-53) 35 14 3 5 32 16 
Overnatting (55-56) 5 9 1 1 8 4 
Informasjon og kommunikasjon 22 19 6 11 14 18 
Bank og finans (64-66) 82 82 43 20 52 40 
Eiendom 6 7 7 1 11 3 
Annen faglig/teknisk tjenesteyting (69-71, 73-
75) 15 22 4 0 32 2 
Undervisning  (85) 20 30 17 5 29 5 
Forskning og høyere utdanning (72, 85) 60 116 80 2 149 2 
Helse og sosial 17 24 19 4 44 9 
Kulturelt 26 20 13 5 48 2 
Annen tjenesteyting 94-96, 77-84 7 13 9 3 15 6 
Sum 524 614 292 114 718 242 
 

 

Nyere tids bedriftshistorie er svært dårlig representert. Også her stiller kysten og 
de folkerike områdene spesielt svakt, og det er bekymringsverdig at så få 
bedriftsarkiver er bevart fra Norges tredje største by, Trondheim. 

Ved å se på de enkelte kategoriene er det noen som skiller seg ut. Det er få 
arkiver fra næringsmiddelindustrien unntatt meieriene. TINE meierier mangler. 
Det er også lite av slakterier, møller og hermetikkindustri. 

I Trøndelag har produksjonen av kobber, sink, krom og jern vært viktig, og dette 
gjenspeiles med arkiver fra for eksempel smelteverk og sveiseverksted. Den 
større kraftkrevende tungindustri som for eksempel ferrosilisiumverkene på 
Orkanger og Kyrksæterøra, eller Kværner Verdal fra verkstedindustrien er likevel 
ikke dokumentert. Bygg -og anleggsbransjen er det også lite bevart fra, en stor 
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aktør her er for eksempel Reinertsen AS i Trondheim. En bransje som ikke har 
vært så stor, men som likevel har hatt noen få viktige aktører er 
tekstilindustrien. Her mangler for eksempel arkiv etter Trondhjems 
Konfektionsfabrikk og Røros Tweed.  

Når det gjelder elektrisitet og vannforsyning ser dokumentasjonen ut til å være 
tilstrekkelig. TrønderEnergi AS - arkivet i sør er bevart hos IKA og NTE - arkivet 
er tatt vare på i Steinkjer. Mange av forløperne til disse bedriftene var 
kommunale og private småselskaper som er deponert, men ofte registrert som 
kommunale arkiver, og bør omregistreres for statistikkens del. Vann, avløp og 
renovasjon er i dag ofte organisert som interkommunale selskaper eller AS og 
må regnes som privatarkiver selv om de i mellomtiden har vært kommunale. 
Noen av disse selskapene har i det siste kontaktet IKA angående deponering. 

Innen tertiærnæringen er det bevart mange handelsarkiver, men store 
nåværende dagligvareforretninger som REMA/Reitangruppen mangler. 
Reitangruppen er imidlertid i likhet med mange andre store aktører med 
tilknytning til Trøndelag tatt med i bevaringsplanen til Arkivverket, så her kan 
det være muligheter for et samarbeid. Forskning og undervisning ved NTNU er 
blant de områdene med flest arkiver, men er også en av de største næringene i 
Trøndelag.  

Mye mer rettighetsdokumentasjon i privat skole, barnehage, helse og barnevern 
burde vært ivaretatt. Fastlegearkivene som også regnes som privatarkiver er 
ikke deponert i noen stor grad, men dette kan skyldes at fastlegeordningen er 
relativt ny. 

 

4.5 Minoriteter og kjønnsfordeling i arkivene 
Bestandsanalysens kategorier fanger ikke opp arkivenes kjønn- eller 
minoritetstilknytning. Arkiver som belyser disse temaene kan gjemme seg bak de 
fleste kategorier, men spesielt blant religiøse lag, nærmiljø, kultur og handel. 1/6 
av personarkivene kommer fra kvinner – alene eller sammen med en ektefelle 
eller slektning. Dette er lite, men kan til dels gjenspeile samfunnsutviklingen og 
det forventes at denne andelen vil øke med tida. I tillegg er det bevart et stort 
antall arkiver etter kvinneforeninger. 

Trøndelag utgjør det største sørsamiske området i Norge. Samisk historie dreier 
seg primært om reindrift som næring og samene som folkegruppe og 
kulturgruppe.  Av samisk materiale finnes en del arkiver hos Saemien Sijte - Sør 
samisk museum og Arkivverket v/Samisk Arkiv. Materialet består både av foto, 
intervjuer og annet lydmateriale. Samisk arkiv skal utarbeide en egen 
bevaringsplan for dokumentasjon av samisk historie. 

Forskjellige foreninger som peker på migrasjon både innenlands og fra utlandet 
finnes, men er få. Arkivverket i Trondheim hadde en innsamlingsaksjon for noen 
år siden angående innvandrerarkiver med spesielt fokus på forretninger drevet 
av innvandrere uten at det ble samlet inn så mange arkiver, men man nådde ut 
med informasjon og det kan tenkes at dette gir resultater på sikt. Et annet arkiv 
som kom inn i forbindelse med arbeidet var arkivet etter Rådgivningsgruppa i 
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Sør-Trøndelag som hjelper asylsøkere og arbeider for deres interesser. Ellers er 
ingen innvandrerforeninger og livssynsgrupper utenom kristendommen kommet 
inn, selv om dette burde være et økende innslag etter 1975.  

 

4.6 Bevaring av privatarkiv kompletterer kulturarven  
I løpet av arbeidet med bevaringsplanen for privatarkiver i Nord–Trøndelag som 
ble avsluttet 2017 har det vokst fram en interesse for hvordan privatarkiv kan 
komplettere en samlet kulturarv. Kulturarven er både materiell og immateriell, 
den er handlinger, tro og tradisjon, faste kulturminner som gjenstander, 
bygninger eller bruer og skriftlige dokumenter.  

Den offentlige forvaltningen av de ulike sidene ved kulturarven er fordelt på ulike 
institusjoner og departement. Det er en utfordring å få til en forvaltning som 
utfyller og kompletterer historien.   

Fylkeskommunen har ansvar for å ta vare på regionalt viktige, og de nasjonalt 
viktige kulturminnene fredet etter kulturminneloven. Kulturminnene skal samlet 
bestå av et representativt utvalg av kulturminner, både geografisk, sosialt, etisk 
og næringsmessig. Bevaring av privatarkiv kan utvide og gi mer kunnskap om de 
fredede anleggene.  

Ut fra dette perspektivet er det i samarbeid med kulturminneavdelingen i 
fylkeskommunen utarbeidet en oversikt over områder og enkeltsteder med 
interessant kulturhistorie som det er ønskelig å ta vare på privatarkiv fra (se 
vedlegg 1).  

Flere av disse stedene er allerede godt dokumentert i bevarte arkiver, for 
eksempel jugendbebyggelsen i Trondheim og Løkken gruber og 
Thamshavnsbanen i Orkland kommune. De fleste av kulturminnene er imidlertid 
ukjente i privatarkivsammenheng. 

