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Sitatet er hentet fra den såkalte ABM-meldingen, stortingsmelding 22 omarkiv, bibliotek og museum fra 2000
(Kjelder til kunnskap og oppleving. Om

arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid.

St.meld. nr. 22 (1999-2000). Utsagnetspiller på den seleksjonen somkulturarvs institusjonene, deriblantarkivinsti tusjonene, står for når develger ut materiale for bevaring.Meldingen understreker at det er enløpende faglig og kulturpolitiskutfordring at det materialet som blirbevart gir et så dekkende og balansertbilde som mulig av det mangfoldetsom utgjør norsk samfunnslivgjennom tidene. For å få til det,trenger vi å bevare arkivmaterialeskapt av private bedrifter,

institusjoner, organisa sjoner ogenkeltpersoner. Vi trenger å se detteprivat skapte arkiv materialet i sam -menheng med offentlig arkiv -materiale fra stat, fylkeskommuner og kommuner. Bare sånn kan vi få tilsåkalt helhet lig samfunns dokumenta -sjon. Denne artikkelen handler omhvorfor privatarkiv er viktig og ombevarings situasjonen på landsbasis.Men først og fremst handler den om privatarkivarbeidet i Oslo og om hvor mye og hva som er bevart avprivat skapt arkivmateriale her i byen.Med ett unntak er alle illustra sjoneri tidsskriftet er denne gangen hentetfra privatarkiv. Det viser i seg selv det

store mangfoldet og betydningen avmaterialet for en allsidig dokumenta -sjon av samfunnet.
Hvorfor privatarkiv?Samfunnsutviklingen skjer i etsamspill mellom offentlig og privatsektor. Det er derfor umulig å gi et

Tekst: Ranveig Låg Gausdal, Byarkivar i Oslo

HELHETLIG 
SAMFUNNSDOKUMENTASJON

«Å velja ut inneber òg å velja bort; ein
avgjer kva røyster som skal få sleppa til,
og kva røyster som må finna seg i å
verta tagale i den historiske songen.» 

Forretningsgårder ved Sæterkrysset
i front, hvor Nordstrandveien og 
Ekebergveien møtes. Ulvøya og Nordseter
i bakgrunnen. Flyfoto fra Widerøe 1967. 
A-20027/Uc/0001/1624

Hestevogn i 1935 ved 60-årsjubileet for
Kristianias første sporvogn. Fotograf
ukjent. A-40202/Uaa/0002/037

Taxi: En engasjert gjeng fra bedrifts-
idretten i Oslo taxi AS utenfor tennis-
senteret på Hasle ca. 1989-1990. 
Fotograf ukjent. A-10444/Ua/0001/001

«Gros Chagrins», Nordic
Black Theatre teaterforestil-

ling av Courteline-Petruzzi
på Parkteateret. Foto:

Astrid Hals. 
A-10419/Ua/0028/001



TOBIAS 2015 |  OSLO BYARKIV 5



6 TOBIAS 2015 | OSLO BYARKIV

dekkende og helhetlig bilde av sam -funnet uten at arkivmateriale fraprivat samfunnssektor er bevart. Deter arkivsektorens oppgave nettopp åbevare og gi publikum tilgang til enmest mulig allsidig dokumentasjonav samfunnet. Likevel har sektoren istor grad fokusert på arkiver skapt avstaten, fylkeskommuner og kom -muner.For eksempel i et lokalsamfunnsom er etablert og utviklet rundt en større industribedrift, vil arkiv -materialet etter denne bedriftenvære helt vesentlig for å forstå

stedets historie. Bedriften vil ha hatten aktiv rolle i rekruttering avarbeidskraft og slik sett ha ført folk til stedet. Den vil gjerne ha stått forbygging av boliger og kanskje sam -funnshus, skole, veier osv. Kanskjehar den stått for fritids- og kultur -tilbud. Da vil bedriftens arkiv være enlike viktig eller viktigere kilde tilstedsutvikling, befolknings utvikling,institusjoner og enkelt personers livog virke som kommu nens arkiv ellerstatlige arkiv. Slik som i dette eksempelet pekesdet gjerne på privatarkivenes kultur -

historiske verdi, og ofte som ensærlig viktig kilde til lokal historie.Men offentlige og private arkiver måogså ofte brukes i sammenheng somdokumentasjon av enkeltpersonersrettigheter og interesser. Privatebarnehjems institusjoner har foreksempel i stor grad utført tjenesterpå vegne av kommuner. Enkelt -individer som har vært i befatningmed barnevern vil kunne væreavhengig av at arkiv materiale fraprivate barnehjem er bevart for åkunne få klarhet i eget livsløp ogeventuelle rettigheter til erstatning.

Luftfoto Majorstua 1987. Foto Fjellanger Widerøe. A-40202/Ua/0012/028
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Men det finnes ikke lov hjemlet kravtil at private institusjoner sombarnehjem skal skape dokumenta -sjon eller til at privat skapt arkiv -materiale skal bevares i arkivinstitu -sjoner. Det har i mange tilfeller storekonsekvenser for enkeltpersonersrettssikkerhet.Erkjennelsen av privatarkivenesverdi har gjort at de politiskesignalene på arkivfeltet de siste partiårene har gått i retning av å styrkearkivsektorens innsats med arkiv fraprivat sektor. ABM-meldingen blefulgt opp med tilsvarende signaler iden såkalte Kultur meldingen i 2003
(Kulturpolitikk fram mot 2014.

St.meld. nr. 48 (2002-2003)):
«Som ein utviklingsstrategi på

arkivområdet må det i større grad

enn hittil siktast mot å bevara og

formidla eit breiare spekter av arkiv,

for å leggja til rette for heilskapleg

dokumentasjon av samfunns -

utviklinga». I stortingsmeldingen om arkiv fra 2013 (Meld. St. 7 (2012–2013)Arkiv) er en mer balansert innsatsmed arkiv fra offentlig og privatsektor et hovedperspektiv.Arbeid med arkiv etter privatebedrifter, institusjoner, organisa -sjoner og personer er altså en viktigforutsetning for en allsidig og hel -het lig dokumentasjon av samfunnet.

Derfor er det av gjør ende for arkiv -institusjonenes mulighet til å tilbybrukerne et godt kildegrunnlag. Deter dess uten i tråd med tydeligepolitiske signaler de siste par ti -årene.
Bevaringssituasjonen på

landsBasisHvordan er det så med balansen isamfunnsdokumentasjonen ipraksis? Utredningen Samtidens

arkiver – fremtidens kildegrunnlag

fra 1987 (NOU 1987:55) la til grunnat det da var bevart ca. 10 000hyllemeter privatarkiv i Norge. Talleter usikkert, og mest sann synlig littfor lavt, men gir likevel en antydningom nivået. I følge Statistikk for arkiv

2013 var det ved utgangen av åretsikret ca. 103 000 hyllemeter privatearkiver. Vi står altså overfor en ti -dobling de siste to-tre tiårene. Særlighar innsatsen vært styrket den sistetiårsperioden. Men til tross for tidoblingen,utgjorde ikke den samlede mengdenprivatarkiv i norske bevarings -institusjoner mer en ca. 21 prosenti 2013. Det er altså et stykke igjen tilvi har en balansert bevaringssitua -sjon. Men det ser nå ut til at til -veksten av privatarkiv de siste årenehar vært like stor som veksten ihenholdsvis statlige og kommunale

arkiv. Det må leses som et klartuttrykk for større for ståelse forbetydningen av privat arkiv og enendring i institu sjonenes priori -tering. Mens Riksarkivet og stats arkivenehar lovpålagt ansvar forå bevarearkiv fra statsforvalt ningen og dekommunale arkiv institusjonenetilsvarende for arkiv fra kommunalsektor, finnes det ikke noe lovpålagtkrav om be varing av privatarkiv. Deter etab lert noen svært få institu -sjoner som har forvaltning avprivatarkiv som eneste oppgave.Ellers er situasjonen preget av atmange institusjoner bidrar, menuten at oppgaven har første eller høyprioritet, og ofte uten at aktivitetener tilstrekkelig finansiert av opp -dragsgiver. Ansvaret er altsåpulverisert på en annen måte ennfor offentlig arkivmateriale, oginnsatsen fragmentert. I dennesituasjonen blir planarbeid og avtaltarbeidsdeling av ekstra storbetydning. Det samme gjelderøkonomiske støtteordninger.
privatarkiv i oslo – mye og

variertEn stor del av den økte innsatsenmed privatarkiv har foregått lokaltog regionalt – i kommunale ogfylkeskommunale arkivinstitu sjoner,
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museer og andre institu sjoner. I Oslo er det etablert et nettverk forprivatarkiv av 14 kulturinstitusjonermed statlig, kommunal eller privatforankring. Alle har som en prioritertoppgave, de fleste rett nok som en avmange andre oppgaver, å bevare oggjøre tilgjengelig privat skapt arkiv -materiale. For noen år siden etab lerteRiksarkivaren og Kulturrådet i felles -skap et nettverk av såkalte fylkes -koordinerende institusjoner som skalkoordinere arbeidet med privatarkivi det enkelte fylke. I Oslo er det Oslobyarkiv som har denne rollen.Hvordan står det så til med arkivfra privat sektor i Oslo? Det ervanske  lig å fastslå et helt presist tall,men vi kan regne med at Oslosprivat arkivbestand er på 15 000-20 000 hyllemeter, fordelt på mellom7 000 og 9 000 enkeltarkiv. Dette er

basert på innrapportering til By -arkivet fra de 14 institusjonene inettverket. Dette er den langt størstebestanden av privatarkiv i noe fylke iNorge. Nå er jo også Oslo det fylketmed størst innbyggertall, men også iforhold til innbyggertallet ligger Oslogodt an. Med utgangspunkt i arkiv -statis tikken for 2014 og folketall, erdet i Oslo bevart 0,05 hyllemeterprivat arkiv pr innbygger, godt foranHordaland på andre plass, med 0,03.Oslos riksdekkende institusjoner –både Riksarkivet, Nasjonalbiblio teketog flere museer - forsterker i storgrad styrkeforholdet. Materialet er både bredt og variert.Sett i lys av at privatarkiv ikke er enlovpålagt oppgave, må man kunnekonkludere med at bestanden i Osloer god, både i mengde og bredde.Samlingene utgjør en viktig historisk

kilde og er en vesentlig bestanddel ien samlet dokumentasjon av Oslo. Til tross for bredde og mangfold,varierer det selvsagt hvor godt uliketyper av privat virksomhet er repre -sentert. Om man sorterer antall arkivpå ulike kategorier, viser det seg at ca. 21 prosent av privat arkivenestam mer fra nærings virksomhet ogbedrifter, mens hele 55 prosentstammer fra organisasjoner ellerstiftelser. Bare ca fem prosent erskapt av private institusjoner, mens19 pro sent stammer fra privat -personer, familier og annet.
Hva Består oslo-materialet

av?Det er bevart flere store industri arkivi Oslo. Kjente eksempler er Ringnesbryggeri, Bjølsen Valse mølle,Christiania Spigerverk og Akers

Billett kjøpes på trikken. Fotograf
ukjent. A-40202/Ua/0013/046

Vinter på Linderud i 1966. Fotograf ukjent. A-20027/Uc/0001/1561
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mekaniske verksted. Den gamleindustrivirksomheten langs Akerselvamå kunne sies å være ganske godtdekket. Likevel er det bevart for litemateriale om man tenker på denomfattende industri virksomhetenOslo har hatt. For eksempel hadde det vært svært interessant å få sikretmateriale etter viktige hjørnesteins -bedrifter i Groruddalen. Oslo har videre hatt en mengdesmå og mellomstore bedrifter, ogdisse har etterlatt seg lite materiale.Det finnes unntak, som for eksempelarkivet etter Grorud Jernvarefabrikk iOslo byarkiv, men vi bør jakte på sporav detalj- og småhandel, slaktere,bakerier, fiskehandlere, frisører oglokale håndverks bedrifter. Gamle Aker herred var landetsmest folkerike landkommune oghadde hovedvekt på jord- og skog -

bruk da den ble innlemmet i Oslo i1948. Likevel har vi lite arkiv materi -ale som dokumenterer gårdsdrift ogandre primærnæringer i det som nåer Oslo. Forhåpentligvis kan sys -tematisk innsamling fortsatt reddenoen flere arkiv fra gårdsdrift i Aker?Foreløpig har Osloinstitusjonenelite kilder til helt sentrale næringersom bank, forsikring, eiendom,reiseliv, advokatpraksis, helse -tjenester og markedsføring. Detfinnes noen brokker fra serverings-og overnattingsbransjen, foreksempel arkivet fra Club 7 iArbeiderbevegelsens arkiv ogbibliotek, Dovrehallen i Nasjonal -biblioteket og noen minner etterRestaurant Blom i Oslo byarkiv, menher bør det arbeides for å sikre mermateriale. Kulturbedriftene er bedrerepresentert. 

Godt over halvparten av privat -arkivene kommer fra organisasjonerav ulike slag, og dette materialetdekker mange ulike temaer. Det erbevart mye materiale fra interesse -organisasjoner og politiske organi -sasjoner og partier. Likevel er det hullsom bør fylles, og vi bør jakte påmateriale fra veldedighetsorgani sa -sjoner, avholdsbevegelse og kvinne -foreninger. Når det gjelder religiøse organi -sasjoner, finnes det mye materiale fraulike kristne organisasjoner. Oftegrenser disse virksomhetenes arbeidmot helse og velferd. Oslo byarkiv harfor eksempel arkivet etter den kristne,rusforebyggende organisa sjonen BlåKors. For andre religioner er det førstog fremst Jødisk Museums storearkivsamling fra jødiske organisa -sjoner som er framtredende. Det er

Rockere med amcar foran Møllergata 
19 i 1980-1981. Foto: Åsmund Lindal. 
A-70013/Um/0001/015

Punkere i Oslo sentrum 1980. Foto: 
Åsmund Lindal. A-70013/Um/0001/013

Utsikt mot slottet. Foto: Giovanni Trimboli.
A-70036/Ua/0011/010
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ønskelig å supplere dette områdetslik at materialet blir mer dekkendefor ulike religiøse grupper i det fler -kulturelle Oslo. I det hele tatt er detønskelig å styrke innsatsen mot ulikeminoriteter og også ha søkelys påkjønnsbalanse i samlings strategiene.Den organiserte fritiden errepresentert med arkiv fra mangeforskjellige virksomheter. TorshovSjakklubb og Oslo seilforening iStats arkivet, Den venskabeligeforening og IK Christiania Roklub iOslo byarkiv er bare noen eksem pler.Likevel ser det ikke ut til at fritids -organisa sjonene har samme bevisst -het om arkivenes betydning som vifinner innenfor det organi sertearbeidslivet og interesse organisa -sjonene, og vi kan godt ønske ossmer materiale fra organisasjonersom kor, korps, orkester, dans ogspeiderbevegelse osv.Når det gjelder personarkiv, liggerhovedtyngden på politikere og andre samfunnsaktører og kultur -personligheter. For å kompletteresamlingen av personarkiv er detønskelig å sikre arkiv fra enkelt -personer og familier som harmarkert seg innen bypolitikken, samt i kultur- og næringsliv i byen.

Hva nå?Når det gjelder videre arbeid, er detselvsagt viktig å tette noen av dehullene som er beskrevet over, i dengrad det finnes materiale som ikkehar gått tapt. Minst like viktig er detimidlertid å være klar over vesent -lige trekk i utviklingen av Oslo somby nå, slik at man kan være føre var i forhold til å sikre seg dokumenta -sjon fra aktivitet som vi i dag vet atpreger byen.Utviklingen i Oslo følger stor -byenes utvikling generelt, nemlig en nedbygging eller utflytting avindustribedrifter, og en stor vekst ikonsulent- og tjenestenæringene.Stadig flere private aktører utførertjenester på vegne av det offentlige.Dette gjelder både for helse ogvelferdssektoren, og for teknisketjenester slik som for eksempelrenovasjon og parkdrift. I 2013 gikk38 prosent av barna i Oslo i privatebarnehager, som ikke omfattes avarkivloven og derfor ikke plikter å ta vare på sine egne arkiv. Dette for -sterker behovet for å styrke inn -satsen overfor private aktører ogmed privatarkiv.Overnatting, servicenæringene ogkultur- og underholdning vokser, ogavspeiler den generelle dreiningen

i samfunnet. De største vekst -områdene er innen tjenesteyting, og særlig personlig tjenesteyting.Også her er arkivdekningenforholdsvis svak. Kunstneriskvirksomhet og underholdning er isærstilling som vekstnæringer, menogså andre virksomheter somrelaterer til fritid er i stor fremgang,særlig medlemsorganiserte aktivi -teter. Altså er det viktig å ha et særlig fokus på disse områdene.En stadig større andel av Oslosbefolkning har innvandrerbakgrunn.Dette gjelder i dag litt over 30prosent av byens befolkning. I mars2015 hadde Enhet for Mangfold ogIntegrering i Oslo kommune regist -rert 267 innvandrer organisasjoner i Oslo. Kun en håndfull av disse haravlevert arkiver.For at ikke hullene i fremtidenskildegrunnlag skal bli like store somde vi står overfor i dag, er det viktigå følge næringsutvikling og sam -funns utvikling for øvrig tett, og setteressurser inn på å skape og bevarearkivmateriale som gir oss en hel -hetlig dokumentasjon av det sam -funnet vi lever i. Uten privatarkiv eren balansert dokumentasjon avhelheten umulig. •
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Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag (NOU 1987:55)
Statistikk for arkiv 2013, Kulturrådet 2014 http://www.kulturradet.no/documents/10157/2931b9c4-88a8-4645-b046-5e90060455e8
Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver.  ABM-skrift nr. 40. ABM-utvikling, Oslo 2007

Lover og regler om privatarkiv
Arkivloven av 4. desember 1992 nr. 126
er en generell lov som stiller sterke
krav til arkivdanning og arkivbevaring
for offentlige organ. Privatarkiv gis
ikke slikt formelt vern. Det stilles ikke
krav til arkivdanning, men for et privat
rettssubjekt som mottar faste offentlige
driftstilskudd, har fullmakt til å treffe
enkeltvedtak eller utferdige forskrifter,
kan Riksarkivaren stille slike krav. Det
stilles heller ikke krav til oppbevaring. 

I følge § 13 skal Riksarkivaren holde
oversyn over verneverdige privatarkiv
og føre register over privatarkiv som er
ivaretatt av offentlige og private depot-
institusjoner. Med hjemmel i § 14 
Retningsliner er det utarbeidet
Retningslinjer for arbeidet med privat-
arkiv.

Retningslinjene ble fastsatt med 
virkning fra 10. april 2002. De skal
sikre at arbeidet med privatarkiv ut-
føres planmessig og systematisk, og at
depotinstitusjonene følger allmenne
arkivfaglige prinsipper og rutiner. 

Privatarkiv som forvaltes av offent -
lige arkivinstitusjoner underlegges
samme klausulering med hensyn til
personvern som offentlige arkiv, i
henhold til forvaltningsloven og
personopplysningsloven.

FAKTA

Rodeløkka: Tyggegummi tygges 
på Rodeløkka i 1981-1982. 
Foto: Åsmund Lindal. 
A-70013/Um/0001/001
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Arkivinstitusjoner kan oppfylle sam -funnsmedlemmenes demokratiskerettigheter om dokumentasjon oginnsyn, de kan bidra til samfunns- ogidentitetsforståelse, og de kan tilføreen dimensjon til vanlige folks liv vedå øke deres mulighet for utforskningav og forståelse for fortida. De erinstitusjoner som tar fortida medinn i framtida. I arkivene kan duforeta en tidsreise. Du kan opplevehva mennesker av kjøtt og blodskrev, tenkte og gjorde for 50, 100eller 200 år siden. Men hva slagsarkiv bevares?De fleste arkivinstitusjoner i dager etablert for å sikre bevaringen avdet offentliges arkiv, arkiv etterstatlige, kommunale og fylkes -kommunale virksomheter.  Arkiv

etter privat virksomhet i organisa -sjoner, bedrifter, institusjoner ogetter enkeltpersoner - såkalteprivatarkiv - blir i mye mindre gradsystematisk tatt vare på, selv omarbeidet er blitt vesentlig styrket de siste åra. Privatarkivfeltet er et nestenuregulert felt fordi det er opp til hverenkelt aktør eller arkivskaper iprivat sektor om deres historiskearkiv tas vare på. Arkivinstitusjoner,museer og enkelte bibliotek tar varepå en del privatarkiv. Men klartbevaringsverdige privatarkiv finshos private arkivskapere og hosprivate samlere uten at allmenn -heten noen gang vil få tilgang til det,og mye er gått tapt og vil gå tapt.Særlig er materiale som er elek -

tronisk skapt utsatt. Det gir oss etfattigere samfunnsminne som ikkegjenspeiler samfunnet som helhet.
integrerte deler av

samfunnets HukommelseStatlige, kommunale og private arkiver integrerte deler av samfunnetshukommelse. Disse arkivene utfyllerog belyser hverandre - både somgrunnlag for forskning, historie -forståelse og enkeltmenneskersrettigheter. Private og offentligearkiv må ofte brukes i sammenhengnår vi skal finne relevantdokumenta sjon. Et eksempel er alleerstatningssakene etter opphold påbarnehjem. For å dokumentere slikeopphold er det behov for å se påstatlige arkiv, arkiv etter det kom -

Historikeren Edvard Bull d.y. har sagt det godt:  «Alle har rett
til ei fortid!» Arkivinstitusjoner er med på å avgjøre om de får
det. De er viktige samfunns  institusjoner som bestemmer
hvilket kildemateriale framtida vil få. 

Tekst: Ellen Røsjø, prosjektleder Prosjekt for helhetlig samfunnsdokumentasjon (SAMDOK), Riksarkivet 

«ALLE HAR RETT TIL EI FORTID!»