5.0 Situasjonsanalyse 
Dette kapitlet beskriver hvilke forutsetninger institusjonene i Trøndelag har i dag 
for å drive innsamling, bevaring og formidling av privatarkiver. Avhengig av 
lagringsmedium stilles ulike krav til både kompetanse, lokaler og formidling av 
materialet. Kartleggingen som danner grunnlaget for bestandsanalysen gjelder 
bare papirarkiver og eventuelle digitalt skapte arkiver. Foto og audiovisuelle 
arkiver er ikke tatt med. 

Kapitlet avslutter med en oppsummering av utfordringene, både arkivfaglige og 
organisatoriske. 

5.1 Koordinering, nettverk og faglighet 
IKA Trøndelag skal som koordinatorer sørge for: 



65 
 

• Oppfølging av bevaring- og utviklingsplan via Trøndelag fylkeskommune 
som får forvaltningsansvar for planen  

• Kontakt: En årlig samling for alle privatarkivinteresserte i Trøndelag 
• Kompetanseheving: Kurs innen privatarkivarbeid og generell veiledning 
• Rolleavklaring: hvilke institusjoner skal drive med privatarkiver 
• Nettverksmøter for privatarkivinstitusjonene med avklaring av deltakelse  
• Koordinering av privatarkivhenvendelser 
• Være kontaktledd med Arkivverket - Avdeling for Bevaringsvurdering og 

privatarkiv 

Faglige prinsipper  
Privatarkivinstitusjonene skal arbeide for at arkivene blir ordnet, bevart og 
formidlet etter arkivfaglige prinsipper.  

• Privatarkiver skal ordnes etter de samme faglige prinsipper som offentlige 
arkiver 

• Avtaler skal inngås med arkiveier om klausuler, deponerings- eller 
avleveringsbetingelser 

• Arkivene skal i størst mulig grad avleveres fullstendige  
• Arkivene skal behandles etter gjeldende regelverk både når det gjelder 

innsyn, bevaring og behandling av personopplysninger jfr. GDPR-
direktiver. 

 

5.2 Krav til bevaringsinstitusjonene 
For å gjennomføre målene i bevaringsplanen er det en forutsetning at det er 
etablert en infrastruktur av bevaringsinstitusjoner, dvs. institusjoner som ønsker 
og er i stand til å samle inn, bevare og formidle privatarkiv. 

Tradisjonelt tenker vi på arkiver som papirarkiver, men også fotografier er 
arkiver – og audiovisuelt og digitalt skapt materiale dokumenterer også fortid og 
nåtid. For å regnes som en bevaringsinstitusjon for privatarkiver må en rekke 
betingelser oppfylles. 

Som minimumskrav til bevaringsinstitusjon som arbeider med arkiv trengs 

• magasiner som sikrer materialet mot ødeleggelse ved brann, vannskade 
og hærverk, og mot langsiktig ødeleggelse på grunn av dårlig eller 
varierende klima. (kap. 5.2) 

• arkivfaglig kompetanse, slik at materialet behandles faglig forsvarlig og 
blir ordnet og katalogisert. (kap. 5.3) 

• katalogisering, det enkelte privatarkiv registreres i ASTA og publiseres på 
arkivportalen.no, slik at dets eksistens og oppbevaringssted blir gjort kjent 
for allmenheten. En bevaringsinstitusjon må tilrettelegge for 
tilgjengeliggjøring ved bruk på lesesal eller på annen måte. (kap. 5.4) 

• bevaringspolitikk. En bevaringsinstitusjon skal ha en bevaringspolitikk, 
som sier hva slags privatarkiv man ønsker å samle inn og bevare, og 
hvordan dette skal gjøres. Arbeidsdeling mellom institusjonene er 
nødvendig for å effektivisere ressursbruk, ansvarliggjøre institusjoner og å 
bygge opp kompetanse. Arbeidsdelingen kan skje ut fra geografiske eller 
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tematiske prinsipper, eller den kan skje etter en kombinasjon av disse.  
Hva slags privatarkiv skal institusjonen arbeide med og hvordan? (kap. 
5.5) 

• juridisk kompetanse. Juridisk kompetanse er nødvending både for å 
håndtere innsyn i taushetsbelagt materiale og for å håndtere behandling 
av personopplysninger etter EUs personverndirektiv (GDPR)  

 

 

For sikker oppbevaring mot brann, vannskade, hærverk og dårlig klima er gode 
arkivmagasiner avgjørende. Foto: Pål K. Langøien/IKA Trøndelag 

 

Bevaring av papirarkiver 
Papirarkivene danner grunnlaget for bestandsanalysen som er foretatt og 
gjennom denne kartleggingen har vi gjennomgått registrerte arkiver fra 123 
ulike aktører som oppbevarer privatarkiv med tilknytning til Trøndelag (se 
vedlegg 2 for fullstendig oversikt). Noen få kan regnes som 
bevaringsinstitusjoner som arkivinstitusjoner, kommuner og enkelte museer. De 
fleste er imidlertid historielag og ubemannede museer som ikke oppfyller 
kravene til en bevaringsinstitusjon. For å samle og bygge opp arkivkompetanse 
og utnytte ressurser, både personell og lokaler, er det sannsynligvis gevinster 
ved å redusere antallet som oppbevarer privatarkiver i regionen. 

 
Bevaring av foto 
Foto er en visuell inngang til fortiden og er arkivmateriale på linje med 
tekstdokumenter. Bildene dokumenterer og formidler mennesker, hendelser og 
kultur. De bringer oss nærmere fortidens Trøndelag.  

Bilder kan være del av et arkiv fra en fotograf (profesjonell eller amatør), eller de 
kan være del av en samling bestående av ulike fotografer. Samlingen kan være 
bygd opp ved en bevaringsinstitusjon som har mottatt gaver, eller være skapt 
hos en privatperson eller forening som har samlet bilder fra ulike steder.  
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De tre største fotobevaringsinstitusjonene i Trøndelag er Sverresborg Trøndelag 
Folkemuseum (MiST), Levanger fotomuseum (SNK) og NTNU 
Universitetsbiblioteket. Disse tre institusjonene oppbevarer samlet ca. 6,5 
millioner i bilder per 2020. Museene publiserer sitt digitaliserte materiale i 
Digitalt Museum, mens NTNU UB publiserer i sin egen løsning Gunnerus. I tillegg 
finnes fotomateriale ved en rekke andre institusjoner som f.eks. Trondheim 
byarkiv, Statsarkivet i Trondheim, Falstadsenteret, Kystmuseet i Nord-
Trøndelag, Saemien Sijte og Museet Midt. Det finnes også fotomateriale fra 
Trøndelag i nasjonale bevaringsinstitusjoner som Arkivverket og 
Nasjonalbiblioteket. 