Arkivinstitusjoner er med på å avgjøre
hvilket kildemateriale framtida vil få. 
A-10353_U001_057 Jøtul
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munale barnevernet og privatebarnevernsinstitusjoner.Utfordringen er at arkiv etter deprivate barnehjemmene i storutstrekning ikke er bevart. Tar vibare systematisk vare på det offent -liges arkiv, gjør vi samfunnetshukommelse svært mangelfull, ogviktig rettsdokumentasjon ogkulturhistorisk dokumentasjon går tapt. Arkivloven slår i formålsparagrafenfast at formålet med loven er å«tryggja arkiv som har monalegkulturelt eller forskingsmessig verdeeller som inneheld rettsleg eller

viktig forvaltningsmessig doku -mentasjon, slik at desse kan vertatekne vare på og gjorde tilgjengelegefor ettertida». For å tjene detteformålet etablerer loven et systemder offentlige organ blir pålagtarkivplikt og Riksarkivaren blir gittbestemte fullmakter som skal sikreat disse arkivene blir bevart.Formålsparagrafen omtaler arkivgenerelt, uavhengig av om de erskapt av offentlige eller privateaktører. Men virkemidlene i lovengjelder i praksis bare for offentligearkiv. På privatarkivfeltet er denesten ikke til stede. 

HelHetlig

samfunnsdokumentasjon I november 2012 fikk vi for førstegang i Norge en egen stortings -melding om arkiv. Dette førte ogsåtil en debatt og merknader iStortinget. Alle politiske styrings -dokumenter siden 1987 somomtaler arkiv, sist stortingsmelding7 Arkiv fra 2012-2013 (også kaltArkivmeldingen) understreker atmålet for arkivpolitikken er enhelhetlig samfunnsdokumentasjon.Denne framhever at arkiv fra statlig,kommunal og privat sektor utfyllerhverandre og dokumenterer sam -

Opphørssalg hos H. P. Kjærvik i Thorvald Meyers gate 55 på Grünerløkka på
1980- eller 1990-tallet. Både fotograf og avbildet forretning er del av den
private sektoren. Foto: Thoresen, Rolf. A-10505/Ub/0001/206

Privatarkivene utgør en viktig del av å danne
en helhetlig samfunnsdokumentasjon. 
A-10353_U001_057 Jøtul
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funnet fra ulike vinkler og ståsteder.Meldingen og et samla Storting iden påfølgende debatten påpekte atprivat samfunnssektor er klartunderrepresentert i det samledearkivmaterialet som er tilgjengelig.Dette har vært et hovedtema vedalle høve der arkivpolitikk har værtbehandlet i Stortinget.  Riks -arkivaren ble bedt om, i samspillmed andre viktige aktører påarkivområdet, å konkretisere måletom at arkiv fra privat sektor skalvære tilfredsstillende representert i en helhetlig samfunnsdokumenta -sjon. Det ble som en oppfølging avStortingsmeldingen om arkivopprettet et prosjekt kalt SAMDOK– som står for samla samfunns -dokumentasjon - med flere del -prosjekt for privatarkiv, arkiv i e-forvaltning og kommunale arkiv. I SAMDOK privatarkiv har Riks -arkivaren, Kulturrådet, Landslagetfor lokal- og privatarkiv (LLP),Norsk arkivråd, Kommunenessentralforbund (KS), Interkom -munalt arkiv (IKA) Møre ogRomsdal og Arbeiderbevegelsensarkiv og bibliotek vært repre -sentert. Gruppa leverte utredningen«En helhetlig samfunnshukom -melse» til Riksarkivaren 31.12.2014hvor arkivmiljøets vurderinger,

anbefalinger og ønsker for privat -arkivfeltet presenteres. Noen hovedutfordringer forprivatarkivarbeidet gjør det ekstraviktig å styrke og koordinere inn -satsen på feltet. Det gjelder å fåsamlet inn etterslepet av viktigeprivatarkiv på papir, særlig bedrifts -arkiv. Magasinplass mangler.Metodikk for å bevare elektroniskskapt arkivmateriale fra privatsektor trengs. Antakelig økermengden materiale som stammerfra privat sektor i samfunnet fordiså mange offentlige oppgaver nå ersatt ut til private.Rettsdokumentasjon skapt av slikeprivate aktører er ikke underlagtarkivloven, hver enkelt kommunemå sørge for å avtale det. Dette erdet altfor lav bevissthet om. Sistmen ikke minst gjelder det å fåutarbeidet regionale og nasjonalebevaringsplaner, herunder sektor -vise bevaringsplaner som serprivate og offentlige arkiv samlet.Høsten 2015 utarbeidet Riks -arkivaren på dette grunnlaget en ny strategi for privatarkivarbeidet i Norge. Den peker på to hovedgrep:For det første en tydelig arbeids -deling i sektoren og mellom forvalt -nings  nivåene, bedre samordning ogeffektiv systematisering. For detandre tilførsel av flere ressurser til

privatarkivfeltet samlet sett fra stat,fylker, kommuner og større innsatsav midler fra privat næringsliv ogorganisasjoner.
Harde fakta –

arkivstatistikk målt i

HyllemeterI følge arkivstatistikken for 2014 ertotal arkivmengde som utgjøres avprivatarkiv på 109 801 hyllemeter.Det utgjør ca. 22 prosent av dentotalt bevarte bestanden fraoffentlig og privat sektor. Dette eren økning fra anslåtte ca. 5 prosent i1987 (NOU 1987:35). Andelen var13,5 prosent for arkivstatistikkensførste år i 2007. Da omfattetstatistikken 33 institusjoner.Arkivinstitusjoner bevarer nesten74,6 prosent av det totalt bevarteprivatarkivmaterialet – heravArkivverket 34 999 hyllemeter(31,9 prosent), kommunalearkivinstitusjoner 26 777 (24,4prosent) og andre arkivinstitu -sjoner 13 166 (12,9 prosent).Museer bevarer 21,3 prosent ogbibliotek 4,1 prosent.Det er i antall enkeltarkiv bevartet langt høyere antall privatarkivenn offentlige arkiv. Men mangearkiv er svært små, og vi vet atmange bevarte arkiv kun består avdeler av arkiv eller brokker av arkiv.
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Det er store mangler og skjevheter isammensetningen av det som erbevart både geografisk og sektor -messig, og digitalt skapte privat -arkiv er så å si ikke bevart.Privatarkiv bevares i til sammen138 bevaringsinstitusjoner - 49arkivinstitusjoner, 55 museer og 34bibliotek. Mengden i institusjonenevarierer fra 1 hyllemeter til Riks -arkivets 17 112 hyllemeter. Det errelativt få institusjoner av en viss

størrelse. De største er Riksarkivetmed ca. 17 112 hyllemeter (hvoravca. 5000 hyllemeter fra bedrifter),Bergen byarkiv/Lokalhistorisk arkivi Bergen med ca. 9 585 hyllemeter(hvorav ca. 3200 hyllemeter frabedrifter) og Arbeiderbevegelsensarkiv og bibliotek med ca. 7 280hyllemeter. Til sammenlikning harCentrum för Näringslivshistoriabevart ca. 60 000 hyllemeter frabedrifter og næringsorganisasjoner

i Sverige og Centralarkivet förFinlands näringsliv i Finland 28 500hyllemeter. 
støtteordning for

privatarkiv for å Bøte på det

skjeve kildegrunnlaget?I Stortingsmelding 22 fra 1999-2000Kjelder til kunnskap og oppleving.Om arkiv, bibliotek og museum i eiIKT-tid, den såkalte «ABM-meld -ingen», meldte Kultur- og kirke -

«Harde fakta». Privatarkiv utgjør en liten, men viktig del av de offentlige 
arkivenes samlinger. Foto fra Jøtuls jernstøperi, samtidsdokumentasjon 1982. 
A-10353_U001_057 Jøtul

Bevaringsarbeidet må for elek tronisk
skapte arkiv starte tidlig.
Foto: iStockphoto
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departementet at det ville bli opp -rettet en støtteordning for privat -arkiv:
Dette må sjåast i samenheng med at

det er naudsynt med ei noko sterkare

satsing på privatarkiv for å unngå at

vi vert sitjande att med eit skeivt

kjeldegrunnlag for innsikt i norsk

samfunnsliv… (St.meld. nr. 22, 1999 –

2000, s. 110). Midlene lot vente på seg. Medgrunnlag i ABM- rapporten TILKILDENE!  Fra 2007 ble støtte -ordningen for privatarkiv innført påstatsbudsjettet for 2010. Ordningenble tilført 2 millioner kroner.
samordning og BeHov for

styrket innsatsStøtteordningen for privatarkiv vir -ket så bare i fem år. Mange prosjektsom ABM-utvikling/ Kulturrådet harfunnet støtteverdige, har ikke fåttstøtte på grunn av den svært be -grensede størrelsen på ordningen.Samlet er det kommet inn 211søknader lydende på 72,6 millionerkroner. Det er gitt støtte til 111prosjekt med 16 millioner kroner(6 millioner ekstra har vært tilført fragenerelle prosjekt- og utviklings -midler for arkiv og museum). Det ergrunn til å regne med at det ville værtsøkt om støtte til flere støtte verdigeprosjekt dersom søkerne visste det

kunne være en sjanse for å få midler. Istatsbudsjettet for 2015 er ordningeni praksis utradert. Til tross for begrensningene i virke - tid og ressurser, må resultatene avstøtteordningen sies å være gode.Eksempler på virksomhet somstøtten har gjort det mulig å bevarearkiv etter er snekkermestrene Chr.og Alf Knag i Bergen, Folldal Verk,Halden bomullsspinneri og veveri,Vesteraalens Damskibselskab, vær -eierfirmaet L. Bergs Sønner, hval -fangstarkiv, Blå Kors, Oslo Hospital og Christian Radich. Arkivene kanberette om industrier, håndverk,yrker, lokalsamfunn, sosial-, arbeider-og kvinnehistorie.  Det er likevel ikke tvil om at det er langsiktig målrettet innsats påprivatarkivfeltet, der institusjoner hardefinert privatarkivbevaring som ensentral oppgave og har arbeidet overtid med feltet, som har ført til de mestsynlige resultatene i form av mengdemateriale bevart og en viss repre sen -ta  tivitet for regioner eller sektorer. 
nasjonal koordineringFor å få bedre samordning og løftefagnivået, etablerte Riksarkivaren ogABM-utvikling i 2003 et  lands     dek-  kende nettverk av koordinerings -instanser for privatarkivarbeidet somble satt i verk i 2004. Riksarkivet er

nasjonal koordinator. Tanken bak defylkeskoordinerende institusjonenevar at det skulle komme på plass enbetydelig støtteordning. Modellenmed fylkeskoordinerende institu -sjoner har ikke fungert slik tankenvar. Midlene uteble, det er ikke stiltklare krav til oppgaver og rapporte -ring (og det kan vanskelig stilles kravuten dedikerte midler til arbeidet),også oppfølgingen kunne vært bedre.Men det er gitt støtte til flere sam -handlingsplaner, og Aust-Agder ogNordland lager nå bevaringsplaneretter metodikken utviklet i SAMDOKprivatarkiv.I innstillingen fra Stortingetsfamilie- og kulturkomité omarkivmeldingen skrev komiteensmedlemmer fra Fremskrittspartiet,Høyre og Kristelig Folkeparti:
Disse medlemmer mener tilskud -

dene til arbeidet med de private

arkivene bør styrkes i årene som

kommer. (Innst. 243 S (2012–2013) De pekte også på viktigheten av åstarte dokumentfangsten i arkiv -danningen. Dokumentfangst inne -bærer å identifisere arkivverdigedokumenter, «fange dem opp» ogarkivere dem, det vil si atdokumentene tilføres metadata(registreres) og fryses (arkiveres),slik at både dokumentet og til -hørende metadata er ufor anderlig. 
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Bevaringsarbeidet må i våre dager starte tidlig (det vil siunder arkivdanningsfasen med elektronisk skapte arkiv).Dersom vi skal være i stand til å ta vare på privatarkivenefor framtida, må vi jobbe proaktivt. Det gir oss en ekstrautfordring i forhold til planlegging, avtaler og verktøy. Vier avhengig av at arbeidet med privatarkiv nå får en godansvarsdeling og samordning mellom forvaltningsnivåeneog blir bedre systematisert med mer avklarte oppgaver forplanarbeid og styrking av koordinerings- og utviklings -oppgavene i Arkivverket og stimulering av fylkesvisebevaringsplaner og for enkelte sektorer. Tilførsel av flere ressurser til privatarkivfeltet samletsett fra stat, fylker, kommuner og næringsliv er heltnødvendig. Til sammen vil dette gi en positiv utvikling,nemlig en mer helhetlig samfunnsdokumentasjon på siktog «alle vil få rett til ei fortid!» •
Sårbare lagringsmedier. Flere avleverte elektroniske
privatarkiv til Riksarkivet. Foto øverst: Ellen Røsjø

Digitalt depot, det vil si rekker med harddisker for langtids-
bevaring. Rundt foto: Colourbox

Bevaringsarbeidet må i våre dager starte tidlig. For elek -
tronisk skapte arkiv vil det si under arkivdanningsfasen. 
Foto nederst: Colourbox

litteratur og trykte kilderABM-skrift nr. 40 (2007): TIL KILDENE! Kartlegging av regionale
og lokale arkiver 
Arkiv. Meld. St. 7 (2012–2013) Kulturrådet, Arkivstatistikk 2008 - 2013, Arkivverket 2014
Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag. Arkivverkets
presserende oppgaver, NOU 1987:35Røsjø, E. m.fl. (2015): En helhetlig samfunnshukommelse, identifisert på Internett 01062015,http://samdok.com/2015/01/29/en-helhetlig-samfunnshukommelse/
Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum
i ei IKT-tid. St.meld. nr. 22 (1999-2000
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Det norske samfunnet kjennetegnes av en blandingsøkonomi,
der verdiskapning og rettferdig fordeling av samfunnsgodene
sikres gjennom samspill mellom offentlige institusjoner og
næringslivet. De enkelte bedrifter er grunnleggende institu-
sjoner i dette systemet. 

HVORFOR ER BEDRIFTSARKIVENE VIKTIGE?
Tekst: Vidar Øverland, seniorrådgiver ved Riksarkivet
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Bedriftenes arkiver er kilder både tilå forstå den historiske utviklingen ilokalsamfunnene og nasjonalt. Flereav våre store industribedrifter harvært og er i mange tilfeller selvebærebjelken i det økonomiske,sosiale og ofte også det kulturelle livi lokalsamfunnet eller i en størreregion. Bedriftshistorie gir informa -sjon til å forstå hvordan samspilletmellom eiere, ledere og ansatte harforegått over tid. Den gjør det muligå studere entreprenørskap oginnovasjon, organisasjonsutvikling,strategi og markedsføring. Det «historiske» arkivet til enbedrift er også viktig for bedriftenselv, som dokumentasjon påforretnings messige prosesser,etterrettelighet med videre, og har

betydning langt utover den enkeltevirksomhets markeringsbehov iforbindelse med et jubileum ellerlignende. For den enkelte bedriftdreier historien seg om identitets -følelse og forståelse av sin egen arv,selv om den skulle være problema -tisk. Dersom en bedrift sliter medproblemer, kan svaret nettopp ligge i nedarvete tradisjoner. Det er jofaktisk slik at også for bedriftengjelder et praktisk behov for «enhukommelse». Arkivene kan fortellenoe om travelheten i bedriften, og deer viktige for bedriftskulturen.Arkivene kan også ha betydning somdokumentasjon på en bedrifts rykte. Bedriftsarkivene kan altsåinneholde materiale som kan få storbetydning for både samfunnet og

den enkelte. Her finnes dokumenta -sjon av ansettelsesforhold, praksis,helse, yrkesskader og pensjons -grunnlag. Opplysninger om produk -sjonsprosesser og behandling avindustriavfall kan få betydning forplassering av ansvar og løsning avsenere miljøproblemer. Følgen avkonkurser og nedleggelser inæringslivet, salg og fusjoner/ -fisjoner kan bli at viktig samfunns -dokumentasjon går tapt. Det er enstor utfordring å forhindre at detteskjer. 
få Bedriftsarkiver er BevartRiksarkivaren har et overordnetansvar for å sikre en helhetligsamfunnsdokumentasjon i Norge,både for offentlig og privat sektor.
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Dampmaskin produsert i 1903, 
Privatarkiv 1817 Thunes Mekaniske
Verksted / Thune-Eureka, eske U 13

Bevaring av offentlige arkiver ergodt ivaretatt gjennom lovverket.Bevaring av arkiver fra privat sektormå baseres på et godt samarbeidmellom mange parter. Offentligemyndigheter må ta sin del avansvaret, men vi er avhengig avmedvirkning fra private arkiveiere.Dette gjelder alle slags privat -arkiver, men den økonomiske krisen har altså gjort situasjonen for bedriftsarkivene akutt.Dessverre er bevaringsarbeidet i

forhold til bedriftsarkiver drevet litesystematisk og planmessig i Norge.Det er bevart svært få bedrift s -arkiver. Målt i hyllemeter utgjørbevarte bedriftsarkiver knappe tiprosent i forhold til mengden avoffentlige arkiver som er bevart.Sammenlignet med våre nabolandkommer vi svært dårlig ut. 
større og mer profesjonelle

institusjonerDe papirbaserte bedriftsarkivene er

ofte voluminøse og krever gjernebetydelig magasinplass. Manglendemagasinplass har i seg selv vært envesentlig hindring for økt bevaring avbedriftsarkiver og har ført til ad hoc-løsninger.Bedriftsarkivene er i tillegg til åvære store, også gjerne kompliserte isin struktur. Det kreves faglig profe -sjonalitet i forhold til ordning,katalogisering og tilgjengeliggjøringpå annen måte.Utfordringer knyttet til elektro niskskapte bedriftsarkiver krever til delshøy faglig kompetanse på arkiv -danningssiden og i forhold til«høsting», tilgjengeliggjøring og ikkeminst i forhold til sikker lang tids -lagring. Det skal heller ikke forventesat små museer og andre institusjonerder privatarkiv arbeidet utgjør enliten del av institusjonens virksom -het, skal investere i stillinger, kompe -tanse og nødvendig utstyr, og etab -lere rutiner for mottak og bevaring av digitalt skapte arkiver.Det er et økende krav om digita -lisering av tradisjonelle papir -dokumenter, fotografier, lydopptak ogfilm. Det kan neppe forventes at alleer i stand til å håndtere utford ringer
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litteraturLange, Vilhelm og Øverland, Vidar (2010):«Næringslivsarkiver i en økonomiskkrisetid», I: Nordisk Arkivnyt 2/2010Øverland, Vidar (2014): «Bedriftsarkiverkap. 6», I: En helhetlig samfunns-
dokumentasjon. Utredning levert 
Riksarkivaren 31.12.2014, Delprosjekt privatarkiv Samdok

aker asas arkiver / tHunes

mekaniske verksted 

Riksarkivet har nylig tatt imot

arkiver etter en rekke store Oslo-

bedrifter fra konsernet Aker ASA.

Det dreier seg om Kværner Brug,

Thunes Mekaniske Verksted, Thune

Eureka, Moss Rosenberg, Akers

Mekaniske Verksted med flere.

Denne artikkelen har hentet

illustrasjoner fra Thunes

Mekaniske Verksted. Bedriften ble

etablert i 1852 og var de første

årene loka lisert i Rosenkrantsgate.

Siden flyttet den til kvartalene

mellom Ruseløkk veien og

Munkedamsveien. Rundt 1900

flyttet bedriften til Skøyen der et

stort og særpreget fabrikkanlegg

ble reist. 

I løpet av det første tiåret av 1900-

tallet klarte Thune Mekaniske

Verksted, sammen med Hamar

Jernstøberi og Mekaniske Verksted, 

å bli den viktigste leverandøren av

lokomotiver til Statsbanene. I 1969

fusjonerte bedriften med nabo -

bedriften Eureka og ble til Thune-

Eureka. I 1976 flyttet denne

bedriften til Tranby i Lier. Thune-

navnet er i dag knyttet til bedriften

Thune Produkter som holder til på

Hamar. 

på dette området på en tilfreds -stillende måte.
faglige tyngdepunkt –

«kraftsentra»Vi mangler institusjoner medbedriftsarkiver som kjerne område.Hensynet til og behovet for spesia -lisering og økt faglig kompetanse,særlig i forhold til utfordringerknyttet til elektro niske privat -arkiver, er faktorer som peker iretning av færre, men større ogmer profesjonelle institusjoner.Det er mange institusjoner somtar imot og arbeider med privat -arkiver i Norge, men det er få storearkivinstitusjoner som kan være istand til å håndtere bedrifts arkiverpå en faglig profesjonell måte.Større og mer robuste institusjonerfor privatarkiver generelt og forbedriftsarkiver spesielt bør ogsåvære bedre i stand til å møtestrukturelle endringer i nærings -livet, det være seg fusjoner/ -fisjoner, oppkjøp og salg, sentrali -sering og inter nasjonalisering. Detbør med andre ord etableres noenfaglige «kraftsentra» for bevaringav bedriftsarkiver, institusjonersom kan være faglige tyngdepunkti en region eller sentralt.Arkiver etter bedrifter og nærings -

virksomheter representererspesielle utfordringer i forhold tiloppbeva ring, tilgjengeliggjøring ogfinan siering. Det er bevart få store– og tilnærmet komplette –bedrifts arkiver. Viktige samfunns -sektorer er svakt dokumentert, ogdet er store regionale skjevheter.Det er bevart få bedriftsarkiver fravår egen tid. Det gjelder blantannet næringer innen service,informa sjon, markedsføring ogkunnskaps- og teknologibedrifter. Oppgaven med å bevare bedrifts -arkivene vil kreve institusjons -utvikling, nye former for sam -arbeid bevaringsinstitusjoneneimellom, med eierne og mednæringslivet, med forsknings -miljøene, men også et langt størreengasjement fra det offentlige, våre bevilgende myndigheter ogArkivverket. •
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Medarbeidere poserer både med og uten hvit snipp ved Thunes Mekaniske
Verksted i Kristiania. Bildet er tatt 1. mai en gang på begynnelsen av 1900-
tallet, Riksarkivets Privatarkiv 1817 Thunes Mekaniske Verksted / Thune-
Eureka

Feiemaskin trukket av hest, Privatarkiv
1817 Thunes Mekaniske Verksted / Thune-
Eureka, eske U 13

Damplokomotiv introdusert i 1904 (NSB type 21), bygget for
Bergen-Vossbanen og i bruk helt til NSB avviklet dampdriften i
1970/1971, Privatarkiv 1817 Thunes Mekaniske Verksted /
Thune-Eureka, eske U 22

Dovregubben (NSB type 49) var en norsk damp -
lokomotivtype som ble konstruert for å erstatte to 
lokomotiver med ett til bruk over Dovrefjell. 
Lokomotivtypen betegner høydepunktet og slutten på
norsk damplokomotivproduksjon, Privatarkiv 1817
Thunes Mekaniske Verksted / Thune-Eureka, eske U 22

THUNES MEKANISKE VERKSTED
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Fra første barnehjem ble åpnet iKristiania i 1778 og frem til i daghar det eksistert et virvar av barne -hjem i Kristiania og Oslo. Det finnesingen komplett liste over disse, meni arbeidet med barnevernsarkivenepå Oslo byarkiv har vi per 2015funnet nærmere 90 barne- og ung -domshjem som enten har liggetinnenfor kommunens grenser, ellersom har vært benyttet av kom -munens barnevern. Et stort flertallav disse har vært private. Detsamme gjelder de første barne -hagene, såkalte barneasyler, somble opprettet i hovedstaden på1800-tallet.

offentlig forsørgelse og

privat omsorgFør omsorg for og vern av barn bleet offentlig ansvar, hadde trengendebarn lenge vært et fokus for vel -dedig engasjement. Inntil 1892 vardet offentliges ansvar for vanskelig -stilte barn begrenset til forsørgelse.Barn under 15 år hadde rett påstøtte fra fattigvesenet dersom devar foreldreløse, eller dersomforeldrene av ulike årsaker ikkekunne forsørge og oppdra dem selv.Understøttelsen ble gitt i form avutsetting i pleie hos private familierfor fattigvesenets regning. Foruten å gi barna kost, losji og pleie varpleieforeldre forpliktet til å holde

barna med klær, gi dem passendearbeidsoppgaver og se til at«Børnene søge Skolen og skikke seg vel». Utover dette var det ingensærordninger for barn innenfor detoffentlige hjelpeapparatet. Private aktører tilbød utover1800-tallet flere ordninger spesifiktrettet mot barn, enten omsorgs -behovet var avgrenset til noentimer daglig, eller barnet trengte etnytt permanent hjem fram til detkunne klare seg selv. De to førstebarnehjemmene i hovedstaden,Christiania Opfostringshus og DetAnkerske Waisenhus, ble beggeåpnet i 1778. Deretter fulgtepikehjemmet Eugenias stiftelse i

BARNEOMSORGEN

Barneomsorgen er et felt hvor private engasjerte seg lenge
før dette ble et offentlig ansvar, og etter hvert som det 
offentlige barnevernet har blitt bygd ut, har offentlig og
privat fortsatt å gå hånd i hånd.

Tekst: Maria Storhaug-Meyer, kulturhistoriker ved Oslo byarkiv

- FRA VELDEDIGHET OG PRIVATE INITIATIV TIL OFFENTLIG ANSVAR
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1827. Dette var permanente hjemhvor barna kunne bo inntil de varstore nok til å klare seg selv. Alle trevar stiftet og drevet av velståendeborgere, og tok imot foreldreløsebarn av borgerstanden. Når det gjaldt arbeiderklassen,var engasjementet i første omgangrettet mot dagtilbud for barn underskolepliktig alder. I England blebarne asyler opprettet i tilknytningtil et stort antall fabrikker på 1820-tallet, og ordningen spredte segraskt til flere land.

Barneasylene lettet mødrenesmulighet til å ta seg jobb ifabrikkene, og var således nyttigebåde for arbeiderfamiliene og forstaten. I 1836 forsøkte rådmannErik Nicolai Saxild (1787–1846) åvekke Kristiania-borgernes inter -esse for asylsaken, og i begynnelsenav 1838 var han med å opprettebyens første barneasyl i tilknytningtil Eugenias stiftelse. VaterlandsAsyl ble åpnet senere samme år, og i de påfølgende årene ble det ogsåopprettet barneasyler i Pipervikaog i Kristianias forskjellige for -steder. Her kunne barn i alderen totil syv år «under Tilsyn af dertilansatte Damer … tilbringe Dagenmed Leg og passende

Beskjæftigelse», og slippe å blioverlatt til seg selv, eldre søsken og til lek i gatene. I løpet av andre halvdel av 1800-tallet ble det også åpnet barnehjemfor fattige barn. I denne periodentrådte flere religiøse organisasjonerinn i barnehjemsarbeidet. En avdem var Christiania Indremisjon,som i 1856 opprettet Pleiestiftelsenfor småbarn. Metodistkirken, St.Josephsøstrene og Det Hvite Båndvar andre som engasjerte seg. Flerebarnehjem ble også opprettet avprivatpersoner, blant annet tilminne om avdøde barn. Dettegjelder for eksempel Alfredheim-hjemmene, opprettet i 1875 avpastor Julius Riddervold til minne
Håndarbeid: Ved barneasylene skulle barna beskjeftiges med lek, håndarbeid og
andre passende aktiviteter. Her broderi på papir utført av barn mellom 5 og 7 år,
Pipervikens asyl 1883. A-40004/G/L0001
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om hans sønn Alfred. Barna sombodde der var anbragt privat, ogfikk fullt underhold av legatet.Alfredheim utvidet etter hvertdriften, og i arkivene på Oslo by -arkiv har vi funnet spor etter seksulike hjem. I 1964 ble det vedtatt åover dra ledelsen og driften til OsloIndremisjon, nåværende Kirkensbymisjon.Barnehjemmene på 1800-talletble hovedsakelig drevet på midlerfra legater, veldedige bidrag framiddel- og overklassen og kollektfra byens menigheter. Ingen avbarnehjemmene fikk pengestøttefra myndighetene, og det offentligeplasserte heller ikke barn der. Ogsåbarneasylene ble opprettet avprivate, og i begynnelsen ble ogsåde fullfinansiert på privat basis.Allerede ved midten av 1800-talletbegynte de riktignok å mottatilskudd fra Kristiania kommune.Barneasylene er dermed et tidligeksempel på samarbeid mellomprivat og offentlig. For barne -hjemmenes del kom et samarbeidmellom offentlig og privat i gangførst etter 1900.
utvidelse av det offentlige

ansvaretI 1891 bestilte Sunnhets kommi -

sjonen i Kristiania en undersøkelseav pleiebarnsforholdene i kommu -nen. Den høye dødeligheten blantpleiebarn hadde vært kjent lenge,men undersøkelsen viste at situa -sjonen var alvorligere enn antatt. I Kristiania vedtok derfor helse -myndighetene å føre et fast tilsynmed de utsatte barna. Allerede åretetter ble tilsynsordningen lovfestetnasjonalt. Lov om Underholdnings -bidrag til Børn påla foresatte åvarsle fra til Sunnhetskommisjonenhvis de plasserte bort barn underskolealder mot betaling.Kommisjonen på sin side ble pålagtå føre tilsyn med disse barna.Til tross for loven gjorde be -grensede ressurser at det ennå tokflere år før det offentlige tilsynet gapleiebarna noen reell beskyttelse. I Kristiania ble tilsynet først ført avfrivillige, men de fleste sluttet rela -tivt fort. Fra januar 1899 ble detderfor ansatt to tilsynskvinner. Med over 900 pleiebarn utsatt fraKristiania i 1900 fikk de to enumulig oppgave. Dette ble allmen -heten brutalt gjort oppmerksom påi 1901, da to pleiemødre i Aker bledømt til livsvarig straffarbeid formord og mishandling av over 20småbarn. Saken vakte stor oppsiktog avsky over hele landet, og i

Kristiania ble det som følge avskandalen ansatt to tilsynskvinnertil, samtidig som det ble opprettet eteget kontor for tilsyn med og for -håndsundersøkelse av pleiehjem.Sunnhetskommisjonen opprettetdessuten et samarbeid med politiet. På statsnivå ble det i 1902 fram -lagt lovforslag om forbedret kon -troll med pleiebarna, nå helt opp til14 år. Justisdepartementet foresloblant annet å innføre konsesjons -plikt for pleieforeldre, men dette varen stor andel av stortings -representantene skeptiske til. En av innvendingene var at ordningenville være over flødig i de gjennom -siktige miljøene på landet og ismåbyene. Det ble også hevdet atmange ville oppleve en slik inn -blanding i privatlivet som støtende,og at mistenkelighet fra myndig -hetenes side ville føre til enreduksjon av gode pleiehjem. DaLov om Tilsyn med Pleiebørn blevedtatt i 1905 var både konsesjons -plikten og de viktigste paragrafeneom tilsyn valgfrie for kommunene,så for mange pleiebarn fikk lovenliten betydning. Kristiania, somhadde drevet forhåndsundersøkelseav pleiehjem siden 1901, var en avsvært få kommuner som ratifiserteloven i sin helhet.
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Åkebergveien 23: I 1921
kjøpte Nasjonalforeningen mot
tuberkulose den herskapelige
villaen i Åkebergveien 23, til
bruk som barnehjem for tuber -
kuløse og tuberkulosetruede
barn. Hjemmet ble drevet av
Oslo kommune. Foto: Magda
Høglund, år ukjent. 
Arkiv A-70200

Magda Høglund arbeidet som
barnepleier på Åkebergveien
barnehjem, og fotograferte
barn og ansatte ved barne-
hjemmet gjennom hele sitt
yrkesaktive liv. Under en sam-
ling barnepleiere i hagen. Foto:
Magda Høglund, år ukjent.
Arkiv A-70200.
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offentlig Barnevern og

private institusjonerMed pleiebarnslovene påtok detoffentlige seg ansvar for tilsyn medbarn som var satt bort mot betaling.Den aktive inngripenen for åbeskytte utsatte barn var likevelbegrenset inntil innføringen av Lovom Behandlingen af forsømte Børn,som trådte i kraft fra 1900.Vergerådsloven, som den også blekalt, hadde som hensikt å beskyttede svakeste, hindre de «vanskelige»og usedelige barna i å påvirke de«skikkelige» barna, samt å gikriminelle barn oppdragelse heller

enn fengselsstraff. Loven medførteen sterk økning av barn underoffentlig omsorg, og følgelig behovfor flere steder å plassere dem. Selv om det ble ansett som best forbarn å leve i en familie, benyttetvergerådene seg av flere ulike typerinstitusjoner. Ifølge vergerådeneegnet ikke alle barn seg forplassering i private familier, entenfordi de hadde særskilte behov ellerfordi de ble ansett som «åndeligeller sedelig fordervet».Hovedregelen var derfor at alle førstskulle plasseres i et barnehjem forutredning, og at det deretter skulle

tas stilling til den videre oppfølg -ingen.Vergerådets arbeidsrutine med -førte at det på begynnelsen av 1900-tallet oppsto en ny type barneverns -institusjon, de såkaltebarne       her  bergene. I motsetning til detidligere barnehjemmene, som varment som permanente hjem, varbarneherbergene midlertidige hjemfor barn som kun hadde behov for et kortere opphold bort fra foreldre -hjemmet, eller inntil en mer egnetplassering var tilgjengelig. Mangebarn ble likevel boende på barne -herbergene i lang tid.

Småbarns vel var et privat barnehjem åpnet for belegg i 1928. Bildene er fra et
privat fotoarkiv etter en som arbeidet som barnepleier ved hjemmet. Fotograf og
år ukjent. A-70212_Ua_0001_0007 

A-70212_Ua_0001_0015
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De første kommunale barneverns -institusjonene i hovedstaden,Heftyes barnehjem fra 1914 ogKristiania kommunale barnehjemfra 1919, startet som såkaltebarneherberger. Også i forhold tildenne typen institusjon var likevelde private aktørene først ute. Detførste barneherberget i Kristiania,Barnevern, ble opprettet i 1904 avdiakonisse Gina Auli. Frelsesarmeenvar en annen aktør som tidlig satsetpå midlertidige hjem for barn. I1911 åpnet de barneherbergetTrygg I, og på grunn av den storeetterspørselen etter denne type

plasser utvidet de i 1926 driftenmed Trygg II.Ved siden av barneherbergenefortsatte de tradisjonelle privatebarnehjemmene å ta imot barn, formidlertidige og mer permanenteopphold. I tillegg oppsto det påprivate initiativ nok en typeinstitusjon, nemlig mødre- ogspedbarnshjemmene. Foreningenhjemløse mødre og spedbarn,senere kalt Alines mødre- ogspedbarnshjem, var det første avdenne typen institusjon i Kristianiada det åpnet i 1907. Målet meddisse hjemmene var å gi enslige,

fattige kvinner et trygt sted å være itiden før og etter fødselen, slik at dekunne få ro til å utvikle en følelses -messig tilknytning til barnet.Samtidig skulle kvinnene motiveresog hjelpes til å sørge for seg selv ogbarnet, slik at man kunne unngå åplassere barnet hos fremmede. Medbakgrunn i pleiebarnsskandalenerundt århundreskiftet mente mangesosialsaksforkjempere at dennetypen institusjoner ville ha vidt -rekkende sosial betydning. 

A-70212_Ua_0001_0017

Arkivet fra Alines mødre- og spebarnshjem er det største og
mest komplette barnehjemsarkivet bevart ved Oslo byarkiv. 

Her referat fra stiftelsen 20. juni 1907. A-40087



forHoldet mellom privat og

offentligFra de første barnehjemmene ogbarne  asylene ble opprettet og fram til i dag har det skjedd store endringer ihva som anses som offentlige oppgaverog hva som anses som private anlig -gen der. Det offentlige har gradvis tattmer ansvar for barns oppvekstbeting -elser, men kommunen er fremdelesavhengig av private initiativ innenbarneomsorgen.Lovene fra tiårene rundt 1900 inne -bar betydelige utvidelser av myndig -hetenes ansvarsområde, så vel som avhva de hadde rett til å blande seg i.I samtiden var disse endringeneradikale. Lovene ga myndighetenestørre kontroll over utsatte barnsoppvekstforhold, men tilsyn var enømtålig sak. I dag er tilsyn med foster -

hjem og institu sjoner både akseptertog forventet, men lenge var det opp -fattet som et uttrykk for mistillit, og tildels som helt unødvendig. Det varrelativt uproblematisk å kontrollerefattige pleiefamilier, men å uttrykkemis tenksomhet overfor vel ansettefamilier eller institusjoner bygget påveldedighet var verre. For kommunenmed sine begrensede ressurser var dettaktisk uheldig å risikere å svekke deprivates engasjement og velvilje.Samtidig ble viktig arbeid utført avreligiøse organisasjoner og priva -tpersoner med støtte fra samfunnetselite. Det var lenge nærmest utenkeligå skulle tvile på at disse ivaretokbarnas interesser på beste måte. Å føre tilsyn med kommunens egnehjem ville nærmest være å regne somen selvmotsigelse.

Utover 1900-tallet gikk mange avbarneasylene over i kommunal eie, ogkommunen bygde ut sine egnebarnevernsinstitusjoner. Flere avorganisasjonene som tidlig enga sjerteseg i arbeid med omsorg for barn, harlikevel fortsatt å drive både barnehagerog barneverns institusjoner. •
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Bevaring av klientarkiv
Oslo byarkiv får mange forespørsler fra tidligere barnehjemsbarn som
ønsker informasjon om sin fortid. Dokumentasjonen som måtte finnes kan
ha stor betydning for den enkelte, både juridisk og personlig. Dessverre er
bevisstheten rundt dette relativt ny og mye klientdokumentasjon er gått
tapt. Få private barnevernsinstitusjoner har avlevert arkiver, og mye
mangler i arkivene fra det offentlige barnevernet. Fram til 1988 makulerte
Oslo kommune 90% av alle barnevernssaker. De resterende 10 prosentene
ble bevart av statistiske hensyn. Kun rulleblader, det vil si kortversjoner av
sakene, ble bevart. I dag reguleres det offentliges arkivpraksis av lover og
forskrifter, og alle klientsaker bevares i sin helhet. Krav til dokumenta-
sjons- og arkivpraksis inngår også i avtalene når det offentlige kjøper 
tjenester av private aktører.
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Åkeberg barnehjem ble drevet av
kommunen fra det åpnet i 1921, men
det eneste bevarte arkiv materialet fra
hjemmet er to private fotosamlinger

Håndkolorerte foto fra barnhjemmets
hage. Fotograf og år ukjent.
Arkiv A-70211

Takkebrev: Både barne-
asylene og barne-
hjemmene i hovedstaden
var lenge avhengige av
veldedige bidrag fra
privatpersoner. Her
takkebrev til fabrikkeier
Carl E. Olsen fra Eiler
Fleischer ved Vaterlands
asyl, 22. november 1913.
A-50224
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Fattighuset ble opprettet i 1994 og eret brukerstyrt sted som i tillegg til ådele ut mat og klær har et lavterskel -tilbud med veiledning, tilgang tilaviser, bøker, pc og telefon. Fattigdomberører mange i dagens Oslo. Ifølgeregjeringens tall lever hver 10. personi byen under fattigdomsgrensen. Hver fredag deler Fattighuset utmat til de som trenger det, nedenforPolitihuset på Grønland står det fratidlig morgen en lang kø medmennesker som venter på å få kølappslik at de kan få utdelt mat til helgen.Ingen stiller spørsmål om akkurat duer verdig til hjelp. Alle kan komme ogalle får. Andre dager er medlems -dager. Da er huset kun åpent for deorganiserte medlem mene som kan

komme for å få mat, klær og sosialtsamvær. 
arkivet etter fattigHusetArkivet etter Fattighuset inneholdermateriale fra litt over 20 års drift ogvirke. Arkivet inneholder materialesom dokumenterer Fattighusetsoppstart, og den store veksten fra åvære en liten krets på omkring 20personer til i dag å ha over 300medlemmer. I samlingen finnes alt fra møtereferater, egenprodusertetrykksaker til et ganske stortklipparkiv. For mange spiller Fattighuset enstor rolle i hverdagen, og er et viktigtilskudd for å få det til å gå rundt.Fattighuset tar på seg en del av

sosialomsorgen i dagens Oslo. Arkivetetter Fattighuset er derfor verdifullsamfunnsdokumentasjon, men det eringen selvfølge at slik dokumentasjonblir bevart. 
samarBeid og medvirkningAt Fattighuset tok en telefon til By -arkivet da arkivet holdt på å gå taptvar heller ingen selvfølge, men etresultat av et større samarbeid. Desiste tre årene har Byarkivet sam -arbeidet med Fattighuset i prosjektet«Når endene ikke møtes. Fattigdom iOslo før og nå». Målet har blant annetvært å samle inn fortellinger omhvordan det er å være fattig i Oslo idag, og formidle disse fortellingenesammen med historisk materiale fra

En torsdag i juni 2013 får Oslo byarkiv en telefon, det er
vannlekkasje i Grønlandsleiret der Fattighuset holder til.
Arkiv materiale etter 20 års virke står i kjelleren som holder
på å fylles med vann.

FATTIGHUSET
– ET PRIVATARKIV SOM MÅTTE REDDES
Tekst: Unn Hovdhaugen, kulturhistoriker ved Oslo byarkiv

Fattighuset ble opprettet i 1994
og navnet er et sterkt innspill i 
debatten om fattigdom i dag.
Kilde: Logo i privatarkiv etter
Fattighuset, Oslo byarkiv
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arkivet etter Fattigvesenet i Kristiania ogAker. For å få kontakt med nye brukere måarkivaren ut av arkivet. Det konkretesamarbeidet med Fattig huset har ført tilat et helt miljø nå kjenner til Oslobyarkiv. Byarkivet fungerer nå som enmøteplass for ulike grupper. Dette bidrartil en demokratisk tilgang til arkiv.Samtidsdokumentasjon og oppbevaringav privatarkivet fra Fattighuset har gittøkt representasjon i arkivmaterialetgjennom fortellinger og privatarkiv.Ressurspersoner fra Fattighuset hargjort dette mulig. Deres innsats gjørByarkivet til et bedre arkiv.
medvirkning som merverdiArkivet som ble hentet på Fattighuset varfuktig og ikke ordnet. For å kunne ordneog registrere det har det først værtnødvendig å bruke tid på å få det tørt.Målet er at ordningen av arkivet skalgjennomføres som et samarbeid mellomFattighuset og Byarkivet, og at aktørenefra Fattighuset som bidrar tar med seg

kunnskapen tilbake i sitt arbeid medarkiv. På den måten får det en merverdibåde for Fattighuset og Byarkivet. For åfå til et vellykket samarbeidsprosjekt måarkiv institusjonen være bevisst på hvor -dan den kan være både inkluderende ogekskluderende. Hva er et hinder for ådelta? Hva lokker og hva støter bort? Detviktigste spørsmålet for å få til et godtsamarbeid er: «Hva kan de få ut av det?»For arkivinstitusjonen er det alt å vinnepå et gjensidig og likeverdig samarbeid.Oslo byarkivs samarbeid med Fattig -huset i Oslo rommer hele bredden av hvaen arkivinstitusjon skal og bør arbeidemed: Aktiv samtidsdokumentasjon, inn -samling av privatarkiv, samarbeid omutstillingsformidling og seminar, veil -edning i  rettighetsdoku menta sjon ogkurs i slektsforskning. Medvirkning er etlikeverdig sam arbeid, og helt avgjørendefor at Byarkivet skal oppnå sin visjon omå være hele byens hukommelse. Et synligog åpent arkiv og en bredere representa -sjon i arkivmaterialet er avgjørende for åvære hele byens hukommelse! •
kilderOslo byarkiv, Arkiv etter Fattighuset

litteraturBergkvist, Johanne og Unn Hovdhaugen (2015): «Medvirkning som merverdi. Om Oslo byarkivs 
samarbeid med Fattighuset». Foreløpig upublisert bidrag til Nordisk antologi om arkivformidlingBrekke, Åshild Andrea (2006): Jo fleire kokkar, jo betre søl. Medverknad i arkiv, bibliotek og museum. ABM-skrift # 62. Oslo: ABM-UtviklingClausen, Bjørgulf (2014): Fattigdom i Norge. Oslo: Cappelen Damm AkademiskValderhaug, Gudmund (2006): «Det gjestfrie arkivet?».  1: Arkiv, demokrati og rettferd. ABM-skrift # 28. Oslo: ABM-Utvikling

Avisklipp: Fattigdom berører mange
i Oslo. I arkiv etter Fattighuset finnes
en spennende avisklippsamling om
fattigdom. Kilde: Avisklipp i privat-
arkiv etter Fattighuset, Oslo byarkiv

Reidun Berger arbeider som
frivillig på Fattighuset og har
vært en nøkkelperson i arbeidet
med intervjuer, utstillingsproduk-
sjon og formidling. Foto: Johanne
Bergkvist, Oslo byarkiv
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Innsamling av alle slags kilder, somdokumenter, foto og film, gjen stan -der og muntlige kilder, er viktig utfra et samfunnshistorisk og kultur -historisk perspektiv. Privatarkiv eren del av vårt bilde av fortiden. Vitrenger ikke bare offentlige arkiv,men også bedrifts-, organisasjons-,institusjons- og personarkiv for åkunne beskrive og forstå helesamfunnsutviklingen. Dette er ikkeminst historien om levd liv. Derforarbeider alle arkivbevarendeinstitusjoner i Oslo med privatarkiv.Nettverk for privatarkiv i Oslo skalstyrke dette arbeidet. 

oslo Byarkiv Har

fylkes koordinerende

ansvarI 2002 kom Riksarkivarens«Retningslinjer for bevaring avprivatarkiv». Der står det at hvertfylke skal ha en institusjon somkoordinerer arbeidet med å utvikleen regional bevaringsplan. I Oslohar Byarkivet fått dette ansvaret, fori tillegg til å være kommunearkiv erByarkivet også fylkesarkiv.Nettverket ble opprettet umiddel -bart og har hatt et felles forum iflere år, men det er først nå at detnasjonale løftet for bevaringsplanerer kommet i gang.Oslo er i en særstilling somregion, siden de fleste arkivinstitu -

sjonene også har et nasjonaltansvarsområde. Problemstillingener likevel den samme: Hvordantrekke lasset sammen og se alleprivatarkivene i Oslo som en storsamling som utvikles i fellesskap?Kulturrådet har fulgt opp Riks -arkivarens initiativ med prosjekt -midler for å utvikle regionaleplaner. I tildelingsbrevet til Oslo, erfølgende forutsetninger stilt tilaktivitetene: 
1.  Utarbeidelse av plan for      samhandling og arbeidsdeling      mellom museene og andre      institusjoner som arbeider      med privatarkiv

Oslo byarkiv har fylkeskoordinerende ansvar for alle 
institusjoner i Oslo som har privatarkiv. Til sammen sitter
14 institusjoner i Oslo på en rik samling privatarkiv som
dekker et vidt spekter av samfunnsviktig aktivitet. 