Det finnes per i dag ingen overordnet fotobevaringsplan for Trøndelag. Vi kjenner 
likevel til en del større, viktige fotoarkiver som per i dag fremdeles er i privat eie. 
Blant annet gjelder dette arkivene etter de største avisene som for eksempel 
Adresseavisen. I tillegg til dette sitter lokalhistoriebevegelsen samlet på store 
mengder foto. Noen eier negativarkiver etter fotografer, mens andre har gjort 
omfattende innsamlingsarbeider av positiver. Stjørdal historielag har eksempelvis 
arkiver etter flere stjørdalsfotografer og avisa Stjørdalens Blad. Landslaget for 
lokalhistorie utførte i 2015-2016 en spørreundersøkelse blant medlemslagene. 
Den viste at 65% av lagene arbeider med innsamling av bilder. Det er rimelig å 
anta at dette er representative tall også for Trøndelag.  

Tradisjonelt er det kun fotoarkivet som er bevart fra de ulike profesjonelle 
fotografene. Selve bedriftsarkivet er altså oftest ikke tatt vare på. Dette bør 
prioriteres når fotoarkiv i fremtiden blir overført til bevaringsinstitusjon.  

Fotomateriale har en del tilleggsutfordringer sammenlignet med papirbaserte 
arkiv, som gjør bevaring mer kostnadskrevende. Negativer på forskjellige 
bunnmaterialer krever oppbevaring i magasiner med lavere temperatur enn 
standard arkivmagasiner. I tillegg vil uansett forventet levetid på materialet 
oftest være lavere enn for papirbasert materiale, og digitalisering er derfor mer 
kritisk for dette materialet.  

 
Bevaring av audiovisuelt materiale 
Audiovisuelt materiale er dokumentasjon i form av lyd og levende bilder. Mange 
av bevaringsinstitusjonene har audiovisuelt materiale (lyd, film/video) i ulikt 
omfang og av ulikt slag. Enkelte institusjoner som Norsk senter for folkemusikk 
og folkedans og Rockheim har større samlinger av audiovisuelt materiale, og 
Folkemusikk i Nord-Trøndelag har også en egen bevaringsplan. For 
de øvrige institusjonene er det som oftest snakk om enkeltobjekter i arkiver, 
eller enkeltarkiver som i større grad består av denne typen materiale. Ofte er 
dette materiale som ikke er tilgjengelig for publikum da de 
enkelte institusjonene i liten grad har hatt utstyr og/eller kompetanse til å 
overføre materialet til digitalt format.  

Kulturdepartementet gav i 2018 Nasjonalbiblioteket i oppdrag å kartlegge 
audiovisuelt materiale i ABM-sektoren, med sikte på å lage en plan for 
digitalisering av materialet. Bevaringsinstitusjonene ble kontaktet direkte 
og fikk anledning til å sende inn oversikter over sitt audiovisuelle materiale. 
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Nasjonalbiblioteket har dermed oversikt over det rapporterte omfanget av 
audiovisuelt materiale i bevaringsinstitusjoner i Trøndelag. 

Digitaliseringsarbeidet hos Nasjonalbiblioteket er nå i gang. Institusjonene kan 
sende sitt audiovisuelle materiale til Nasjonalbiblioteket. Bevaringsinstitusjonen 
kan selv velge om det fysiske materialet skal returneres etter digitalisering eller 
om Nasjonalbiblioteket skal lagre det i sine spesialmagasiner for denne 
type medier. Det er institusjonene selv som skal forvalte det digitaliserte 
materialet videre. 

I tillegg til dette oppbevarer også lokalhistoriebevegelsen trolig en del slikt 
materiale. Det kan både være materiale de har mottatt og materiale de har 
skapt selv i ulike dokumentasjonssammenhenger. Landslaget for 
Lokalhistories Historielags undersøkelse fra 2015-2016 viser at 45 % 
av lagene oppgir at de jobber med innsamling av «tradisjon og livsminner» og 18 
% oppgir at de samler inn dialekter. Trolig er dette også representativt 
for virksomheten i Trøndelag. I dag foregår trolig slik innsamling for det meste 
med digitale opptak, men trolig finnes analoge medier som lydbånd 
og kassetter fra tidligere prosjekter.  

 

Bevaring av digitalt skapte arkiver 
De siste tiårene har arkiv gradvis gått fra å bli skapt analogt til digitalt, og i dag 
dannes de fleste arkivene primært digitalt. Dette gjelder også for 
private arkivskapere, men det betyr ikke at det finnes gode bevaringsløsninger 
for alle disse ulike aktørene som har et arkiv. Ikke minst finnes det per i dag 
ingen bevaringsinstitusjon i regionen som har infrastruktur for sikkert mottak og 
langtidslagring av digitalt skapt materiale fra private aktører. Mye 
dokumentasjon fra de siste tiårene har dermed allerede gått tapt, eller den vil gå 
tapt i kommende år om ikke det ikke utvikles løsninger for langtidsbevaring 
hos èn eller flere bevaringsinstitusjoner. Kravene til en bevaringsinstitusjon for 
digitale arkiver er på mange punkter like de for papirarkiv, men noen tilleggskrav 
må stilles når man skal bevare digitalt skapte arkiver. 

Arkivfaglig kompetanse: Aktiv handling er nødvendig for å sikre arkiver allerede 
før eller mens de skapes. Det er nødvendig å prioritere. For å være i stand til å 
vurdere hvilke deler av arkivet som inneholder verdifull dokumentasjon må man 
ha arkivfaglig kompetanse. 

IT-ressurser: Kompetanse og infrastruktur er nødvendig både for å hente ut 
viktig dokumentasjon, vedlikeholde denne for bevaring, og for å kunne gjøre 
arkivene tilgjengelige for bruk. 

Arkivverket har signalisert at Digitalarkivet blir nasjonal fellesløsning for 
publisering og på litt lenger sikt for mottak og langtidslagring av arkiver. Ut fra 
ressurssituasjonen på privatarkiv i regionen er det nødvendig at den tekniske 
infrastrukturen som kreves blir levert fra Arkivverket eller annen 
statlig virksomhet. IKA Trøndelag vil i planperioden 2021-2025 arbeide med å 
identifisere regionalt viktige privatarkiver som er skapt digitalt, men det vil ikke 
jobbes med utvikling av tekniske løsninger for lagring. Det forventes at 
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Arkivverket leverer et fungerende produkt som gjør at de regionale 
institusjonene kan lagre digitalt skapt materiale hos Arkivverket, men hvor 
forvaltningen av materialet forblir et ansvar for den enkelte institusjonen.  

 

Magasinkapasitet og bevaringsforhold i dag  
Audiovisuelle og digitale arkiver kan ikke bevares på originalmedium, men må 
konverteres. Enkeltobjekter fra slike arkiver oppbevares i 
bevaringsinstitusjonene, men er ikke tilfredsstillende ivaretatt. Bevaring av foto 
krever andre lagringskriterier enn papirarkiver og fordrer egne magasiner. Dette 
er til en viss grad ivaretatt av de tre største bevaringsinstitusjonene for foto 
nevnt foran. 