Tekst: Cecilie Lintoft, seksjonsleder historisk arkiv og Kirsti Gulowsen, fagansvarlig for privatarkiv 

NETTVERK FOR PRIVATARKIV I OSLO  

PRIVATARKIV
NETTVERKSINSTITUSJONER

A-
10

50
5/

U
b/

00
01

/0
56

. 
Fo

to
gr

af
: R

ol
f T

ho
re

se
n



2. Kompetanseutvikling og      etablering av nettverk for      privatarkiv i Oslo
Ut fra denne bestillingen har nett -verks institusjonene satt seg tohoved mål for arbeidet med privat -arkiv: Å formidle de eksisterendesamlingene og å skape et aktivtnettverk for godt samarbeid ifremtiden.Alle arkivinstitusjonene i Oslo hargod oversikt over sine egne sam -linger, men forholdsvis liten over -

sikt over hva de andre har. Forpublikum er det enda vanskeligere å få oversikt. Håpet er å kunnearbeide mot en god informasjons -plattform til publikum, og ikkeminst for institusjonene selv. Det vilgjøre det mye enklere for alle åveilede publikum videre til andrebevaringsinstitusjoner som kan hainteressante kilder. En felleskunnskap og diskusjon om hvilkesamfunnssektorer som dekkes, oghva det er bevart lite av, vil ogsåkunne føre til at privatarkivene i

Oslo blir nettopp én stor samling,utviklet i fellesskap.Et godt nettverk vil være et forumfor å diskutere fremtidige utford - ringer. Nettverkspartnere som kjen -ner hverandre kan også utnyttehverandres sterke sider, samarbeideom formidling og kompetanse -heving, og mye mer. 
I det følgende presenterer allenettverksinstitusjonene seg selv ogen skatt fra sine privatarkiv. •

Stortorvet ca. 1962.
Foto hentet fra arkiv etter

Sporveismuseet, lokalhistorisk
samling. 

Fotograf ukjent.
A-70036/Ub0012/762
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ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK
Tekst: Martin Ellingsrud, Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek 

Arbeiderbevegelsens arkiv ogbibliotek (Arbark) dokumentererarbeiderbevegelsen og det somløselig kan kalles «venstresiden» inorsk politikk. Grovt sett inkludererdette LO, LOs fagforbund ogtilknyttede foreninger, partier påvenstresiden, diverse interesse-,

solidaritets- og vennskaps organisa -sjoner og personer med tilknytningtil venstresiden. Til sammen har Arbark ca. 7300hyllemeter arkivmateriale. Detteinkluderer blant annet bilde sam -lingen. I tillegg har arkivet 130 000 bokbind som dekkerinstitu  sjonens interessefelt,plakater, filmer, lydopptak og ca. 400 fagforeningsfaner. Arkivenedokumenterer arbeiderbevegelsensreise fra opposisjon til posisjongjennom de siste 100 årene. Arbarkhar også tatt imot arkiver fra radi -kale eller opposisjonelle organi -sasjoner på venstresiden som ikkenødvendigvis fikk makt gjennomdeltakelse i regjering eller andremektige organer i Norge. Slik sett er arkivbestanden todelt:Arkiver etter organisasjoner somhar kommet i posisjon og organisa -sjoner i opposisjon. Denne to -delingen betyr også at Arbark i

økende grad tar kontakt med «nye»sosiale organisasjoner som ikkenødvendig vis føler en sterktilknytning til arbeider bevegelsen,men som definitivt vil definere segselv som helt eller delvisvenstreradikale. 
Håkon meyer – ap-mannen

som Ble medlem av nsHåkon Meyers personarkiv er de sisteårene blitt det mest brukte person -arkivet i Arbarks samling. Han var ensentral ideologisk skikkelse iArbeiderpartiet i mellom  krigstidenmed flere verv i partiet, blant annetvar han formann i Oslo Arbeider -samfund og redaktør for Det 20deÅrhundre, Arbeider partiets tidsskrift.Meyer tilhørte den radikale kretsen ipartiet, noe som gjorde at han mistetsin posi sjon og sine verv i parti -organisa sjonen da Arbeiderpartietble mer moderat på begynnelsen av1930-tallet. 

Håkon Meyer, 1921. Fotograf ukjent,
foto: Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek
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Plakat for Arbeiderpartiet fra
Stortingsvalget i 1933. Illustrasjon:
Erling Nielsen, Arbeiderpartiets
arkiv/Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek

Etter 9. april 1940 ble HåkonMeyer en ledende skikkelse iFagopposisjonen av 1940, sommente at arbeiderklassen skullevære nøytral fordi krigen var enimperialistisk konflikt mellomTyskland og Storbritannia.Fagopposisjonen søkte samarbeidmed tyskerne, men ble oppløst daet mindretall, deriblant Meyer, itillegg søkte samarbeid medNasjonal Samling (NS). Meyer ble da medlem avNasjonal Samling og samarbeidetmed tyskerne fordi han mente atdet var eneste far bare vei for åivareta arbeiderklassens og fag -bevegelsens interesser. HåkonMeyer var en av de kommissariskelederne i LO-systemet frem tilhøsten 1942. Deretter, etter at hanfikk sparken som følge av enkonflikt mellom NS-ledelsen i LO ogNS’ sosialminister, holdt han en lavpolitisk profil og hadde ikke så myemed okkupasjonsmakten og NS ågjøre. Håkon Meyer ble dømt forlandssvik etter krigen og utvist fraLO på livstid. Etter hvert slo hanseg ned i Sverige som forretnings -mann. •
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Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo eropprettet av Det Mosaiske Tros -samfund i Oslo. Jødisk Museum iOslo skal samle og bevare gjen -stander og minner som kan belysejødenes historie i Norge, bearbeidedette materialet og gjøre dettilgjengelig for forskning og for -midling. Arkivene i museet erlokalisert i museets samlings -magasin og består av ca. 22 hylle -meter fordelt på 33 arkiv. 15 avdisse inngår i Det Mosaiske Tros -samfunds historiske arkiv, de øvrigeer personarkiv. Arkivmaterialet girpå ulike måter innblikk i sider vedjødisk liv i Norge, og utgjør såledesen uvurderlig del av samlingene.
det mosaiske trossamfunds

Historiske arkivDet Mosaiske Trossamfundshistoriske arkiv består av flerebestander, også fra privatpersonersom har spilt en viktig rolle imenigheten og dermed i norsk-

jødisk historie. Arkivet omhandlerårene fra 1892, da menigheten bleetablert, til 1991 og utgjør – i tilleggtil menighets- regnskaps- ogstyremøteprotokoller – diversekorrespondanse og saksmapper.Materialet er underlagt spesielleklausulbestemmelser for privat -arkiv.
fritz roBert mankiewicz

– en flyktnings HverdagBlant de mer omfattende person -arkiver er arkivet etter Fritz RobertMankiewicz (1872-1942).Materialet gir, i tillegg til et nærtportrett av en kunnskapsrik ogfølsom flyktnings krigshverdag, ogsået unikt innblikk i deler av det tyskeembetsverket på 1920- og 30-tallet.Arkivet er systematisert og digita -lisert og inkluderer også en egenmappe med fotografier, samt enstørre samling dikt, skrevet avMankiewicz selv. Fritz Robert Mankiewicz var født i

Posen i daværende Preussen i 1872.Han var en tysk jøde og Oberamt -mann (tilsvarer fylkesmann) ogtidligere leder for landbruks -unionen i Schleswig-Holstein.Mankiewizc kom som flyktning tilNorge fra Berlin i 1939 gjennomkontakter med søskenparet Amalieog Johan Christie, og fikk tilhold påderes familiegård Vidarshov påHamar. Familien måtte stille engaranti på 5000 kroner forMankiewicz opphold, ettersomnorske myndigheter ikke oppfattetrasebasert forfølgelse som gyldiggrunn for opphold. Under tidenfrem til han ble arrestert av lens -mannen på Hamar den 26. oktober1942, skrev og mottok Mankiewicz

JØDISK MUSEUM I OSLO
Tekst: Dag Kopperud, Jødisk Museum i Oslo

Fritz Robert Mankiewicz. Foto:
Jødisk Museum i Oslo, Privatarkiv –
Fritz Robert Mankiewicz.
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et omfattende brevmateriale til ogfra kolleger, slekt og venner i inn- ogutland. Han lærte seg også norsk iløpet av denne perioden. FritzRobert Mankiewicz tok sitt eget liv iHamar kretsfengsel samme nattsom han ble arrestert. Hans datterGisela (fra første ekteskap) klarte åflykte til Brasil på 1930-tallet. Hansandre kone Jeanne Grosset-

Mankiewicz var ikke jødisk, og dødei England i 1960. Blant billed -materialet finnes et foto frabisettelsen av Mankiewicz i åpenkiste med det norske flagget påbrystet. Den 2. juni 2015 ble det, iregi av Jødisk Museum i Oslo, lagtned en snuble sten for Fritz RobertMankiewicz utenfor Hamarkretsfengsel. •

Snublesten for Fritz Robert Mankiewicz utenfor Hamar kretsfengsel. 
Foto: Dag Kopperud / Jødisk Museum i Oslo

Arkivert: Fra Fritz Robert Mankiewicz’
mangfoldige arkiv. Foto: Dag Kopperud
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Tekst: Ivar Håkon Eikje, NasjonalbiblioteketNasjonalbiblioteket har et særlig an -svar for å dokumentere og ta vare påpopulærmusikkens historie i Norge.Mye av dette fanges opp gjennompliktavleveringsloven. Men musikk -historie er mye mer enn plater ogpublikasjoner. Arkivene konteks -tualiserer, og har stor historiskegenverdi. Går vi til arkivene blirhistorien en annen. 
popmusikk i arkivene – ole

sørlis arkivEt av de mest omfattende privat -arkivene i Nasjonalbibliotekets musikk -samlinger tilhører Ole Sørli (1944-2009). Her finnes materiale fra en langkarriere i ulike roller i norsk populær -musikk. I 1961 ble Ole Sørli gitarist i The CoolCats. Målt i antall plate utgivelser kunneman tro at bandets innsats varbeskjeden – i perioden 1964 til 1967 gade ut kun fire singler. Men i Sørlis arkivser vi et band som i samme periodespilte hundrevis av konserter landet

rundt; her finnes lister over langeturneer og sirlig ført regnskap.Fotografier og klippbøker viser etmoderne norsk rockeband alleredemidt på 1960-tallet. Vel er de førsteplakatene tegnet med tusj og fargerikefettstifter, men snart ble disse erstattetav masseproduserte postere med fotoav bandet, logo fra impresario ArneBendiksen og adresse til egen fanklubb.Arbeidet med livebandet The CoolCats gjorde Sørli rustet til en karriere iplateindustrien. Gjennom 1970-talletfikk han blant annet medansvar for ÅgeAleksandersens gjennombrudd somsoloartist og Cornelis Vreeswijkscomeback. Sørli satte også ny fart påkarrieren til Knutsen & Ludvigsen. I1983 ga han ut deres Juba Juba på sitteget selskap Notabene Records. Sørlietablerte også rettighetsorganisa -sjonen FONO i 1980 og var aktiv iSpellemannprisen. I samme periodevar han manager for popartister somOle I'Dole og Dollie de Luxe. Å se påmaterialet i Sørlis arkiv er som å

bevege seg i kulissene til norsk plate -bransje. Ole Sørli realiserte også et av de mestambisiøse prosjektene i norsk pop -historie. Sammen med BenedicteAdrian og Ingrid Bjørnov satte han oppWhich Witch. Prosjektet var først enkonsert på Festspillene i Bergen i 1987,så prisvinnende plate med påfølgendeoppsetninger, og ikke minst musikal påLondons West End i 1992. Gjennomarkivmaterialet kan vi følge heleproduk sjonsprosessen fra research ogskisseutkast, ut viklingen av libretto,orkester partitur og teaterscenografi, tilrealisering på scener i inn- og utland.Innblikk i selskapsstrukturer ogforretningsdrift gir spennende inn -sikter i forholdet mellom kunst ner iskevisjoner og økonomiske realiteter.Ole Sørlis virksomhet minner oss omat i popmusikkens verden er kunst ogkommers alltid tett for bundet. Hansprivatarkiv er 50 års pophistorie på 40hyllemeter. •

PR-klistremerke for 
Knutsen & Ludvigsen 
1983

NASJONALBIBLIOTEKET
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Konsertplakat
for Cool Cats

1966 

Oversikt 
over

spillejobber 
for Cool Cats 

1965

Program til
Which Witch,
London 1992

Konsertplakat
for Cool Cats
1965
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PRIVATARKIV

Tekst: Anita Kongssund, Nasjonalmuseet

NASJONALMUSEET 
FOR KUNST, ARKITEKTUR OG DESIGN

Nasjonalmuseet for kunst, arkitek turog design huser et sammensattmateriale av stor kunst historisk ogkulturell betydning. En vesentlig delav materialet består av arkivene etterde institusjonene som fra 2003 utgjørstiftelsen Nasjonal museet for kunst,arkitektur og design:Nasjonalgalleriet, Kunst industri -museet, Museet for samtids kunst,Arkitekturmuseet og Riks utstil linger.Arkivsamlingene består videre avflere arkiv etter kunstnere, forskere,samlere, foreninger, organi sasjoner,lag og bedrifter, samt et omfattendeklipparkiv med stoff fra aviser landetrundt.   Avdelingen for arkitektur påBankplassen har i tillegg en storsamling privatarkiv etter arkitekter.
nasjonalgalleriet – en fusjon

av offentlig og private

kunstsamlingerSom et av Europas eldste kunst -

museer, står Nasjonalgalleriets arkiv ien særstilling i samlingen. Foruten åvære en kilde til museets egenhistorikk, gir materialet også etinnblikk i norsk kunstpolitikkgjennom nesten 170 år, samt til Oslosby – og hovedstadsutvikling. Det var et knapt Stortingsflertall som i1836 vedtok å bevilge penger til «enkunstsamling og ikke et fullverdigmuseum, da vi ei paa engang kunnelægge Haand på det hele Værk».Denne kunstsamlingen ble senerefusjonert med privatsamlingeneKristiania Skulpturmuseum ogKristiania Kobberstikk- og hånd -tegningsamling. 
kristiania skulpturmuseum Initiativet til å opprette en klassiskgipsavstøpningssamling kom fraUniversitetet i 1859, men forslagetmøtte liten entusiasme hos debevilgende myndigheter. I 1869 sa

imidlertid Christiania Sparebank segvillig til å støtte en skulptursamlingog drifte et Skulpturmuseum forChristiania by, under forutsetning avat staten stilte tomt til rådighet. I 1881 stod Kristiania Skulptur -museum ferdig på Tullinløkka. Åretetter flyttet også Nasjonalgallerietinn som leietaker, i det som nå ermidtdelen av Nasjonalgalleri -bygningen. I 1885 ble Skulptur -museet kommunalt, inntil Nasjonal -galleriet overtok i 1902. Arkivetinneholder møtebøker, journaler,korrespondanse, regnskap og enoriginal arkitekturtegning. 
kristiania koBBerstikk- og

HåndtegningsamlingKristiania Kobberstikk- og hånd -tegningsamling ble stiftet som etprivat foretagende i 1877.Testamentariske gaver utgjordegrunnstammen i samlingen, som

NETTVERKSINSTITUSJONER

Skulpturmuseet ca.
1881/82. Foto: 

Nasjonal museet for
kunst, arkitektur og

design
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ellers ble driftet med økonomiskebidrag fra en rekke bemidledeprivatpersoner. Fra 1878 mottoksamlingen også statsstøtte sominkluderte en lønnet konservator. I 1883 ble privatsamlingendeponert i Nasjonalgalleriet,samtidig som den fikk husrom iSkulpturmuseet. Arkivmaterialetsomfang er lite og materialet erdelvis integrert som en del avNasjonalgalleriets eget arkiv. 

tre kunstsamlinger samlesI 1908 ble de private kunstsam -lingene fullt ut integrert i Nasjonal -galleriet under en felles administra -sjon. Kobberstikksamlingenopp rett holdt likevel sin særligekarakter ved å forbli en egen avdeling.Utover 1900-tallet fortsatte privatefond, givere og støtte foreninger åbidra med viktige forøkelser ogdonasjoner som museet ikke hadderåd til selv. Privatarkivene etter støtte -

foreningene Nasjonalgalleriets Ven ner (1916) og Foreningen Franskkunst (1917) er dermed også viktigekilder til museets samlingshistorikk. Nasjonalgalleriets private ogoffentlige arkiver viser institu sjonensmøysommelige utvikling fra samlingtil museum. I dag tar Nasjonalmuseeti mot privatarkiv som har en relasjontil museets samlinger eller er avsentral kunsthistorisk betydning. •

Fra Kobberstikk- og håndtegnings-
samlingens første tid er Thomas
Fearnley, Slindebirken, ca. 1840
(14 x 17,9 cm), foto: A. Harvik/ -
Nasjonalmuseet for kunst, 
arkitektur og design

Ivar Lund: Interiør fra Nasjonalgalleriet, 1904 (115 x 122 cm), 
foto:  J. Lathion/ Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design
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Tekst: Frode Færøy, førsteamanuensis ved Norges Hjemmefrontmuseum