De fleste bevaringsinstitusjonene for papirarkiver i Trøndelag ligger i Trondheim, 
dvs. Arkivverket, Trondheim Byarkiv, IKA Trøndelag og NTNU 
Universitetsbiblioteket. I tillegg har de konsoliderte museene magasiner som i 
varierende grad er tilpasset arkivenes behov. MiST ved Sverresborg Trøndelag 
Folkemuseum, Røros og Ringve har relativt gode magasiner og Museet Midt 
v/Sagbruksmuseet oppgir det samme. Ved MiST er dessuten arkivmagasin under 
bygging ved Orkla Industrimuseum, og Saemien Sijte har nylig fått bevilging til 
nytt museumsbygg i Snåsa som også skal inneholde arkivmagasiner. MiST 
v/Kystmuseet i Sør-Trøndelag samler dessuten inn arkiver som deponeres hos 
Arkivverket i Trondheim.  

I tillegg samler en rekke frivillige i historielag og ubemannede bygdemuseer inn 
og tar vare på arkiver fra sitt lokalmiljø, men uten at oppbevaringen er 
tilfredsstillende. 

Selv om det ikke er samlet inn informasjon om omfanget på hvert enkelt 
privatarkiv er tallene fra den enkelte institusjon oppgitt. Unntak er historielagene 
og de ubemannede museene, her er det gjort et overslag med utgangspunkt i 
antall arkiver. Diagrammet nedenfor viser fordelingen av privatarkiver i de ulike 
institusjonene målt i hyllemeter.  

Totalmengden privatarkiver fra Trøndelag lander på omtrent 7458 hyllemeter. De 
største aktørene her er Arkivverket og NTNU UB med hele 66 % av bestanden. 
Se figur nedenfor, hvor også Stiklestad Nasjonale kultursenter (SNK) og andre 
arkivinstitusjoner utenfor Trøndelag er med, men med bare 3 hyllemeter og 
dermed usynlig i denne sammenhengen. Her må det likevel bemerkes at SNK har 
mange arkiver som ikke er registrert og som de dermed ikke har oversikt over. 
16  

 

 
16 Jfr arbeid med Samlingsplan som starter 2021. SNK v/Bodil Østeraas 
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Den optimale bevaringen skjer i en arkivinstitusjon og hele 75 % av de bevarte 
arkivene i Trøndelag oppbevares slik, mens bare 3 % ligger til historielagene. 
Dette er et usikkert tall siden vi ikke vet hvor mange hyllemeter historielagene 
oppbevarer. Hvis kun antall arkiver vurderes blir de tilsvarende tallene 
henholdsvis 61 % og 24%. 

 

 

Det ser derfor så langt ut til at takket være store institusjoner som Arkivverket 
og NTNU UB, har en stor mengde privatarkiver i Trøndelag svært gode 
bevaringsforhold. Magasinkapasiteten er likevel lav med tanke på fremtidig 
mottak av arkiver. Ingen av arkivinstitusjonene i Trondheim har planer om 
snarlig utbygging av magasinkapasitet. De konsoliderte museene utredet i 2019 
magasinsituasjonen i museene i Trøndelag på oppdrag fra Trøndelag 
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fylkeskommune17.  Gruppa konkluderte med at det burde bygges et 
fellesmagasin som et bevaringssenter med flere tjenester inkludert magasin. 
Rapporten fokuserer i stor grad på bevaring av gjenstander, men har også et 
kapittel om privatarkiver.  

 
5.3 Faglige ressurser 
Innsamling, bevaring og formidling av privatarkiver er ressurskrevende. 
Arkivbevaringsinstitusjonene har offentlige arkiver som sitt hovedanliggende og 
museene har hovedfokus på gjenstander i sin samlingsforvaltning. Faktisk har 
arbeid med fotoarkiver større stillingsandeler enn arbeidet med papirarkivene. 
Tabellen nedenfor viser stillingsressursene som brukes i de enkelte institusjonene 
på bevaring av papirarkiver og bevaring av foto. IKA Trøndelag er koordinatorer 
for privatarkivarbeidet, men bruker lite ressurser til privatarkiver utover denne 
rollen. I sum blir det bare ca. 2,5 stillinger innen arbeid med papirarkiver, 3 
stillinger innen fotoarkiv og 0 stillinger som har til hensikt å arbeide med 
bevaring av digitale arkiver.  

Institusjon Papirarkiver Foto 
NTNU UB 175 % 125% 
IKA* 10% 0 
MiST 60% 65% 
Trondheim Byarkiv 0 0 
Arkivverket i Trondheim 0 0 
SNK inkl Levanger 
fotomuseum 

0** 100% 

Museet Midt 0 0 
Sum 245 %  290%  

*IKA ar koordinatorer for privatarkivarbeidet i Trøndelag og bruker en stillingsressurs på 40 % på dette i 
tillegg. 

** med unntak av prosjektdeltakelse 

 

5.4 Formidling og tilgjengeliggjøring 
For å regne seg som en bevaringsinstitusjon må man tilgjengeliggjøre materiale 
for publikum. En forutsetning er at det enkelte privatarkiv registreres i ASTA18 og 
publiseres på Arkivportalen. Slik kan publikum finne ut hvilke arkiver som er 
tilgjengelige og hvor de finnes. For å få tilgang til selve materialet må 
bevaringsinstitusjonen tilrettelegge for bruk av lesesal, og i tillegg kan materialet 
digitaliseres og publiseres på Digitalarkivet19 

Tilgjengeliggjøring er blant primæroppgavene til bevaringsinstitusjonene, mens 
aktiv formidling gjerne er et overskuddsprosjekt. Bevaringsinstitusjonene i 
Trondheim med tilknytning til Dora samarbeidet tidligere i en formidlingsgruppe 
hvor utstillinger, teater og digitale fortellinger har vært gjennomført, både med 

 
17 MiST m. fl. (2019) 
18 Depotstyringsverktøy. Database med kataloginformasjon som danner utgangspunktet 
for publisering på Arkivportalen 
19 Et nettsted som presenterer arkivmateriale i digital form 

http://www.digitalarkivet.no/


72 
 

og uten prosjektstøtte. På grunn av ressurssituasjonen er formidlingsgruppen 
lagt ned, men det er forhåpentligvis muligheter samarbeidsprosjekter innen 
formidling hvis vi går sammen om å søke midler til slike prosjekter. 

 

5.5 Forskning og kunnskapsutvikling 
Mange privatarkiver, både større og mindre, brukes som grunnlag for 
forskningsarbeid og for kunnskapsutvikling. Forskning i denne sammenhengen 
kan være så mangt. Det kan være utgivelse av lokalhistoriske bøker, det kan 
være grunnlag for utstillinger i museer, det kan være hovedkilden for festskrift 
for virksomheter, eller det kan være grunnlag for samfunnsvitenskapelig og 
historiefaglig forskning, for å nevne noen eksempler. For at arkivene skal kunne 
brukes til dette formålet er det viktig at de er ordnet og tilgjengelige for 
forskerne, og videre må det finnes tilstrekkelig med personalressurser for å gi 
forskere god veiledning i bruk av arkivene. 

 

5.6 Bevaringspolitikk – fordeling av ansvar mht. sektor og geografi 
Samarbeid er en forutsetning for planmessig bevaring av privatarkiver. 
Arkivinstitusjonene i gamle Sør-Trøndelag fylke har hatt et formelt samarbeid 
siden 2005, med samarbeidsavtaler og bevaringspolitikk. Det har ikke vært 
tilfelle i gamle Nord-Trøndelag fylke. I utgangspunktet inkluderte 
samhandlingsavtalene Statsarkivet i Trondheim og Trondheim Byarkiv, men disse 
har i løpet av de siste årene trukket seg fra samarbeidet. Arkivverket fordi de 
etter omorganiseringen i 2016 ikke lenger en regional rolle i Trøndelag og 
Trondheim Byarkiv pga endrede prioriteringer. Det som gjenstår av formelle og 
uformelle avtaler fra 2005 er derfor at: 

• Trøndelag fylkeskommune har koordineringsansvar, en oppgave som er 
delegert til IKA Trøndelag etter avtale. Oppgaver som ligger til 
koordineringsoppgaven er omtalt i kap. 5.0.  

• IKA Trøndelag tar vare på arkiver på lokalt nivå i overenskommelse med 
de aktuelle kommunene som betaler depotleie for de aktuelle arkivene. 

• NTNU UB samler inn arkiver i tilknytning til NTNU, men har også forpliktet 
seg i forhold til teater og arkitektarkiv.  

• Trondheim Byarkiv tok i 2005 ansvar for privatarkiver fra Trondheim 
kommune, men dette kan være under endring som nevnt over. 

• MiST jobber aktivt med arkiver på tre områder: Rørosmuseet i forhold til 
Røros og circumferensen, Orkla Industrimuseum i forhold til 
industriutvikling i Orkladalsføret, med røtter fra gruvedriften på Løkken 
Verk og Kystmuseet i Sør-Trøndelag som samler inn arkiver med 
tilknytning til havbruksnæringen. 

• Museet Midt v/Sagbruksmuseet samler inn arkiver i forbindelse med 
trelast 

Et viktig punkt for fremtidig arbeid er at disse avtalene reforhandles med de 
nåværende aktørene og at bevaringsinstitusjoner fra gamle Nord-Trøndelag også 
involveres. 
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Flere arkivinstitusjoner tar nasjonalt og /eller sektorbestemt ansvar. Dette er 
viktige samarbeidspartnere for arkivinstitusjonene i Trøndelag: 

• Arkivverket tar ansvar for arkiver av nasjonal betydning etter sin 
Bevaringsplan som ble ferdig i 2020. 

• Norsk Olje- og gassarkiv under Arkivverket tar vare på arkiver fra norsk 
olje- og gassektor. 

• Norsk sjømatarkiv bevarer arkiver etter sjømatnæringen. 
• Bergverksarkivet, som ledes av Vestfoldsarkivet, arbeider for bevaring av 

sentrale arkiver fra bergverksindustrien 
• Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek bevarer dokumentasjon fra 

arbeiderbevegelsen og venstresiden i norsk politikk generelt. 
• Misjonsarkivet dokumenterer kristent misjonsarbeids historie 
• Skeivt arkiv bevarer skeiv historie eller LHBT (lesbiske, homofile, bifile og 

transpersoner) -historie. 
• Samisk arkiv under Arkivverket har nasjonalt ansvar for å ta vare på 

samisk dokumentasjon. 
• Nasjonalbiblioteket tar vare på arkiver etter forfattere, kunstnere, forskere 

og andre kulturpersoner av nasjonal betydning 

Det koordinerende ansvaret innen disse sektorene må anses som ivaretatt. Det 
kan likevel bli aktuelt å stille magasinkapasitet til disposisjon for arkivene med 
tilhørighet til Trøndelag, så langt det lar seg gjøre.  

 

5.7 Hovedutfordringer 
Vi peker her på arkivfaglige og organisatoriske utfordringer som har vist seg i 
analysene og vurderingene som er foretatt. 

Arkivfaglige utfordringer 
Det er mange utfordringer og mange mangler ved bestanden som det må tas tak 
i: 

• Magasinkapasiteten med tanke på fremtidig inntak er liten (jfr. kap. 5.2) 
• Ingen institusjoner er i stand til å bevare digitalt skapt privatarkiv. Arkiver 

går tapt og vil fortsette å gå tapt (jfr. kap. 5.1.4) 
• Manglende ressurser til tilgjengeliggjøring og digitalisering av analogt 

materiale og aktiv formidling (jfr. kap. 5.4)  
• Manglende regionalt fotonettverk og fotobevaringsplan (jfr. kap. 5.1.2). 
• Det er stor geografisk ulikhet når det gjelder bevarte privatarkiver. Kyst er 

dårligere representert enn innland og folkerike områder er dårligere 
representert pr. innbygger enn områder med lavt folketall. (jfr. kap. 4.1) 

• Få store og/eller fullstendige arkiver er bevart (jfr. kap. 2.0) 
• Få bedriftsarkiver er bevart (jfr. kap. 4.4). Spesielt få fra nyere tid, lite 

tilknyttet nyere teknologi og lite gårdsarkiver til å være et så viktig 
landbruksfylke. 
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Organisatoriske utfordringer 
Det brukes minimalt med faglige ressurser på privatarkivarbeid i betydningen 
innsamling, bevaring og formidling (jfr. kap. 5.3). Ingen bevaringsinstitusjoner i 
Trøndelag har privatarkiv som sitt eneste ansvarsområde, og de 2,5 årsverk som 
brukes på bevaring av privatarkiver på papir og 3 på foto er spredd ut over 
mange institusjoner, noe som gjør planmessig arbeid vanskelig.  De begrensende 
ressursene bevaringsinstitusjonene har på området gjør også at det i for liten 
grad er oppfølging og samarbeid med de frivillige organisasjonene som bevarer 
arkivmateriale. Det gjør at fagmiljøene er lite kjent med deres arbeid og 
samlinger, og frivilligheten får i liten grad faglig støtte.  

Samhandlingsplaner og bevaringspolitikk som ble utarbeidet i 2007 mellom noen 
av arkivinstitusjonene i Sør- Trøndelag ble ikke formelt vedtatt (jfr. kap. 5.0). 
Disse har likevel vært nyttige arbeidsdokument som nå er modne for 
oppdatering.  I gamle Nord-Trøndelag fylke har det ikke vært nettverk og 
ressurser for utvikling av samhandlingsplaner og bevaringspolitikk på tvers av 
bevaringsinstitusjonene. Dette er en utfordring for den geografiske bredden i 
privatarkivarbeidet i det nye Trøndelag. 