NORGES HJEMMEFRONTMUSEUM

I 1966 ble Norges Hjemmefront -museum konstituert som egenstiftelse med innsamling, bevaringog formidling av ikke gjenstands -basert kildemateriale som et egetdefinert virksomhetsfelt. Til åbegynne med hadde innsamlingenikke annet formål enn å framskaffedokumentasjon til utstillings -arbeidet. Innsamlingen av arkiv,foto, publikasjoner og trykksaker fraokkupasjonsårene skjøt fart medinnflyttingen i den renovertemuseums bygningen i 1966. Museetinnledet faglig kontakt medUniversitetsbiblioteket i Oslo ogRiksarkivet. Samarbeidet medUniversitetsbiblioteket resulterte iutveksling av bøker, tidsskrifter,plakater, undergrunnsaviser ogandre utrykte manuskripter.Norges hjemmefrontmuseum er inorsk sammenheng et lite museummed bare fem stillinger. Samlingenav bøker og tidsskrifter omfatter

over 7000 bind. Museet oppbevareromkring 190 hyllemeter medoffentlige arkiver. Det dreier seghovedsakelig om arkiver etterForsvarets Overkommando ogForsvarsstaben i perioden 1942-1946. I tillegg kommer arkiv etterHjemmestyrkenes – altså Milorgs –distriktsorganisasjoner, og sam -lingen etter HjemmefrontensHistorieinstitutt. Privatarkivsamlingen utgjør nær -mere 500 arkiver på i alt omkring370 hyllemeter. Gjennom kontakt ogsamarbeid med mange historikereog forfattere har Hjemmefront -museet gjennom årenes løp fåtthånd om en rekke verdifulleforskningsarkiver. De kaster ikkebare lys over den militære og sivilemotstandskampen, men også overandre sider av det norske okkupa -sjonssamfunnet. Samlingen doku -menterer sentrale elementer ved det norske etterkrigssamfunnets

kollektive minne om krigsårene.Avleveringene fra historikere ogandre samlere omfatter kopiertedokumenter fra norske og uten -landske arkivinstitusjoner ogmanuskripter og intervjuer fra merenn 2000 informanter. Hjemmefront -museets bildearkiver omfatter vel 20 000 fotografier. Arkivene forteller om motstands -bevegelsen versus okkupasjons -regimet, patriotismen og heltene, sviket og skurkene, samt den poli -tiske og militære kampen for et frittNorge som de omkring 80 000nordmennene førte fra sitt eksil på utefronten.Norges hjemmefrontmuseumsarkiver har vært og vil fremfor altfortsatt være primærkilder forforskning og fagprosa, lokalhis -toriske by- og bygdebøker. Arkivenebrukes til så vel studentoppgaver,slekts- og familiekrøniker som film-og TV-produksjoner, okkupasjons -
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historiske utstillinger, kunstpro -sjekter, samt formidling av lokalekrigshistoriske kulturminner.
forskningsarkivet etter

mot stands  mannen ragnar

ulsteinPrivatarkivet etter den tidligereKompani Linge-mannen, offiserenog journalisten Ragnar Ulsteinomfatter vel 20 hyllemeter medinnsamlede krigstidsarkivalier samtegen korrespondanse og transkri -berte intervjuer. De sen trale deleneav Ulsteins forskning på den norskemotstands bevegelsen omfatter tre

større bokverk om Nordsjø trafik -ken, flyktning- og kurertransportentil Sverige og etterretningstjenesteni Norge. Hans innsamlingsarbeidspenner over et tidsrom på om -kring 30 år, fra midten av 1960-tallet, da arbeidet med «Englands -farten» startet, og frem til 1995 da boken «Jødar på flukt» utkom. I tillegg kommer grunnlags -materiale til to mindre okkupa sjons - historiske bygdebøker fraSunnmøre. De lyd festede inter -vjuene, som nå er blitt digitalisert,utgjør en egen bestand del.  Deomfatter 735 lydfestinger av

samtaler med vel 900 krigs deltakerefra alle landets fylker. Denne digitali -serte samlingen har en kultur- ogspråkhistorisk verdi som favnerbredere enn det okkupasjons -historiske kildegrunn laget. Ulstein-arkivet, som inne holder navn ogpersonrelaterte opplysninger omdrøyt 9 300 individer, har en struk -tur som gjør det svært anvendelig tilså vel lokalhistoriske studier sommer avgrensede dokumentasjons -oppgaver. Katalogen til arkivet erpublisert og bestillinger kan foretasvia Arkivportalen. •

Norges Hjemmefrontmuseum. Foto: Ivar Kraglund / Norges Hjemmefrontmuseum

Lesesalen på Norges
Hjemmefrontmuseum.
Foto: Ivar Kraglund /
Norges Hjemmefront -
museum
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PRIVATARKIV

Tekst: Else Rosenqvist, Norsk Folkemuseum

NORSK FOLKEMUSEUM

Norsk Folkemuseums arkivsamlingbestår av både privatarkiver ogarkivmateriale fra egen virksomhet.Museets administrasjonsarkiv strek -ker seg tilbake til grunnleggelsen avmuseet i 1894 og inneholder myehistorisk materiale. Det finnes ogsåen rekke privatarkiver som inne -holder brevsamlinger, mønster -samlinger og minnesamlinger. I Norsk Folkemuseums dokumenta -sjons senter er museets omfattendesamlinger av tegninger, bøker, foto -grafier, album, intervjuer, kataloger,spørrelister og arkivalia tilgjengelig.Museet har også et fag- og forsknings -bibliotek der hoved tema er kultur -historie i vid forstand.Dokumentasjon knyttet til museetsgjenstander, bygninger og foto finnes iegne opplysningsarkiv. Museet har etomfattende tegnings arkiv medoppmålingstegninger av tun ogbygninger fra store deler av landet.Det er også et stort arkiv som bestårav innsendt minne materiale, i

hovedsak svar på Norsk etnologiskgranskings spørrelister. Museet harogså et stort samisk materiale. Museets arkiver inneholder myespennende stoff fra Oslo, men dettematerialet ligger ofte som del avsamlinger fra større geografiskeområder. I Arbeiderminner finner vi for eksempel beretninger fraarbeidere i fyrstikkindustrien ogbryggearbeidere. Vi har også arkiveretter ulike håndverkere som prakt -iserte i Oslo.
dokumentasjon av et

forsvunnet Håndverk –

gjørtlerfirmaet c.p. larsenEt av privatarkivene er fra gjørtler -firmaet C. P. Larsen, som blegrunnlagt i Christiania i 1857 avgjørtler Carl Peter Larsen (1827-1925). Firmaet var fra slutten av1800-tallet en av byens størstegjørtlerverksteder. I tillegg til tradi -sjonelle produkter som lysestaker oglysekroner tok han opp produk sjon

av uniformsknapper og andreuniformseffekter, og han levertesabelskjefter til nyutnevnte offiserer.Larsen laget mange model ler selv,men han samarbeidet også medkunstnere og andre formgivere. Arkivet ble gitt til Norsk Folke -museum i 1986 da verkstedet blenedlagt. Det består av blant annetordrebøker, tegninger, fotografier,reseptbøker med mer. Det ble ogsåforetatt grundig dokumentasjon avverkstedet før det ble pakket sam -men, fotografier fra dette er også påNorsk Folkemuseum.Noe av det mest visuelt spennendei dette materialet er skissene og deillustrerte katalogene av hva gjørtler -verkstedet hadde å tilby. Andre delerav arkivet gir også interessante opp -lysninger. Et bevart regnskap fortellerfor eksempel om vareflyt og vare -tilfang. Ordrebøkene kan gi opp -lysninger om hvem som var kunderog hva folk bestilte. •
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Gjørtler C. P. Larsens forretning i Toldbod Gade 19, 1902. Foto: Norsk Folkemuseum NF.14223-003

Interiør fra gjørtlerverkstedet i Vahls gate 3 ved
nedleggelsen i 1986. Foto: Anne-Lise Reinsfelt / 
Norsk Folkemuseum NF.14222-059

Lysekrone for Hamar kirke, 1900. Fra gjørtlerfirmaet
C. P. Larsens arkiv. Foto: Norsk Folkemuseum NF.34903-014
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PRIVATARKIV

Tekst: Erling Lundeby, Norsk Luthersk Misjonssamband

NORSK LUTHERSK MISJONSSAMBAND

Det Norske Lutherske Kinamisjons -forbund, fra 1950 av Norsk LutherskMisjonssamband, ble stiftet i Bergen i 1891, primært for å drive misjons -arbeid i Kina, men også for å driveevangelisk arbeid i Norge. Fram til1948/1949 hadde organisasjonenarbeid i provinsene Hubei, Henan ogMandsjuria. Ved den kommunistiskemaktovertakelse i 1949 måttemisjonærene forlate landet. NorskLuthersk Misjonssamband hadde daallerede i 1948 startet arbeid iEtiopia. Omkring 1950 begynteorganisasjonen også arbeid iHongkong, Taiwan, Japan og Tanz -ania. Senere har Norsk LutherskMisjonssamband også tatt opp størreog mindre misjonsarbeid i Peru,Bolivia, Kenya, Elfenbeinskysten,Mongolia og Mali. I de fleste av disselandene er det etablert stedegnekirker. Norsk Luthersk Misjonssambandhar i Norge drevet en omfattende

indremisjonsvirksomhet. I tillegg tiltradisjonell forkynnervirksomhet påbedehusene rundt i landet, driverorganisasjonen et omfattende skole -arbeid, ofte sammen med andrekristne misjonsorganisasjoner. Cirka30 leirsteder og ungdomssenter harogså fra siste halvdel av 1900-talletvært en viktig del av arbeidet i Norge.Arkivmaterialet er samlet i lokalerpå Fjellhaug Utdanningssenter i Oslo.Cirka 950 hyllemeter arkivmaterialeer ordnet og registrert, mens en om -fattende bildesamling bare er delvisordnet. Nødhjelp og bistandsarbeidutgjør en viktig del av arkivmaterialetog flere personarkiv etter ledendeskikkelser i Misjonssambandetshistorie og i norsk kristenliv, blantannet Johannes Brandtzæg, LudvigHope, Tormod Vågen, Oscar Hande -land og Carl Fr. Wisløff. Trygve Bjerkr -heim etterlot seg ca. 30 hyllemeter.Arkivene etter misjonærer og emis -særer kunne også ha vært nevnt. 

etterspurt materiale fra

kinaArkivets materiale kan belyse enviktig periode i norsk samfunns- ogkristenliv, men vi anser materialetknyttet til Kina som særdeles verdi -fullt. Det inneholder all korres -pondanse mellom Norge og Kina, fra begge sider, og gjennom brev,rapporter, reiseskildringer, referat,bilder og noe film kan en følgemisjonærenes og lokale kineseres livog virke gjennom en svært turbulent60-årig periode. Materialet er ogsåetterspurt av kinesere som har opp -levd at mye av deres egen dokumen -ta  sjon fra disse årene ble ødelagtunder kulturrevolusjonen på 1960-tallet.I Oslo har Norsk Luthersk Misjons -samband vært tungt inne siden 1913.Da flyttet skolevirksomheten over fraVestlandet til Fjellhaug på Sinsen,opprinnelig en del av Thulstrupløkkai Østre Aker. Her ble det bygd opp
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misjons- og bibelskole, en ungdoms skole(flyttet til Hurdal Verk 1945) ble startet i1921, handelsskole (flyttet til Drotning -borg ved Grimstad 1946) og studentheim.Fjellhaugs vakre hage fikk i mange år storanerkjennelse fra Oslo kom mune.Misjonssambandets hovedadmini strasjontok inn i Karl Johans gate 7 før forretnings -gården Grensen 19 ble kjøpt i 1917 for kr825 000. Herfra ble også misjonsbladet«Kineseren» ekspedert i et opplag påopptil 40 000, og etterhvert bedrifteretablert som Lunde forlag, Norrøna Hotellog Kafé, Norea Radio og en bokhandel. •

Fjellhaug på Sinsen ca. 1930. Foto Wilse / Norsk Luthersk Misjonssambands arkiv

Norsk Luthersk Misjonssambands hoved-
administrasjon fra 1917 til 2008 i Grensen
19, med Norrøna Hotell og Kafé, 1930-tallet.
Fotograf ukjent, Norsk Luthersk Misjons-
sambands arkiv

Norea Radios omfattende lydarkiv. 
Fotograf ukjent, Norsk Luthersk Misjons-
sambands arkiv

Norea Radios studio. Fotograf ukjent,
Norsk Luthersk Misjonssambands arkiv
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PRIVATARKIV

Tekst: Per Gisle Galåen, Norsk Maritimt Museum 

NORSK MARITIMT MUSEUM

Norsk Maritimt Museum forvalter enlandsdekkende samling av fartøyer,en kulturhistorisk samling, maleri -samling og en maritim/marin -arkeologisk gjenstandssamling framuseets ti forvaltningsfylker. Med allegjenstander, fartøyer, fotografier ogtegninger inneholder den omkring180 000 registrerte objekter totalt.I tillegg kommer 650 hyllemeter medprivatarkiv, 162 000 fotografier og 53000 skips- og båttegninger. Museethar også en del annet arkivmateriale,som skipsdagbøker, kart, brev, privateboksamlinger og manuskripter.Privatarkivene er knyttet til norskemaritime virksomheter over de siste200 årene. De fleste arkivene sommuseet har i dag er avsluttete ogfragmentariske, og privatarkivsam -lingen består stort sett av brokker avarkiver. Arkivskaperne er hoved sake -lig rederier, personer, sjøassuranse -selskaper og skips- og båtbyggerier,men det finnes også flere arkiveretter bedrifter og foreninger

industrigiganten som

forsvant – nylands

mekaniske verkstedEt av de mest omfattende privat -arkivene i samlingen er arkivet fraNylands mekaniske verksted. Arkiveter av stor betydning som dokumenta -sjon av norsk sjøfartshistorie ogøkonomisk historie. Arkivet til Nylands verksted er noket av de største bevarte arkiveneinnen skipsbygging i Norge. Brannerved verkstedet i 1859 og 1897 ødelastore deler av arkivet. Materialetmuseet fikk i 1986 omfatter tidenmellom 1854 frem til 1960-årene. Verkstedet ble etablert i 1854 somJarmann, Nørbech & Comp. og gikkover til A/S Nylands mekaniskeværksted i 1857. Det ble oppløst i1879 og et nytt selskap, Nylandsværksted, ble dannet i 1881.Verkstedet langs Akerselva ble en avOslos viktigste industribedrifter ogvar landets største skipsverft rundtårhundreskiftet. Nylands ble overtatt

av Akers mekaniske verksted i 1956og ble innlemmet i Akergruppen.Verftsanlegget i Bjørvika ble avviklet i slutten av 1960-tallet, men produk -sjon fortsatte på Nyland vest.Selskapet ble oppløst i desember1983. Selv om arkivet ikke er komplett, erdet relativt omfattende: Det består avprotokoller knyttet til styrendeorganer; ordrer og kontrakter knyttettil produksjon, tekniske tegninger,økonomi- og regnskapsdokumenter,personalsaker, dokumenter knyttet tilbygninger, avisutklipp og fotografier.Blant fotografiene er et hundretallsstorformat glassnegativer. •
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Nylands verksted i 1890-årene.
(Detalj) Foto: Nylands verksteds arkiv /
Norsk Maritimt Museum
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«Dampbaad no.1». Slepebåten
Engebret Soot (b.1861/1862) var
det første skipet bygget ved Nylands
mekaniske verksted, og lever i beste
velgående i Haldenkanalen. Nylands
verksteds arkiv / Norsk Maritimt
Museum

Redningsskøyta Colin Archer i
dokk. Foto: Nylands verksteds arkiv /
Norsk Maritimt Museum

Nylands verksted i 1890-årene. 
Foto: Nylands verksteds arkiv / 
Norsk Maritimt Museum
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PRIVATARKIV

Tekst: Ingebjørg Eidhammer, Relsen Larsen og Thale Elisabeth Sørlie, Norsk Teknisk museum

NORSK TEKNISK MUSEUM

Norsk Teknisk Museum er nasjonal -museum for teknologi, industri, viten -skap og medisin. Museet har storesamlinger bestående av gjenstander,foto og arkiv, i tillegg til et bibliotek med landets største samling av tekno - logihistorisk litteratur. Arkiveneomfatter privatarkiver skapt av norskeindustribedrifter og private aktørerinnen industriell, teknologisk,vitenskapelig og medisinsk virksom het.Eksempel på privatarkiv som ofte eretterspurt er arkivene etter mekaniskeverksteder, som Akers Mek. og MyrensVerksted, eller forskere og vitenskaps -menn som Kristian Birkeland.Omfanget av privatarkivene utgjøromlag 650 hyllemeter. Museet har også en omfattendefotosamling som består av to selv -stendige samlinger, Norsk TekniskMuseums egen samling og DEXTRAPhoto. Museets egen samling påomkring 300 000 fotografier doku -menterer norsk teknologisk, natur -vitenskapelig og industriell virksom het

fra midten av 1800-tallet og frem til idag, i tillegg til andre kultur historiskefotografier. DEXTRA Photo er enfotografi- og fotogjenstands samlingmed tyngdepunkt i det 20. århundre.Fotografiene viser ulike sider ved norsksamfunnsliv og kultur, som industri,samferdsel, kunst, arkitektur og land -skap. Sentrale fotografer er KnudsensFotosenter, Teigens Fotoatelier, Paul A.Røstad og Anders Beer Wilse. DEXTRAPhoto eies av Sparebank stiftelsen DNBNOR og er deponert på Norsk TekniskMuseum.
Hjula væveri – en stor

kvinnearBeidsplassMuseet har flere privatarkiver frabedrifter som har hatt stor betydningfor industrialiseringen i Norge. Et av destørste bedriftsarkivene er arkivet etterHjula Væveri, som ble etablert avHalvor Schou i 1854. Fabrikken lå vedAkerselva i Oslo frem til nedleg gelsen i1957. På slutten av 1800-tallet varHjula en av landets største arbeids -

plasser med omkring 800 ansatte, defleste kvinner. Arkivet viser ulikeyrkesmuligheter kvinner hadde i en tid preget av strenge grenser mellomkjønnene. Fabrikkens avdelinger, lønnog sosiale forhold for de ansatte,innkjøp av råmaterialer og maskiner og salg til butikker og gros sister er godt dokumentert. Arkivet er relativtkomplett fra oppstarten av fabrikken oggir innblikk i hvordan industrigründerekjøpte opp fosse kraft og tok i bruk nyteknologi. Både maskiner, råvarer ogbygnings elementer ble importert, førstog fremst fra Storbritannia. Arkivet er en viktig kilde for å forstå hvor globa -lisert tekstilindustrien var allerede på1800-tallet. I prøvebøkene kan man sehvilke tekstiler som ble produsert påfabrikken. Fabrikken produserte hoved -sakelig bomull- og ullstoffer til hver -dagsklær. Fra 1930-tallet begynte Hjulaogså med produksjon av trykte interiør - tekstiler. Hjula-arkivet er en verdifullkilde til en del av tekstil historien somhittil har vært lite belyst. •
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18 hesters damp-
maskin, konstruert i
1866 av O. Fr. Steen. Arkiv
etter Myrens mekaniske
verksted / Norsk Teknisk
Museum D.2885

Stoffprøver, «Dover»,
«Dover», vevd skotskrutete
bekledningsstoff, fra prøve-
bok Bomullsvareprøver
1897. Foto: Håkon Berg-
seth. Arkiv etter Hjula
Væveri / Norsk Teknisk
Museum C.28038

Stoffprøver av trykte viskosestoffer fra
bok merket «Trykkvareprøver 1939-41»,
«Camping» og «Ekeberg». Foto: Håkon
Bergseth. Arkiv etter Hjula Væveri /
Norsk Teknisk Museum C.28060

Akers Mek. Verksted, 1948. Foto ukjent,
NTM 86/2-4860, Arkiv etter Akers Mek
Verksted / Norsk Teknisk Museum
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PRIVATARKIV

Tekst: Kirsti Gulowsen, fagansvarlig for privatarkiv, Oslo byarkiv

OSLO BYARKIV

Oslo byarkiv ble opprettet i 1992, oghadde da tilhold i Rådhusets østre tårnslik som det gamle kommune arkivethadde hatt. I 1999 flyttet By arkivet inni spesialbygde lokaler i Maridalsveien3, med Nora mineral vannfabrikksgamle lokaler som magasiner iunderetasjene. Byarkivet har fagansvar for Oslokom munes og fylkeskommunessamlede arkivvirksomhet, og opp -bevarer og formidler pliktavlevertkommunalt arkivmateriale. Byarkivetmottar og bevarer privatarkiv sombelyser Oslos historie, kultur og ulikemiljøer og etnisiteter, men har etspesielt ansvar for arkiv i gråsonenmellom offentlig og privat, altsåorganisasjoner og bedrifter somleverer private tjenester på vegne avkommune og fylkeskommune, sombarnehjem, eldreomsorg og offentligkommunikasjon. For øvrig finnes arkivetter alt fra Ila ungdomskorps og TheGambian Association til Bjølsen Valse -mølle og Lysaker Kemiske Fabrik.