6.0 Trøndelagsarkivet – en forutsetning for måloppnåelsen? 
Arkivverkets privatarkivstrategi20 forutsetter sterke arkivinstitusjoner i alle fylker, 
og både den teknologiske og juridiske utviklingen har understreket 
nødvendigheten av å samle arkivfaglige, tekniske og juridiske ressurser for å løse 
utfordringene knyttet til å sikre kilder til vår nære historie. 

Arkivverkets bevaringsplan som ble lansert høsten 2020 forutsetter også en slik 
regional infrastruktur. I forslaget til ny arkivlov er fylkeskommunenes ansvar for 
koordinering og bevaring av privatarkiv forsterket gjennom lovfesting, som et 
ledd i sikringen av en bærekraftig organisering og ressurstilgang. 

Bevaringsplanen for privatarkiv i Nord-Trøndelag pekte på privatarkivfeltets 
tradisjonelt svake posisjon hva økonomiske ressurser angår, og at det derfor er 
spesielt viktig å løse nødvendige oppgaver gjennom styrking og samling av 
ressurser og kompetanse. I løpet av planarbeidet ble det skissert tre ulike 
modeller for hvordan utfordringene på privatarkivfeltet kunne løses på lang sikt. 
Ansvaret kunne legges på den enkelte kommune eller de konsoliderte museene, 
men det mest realistiske alternativet var å etablere en ny arkivinstitusjon i regi 
av Trøndelag fylkeskommune. Det såkalte Trøndelagsarkivet ble utredet fra 2017 
til prosessen stoppet opp våren 2019 (se vedlegg 3). 

Situasjonen for privatarkiv i Sør-Trøndelag var også et grunnlag for utredningen 
av Trøndelagsarkivet. Til tross for at det i Trondheimsområdet er flere 
profesjonelle bevaringsinstitusjoner for privatarkiv knyttet til museum og 
universitet, så har ingen ressursgrunnlag for å kunne ta på seg eller dele på et 
helhetlig regionalt ansvar. 

 
20 Arkivverket (2015) s.4 
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Trøndelagsarkivet er tenkt å ha oppgaver som arkivfaglig kompetansesenter, 
koordinator og depot både for kommunale, fylkeskommunale og private arkiver i 
regionen. Det foregår nå utredninger om framtidig organisering og utvikling på 
privatarkivområdet i flere fylker. Slik sett går det nå prosesser både nasjonalt og regionalt som har 
til hensikt å utvikle nye løsninger for å sikre og formidle viktig samfunnsdokumentasjon. 

7.0 Strategier og tiltak 2021-2025 
Denne planen omfatter bestandsanalyse og samfunnsanalyse, og en 
sammenstilling av disse som viser i hvor stor grad et representativt utvalg 
privatarkiver fra Trøndelag er bevart. Det er gjort en situasjonsanalyse og en 
oppsummering av hva som er de viktigste utfordringene. Videre er utvikling av 
Trøndelagsarkivet beskrevet som en mulig forutsetning for å løse utfordringene 
som gjelder koordinering, bevaring og faglig bistand innen privatarkivarbeidet. 

Analysene og utfordringsbildet er grunnlag for planens strategier med prioriterte 
innsamlingsområder og konkrete tiltak i den kommende 5-årsperioden. 

Med utgangspunkt i utfordringene som fremkommer i kapittel 5.6, både av 
arkivfaglig og organisatorisk art, vil IKA Trøndelag og Trøndelag fylkeskommune 
arbeide for at Trøndelag skal få en privatarkivinstitusjon som kan sikre helhetlig 
samfunnsdokumentasjon som nevnt i kapittel 6.  I samarbeid med de 
eksisterende privatarkivinstitusjonene i Trøndelag vil IKA Trøndelag i tillegg 
arbeide for å utbedre manglene ved privatarkivbestanden i Trøndelag. De ulike 
aktørene må ta et felles ansvar for å realisere strategier og tiltak i denne planen: 
Trøndelag fylkeskommune, IKA Trøndelag, øvrige arkivinstitusjoner, muséer, 
bibliotek, historielag og andre frivillige. 

Følgende strategier og tiltak er steg på veien for å nå hovedmålet om å bidra til 
en helhetlig samfunnsdokumentasjon av Trøndelags historie i den neste 
femårsperioden: 

Strategi 1:  
Samordning og styrking av ressursgrunnlag ved etablering av Trøndelagsarkivet 
 
Tiltak: Ta initiativ til videre utredning av Trøndelagsarkivet som helhetlig, regional 
arkivinstitusjon, der privatarkiv løftes inn som del av det offentliges ansvar for å 
bevare og formidle samfunnets hukommelse. Første del av utredningen knyttes til 
politisk behandling av Bevaring- og utviklingsplan for privatarkiv fra Trøndelag 2021-
2025. Utredningen og planen legges fram for hovedutvalg for kultur, og saken 
utarbeides av fylkeskommunens avdeling for folkehelse og kultur i samarbeid med IKA 
Trøndelag, kulturminneforvaltningen og fylkesarkivet. 
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Strategi 2:  
Oppdatere samhandlingsplaner og bevaringspolitikk 
  
Tiltak: Privatarkivnettverket med samarbeidende privatarkivinstitusjoner i gamle Sør-
Trøndelag fylke utvides med de konsoliderte museene i gamle Nord-Trøndelag fylke. 
De konsoliderte museene i Nord Trøndelag har primær- og sekundærnæringene innen 
landbruk og fiske som sine hovedarbeidsområder og ses i sammenheng med punkt 1 
og 3 i strategi 3 og Bevaringsplan for landbruksarkiv 2021-2025.21  
 

 

Strategi 3:  
Prioritere enkeltområder ved innsamling og bevaringsarbeid 
 
Tiltak: Med utgangspunkt i resultatene fra bestands- og samfunnsanalysen er 
følgende områder plukket ut: 
 

1. Privatarkiv med tilknytning til landbruk. Samfunnsanalysen viser at landbruk 
har vært en spesielt viktig næringsvei og levemåte i Trøndelag gjennom hele 
perioden. Bestandsanalysen viser at privatarkiver, både bedrifts-, 
organisasjons- og personarkiver, med tilknytning til landbruket er relativt svakt 
representert. I samarbeid med Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Egge 
museum har IKA Trøndelag laget en spesifikk samfunnsanalyse av landbruket 
i Trøndelag. Innsamlingsarbeidet startet opp i 2019 og vil bli prioritert i 
planperioden inntil bevaringsmålene er nådd. Tiltaket på dette punktet blir 
derfor å gjennomføre tiltakene i Bevaringsplan for landbruksarkiver 2021-
2025. 
 

2. Privatarkiver med tilknytning til kysten. Fortsette ordningen av 
Havbruksarkivet (kap. 2.1), og et samarbeid med kystmuseene Museet Kystens 
Arv, Kystmuseet i Sør-Trøndelag (begge MiST) og Kystmuseet Norveg (Museet 
Midt) etter mønster av samarbeidet med Egge museum i landbruksspørsmål er 
ønskelig. 
 

3. Privatarkiver med tilknytning til Trondheim. Finne løsning for bevaring av 
arkiver fra Trondheim i dialog med Trondheim Byarkiv 

 
4. Forum for NTNU-historie ble opprettet i 2020 på initiativ fra NTNU UB. Målet er 

at forumet blant annet skal bidra til å realisere ulike prosjekter innen bevaring 
av universitets- og kunnskapshistorie. Blant annet ønsker biblioteket å 
gjennomføre et prosjekt som kartlegger bedrifter som har utspring fra NTNU 
(og forløpere) og ut fra dette lage en prioriteringsliste for bevaring. 
 

 
21 Planen utarbeides parallelt med denne planen av IKA Trøndelag og Egge museum med 
støtte av Arkivverket. Planen publiseres på https://www.arkivverket.no/for-
arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor/6-institusjoner-og-ressurser-pa-privatarkivfeltet når 
den er levert.  

https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor/6-institusjoner-og-ressurser-pa-privatarkivfeltet
https://www.arkivverket.no/for-arkiveiere/arkiver-fra-privat-sektor/6-institusjoner-og-ressurser-pa-privatarkivfeltet
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5. Privatarkiver fra sørsamiske områder. Siden Trøndelag utgjør det største 
sørsamiske området i Norge er bevaring av samisk historie i tilknytning til 
reindrift og kilder tilknyttet samene som folkegruppe og kulturgruppe viktig. En 
egen bevaringsplan er under utarbeiding av Arkivverket v/Samisk arkiv og IKA 
Trøndelag stiller seg til disposisjon for mottak av arkiver i samarbeid med 
Samisk Arkiv og Saemien Sijte. 

 
6. Privatarkiv med tilknytning til et kulturminne og formidling. Bevaringsplanen 

gir prioritet til innsamling og bevaring av privatarkiver som har tilknytning til et 
kulturminne og vi ønsker å kombinere dette i et formidlingsprosjekt som har 
fått støtte fra Arkivverket og starter opp i januar 2021. Prosjektet er et 
samarbeid mellom IKA Trøndelag, Trøndelag fylkeskommune og Levanger 
kommune for å sikre og formidle privatarkiver med opprinnelse i Levanger 
kulturmiljø. Prosjektet har som målsetting å sikre høyt prioriterte arkiver fra 
bedrifter, organisasjoner og personer. Prosjektet vil også gi muligheter for å 
utvikle samarbeidet mellom kommune, fylkeskommune, frivillige organisasjoner 
og IKA, og kan være en arena hvor man kan få utforsket fylkeskommunens 
rolle i tråd med NOU 9:2019 «Fra kalveskinn til datasjø». 

 

 

Strategi 4:  
Bevaring av digitalt skapte arkiver 
 
Tiltak: IKA Trøndelag vil i planperioden 2021-2025 arbeide med å identifisere 
regionalt viktige privatarkiver som er skapt digitalt (se vedlegg 4 for eksempler), men 
det vil ikke jobbes med utvikling av tekniske løsninger for lagring. Det forventes at 
Arkivverket leverer et fungerende produkt via Digitalarkivet, som gjør at de regionale 
institusjonene kan lagre digitalt skapt materiale hos Arkivverket, men hvor 
forvaltningen av materialet forblir et ansvar for den enkelte institusjonen.  
 

 

Strategi 5:  
Formidling 
 
Tiltak: Etablere regional ordning for støtte til formidlingsprosjekter som bygger på 
materiale fra privatarkiv, både foto og annen dokumentasjon. IKA Trøndelag og 
kulturavdelingen utreder og foreslår premisser for ordningen, og ser på sammenheng 
med Arkivverkets og Kulturrådets prosjektmidler. 

 

Strategi 6: 
Digitalisering og tilgjengeliggjøring 
 
Tiltak: Bidra til økt grad av digitalisering av bevarte privatarkiv. Det er behov for å 
bygge kompetanse, og utvikle ordning for veiledning om digitalisering ved regional 
arkivinstitusjon. Kulturavdelingen og fylkesarkivet legger til rette for regionalpolitisk 
initiativ overfor myndigheter innen kultur- og kunnskapsfeltet. 
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Strategi 7:  
Bevaring av foto 
 
Tiltak: IKA Trøndelag tar initiativ til at det opprettes et regionalt fotonettverk 
bestående av både små og store fotobevaringsinstitusjoner og frivillige aktører. Målet 
er å utarbeide en fotobevaringsplan for fylket, og etablere sterkere bånd og 
samhandling mellom aktørene. 
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Vedlegg 
 

Vedlegg 1. Et utvalg kulturminner fra Trøndelag 
Kommune Kulturminne/historie Kommune Kulturminne/historie 
Osen Sørjer: landbruk og fiske Åfjord Hammarbrygga 
Frøya Titran fiskevær Holtålen Circumferensen 
 Froan væreiersete og Halten  Stasjonsmiljøer 

 
Heim Eidsfoss kraftstasjon, meieri, 

sagbruk 
Trondheim Hallsetheimen i Klæbu 

 Magerøya handelssted  Jugendbebyggelsen 
 Hellandsjøen handelssted  Herregårdslandskapet 

på Lade 
 Vinjeøra trehusmiljø  Bryggerekkene 
Orkland Ingdalen: vannverk, mølle 

m.m. 
Røros Verdensarv 

 Løkken gruver Hitra Hopsjø handelssted 
 Thamshavnbanen  Skåren kystmiljø 
Melhus Prestegårdslåna, Melhus 

kirke 
 Kjerringvåg notheng 

 Lofossen kraftstasjon Selbu Kvernfjellsdriften: 
Kvernsteinsbrudd 

Midtre 
Gauldal 

Fjellbygder og sætermiljø, 
ett av 22 nasjonalt utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket 

Skaun Børsøra: bygningsmiljø 

 Garli skysstasjon  Piene gamle mølle 
Malvik Mostadmark jernverk Tydal Storaunstuggu 
 Kirkemiljø Ørland Austråttborgen, 

Guriannastua. 
Jordbruklandskap 

 Trehusmiljø Hommelvik  Austrått fort 
Oppdal Drivstua  Uthaugsgården og 

Sjøgata 
 Sliper-Dettli gårdsområde  Tarva kystfort 
 Vognild: skysstasjon og 

landhandel 
Lierne Oppgården, Kvelia 

Rennebu Kvikne kopperverk Grong Laksefiske 
 Haugen, Nåverdalen, 

Mellem: Jernvinne, kullmile 
 Fangst og elgjakt 

Indre Fosen Reinskloster kulturmiljø  Skogsdrift 
 Kulturmiljø Refsnes Høylandet Skogsdrift 
 Råkvåg: sildebrygger Overhalla Burisingsområdet 