Byarkivet har materiale og samlerstort og smått som handler om allefasetter av byens liv, kultur og historie,som for eksempel husmorlag, koloni -hager, lokale velforeninger, interesse -organisasjoner, detaljhandel ogpersonarkiv. Privatarkivsamlingen består av2000 hyllemeter fordelt på 306 arkiv,mest organisasjonsarkiv. Det kan væren brokke av et arkiv, som noenpapirer fra Sagene Østre Aktiebakeri,til hundre hyllemeter fra Oslo byfor -nyelse AS. Byarkivet har en stor foto -samling, omkring 700 000 bilder, somstadig er under ordning og publiseringpå Oslobilder.no. Det er mange små og store skatter iByarkivets magasiner, blant annetarkivet etter Bondeungdomslaget iOslo (BUL) og Leikarringen til BUL.
Bønder i Byen -

Bondeungdomslaget i oslo og

leikarringen til BulInnflyttere er ingen nyhet i Oslo. Den

store tilflyttingen til byen på slutten av1800-tallet førte til at mange unge fralandet følte seg fremmede i byen ogsøkte tilflukt og selskap hos hver -andre. Bondeungdomslaget ble stiftet i 1899, Kristiania var den første byen.BUL var ikke bare en forening for sam -vær, men skulle også fremme målsak,edruskap og norsk folkekultur. Ellersom den opprinnelige formålspara -grafen sier «å samla norsklyndtbondeungdom til samvære og sam -arbeid på heimleg grunn og gjevalandsungdom i hovudstaden vern oghjelp. Laget vil auka vyrdnaden forbonden og bondeyrket og arbeida foratterreising av det norske folkemålet,for edruskap og for nasjonalt sjølv -stende i alle leider».BUL hadde en utstrakt møtevirk -som het, og aktiviteten var høy. I 1913ble det velkjente Bøndernes Hus reist iRosenkrantz’ gate 8, med HotellBondeheimen, Kaffistova, Heimen ogTeatersalen. I Teatersalen hadde DetNorske Teatret sitt første hjem, og der
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BUL Leikarringen:
Dansere sammen med
Einar Gerhardsen og

Nikita Krustsjov i 1964,
Norsk Folkemuseum 

på Bygdøy. Foto: Arkiv
etter BUL / Oslo byarkiv



TOBIAS 2015 | OSLO BYARKIV 53

øver stadig Leikarringen. Leikarringen er et av sær -lagene i BUL, den ble opprettet i1919 og holder på fremdeles.Protokollene for styret går helttilbake til stift elsen. Forutenarkivmaterialet etter styret,finnes medlemsregister, fram -syningsplakater, program og enmengde foto, særlig fra turneer i inn- og utland.Arkivene etter BUL og Leikar -ringen er en viktig kilde til åforstå kulturmangfoldet i Oslo fraslutten av 1800-tallet fram til idag, og i hvor stor grad denneorganisa sjonen har farget Oslosliv. • BUL i Oslo: Fakkeldans på scenen i det 
nybygde Bøndernes Hus i 1913. 
Foto: Arkiv etter BUL / Oslo byarkiv

BUL Leikarringen: Første innføring i første
møtebok, 14. september 1919. Lovens § 1:
«Leikarringen er skipa av og i B.U.L. og hev
til fyremaal aa framelska norsk folkeviseleik
og nasjonaldans. Desutan øver ringen andre
nordiske nasjonaldansar.» Arkiv etter BUL /
Oslo byarkiv
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PRIVATARKIV

Tekst: Anne Birgit Gran Lindaas, Oslo Museum

OSLO MUSEUM

Oslo Museums bibliotek og arkiv er etbyhistorisk referansebibliotek for allesom enten bor i Oslo, eller er interes -sert i byens historie. Det er i tilleggfagbibliotek og dokumentasjonssenterfor Oslo Museums ansatte ved By -museet, Teatermuseet, Interkultureltmuseum og Arbeidermuseet.Museets arkivmateriale inneholderarkiv og såkalt gråsonemateriale, somstort sett ble levert til museet fra OsloBymuseum ble etablert i 1905 og framtil 1990-tallet. Privatarkivene består avenkelte rene organisasjonsarkiv, foreksempel etter Oslo Mannskor, Hoffs -byen Vel, Akvarieselskapet, Skyte -selskapet Skarpskytten, ForeningenBallselskapet og Ullern Arbeidsstuer.Samlingen omfatter også arkivet etterkunsthistoriker og Oslo Bymuseumstidligere direktør Harald Hals II,lokalpatriot Erik Oluf Melvolds storearkiv med blant annet brev, notater,avisklipp, og etter Sylvia Salvesen -kvinnen som broderte Kong HaakonVIIs skijakke under krigen, jakken er

på Skimuseet. Museet har også et arkivetter Arno Berg som er relatert til hansvirke som arkitekt og som Oslos førstebyantikvar. Oslo By museum var sam -loka lisert med Byantikvaren på Frognerhovedgård fra 1955 til slutten av 1980-tallet, og Arno Berg hadde kontor her. Klipparkivet er en mye brukt kilde tilstoff om alt fra byplanlegging, dis ku -sjoner rundt sanering og rehabili teringtil nyttig informasjon om adres ser ibyen vår – alt er klippet fra aviser somblant annet Aften posten, Arbeider -bladet, Morgenposten og Tidens Tegn.Her finnes disku sjonen rundt hvorJubileums utstil lingen i 1914 skullevære – på Hoved øya eller i Frogner -parken. Andre vik tige klipp som erbevart er debat ten rundt Karl Johankvartalet på 1960- og 1970-tallet ogarkitekt Håkon Mjelvas forslag tilendringer, Selvaags ideskisse tilterrasseblokker på tomtene i KarlJohans gate nærmest Universitetet,Enerhaugens skjebne og utviklingen avdrabantbyene.  For delen med dette

arkivet er at artikler om samme emneer samlet på ett sted, slik at stoffet erlett tilgjengelig. 
kolonialen på Hjørnet Blant museets få arkiv etter nærings -virksomhet, er det god grunn til ånevne arkivet etter kolonialhandler og gårdeier Viktor A. Mørk i Fossveien21 på Grünerløkka. Mørk drev en kolo -nial  handel på samme adresse. I arkivetfinnes blant annet en lønningsbok fra1916 med oversikt over ansattes lønn,en bok med oversikt over innkjøptevarer til forretningen i perioden 1926 –1934 og husleiebøker. Arkivet omfatterogså et dokument med navn på 49kjøp menn på Grünerløkka, som skrevunder en avtale om stengetid forbutikkene alle dager i uka fra 10.junitil 15.august 1919. Mørks arkiv gir ettypisk tidsbilde av vareutvalg, mat vare -priser, husleiepriser, lønninger og avnæringsvirksomhet som å væregårdeier og drive kolonial i sammegården. •
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Meny fra Kunstner -
foreningens fest for

Kunstakademiet lørdag
18.desember 1909.

Foto: Even Attramadal
/  Oslo Museum
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Selvaags ideskisse til terrasseblokker i
Karl Johans gate fra Universitetet til Grand.
Foto: Even Attramadal / Oslo Museum 

Innkjøp: Fra Viktor A. Mørks innkjøp til sin kolonialforretning
i 1933.Han solgte både tidstypisk Funkissild og Hybelpostei!
Foto: Even Attramadal / Oslo Museum

Meny 27. april 1876 fra
Victoria Hotel i Rådhus-
gaten 8. Hotellet ble i sin
tid ble rangert som et av
Europas beste. Hotellet
var flittig besøkt av både
kongelige, politikere og
kunstnere og datidens
«kjendiser».
Foto: Even Attramadal /
Oslo Museum
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PRIVATARKIV

Tekst: Sigrun Rasmussen og Vidar Øverland, Riksarkivet 

RIKSARKIVET

Riksarkivet er den institusjon somhar tatt imot flest privatarkiver her ilandet. Samlet bestand av privat -arkiver teller 1900 arkiver som utgjørca. 17 100 hyllemeter. Samlet bestandav bedriftsarkiver teller 240 arkiverog utgjør ca. 5500 hyllemeter. Person -arkivene er flest i antall, organisa -sjons arkivene utgjør mest i volum.Riksarkivet mottar i dag primærtarkiver etter private arkivskaperesom har eller har hatt en lands -omfattende virksomhet, eller som påannen måte har hatt en så fremskuttstilling innen for sitt arbeidsfelt at dekan regnes som betydningsfulle inasjonal sam menheng. Dette kanvære personer, organisasjoner ogbedrifter eller arkiver som doku -menterer signi fikante samfunns -fenomener.De første privatarkivene kom inntil Riksarkivet sammen med arkiveretter embetsmenn. De ble skilt utsom egne arkiver. I 1840-1850-årenemottok Riksarkivet en rekke midde l -

alder-dokumenter, mange av dissestammet fra privatpersoner. Videreble det i årene 1851-1870 kjøpt innflere private samlinger, i stor grad fraarkivfolk og historikeres etterlattepapirer. Først frem mot århundre -skiftet ble det tatt imot enkeltearkiver som gaver. Det var i hovedsakarkiver etter statsråder og stortings -menn. De første bedriftsarkivene kom inni Riksarkivets magasiner på slutten av1800-tallet. Arkivene etter glass -verkene under Christiania Glasmaga -sins administrasjon og ModumsBlaafarveværk er de eldste bedrifts -arkivene i Riksarkivet. På samme tidstartet arbeidet med bevaring av deførste arkivene etter foreninger ogorganisasjoner. Det første varCentral foreningen til Utbredelse afLegems øvelser og Vaabenbrug stifteti 1861, som er forløperen til NorgesIdrettsforbund.  I 1963 publiserte Riksarkivet denførste oversikten over bevarte privat -

arkiver, «Hovedkatalog nr. 1-243».Privatarkivene var nå gitt fortløpendenummer etter tids punktene da de bleRiksarkivets eiendom, i såkalt akse -sjonsorden.
privatarkivkommisjonen og

norsk privatarkivinstituttI 1950 opprettet Den norske his -toriske forening en komité som skulletrekke opp retningslinjer for å sporeopp og registrer bevaringsverdigeprivatarkiver i Norge. Komitéen kon -kluderte med behov for å nedsette enegen kommisjon, og i 1952 ble Privat -arkivkommisjonen opprettet. Fra1977 endret den navn og struktur tilNorsk privatarkivinstitutt.  I 1987 bleInstituttet innlemmet i Riksarkivet. Privatarkivinstituttet gjennomførteen rekke prosjekter for å spore oppog sikre arkiver fra ulike organisa -sjoner. Blant annet er arkiver fra EF-striden, avholdsbevegelsen ogkvinne saks organisasjoner eksemplerpå dette. Flere av disse arkivene
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Utsnitt av tegning
for Nøstetangen og 

Aas glassverk
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inngår i dag i Riksarkivets privat -arkivbestand, men de er også fordeltpå statsarkiv, fylkesarkiv og lokalearkivinstitusjoner.  
fokus på pressearkiveneDa Pressehistorisk Arkiv (tidligereNorsk Pressemuseum) ble lagt ned i1993, ble arkivene overført til Riks -arkivet og et ansvar for å videreførebevaring av pressearkiver avnasjonalbetydning fulgte med, unntaker arbeiderpressen som bevares avArbeiderbevegelsens arkiv og biblio -tek. Norsk presse og mediebedriftergenerelt har gjennomgått en betydeligendring og omstrukturering de sisteårene. For den pressehistoriskeforskningen vil pressens arkiver væreav avgjørende betydning. Det erderfor viktig å ha et spesielt fokus påpressens arkiver og deres samfunns -messige betydning. Riksarkivet har etnært samarbeid med og er ogsårepre sentert i styret til Norsk Presse -historisk Forening. •
Ip Olufsen Weyses modellbok fra 1763
inneholder originale, kolorerte tegn-
inger og akvareller av produkter
produsert ved Nøstetangens og Aas
glassverk. «Brendevins Glas med
Formed Klokke, Brendevins Glas med
Dreiet Klokke». Privatarkiv 1 Glass-
verker, eske Fa 36

Øivind Sørensen (1887-
1962) omkranset av det
som trolig er avisselgende
gutter. Sørensen var avis-
tegner og arbeidet for
Aftenposten i årene 1918-
1957. Han var også bok-
illustratør, og ble særlig
kjent for sine illustrasjoner
til Henrik Haugstøls bøker
om det gamle Kristiania og
Trangviksposten. Foto:
Valborg Stabenfeldt, Privat-
arkiv 977 Øivind Sørensen,
eske Z 1
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PRIVATARKIV

Tekst: Ewa Mork, leder for Dokumentasjon

Senter for studier av Holocaust oglivssynsminoriteter er et forsknings-,dokumentasjons- og formidlings -senter. HL-senteret ble opprettet i2001 som en stiftelse med fullakademisk frihet.  Innenfor senterets mandat erforskning på, formidling og doku -men tasjon av Holocaust, andrefolkemord, rasisme, antisemittisme,brudd på menneskerettighetene ogreligiøse/etniske minoriteters vilkår i historiske og moderne samfunn. HL-senteret består av en perma -nent utstilling med hovedfokus påjødenes skjebne i Norge underkrigen, og er for øvrig inndelt iavdelinger for forskning, under -visning, doku mentasjon ogadministrasjon.Dokumentasjonsavdelingen harved siden av arkivsamlingen ogsåansvar for driften av HL-senterets

bibliotek og for en mindre gjen stands -samling. Den har også ansvaret foradministrasjon av gjenstandslån fraulike europeiske museer til senteretsutstillinger. Arkivsamlingen har vokst gradvisfrem etter at HL-senteret åpnet i2006, de senere årene har tilvekstenøkt merkbart. Arkivene har stortformidlingspotensiale og kan brukestil å kaste nærmere lys over flereforhold ved den jødiske minoritetenssituasjon like før, under og i de førsteårene etter krigen. I dag består HL-senterets arkiv -samling av totalt 30 privatarkiver, derarkivet etter ekteparet Rødner varsamlingens første. Samlingens mestkjente arkiv er «Arkivet etter RuthMaier, 1933-42». Det ble i 2014innlemmet i Norges Dokumentarv og supplert våren 2015 med RuthMaiers 15 akvareller og 4 skisser. 

De øvrige arkivene er primærtperson arkiver etter jøder som påulike måter ble ofre for Holocaust iNorge under andre verdenskrig. Detfinnes arkiver både etter jøder somble deportert og drept under krigen,arkiver etter personer som bledeportert og overlevde årene ifangenskap, etter jøder som over -levde krigen gjennom flukt til Sverigeeller ved å skjule seg i Norge, og etteroverlevende jøder fra andre land somkom til Norge etter krigen. Arkivsamlingen inkluderer ogsåarkiver etter ikke-jødiske nordmennsom på ulike måter har historierknyttet til jødeforfølgelsen i Norge,slik som motstandsmannen oggrenselosen Hans Christen Mamen,som bisto flere jøder under flukten til Sverige. HL-senteret samler ogsåarkiver etter andre norske minori -tetsgrupper som ble utsatt for den
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HL-senterets
lokaler i Villa

Grande på Bygdøy.
Foto: HL-senteret
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nazistiske utryddelses- og forfølgelses -politikken under 2. verdenskrig – slik som rom.
arkivet etter willy og rutH

rødner 1941-1950Willy Rødner var jurist. Da han på grunn avsin jødiske bakgrunn ble fratatt bevilg ningen6. september 1941, rømte han til Englandhvor han sluttet seg til de norske styrkene.Etter krigen returnerte han til Norge, ogbegynte igjen å arbeide som jurist.  Ruth Rødner flyktet til Sverige i 1942. Hun arbeidet for den norske legasjonen iStockholm, og satt således sentralt plassert i det norske flyktningmiljøet. Materialet består i hovedsak av korre -spondanse mellom ekteparet, og Ruthsdagbøker. Brevene inneholder dagligdagsebetraktninger og gir en mangefasettertberetning om livet i eksil. En del av brevenestilles for øvrig ut i HL-senterets perma nenteutstilling.Dagbokserien består av Ruth Rødners tredagbøker fra perioden i Sverige (1943-1945).Personlige notater, avisutklipp, postkort, brev og foto kaster lys over livet som jødisk flyktning i Sverige, krigssitua sjoneni Norge sett fra Sverige, forhold ved den norske legasjon, det jødiske eksilmiljøet og relasjonen mellom fastboende og flyktninger. •

Dagbok: En av Ruth Rødners dagbøker fra
tiden som flyktning i Sverige. Arkivet etter
Willy og Ruth Rødner 1941-50 / HL-senteret

Minnerommet i HL-senterets
permanente utstilling. Foto: HL-senteret
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PRIVATARKIV

Tekst: Jon Sandven, Statsarkivet i Oslo

STATSARKIVET I OSLO

Statsarkivet i Oslo er en del av Arkiv -verket og er depotinstitusjon forarkivmaterialet fra den lokale ogregionale statlige forvaltningeninnenfor Oslo, Østfold og Akershus.Statsarkivet har også ansvar for å føretilsyn av arkivforholdene i lokal ogregional statlig forvaltning og i kom -munal sektor. Disse oppgavene gjørinstitusjonen til både et forvaltnings -organ og en vitenskapelig basertkulturverninstitusjon.Statsarkivet oppbevarer enkeltedokumenter fra slutten av 1500-tallet, men hovedvekten av arkiv -materialet er fra omkring 1750 ogframover.Samlingen omfatter i underkant av23 000 hyllemeter arkivsaker, somoppbevares i magasinene i riksarkiv -bygningen på Sognsvann i Oslo, sam -men med Riksarkivets samlinger. Avdette er 1000 hyllemeter privat -arkiver. Størstedelen av privatarkiv -bestanden har tilknytning til Oslo(725 hyllemeter). Arkivene fra

Akershus og Østfold omfatter likevelflere (ca. 200), men mindre arkiver.Samlingen omfatter også 1500hyllemeter kommunale arkiver.Primært tar Statsarkivet imotprivatarkiver som er skapt i tilknyt -ning til eller forlengelse av statligvirksomhet. Det kan være person -arkiv, institusjonsarkiv ellerorganisasjonsarkiv: Privatarkivetetter en lensmann, privatskoler,institusjoner som utfører oppgaver

på vegne av det offentlige og uliketyper organisasjoner, for eksempelarkiv etter de borgerlige partieneslokal- og fylkeslag. Det er dessverreikke kapasitet til å ta i mot størrebedriftsarkiver, men samlingenomfatter en del arkivmateriale fraulike typer næringsvirksomhet. Og så har vi heldigvis mye interessantarkivmateriale som ikke passer inn ide nevnte kategorier!
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Jubileumssamlingen i 1972. Fotograf ukjent, Kjøttgryta / Statsarkivet i Oslo 
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«kjøttgryta» – fellesdag -

Bøker for 1942-kullet ved

statens lærerinneskole i

Husstell Like før jul 2013 mottok Statsarkivetet privatarkiv som var midt i blinkenfor målet om å ta i mot privatarkivsom er skapt i tilknytning til statligvirksomhet. Høgskolen i Oslo ogAkershus satt på en samlingdagbøker skrevet av kvinnene somgikk ut av Statens lærerinneskole ihusstell i 1942. Statsarkivet hararkivet etter denne skolen.Etter anbefaling fra psykologilærerTorstein Høverstad fant de 32elevene fant ut at de ville skrive endagbok som kunne vandre mellomdem etter at de reiste hver til sitt. Iover 60 år – fra 1943 til 2008 – gikkboka land og strand rundt – og noenganger ut av landet.  Dagbøkene fikknavnet «Kjøttgryta».I dag er det bare fem av kvinneneigjen, men de gjenlevende forteller atdet var stor stas når «Kjøttgryta»kom i posten. Da var det mye spen -nende å lese, før man selv skulleskrive noen ord.Bøkene, til sammen sju protokoller,er en unik samling som dokumen -terer hverdagslivet til vanlige kvinneri etterkrigstidas Norge. 

Bøkene følgerkvinnene gjennom enperiode hvor detnorske samfun netgikk gjennom storeendringer, både nårdet gjelder teknologi,utdanning ogkvinners deltakelse iarbeidslivet. Vi følgerkvinnene fra de skaletablere seg medjobb, ektefeller ogbarn til de blirgamle. Slik sett erbøkene en Norges -historie i miniatyr.Flere forskere harvært interessert imaterialet og etfilmselskaparbeider medmaterialet.Det var ikkeuten diskusjon atkvinnene bestemte at detteskulle bevares. Noen mente det ikkevar verdt å samle på, andre mente detvar for privat. Heldigvis ble de enigeom at dette skulle bevares. For Stats -arkivet er dette et viktig bidrag til åsikre en helhetlig samfunns -dokumentasjon. •

Side fra dagboka den 19. august
1946. Kjøttgryta / Statsarkivet i Oslo
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Blå Kors ble etablert i Norge i 1906,29 år etter selve grunnleggelsen iSveits. Prest og sekretær i KristianiaIndremisjon, Ole Theodor Moe, tokinitiativ til stiftelsen etter å hastudert det pågående blåkors -arbeidet i København. Sammen med 10 andre dedikerte stiftet Moelandets første formelle blåkors -forening den 2. mars 1906. Slik bleBlå Kors først en arbeidsgren underIndremisjonen; en kristelig total -avholdsorganisasjon som skulledrive misjons- og hjelpearbeid blantdet datiden kalte for drankere, tuftetpå frivillighet og kristen neste -kjærlighet.Riktignok hadde det alt eksisterten blåkorsforening her til lands. Den

danske paraplymakeren Aksel Jensenarrangerte Norges første blåkors -møte i Kristiania i 1888. Samme årble en blåkorsforening dannet medstasjon i Vaterland og Fjerdingen.Denne mottok støtte fra blant annetKong Oscar, men opphørte virksom -heten etter noen år.Avholds bevegelsen sto sterkt iNorge på starten av 1900-tallet. Detvar en gjennomgående forståelse inorsk offentlighet om at det fantes et alvorlig og omfattende alkohol -problem. På denne tiden dreidealkoholpolitikken seg fremfor alt omtiltak for å regulere omsetningen avalkohol. De store avholdsorganisa -sjonene anså behandlings- ogrednings arbeid overfor alkoholikere

for å være en offentlig oppgave.Deres mål var et samfunn fritt foralkohol, andre tiltak var ikkeambisiøse nok. Hvorfor lindresymptomene når man kunne fjerneondet ved roten?Blå Kors så det annerledes ogskilte seg således ut med sitt red -nings arbeid. Det var en god kristensplikt å drive omsorg for drikkfeldigeog andre som trengte hjelp og om -sorg. Alkoholmisbruk var en storkilde til fattigdom og nød, og det varliten hjelp å hente for familiene somble rammet. Noen form for under -støttelse fra Fattigvesenet fikk manikke, da drikkfeldige ble ansett som«uverdig trengende».

BLÅ KORS
– EN PIONER I NORSK RUSOMSORG
Tekst: Kine Skyer, arkivar Oslo byarkiv

Avholdsbevegelsen var allerede veletablert med mange
lag og foreninger da Blå Kors kom til Norge i 1906. Det
nye var at Blå Kors ikke bare kjempet for alkoholforbud,
men også for alkoholikerne med sitt «redningsarbeid». 

Ved det første offisielle blåkorsmøtet
26. august 1906 meldte 87 personer seg
inn i foreningen som tok navnet «Møller -
gatens blåkorsforening». 
Fra arkivet etter Blå Kors A-70007
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Blå kors i vekstBlå Kors vokste raskt i antall foreninger og medlemmer. Landets andre blåkors -forening ble dannet i Fredrikstad allerede i januar 1907 med 120 medlemmer. Mangeforeninger ble dannet i Kristiania-områdeti løpet av få år: Sagene, Grünerløkken, Vika,Oslo (senere Gamlebyen), Rodeløkken,Homansby, Bogstadveien, Lakkegaten,Kampen, Bryn og Lillestrøm. Mangfoldetvar stort med blant annet barne- ogungdoms foreninger, speidergrupper,kvinneforeninger, sang- og musikklag, kor og orkestre.Det ble snart et behov for koordineringav foreningsvirksomheten. Kristiania ogomegn krets ble dannet i 1909, som denførste av stadig flere kretser rundt omkringi landet. Samme år ble også det førstelandsmøtet holdt og presten Oscar T.Hvalbye ble valgt som Blå Kors’ førstelandsformann. Indremisjonen hadde gitt Blå Kors godetableringshjelp i startfasen, både med lånav Centrallokalet i Møllergata og fastspalteplass i deres eget blad Bymisjo -næren. Men med Blå Kors’ raske vekst ogstadig større selvstendighet ble det etterhvert et naturlig spørsmål om å løsrive seg.Etter flere år med indre uenighet rundtemnet ble Blå Kors i 1917 formelt skilt utfra Kristiania Indremisjon. På dettetidspunktet hadde Blå Kors hele 12 000medlemmer.

Sang og musikk var en viktig del av Blå Kors, her representert ved
Grünerløkkens Blaakors’ Guttemusik. Fra arkivet etter Blå Kors A-70007

Samling i Blåkorsstuen i Calmeyergatens Misjonshus. Stuen var i drift fra 1908 til
Blå Kors skilte lag med Kristiania Indremisjon i 1917. Fra arkivet etter Blå Kors 
A-70007
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redningsarBeidetHjelpearbeidet til Blå Kors tok mangeulike former. Som det står i 50årsberetningen var det «ingen enkel

affære å forkynne evangeliet for noen

forfrosne og sultne hjemløse menn».Dermed ble de første bespisnings -festene for hjemløse og forkomnearrangert i lokalet i Møllergata 43 omhøsten 1906. Medlemmene dro selvrundt i gatene og inviterte til fest. 
«[…]våre første forkjempere stilte seg

opp på øltønnen eller taburetten midt i

dansesalen eller på en kasse på torget

eller inne på gårdsplassen til «gråbein -

gårdene»[…]». Lovnad om smørbrød,kaffe og litt varme i kroppen lokketfrem mang en drikkfeldig, og vedfestens ende, etter både taler og sang,

hadde et knippe nye sjeler tegnetmedlemskap. Etter hvert somoppmøtet økte leiet man de storedansesalene Casino i Pløens gate og
Frysjuhal ved Grønlands torg tilformålet.Blåkorsstuer ble opprettet, i alt vetman om 7 slike blåkorsstuer i driftbare i Oslo. Den første ble i 1907startet av Grünerløkkens blåkors -forening på Schous plass 24, populærtkalt «Strykejernet». Stuene skulle væreen «nødhavn» for forkomne, medtilbud om mat og husly, og kunne huseopp mot 60 mann per dag. Men dørenestengte om natten og mange av densgjester måtte da igjen ut på gata.
«Blåkorsvennerne talte meget sammen

om dette. Var det riktig at vi skrev disse

hjemløse mennesker ind og avkrævet

dem avholdsløfte, for så at la dem gå ut

på vidotta, hvor fristelserne vilde møte

dem allevegne og i alle former? Hadde

man under disse omstændigheter ret til

at vente, at de skulde kunne gjennem -

føre sit forsett om avhold?»I 1910 tok Blå Kors det neste skrittved å leie Dælenengens teglverkshovedgård i Seilduksgaten 41. Herinnrettet de herberget Blåkorsværn, et hjem for hjemløse med plass til 30mann. Dette var et samarbeid mellomforeningene i Kristiania der hverenkelt forening monterte hvert sittværelse. I 1921 ble herberget flyttet til
Blåkorscentralen i Storgata 38, hvorman senere også opprettet et egetkvinneherberge.Blå Kors ble tidlig overbevist om atdet ikke var nok å tilby tak over hodettil «folk som ville reise seg». De måtteogså få anledning til å tjene egnepenger skulle det lykkes. Blå Korsforsøkte å oppdrive arbeidsplasseruten særlig hell. «Det var som regel

meget vanskelig. Arbeidsgiverne visste

jo hvad slags folk Blå kors væsentlig

Blåkorscentralen i 1921, tegnet av M.
Antvort. Dette året kjøpte Oslo krets de
gamle lokalene til Ytterborg bryggeri i
Storgata 38. Dette ble central for Blå
Kors’ aktiviteter; vedhuggeri, bensin-
utsalg, brukthandel, stue, kafé, manns-
hjem og kvinneherberge. Fra arkivet etter
Blå Kors A-70007
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arbeidet med, og den slags men nesker

skulde man ikke ha noget av». Slik bleidéen til om å starte egen arbeids -formidling. Oppfinnsomheten var stor, altkunne det tjenes penger på! Blå Korsinngikk kontrakt med gårdeiere ibyen om å rydde fortauene deres forsnø og is om vinteren. Køen avarbeidsledige var lang utenfor BlåKors sine lokaler. På en godsnøværsdag kunne opp mot 100mann være sysselsatt medsnømåking ved en av de rundt 300gårdene Blå Kors hadde avtale med.Videre samlet man inn avfallsartikler,reparerte og solgte videre.Brenselsforretning, vedhugging,feiing av gårdsrom, opprydning avloft og kjellere og alt mulig slags

«sjauerarbeid» sørget for jevne inn -tekter. «Det gir en ædel glæde at se et

vrak bli forvandlet til en mand, som

ernærer sig selv på hæderlig vis».

BlåkorsHjemmetHelt fra starten av var det etbrennende ønske hos blåkorsfolk omå etablere et kursted for drikkfeldige.Et fåtall slike kuranstalter haddeeksistert, som «Heimdal» og«Tandem» opprettet på 1880-tallet.Disse ble drevet av privat personer,uten medvirkning fra verkenavholdsbevegelsen eller offentligemyndigheter. Blå Kors ønsket opprinnelig etsamarbeid med andre avholds -organi sa sjoner om opprettelse av et kursted. Tanken var å bruke

festningsanleggene på Ørje som stoledige etter tilbaketrekkingen avmilitære styrker som følge avunions oppløsningen med Sverige.Senere ble også myndighetene ogDen norske Legeforening involvert iplanen. For Blå Kors’ sin del strandetØrjesamarbeidet da medisinal -direktøren ikke kunne imøtekommeBlå Kors’ krav om å drive et slikt stedetter kristelige prinsipper. I stedetkjøpte Blå Kors på egenhånd gården«Nordre Teiterud» ved Eina på Toteni 1908. Gården ble kalt «Blåkors -hjem met» og var Blå Kors’ storehjertebarn.1. april 1909 ankom de to førstepasientene Blåkorshjemmet, engårdeier og en styrmann. Pasientenebodde i våningshuset på gården, somhadde plass til 9 mann.Som navnet tilsier,skulle Blåkorshjemmetvære nettopp det, ethjem. Ingen institu -sjonspreg og ingentvang, pasienteneskulle komme av frivilje. Kuren besto av et
Gårdsarbeid var en del
av kuroppholdet ved
Blåkorshjemmet. Ole St.
Isene (til høyre) hjelper
pasientene med høy-
onna. Fra arkivet etter
Blå Kors A-70007



regelmessig liv langt unna gamle frist -elser, med faste spisetider, arbeids -tider og hviletider. Gården lå ca. 400meter over havet og tilbød suntgårdsarbeid i frisk luft.Blåkorshjemmet var et kristenthjem, og Blå Kors var av den oppfat -ning at ingenting var mer kurativt ennom pasienten ble grepet av Gud. Be styrer folk og pasienter levdesammen som en stor familie. Opp -holdets varig het var normalt et års tid, og ikke kortere enn 6 måneder.Datidens kur var relativ enkel,pasienten ble «frisk» så fort han blesendt vekk og ikke hadde tilgang påalkohol. Så var det å krysse fingrene da han ble sendt hjem igjen og håpe atkuroppholdet hadde gitt styrke og etønske om å fortsette et edruelig liv.
memoarerBlå Kors’ første generalsekretær ogleder igjennom mer enn 20 år, OleSteffensen Isene, skrev levende i sinememoarer, «Minner om mangt», før

han døde i 1943. Uten offentlig støttesamlet de inn penger fra dag til dag forå drive en omfattende virksomhet ogkursted:
«Blå Kors startet som selvstendig

landsorganisasjon i 1909 med tom

kasse og uten så godt som en stol å sitte

på. Vi leiet Seilduksgt. 41 og innrettet

hjem for hjemløse, blåkors stue, kontor

osv., og vi ansatte be styrer folk der. 

Vi drev med bespis ninger f.eks. på

dansesalene. Vi betalte matbilletter,

losjibilletter, reisepenger osv. for

mange. 

Så kjøpte vi eiendommen Teiterud og

innrettet der «Blåkorshjemmet». Vi

ansatte og lønnet bestyrer og husmor

og antok tjenestehjelp, og alle skulde

lønnes. Vi tok imot patienter på fri plass;

for få hadde såpass tro på dette nye

med kursted og avvenning for

alkoholister, at en vilde betale for å få

anbrakt noen der. En fikk være fornøiet,

hvis en fikk patienter på friplass.

Hverken stat eller kommune hadde

noe med den ting å gjøre å få folk inn

på kursted. Og der var ingen edrue -

lighetsnemder den gang til å ta seg av

saken eller til å rådføre seg med eller i

det hele få hjelp av. Og hverken kur -

stedet eller Blå Kors som organisasjon

hadde noenslags offentlig støtte. Det

var først senere, at vi fikk en smule

statsbidrag.

Det hele måtte bæres ved frivillige

bidrag. Og vi hadde desværre ingen

pengemenn innen vår midte. Men

offerkollekter og innsamlinger og

utlodninger og blåkorsbøssen i gang

nær sagt stadig. Og man tok av sin

ringe råde og ga av «et godt hjerte».

Blå Kors har bestått i over hundre årsom organisasjon og har spilt ensentral rolle i norsk rusomsorgshistorie. I takt med tiden og denøkende profesjonaliseringen innenrusomsorgen, har også Blå Korsendret seg. I dag driver Blå Kors 52diakonale virksomheter i 15 fylker, har 2500 medlemmer og sysselsetterrundt 1000 mennesker.  Verdi -grunnlaget står fortsatt fast nå som i 1906: Hjelpe rusavhengige, utbre den rusfrie livsstilen og formidle det kristne budskapet gjennom ord og handling.•
kilderOslo byarkiv, Blå Kors Norge, Fb 03, Manuskripter, Ole Steffensen Isene,Minner om mangt, 1943Oslo byarkiv, «Haabet» Blåkorsforening, Aa 01, Møtebok, 1915-1918
litteraturIsene, Ole Steffensen (1931): Et korstog i
nutiden. Det Blå Kors i Norge gjennem 25 år. Bergen: A/S Lunde & CoHamran, Olav, Arne Olav Hageberg og ElmerLaahne (2006): Himmel og jord i bevegelse.
Blå Kors i hundre. Oslo: Press Landsstyret for Det Blå Kors i Norge (1956): 
Under korsets merke. Det Blå Kors i Norge
1906 – 1956. Drammen: Centraltrykkeriet                                                                                                                                                                                                    

Pasientværelse etter rehabilitering av
hovedbygningen ved Blåkorshjemmet i
1947. Fra arkivet etter Blå Kors A-70007
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Starten av møtebok Aa 01, «Haabet»
Blåkorsforening – 1915:
«Det var natten mellem lørdag og søndag
efter nytaar d. å. som tanken om at danne
en blaakorsforening her i dette lokale
födtes. Det skulde være en blaakorsfor-
ening for den överste del av Grünerlökken
vesentlig. Det var trist at se, at ellers snille
og bra folk hadde det vondt efter at ha
været sammen med venner – med venner
som brugte rusdrik til at hygge sig med.
Trist at læse om at det i 1914 var begaaet 
19 061 drukkenskapsforseelser i Kris-
tiania og over 14000 hadde været arres-
teret for drukkenskap. Hvor mange
barnelidelser med vaakne nattetimer
ligger der ikke bak disse 14 000 i arrest.
Og ikke nok med arrest, men derefter
fængsel paa vand og bröd for noget over
1000. Ja, netop i kveld naar vi er sammen
her til stiftelsesfest vet jeg om barn som i
dag har spurt: hvor er pappa? hvor er
pappa? Og mamma stakkar maa tie med
sandheten at «pappa» er i fængsel. 
Nu vil vi i blaakorsforeningen «Haabet»
være disse lidende barns haap og tröst. Vi
vil være pappas sande ven som ikke lokker
ham med rusdrik, nei vi vil be ham ind her
til vore möter, og her skal han gjennem
deilig musik, sang og tale höre om ham
som aat og drak med syndere, om ham
som kan frigjöre enhver bunden og sætte
haap der hvor alt er haaplöst.» 

Høsten 2013 ble arbeidet med å ordne
arkivet etter Blå Kors i Norge igangsatt
ved Byarkivet. Nærmere 40 hyllemeter
med protokoller og fotografier
dokumenter over 100 års historie til en
aktør som har spilt en sentral rolle i ut-
viklingen av norsk rusomsorg.

Utdrag fra «Haabets» møte-
bok. Kildefaksimile fra 
arkivet etter Blå Kors

Landsmøtedeltakere foto -
grafert i bakgården av 
Blåkorscentralen i Storgata
38. Kristiania, 1922. 
Fra arkivet etter Blå Kors 
A-70007
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Skoleskipstiftelsen Christian Radichhar huset mange elever, vunnetregattaer og opptrådt i mange avis -artikler, tv- og film-produksjoner.Skipet ble virkelig kjent på kinogjennom den norske dokumentar -filmen «Vi seiler» i 1948. På 1950-tallet gjorde HollywoodfilmenWindjammer skoleskipet til stjerne.Gjennom hele 1970-tallet frontet BBCskipet i dramaserien The OnedinLine. Det er skipet Christian Radich vikjenner igjen, men stift elsen har hattmange navn og flere skip gjennomtidende.Det første skipet ble kjøpt i 1877og fikk navnet Christiania. Stiftelsenhet den gangen Commite for indkjøb

af Skib til Skoleskib for Gutter

bestemte til Sømænd og ble dannet18. august 1877. Komiteen besto av

fem av byens mer kjente menn:Borgermester C. Jensen, skipsrederPlade Stranger, verftseier Chr. Brinch,skipsreder R. A. Olsen og havnefogdChr. J. Johnsen. Sammen hadde dekjøpt den engelske barken Lady Greysom de døpte om til Christiania.Christiania ble altså det første norskeskoleskipet. Det var England som først haddestartet skoleskiptradisjonen medskipet Beatty kjøpt inn av The MarineSociety i 1786. I de første tiåreneetter innkjøpet av Christiania, dannetogså Bergen og Trondheim skole -skipsforeninger. I følge stiftelsensførste femtiårsberetning var tankenbak skoleskipet i starten rent«humanitært». Meningen var «å settegutter fra de fattigste hjem i gangmed nyttig arbeide i en tidlig alder og

å lede dem over i livs stillinger somsjømenn». Det var altså å hjelpe barnfra fattige familier ut i arbeid som varhensikten bak skoleskipene i starten.Dette endret seg med omleggingenfra seil til dampskip. Skoleskipenefokuserte etter dette mer på å ut -danne elevene i sjømannsferdigheterog disiplin. Som følge av dette ble detdermed mer vanlig også for gutter frabedre stilte hjem å ta sin sjømanns -utdan nelse på skoleskipene. Det tok nesten fire år før skipet varklart til å motta sine første elever. 7.juni 1881 ble ti gutter opptatt påskolen og gikk om bord i skipet somlå i Bjørviken. Christiania var ikke etseilende skoleskip, men lå fastankretved Bjørviken. Senere ble det flyttettil Piperviken der det ble en fast delav havnebildet i byen.  

SKOLESKIPET MED VIND I SEILENE 
Tekst: Caroline Juterud, historiker og fotoarkivar ved Oslo byarkiv

Logo A-70175

Skoleskipet Christian Radich er en velkjent silhuett for
mange langs kysten av Norge. Skipet er et av flere skole-
skip med opprinnelig mål om å gi fattige barn en opp-
læring i sjømannsyrket.
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Fra filmen. Innspillingen av Windjammer-filmen foregikk på Christian
Radich og de forskjellige havnene de besøkte. Filmen var den første
som ble tatt opp i Cinemiracle. A-70175 

elevene året 1884Vi har ikke kilder fra de første treårene med skoleskipsvirksomhet,men i 1884 starter en protokoll medelevfortegnelse og karakterer. Herfinner vi navnet på de 30 elevenesom var opptatt på skoleskipet året1884-1885. Av de 30 elevene kom 14stykker fra hjem der en eller beggeforeldrene var døde.  Blant for -eldrene finner vi yrker som tobakks -pinner, bryggearbeider, sjømenn, ogforskjellige håndverkssvenner. Det erogså en handelsbetjent, et postbudog en typograf. Felles er at de allenok kunne regnes som tilhørendebyens arbeiderbefolkning. Ser vi påadressene ser det ut til at rekrut -teringen til skoleskipet ble gjortblant de som arbeidet i nærheten av

havnen eller bodde i de fattigeredelene av byen. Det ser altså ut til atstiftelsen i denne perioden holdt segtil den opprinnelige hensikten: å gide fattigste barna nyttig arbeide.På alle unntatt to elever er detogså oppført at de fikk hyre på skipetter året på skoleskipet var omme.På 15 år gamle Karl Hansen er sidenblank, og ingen informasjon om hvahan gjorde etter på er oppført. Dettekan bety at han ikke fikk hyre eller atde har glemt å fylle ut informasjonom han. Karls far var sjømann, såkanskje trengte ikke Karl stiftelsenshjelp for å skaffe arbeid da året varferdig. På Kristian Larsen står detoppført at han: «Fik ingen Hyre paagrund af at han var forliden».Kristian var blitt 16 år i løpet av

skoleåret, så de kan altså ikke hament for ung. Det var altså hansfysikk som ble kommentert. Kanskjevar Kristian for svakelig for å få hyrepå skip. Den yngste av elevene var HaakonJohansen på 14 år. Han var sønnen tilJohan og Marie. Johan står oppførtmed yrke som arbeider. 

Livet om bord på skuta. Bildet er tatt i anledning av
femtiårsjubileet om bord på Statsraad Eriksen i 1931.
A-70175

I de ulike elevfortegnelsene kan vi 
fin ne karakterer og informasjon om elevene
i mesteparten av stiftelses levetid. Fra 
arkivet etter Christian Radich. A-70175
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I folketellingen fra 1883 ser vi atHaakon var nest eldst i en søsken -flokk på fem barn som alle boddehos foreldrene i Prinsens gate 10.Familien delte fjerde etasje avbygningen med en annen familie ogtre andre voksene. Ved skoleåretsslutt fikk Haakon hyre på et skip som tilhørte en kaptein Dam fraGrimstad. I Haakons tilfelle står det ikke hvor reisen gikk hen.Fire av elevene fikk hyre på skipetHerdis etter skoleslutt. I merk nads -feltet står det at skipet seilte fraLondon til Santos i Brazil og såvidere. Elev nr 30. Johan Larsen fikkhyre på skipet Argo og dro tilHarlingen og Grangemouth. Da han

kom tilbake til Christiania året etterdro han innom skoleskipet ogbesøkte sine gamle lærere, før hanigjen mønstret på skipet Inga ogseilte til London og videre. Tre år inn i virksomheten ser altså skoleskipet ut til å oppfylle sin tiltenkte hensikt og nesten alleelevene ente opp med hyre på skipinnen året var omme. Det var likevelet problem at skipet «Christiania»ikke kunne seile og elevene fikkdermed ikke ordentlig seilings -erfaring. Året 1901 gikk derforstiftelsen til innkjøp av skipetStatsraad Eriksen.  Skipet var byggeti 1858 og hadde før det ble skoleskipvært i marinens tjeneste. Med et

seilende skoleskip kunne stiftelsentilby utdannelse og ekte seilings -erfaring. I starten betydde detteseilturer ut i Oslofjorden og tilbake,men allerede i 1904 gikk turen helttil Fredrikshavn. På denne turenkunne kapteinen rapportere:«Halvdelen av Gutterne søsyge,forresten alt i beste Orden». 
skuta cHristian radicHEtter 35 år som skoleskip og med enalder på 79 år trengte StatsraadEriksen å skiftes ut. Det ble i 1936besluttet å bygge et nytt skoleskip.Skipet skulle hete Christian Radichetter rittmester og grossererChristian Radich som i 1884 hadde

1877: «Commite for indkjøb af Skibtil Skoleskib for Gutter bestemte til Sømænd» ble dannet 1881: Første kull med elever gikk ombord på skoleskipet«Christiania»

1901: Skipet «Statsraad Eriksen»tok over for «Christiania»som seilende skoleskip 
1925: Stiftelsen endret navn til«Oslo skoleskib»

1937: Skoleskipet «ChristianRadich» var ferdig bygget ogdro på sitt første tokt
1939: Skoleskipet dro på tokt til New York for å delta påVerdensutstillingen. Da skipetkom tilbake ble det overtattav marinen

1945:Skipet «Christian Radich» ble bombet mens det lå tilhavn i Tyskland
1947: Skipet var ferdig restaurert ogdro på sitt første tokt etterkrigen. Et filmteam var med og turen resulterte ifilmen «Vi seiler»

TIDSLINJE CHRISTIAN RADICH



TOBIAS 2015 | OSLO BYARKIV 71

testamentert 90 000 kroner til nyttskoleskip i Oslo. Ansvaret med å kon -struere skipet falt på kom mandør -kaptein Christian Blom som vardirektør ved marinens hove verft iHorten. Christian Blom tok opp gavenalvorlig og tegnet et skip som skullevise seg å bli svært anner ledes ennandre skoleskip. På grunn av at skipetChristian Radich alltid var ment til åvære skoleskip (i motsetning til andreskip som skulle fungere som lasteskipeller losjiskip) kunne skipet tegnessmalt og med lange pene linjer. Noesom enkelte mener er grunnen bådetil skipets vakre utseende og evne til åvinne regattaer. Ut av de 11 verk -stedene som sendte inn anbud var detFramnæs Mekaniske Værksted i

Sandefjord som fikk i oppgave å byggeskipet. Skuta fikk bygge nummer 115 i1937.  I arkivet etter stiftelsen finnesde originale tegningene og planenefor skipet. 17. juni 1937 var det prøvetur og enrekke prominente gjester var invitert.Denne turen ble starten på ChristianRadichs lange kjendiskar riere påhavet. Skipet ble etter hvert så kjent ati 1988 bestemte stiftelsen seg for åendre navn til Christian Radich.Stiftelsens historie er en historie omlange og harde kamper for å holdeskuta i gang og for å beholde skole -statusen. Til tross for popularitet bådeblant elever og tilskuere verden overhar skuta og stiftelsens eksistens værttruet flere ganger. Sist nå i 2015 da

sjøforsvaret ikke fornyet sin avtalemed stiftelsen. I september 2015 bledet klart at skipet igjen skal væreskole skip og tilby elever fra maritimestudieretninger praksisplasser.Christian Radich er igjen i drift somskoleskip. •

1998: Stiftelsen måtte oppgi skolestatusen
1950: Stiftelsen endret navn til «Østlandets skoleskip»