Tramyra 
 Hysnes fort Snåsa Fjellgårdene Gjevsjøen, 

Holden, Gaundalen og 
Gressåmoen 

 Killingberg  Forsamlingshuset 
Vonheim 
Organisasjonshistorie 

 Nils Grandes landhandel  Krigshistorie Operasjon 
Rype  

 Kroa  Krogsgården 
 Industristedet  Viosen 
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Nærøysund Fiskeværet Sør-Gjæslingan  Husmannsplassene 
Bredesmoen og 
Sandmoen 

 Nordøyan Namsskogan Bureisingshistorie 
 Kvalfjord  Admiral House 
 Industristedet Salsbruket Levanger Røstad 
 Kanalen 

Remmastraumen 
 Kvithammar 

 Bureisingsområda Gråmarka 
og Bjørndalen 

 Levanger by 

 Sverdrupfamilien 
Val 

 Gårdene Sæter, Mo, 
Halsan og Zinkrennan 

Namsos Glassverka Åvergård og 
Åsnes 

 Bergverksdrift Ytterøy 

 Samferdsel – overgang båt 
til buss 

Stjørdal Ersgarden 

 Hans Barlien  Gardene Ingstad østre 
og vestre, Bjugan og 
Bjørngård, Fordal 

 Statland treforedling Steinkjer Gjævran Ole Anton og 
Fredrikke Marie Quam 

 Garden Seierstad  Gruvedrift 
 Gjenreisingsbyen  Malmo kraftstasjon 
 Namsos som 

kommunikasjonsknutepunkt 
 

 Gårdene Vibe, Trana og 
Hegge 

 Bynære bruk Høknes og 
Bjørum 

 Helge by bruk 

 Entrepenør Birger Pedersen  Verdal Verdalsbruket 
Flatanger De gamle Handelsteda 

øyene 
 Gårdene Bjartnes og 

Lein 
Meråker Fjellbygdindustri  Industrivekst Ørin 
 Kopperå  Rostad, Trones 
 Gilså - Lillefjell  Folkehøgskolen 

Bakketun 
 Meråkerbruket  Lektor Musums gt 13 
Leka Fiskeværet Hortavær  Hylla kalkverk 
 Klyngetunet Solsem  Straumen 
 Skeigardene   
Frosta Byforsyningslandbruket   
 Småland   
 Klosteret    
 Logstein   
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Vedlegg 2. Aktører som oppbevarer privatarkiver frå Trøndelag 
Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 
Arkiv i Nordland 
Arkivverket 
Bangsund/ Klinga historielag 
Beitstaden historielag 
Botnan historielag 
Egge historielag 
Flatanger kommune 
Flå bygdesamling - museum 
Foreningen Gamle Steinkjer 
Forr historielag 
Fosnes bygdemuseum 
Frosta historielag 
Frosta kommune 
Frøya bibliotek 
Frøya bygdemuseum 
Frøya kommune 
Gamle Hegra skole 
Grong folkebibliotek 
Grong historielag 
Grong kommune 
Hegra historielag 
Heimdal historielag 
Hemne kommune 
Hitra kommune 
Holocaustsenteret 
Holtålen kommune 
Høylandet historielag 
Høylandet kommune 
IKA Trøndelag 
Inderøy museums- og historielag 
Indre Fosen kommune 
Innset historielag 
Jødisk museum 
Klæbu folkebibliotek/historielag 
Kuben (AAKS) 
Kulturkontoret i Malvik 
Kvam historielag 
Leka bygdemuseum 
Leksvik bygdemuseum 
Levanger bibliotek 
Levanger bymuseum 
Levanger kommune 
Lierne bibliotek 
Lierne kommune 
Malvik historielag 
Melhus kommune 
Meråker kommune 
Meråker lokalhistoriske arkiv 
Meråker-musea 
Midtre Gauldal kommune 
MiST v/Museet Kystens Arv 
MiST v/Kystmuseet i Sør-Trøndelag 
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MiST v/Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 
MiST v/Orkla Industrimuseum 
MiST v/Ringve museum 
MiST v/Rockheim 
MiST v/Rørosmuseet 
MiST v/Sverresborg Trøndelag Folkemuseum 
MiST v/Trondheim Kunstmuseum 
Museet Midt v/Kystmuseet i Nord Trøndelag 
Museet Midt v/Norsk sagbruksmuseum 
Mølnargården 
Måneset historielag 
Namdal historielag 
Namdalseid kulturminnelag 
Namdalsmuseet 
Namsos folkebibliotek 
Namsos kommune 
Namsskogan kommune 
Nord-Trøndelag fylkesgalleri 
Norges geologiske undersøkelse - bibliotek 
Norges Hjemmefrontmuseum 
Norsk folkemuseum 
Norsk Radio- og fjernsynsmuseum 
Norsk telemuseum avd, Rørvik 
NTNU UB 
Oppdal kommune 
Oppdal spell-og dansarlag 
Orkdal historielag 
Orkland kommune 
Osen heimbygdslag 
Osen kommune 
Overhalla historielag 
Overhalla kommune 
Ranheim Bydels museum 
Rennebu bibliotek 
Rennebu historielag 
Rennebu kommune 
Rissa bibliotek 
Rissa bygdemuseum 
Røros kommune 
Røyrvik kommune 
Saemien Sijtes 
Singsås historielag 
Skatval historielag 
Skaun kommune 
Skeivt arkiv 
Stiklestad nasjonale kultursenter (SNK) 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Egge museum 
Stiklestad Nasjonale Kultursenter v/Levanger museum 
Snåsa bygdemuseum 
Snåsa kommune 
Soknedal Museums- og historielag 
Sparbu historielag 
Steinkjer kommune 
Stiftelsen Falstadsenteret 
Stjørdal historielag 
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Stjørdal kommune 
Stjørdal museum 
Trondheim Byarkiv 
Tydal kommune 
Tydals museum 
Uthaugsgården museum 
Verdal kommune 
Verdal lokalhistoriske arkiv 
Verran historie- og museumslag 
Verran museum 
Vikna kommune 
Yrjar heimbygdslag 
Ytre Snillfjord Historielag 
Ørland kommune 
Åfjord historielag 
Åfjord kommune 
Ålen bygdemuseum 
Åsen museum- og historielag 

 

Vedlegg 3. Rapporten fra Trøndelagsarkivet 
 
Vedlegg 4. Nåtidens største  arkivskapere i Trøndelag 
Fra Adresseavisen 27.12.201822 

o Odd Reitan Private Holding AS, Trondheim 
o Kvarv AS, Frøya 
o Sparebank 1 SMN, Trondheim 

 

o Lerøy Midt AS, Hitra 
o Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS (NTE) 
o Hent Invest 1 AS, Trondheim 
o Salmar ASA 
o Danica Personforsikring AS 
o Norway Royal Salmon ASA 
o Asko Midt-Norge AS 
o Nardo Bil Holding A 

 

 
22 https://www.adressa.no/pluss/okonomi/2018/12/27/Disse-bedriftene-skaper-
st%C3%B8rst-verdier-i-Tr%C3%B8ndelag-18082956.ece 
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