1956-57:  Skipet ble brukt til innspil-lingen av den banebrytendefilmen «Windjammer»

1964: «Christian Radich» dro tilVerdensutstillingen i NewYork som del av det førsteOperation Sail toktet
1980-81: Skipet gjennomgikk den førstegjennomgripende opprust-ningen siden 1947. De nesteto årene gikk med på åbetale regningen

1988: Stiftelsen endret navn til«Christian Radich» 2005: Stiftelsen får en avtale om ut-danning av nye befalseleverfor sjøforsvaret
2015: Stiftelsen gjenvinner skole-skipstatusen

kilderOslo byarkiv, Skoleskipet Christian Radich, Fab, Elevfortegnelse med karakterer 1884-1889Oslo byarkiv, Folkeregisteret, folketelling1883, Prinsensgate 10
litteraturAskim, Per (1931): Oslo skoleskibsinstitu-
sjon 50 aar 1881-1931, en oversikt.  Oslo: Fabritius & Sønners Boktrykkeri Brynildsen, Harald (1964): Operation Sail,
skoleskipenes triumfferd 1964, Oslo:Dreyers forlag Engvig. Olaf T (1987): Skoleskipet Christian
Radich 1937-1987. Festskrift
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Etter over 130 års sammenhengendedrift, er Bjølsen Valsemølle den sistevirksomheten som fortsatt ligger vedAkerselvas bredder og som stadigdriver med det den var etablert for i1884. Arkivet etter Bjølsen valse -mølle gir et rikt bilde av bedriftensutvikling. Materialet går  tilbake til1600-tallet, fra Kongens Mølle,senere Nedre Foss Mølle, BjølsenMølle, Bakke Mølle, Lysaker Mølle og noe fra Moss aksjemølle. Akerselva har vært et naturlig stedfor kvernkaller, vannhjul og turbin -drift. Ved Bjølsenfossen lå tre foretak,Bjølsen mølle fra 1842, Sandakermølle og Christiania MekaniskeVæveri, nederst på Bjølsen-siden. Alle bedriftene hadde vannrettig -heter, en avgjørende betingelse for

ekspansjon. Bjølsen mølle var blantde første i Norge som gikk over framøllestener til å bruke valser, enviktig teknologisk nyvinning. 
de første åreneI 1884 startet Gustav Martinsen oppsom korn- og melgrossist medfirmaet Bjølsen Valsemølle, sammenmed eieren av Bjølsen mølle. Åretetter ble Bjølsen mølle en del avfirmaet og Bjølsen Valsemølle meldteovergang til mølleindustrien. GustavMartinsen var den drivende kraft iforetaket. Gjennom oppkjøp av Sand -aker mølle og Christiania MekaniskeVæveri sikret han vannrettighetene,slik at virksomheten kunne bygges uti raskt tempo. Martinsen ledetbedriften i 34 år – fram til 1918, da

tok sønnen Haavard over.Martinsen var stortingsmann for
Høire og spilte en betydelig rolle iberedskapspolitikken under unions -oppløsningen i 1905. Fram til 1914

DET DAGLIGE BRØD 
- BJØLSEN VALSEMØLLE GJENNOM FØRSTE VERDENSKRIG 
Tekst: Øivin Poppe Grimsgaard, prosjektmedarbeider ved Oslo byarkiv

Bjølsen Valsemølle var en sentral bedrift i sikringen av
korn og melforsyningene under første verdenskrig. 
Bedriften greide seg godt gjennom krisen og kunne
samtidig planlegge for fredstid. 

Luftfoto av Bjølsen Valsemølle fra 1950.
Widerøes flyveselskap / Oslo byarkiv
A-20027_Ua_0002_091

Bjølsen Valsemølles regninger
på begynnelsen av 1900-tallet.
Bjølsen Valsemølles arkiv / 
Oslo byarkiv
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ble det reist nye møllebygninger påSandakersiden, enkelte utgjør frem -deles kjernen i anlegget. Utbyggingenfortsatte, for det var produksjons -kapasiteten som var flaskehalsen,ikke avsetningen. Den eksplosivebefolkningsveksten i Kristiania gjordemarkedet umettelig.  Fra 1885 til denførste verdenskrigens utbrudd vokstefolketallet fra 130 000 til over 200 000. Handelsbakeriene fikk idenne perioden et godt fotfeste. Menmed sin doble rolle som politiker ogbrukseier, sto Gustav Martinsen oftelagelig til for hugg: «Ikke rent mel iposen» var en av beskyldningene mot Martinsen i en karikatur somfinnes bevart i arkivet etter BjølsenValsemølle.I 1905 ble det nedsatt en statligkombinert sivil-militær kommisjontil å utrede «spørsmålet om landetsforsyning med brødkorn i krigstil -felle». Resultatet var et utkast til enlov om kommunale kornlagre, samtulike forslag til sikring av korn -forbruket. Men ingenting ble vedtattog ingen tiltak ble iverksatt i før -krigs årene. Følgene av mangel påtiltak ble forsterket fordi bøndeneble oppfordret til å satse på dyrefortil den økende meieri- og kjøtt -produksjonen. Matkornarealet iNorge ble sterkt redusert og selv -bergingsgraden sank.

norges «nøytrale» krig Første verdenskrig brøt ut med skud -dene i Sarajevo 28. juni 1914. Norgevar ikke forberedt. Bare noen måne -der tidligere uttalte stats mini sterGunnar Knudsen under trontale -debatten den 17. februar: «Hvad erpaafærde? Det skulle være interes -sant aa vite. For tiden er da forholdetdet at den politiske himmel, verdens -politisk set, er skyfri i en grad som ikkehar været tilfældet paa mange aar.»

I arkivet etter Bjølsen Valsemølle erdet notert på en priskurant fra 30.juli 1914, tre dager før krigs -utbruddet: «Som følge av indløpnedaarlige høstefterretninger fraRussland i forbindelse med krigenmellem Østerrige og Serbien er korn -markedet yderst ophidset og uroligt!– Prisnoteringer er som regel tilbudpaa levering i 4/mdr, naar intetsærskilt bemerkes … Verdenskrigenbrøt ut 2-8-1914». Ved krigsutbrud -det i august erklærte de nordiske

Karikaturtegning av Gustav
Martinsen: Politiske motsetninger:
Anarkisten hekter kapitalisten, 
Vikingen 1904. Arnold Hazeland var
samtidig erklært kooperativ anarkist
og høyesterettsdommer. Bjølsen
Valsemølles arkiv / Oslo byarkiv

Priskurant fra 30. juli 1914. Verdens-
krigen brøt ut tre dager senere. Bjølsen
valsemølles arkiv/Oslo byarkiv
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land sin nøytralitet. Krav om å nytegodt av de såkalte «nøytrale rettig -heter» ble fremsatt i novembersamme år. De «nøytrale rettigheter»besto i korte trekk i retten til frihandel med alle de krigførendeparter, unntatt var eksport av krigs -materiell. Hvordan var så situasjonen forBjølsen Valsemølle?  Som korn- ogmelimportør var Bjølsen Valsemølleinternasjonalt orientert. Dagligoppfølging av leverandører ogverdens ledende kornbørser var heltnødvendig.  Markedet var lunefulltog utsatt for store svingninger.Gustav Martinsen så forbi Norge og var hele tiden i forkant avutviklingen.Kornimporten fra Tyskland ogRussland stoppet opp med krigen.Fram til da hadde importen avrugmel fra Tyskland over tidredusert Bjølsen Valsemøllesformaling av rug betraktelig.Samtidig var hveten på marsj inn;appetitten på hvete var et europeiskfenomen, ikke særnorsk. I Norgeutgjorde hveten i 1915 omtrent 41prosent av kornimporten, da varbygging av en hvetemølle godt i gang.Bjølsen Valsemølle sørget for mo derne teknologi i nybyggene, ogsilokapasiteten ble økt ved medeier -skap i Kristiania Havnesilo. Der var

det nå plass til 10 000 tonn korn.Etter utvidelsen i 1915 hadde mel -lageret i Sandakerveien en lager -kapasitet på omkring 50 000 sekkerà 100 kilo ferdig mel. Dette var enkapasitetsøkning på 50 prosent iforhold til 1913.
staten sikrer

provianteringenEtter panikken ved krigsutbruddet,roet situasjonen i Norge seg utoverhøsten. Allerede i august 1914 var ennasjonal Provianteringskommisjonpå plass og etter hvert kommunaleprovianteringsråd. Arkivet etterKristiania kommunale provian -terings råd finnes i Oslo byarkiv. I arkivet etter Bjølsen valsemølleligger overenskomsten mellomStatens Provianteringskommissionog Bjølsen Valsemølle A/S angåendelagring av reservebeholdning avkorn for staten. Her forpliktetBjølsen valsemølle seg til å kjøpe ogoppmagasinere 10 000 tonn kornsom skulle tjene som reservelagerfor staten.Et eget utvalg arbeidet medsikring av korntilførsel og reserve -lagre. Bjølsen Valsemølle kjøptekorn, med USA som praktisk talteneste leverandør, malte og solgtemelet som før.  Frem til som meren1916 var det høykonjunktur på

nesten alle områder.  Etter hvert kom reguleringer for blant annetlønninger og eksport. Maksimal -priser ble iverksatt og reguleringerfor husleier, frakter, produksjon ogomsetning fulgte på. I 1917 ble detopprettet et statsmonopol på import,blant annet av brødkorn. BjølsenValsemølle malte nå statens kornmot en godtgjørelse kalt «malings -penger»». Da USA kom med i krigen,stanset de kornsalget til Norge somnøytralt land. Etter harde forhand -linger tillot USA først i april 1918eksport av 300 000 tonn hvete tilNorge. Fra 1. januar 1918 ble rasjoneringinnført. Det ble trangere tider, ogbrødkupongene ble innført. Detrange tidene måtte føles helt klartmest i byene. Prisstigningen de første krigs -årene ble på ingen måte fulgt avlønnsoppgang for industri -arbeiderne, dehalte først innpåmot slutten avkrigen. 
Brødkort. 
Rasjonerings-
kuponger fra
1918. Kristiania
provianterings-
råds arkiv /
Oslo byarkiv



TOBIAS 2015 | OSLO BYARKIV 75

Levekostnader for en industri -arbeider gikk opp 2 ½ gang fra1914 til 1918.  Med de statligereguleringer og rasjone ringen bleforholdene brakt mer i ordnedeforhold, selv om svartebørs -handelen florerte. Hverdagslivethar likevel vært tøft; mange låetter i kapp løpet mellom priser ogløn ninger. Den nasjonale provianterings -kommisjonen satte et mål om atdet til enhver tid skulle være lagretkorn for minst fem måneder. IKristiania leide staten «Nationalbryggeriet» i Trondheimsveien132 og bygninger som sto igjenetter jubileums utstillingen påFrogner i 1914 ble tatt i bruk. PåKontraskjæret ble det oppført tostore skur, og skur ble bygd påNSB’s område på Grorud. I arkivet ligger avtalen som viserat staten ga Bjølsen Valsemølle 30 000 kroner for å bygge etmagasin som kunne ta 100 000tønner korn, der Sandaker Senterligger i dag. Kristiania hadde nå etkriselager til omkring 60 000 tonnkorn.Dermed ble mølleindustrien littmindre følsom for konjunktur -sving ninger, og klarte seg rimeliggodt gjennom første verdenskrig.Bjølsen Valsemølle planla for

fredstid, og kunne konsentrere segom byg gingen av den nye hvete -møllen som sto klar i 1919.
nød og krigsprofittOm det var knapphet pålevnetsmidler etter hvert, fikk detsitt motstykke i pengeoverfloden.Under første verdenskrig opplevdelandet en ukontrollert inflasjon,som kulminerte først i 1920.Inflasjonen var voldsommere hososs enn i en rekke land som deltoki krigen. Bankinnskuddene økte itidsrommet fra 600 millioner til 3milliarder. Verdien av skipsaksjerøkte i snitt til det seksdobbelte.Farligste fart ga størst fortjeneste!For Bjølsen Valsemølle var detikke like kritisk avgjørende om detvar «fattigdom eller velstand» ilandet, som i andre deler avnærings livet. Brødkornforbruketøkte år for år og produksjon avforstoffer til dyr var i fremgang.Første verdenskrig ble ingen«nedtur» for Bjølsen Valse mølle.Bedriften fortsatte på sin vei somen veletablert og veldrevet korn-og melvirksomhet. •

Avisklipp fra 1914, ukjent avis. Bjølsen
Valsemølles arkiv / Oslo byarkiv
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25 aar 1901-1926Nordvik, Helge, red. (1984): Rent mel i posen; Bjølsen
Valsemølle A/S og mølleindustriens utvikling 1884-
1984, UniversitetsforlagetSveen, A., Mølmen Moen, T., Martinsen, P.D. red.(2009): Motstrøms ved Akerselva; Bjølsen Valsemølle-
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På www.mollerarkivet.no finnes etrikholdig historisk arkiv med over 13 000 bilder, 563 dokumenter ogfilmer - og bøker fra Møller-historien.Dette er MøllerGruppens digitalebedrifts historiske arkiv.MøllerGruppen AS er en familie -bedrift med stabilt eierskap og vekstgjennom tre generasjoner. Dette har

bidratt til at konsernet har et omfat -tende historisk og arkivverdigmateriale bestående av fotografier,dokumenter, filmer, bøker og kunde -magasiner som dokumenterer virk -somhetens historie. Arkivet harhverken vært systematisert ellerspesielt tilgjengelig for internt ellerallmenn bruk, inntil bedriftenbesluttet å gjøre noe med det i 2012.Behovet for å rydde opp i Møllersbedriftshistoriske arkiv og gjøre dettilgjengelig var tydelig. I tillegg komet ønske om varig sikring av arkivetfor ettertiden. Etter positive ut -talelser både fra Oslo byarkiv og IT-selskapet Mesan, besluttet Møller-familien å donere familieklenodiet tilOslo byarkiv. I tillegg ville familienfinansiere et omfattende arbeid med

ordning, digitalisering og publiseringpå en egen webside,www.mollerarkivet.no.Samarbeidspartnere i prosjektmollerarkivet.no er Nasjonal -biblioteket, Riksarkivet, Oslo byarkiv,Videoverkstedet og IT-selskapetMesan.  
møllergruppens spede

BegynnelseHarald Aars Møller var født i Vadsø i1895, og arbeidet i ungdomsårene pådampskipskaia. I 1920 fikk han til -bud fra sin svoger om å bli kontorsjefi Maskinagentur AS i Trondheim, denstørste bilforhandleren i Midt-Norge. I 1923 fikk eierne økonomiskeproblemer og måtte overlate sel -skapet til sine kreditorer.  Møller

BILDER AV BILER  
– MØLLERGRUPPENS ARKIV PÅ NETT 
Tekst: Jon E. Røhrt, MøllerGruppen Bedriftskultur- og historie

Mollerarkivet.no er et vindu inn i fortiden og gir et unikt innblikk i hvordan bilparken og
hverdagen generelt i Norge var fra 1930-tallet og helt frem til nå. Arkivet rommer bilder, videoer,
kunde- og internmagasiner, årsrapporter og protokoller fra hele Møllers historie. Den strekker seg
fra førkrigstiden med Dodge-import frem til Bobla tok over verden og førte Volkswagen, og derfor
også MøllerGruppen, inn i den posisjonen de har i dag, som Nordens største bilvirksomhet.

www.mollerarkivet.no 
- søkeord Boble
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reiste til Oslo og fikk stilling medansvar for deler og rekvisita i firmaetKolberg, Caspary & Co. To år senerefikk han ansvaret for bilavdelingen,og bygget opp et forhandlerapparatfor Hudson og Packard. I 1931 fikkStrømmens Værksted kontrakt påimport av Dodge, til stor skuffelse forKolberg, Caspary & Co.Strømmens Værksted var først ogfremst en industribedrift og ikke enhandelsbedrift, de var mest interes -sert i å sette sammen Dodge-person -bil av byggesett og selge dem blantannet også som drosjer med for -lenget akselavstand og eget karos -seri. I begynnelsen av 1932 overdroderfor Strømmens Værksted rettentil import av Dodge laste- og vare -biler til Kolberg, Caspary & Co, mensde selv sto for personbilsalget. I 1936 ble Strømmen Auto ASetablert med tre like store aksjonærer,Kolberg, Caspary og Møller. Harald A.Møller ble daglig leder. Etableringenav Strømmen Auto ble en suksess.Firmaet vokste og i 1937 ble detskrevet kontrakt om leie av lokaler iden flunkende nye Torstedgården iStortingsgaten 30. I 1937 ønsket Chrysler-fabrikkenen ny organisering av import og salgi Norge. Fra da av monterteStrømmens Værksted drosjebiler,mens Strømmen Auto overtok

importen av Dodge person- og laste -biler.Under okkupasjonen 1940 -1945kunne det hverken bli tale om ordi -nær drift eller bilimport. Dessutenble det innført bensinrasjonering, ogman måtte finne alternative driv -stoffer. For Harald  A. Møller og debedrifter han ledet kom ved gass -generatoren til å bli hoved grunnlagetfor virksomheten. En vedgass -generator er en vedfyrt ovn som ermontert utenpå bilen. Den fyres med knott – små trebiter og som vedsakte forbrenning utvikler gass.Gassen ledes inn i bilens motor oginn i forgasseren hvor den anten nesog får motoren til drive bilen. Salgetav vedgassgeneratorer ble den

økonomiske redningen under krigen,og skulle gi bilforhandlerne etnærings  grunnlag.
Harald a. møller as

etaBleres og vokserI 1946 solgte de to ingeniøreneKolberg og Caspary sine aksjer tilHarald A. Møller, og han ble ene-eieri selskapet. Strømmen Auto ASskiftet navn til Harald A. Møller AS. Volkswagenwerks eksportavdelingvar på besøk i Norge høsten 1948 ogbesøkte firmaer som var interessert iagenturet. Sommeren 1948 haddeden svenske lastebilprodusentenScania Vabis sikret seg Volkswagen -agenturet i Sverige, og Norsk ScaniaVabis var en av de norske interes -sentene. Volkswagenwerk varmindre opptatt av lastebiler enn avservicemulighetene for personbiler.Møller kunne vise til at han hadde etkomplett salgs- og servicenettverkpå 24 Dodge-personbilforhandlerefra Kristiansand i sør til Trondheim inord. I oktober 1948 ble kontrakttegnet for import av Volkswage -nbiler. Med dette begynte det virkeligstore bileventyret.
arkivetI 2012 var arkivmaterialet spredt påseks forskjellige steder, og ikke lagretpå en egnet måte. Materialet var

Harald Aars Møller (1895-1987).
Møllergruppens arkiv / Oslo byarkiv
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heller ikke registrert, systematiserteller beskrevet og var svært vanske -lig tilgjengelig. Kunnskap om inn -holdet ble med tiden svakere, ogidentifiseringen av begivenheter ogpersoner i fotoene ble vanskeligerefor hvert år som gikk. Som alltid erdet i forbindelse med jubileer ogandre presentasjoner at ønsket om åfinne tilbake i historien dukker opp.  Det ble opprettet et «metadata -team», en gruppe rekruttert inn fraSeniorklubben. Teamet ble skruddsammen slik at alle fagområder ikonsernet var representert: Salg,service, garanti, deler og tilbehør,informasjon, opplæring, personal,økonomi og folk med jobberfaringfra importøren, forhandlerleddet og

fabrikk. Kriteriet for å være kvali -fisert var minst 35 års fartstid iMøllerGruppen, elefanthukommelseog grunnleggende datakunnskaper.Gruppen skulle gå gjennom foto ogregistrere hvem, hva, hvor, når oghvilken begivenhet. Gruppen siltebildene fra 29 000 til 13 000 bilderfor bevaring.En av arkivhaugene var lagret i tostore nettingpaller. Det var Harald A.Møller AS forretningskorre s -pondanse fra 1960 til 1970 angå -ende Volkswagenimport. Kjøpetil -latelse for nye biler ble opphevet i1960, og materialet dokumentererveksten hos importøren og for -handlerorganisasjonen etter fri -sleppet frem til innføringen av mva

i 1970. I den perioden økte detårlige Volkswagensalget fra 8 500biler til 25 000. Dette utgjør tilsammen i overkant av 300 arkiv -bokser som til sammen veier 1,2tonn. Materialet ligger nå trygt lagreti Byarkivet og ikke lenger i garasjenpå Frysja.Teamet hadde ikke egnet utstyrfor skanning av protokoller og års -rapporter, så den tjenesten ble kjøpthos Riksarkivet.  Nasjonalbiblioteketscannet Møller-bøker, kundemaga -siner for Volkswagen tilbake til 1960,Audi tilbake til 1999 og Skoda tilbaketil 2008, og internmagasinet Bedrekontakt fra 1964 av, til sammenomkring 400 trykksaker. Det tryktematerialet oppbevares nå der.Videoverkstedet har tatt hånd omgamle filmruller og videoer. Byarkivet, Nasjonalbiblioteket,Riksarkivet, Videoverkstedet ogMesan har bidratt til at Møller -Gruppen nå har fått orden på «detgamle testamentet» frem til omkringår 2000, altså det analogt skaptematerialet. Erfaringen er blitt enveiviser for bevaring av nytt, digitaltskapt materiale.
avslutningBedriftskulturen skapes av eierne,medarbeiderne og produktene. Deter viktig å hegne om historien, selve

Eldre annonse for VW
varevogn. Møllergruppens
arkiv / Oslo byarkiv

Show-rommet i Torstedgården, Stortingsgata 30, 1967.
Møllergruppens arkiv / Oslo byarkiv 
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fundamentet for Møllerkulturen. Den gir MøllerGruppen etkonkurranse fortrinn, og stoltheten over egen historie erårsaken til at konsernet har digitalisert sitt historiskebedriftsarkiv. Arkivet både doku men terer historien og gjørden tilgjengelig for alle. •
Vedgassgenerator montert på en Dodge i 1942. 

Møllergruppens arkiv / Oslo byarkiv

Service på Møller-Skøyen i 1956. 
Møllergruppens arkiv / Oslo byarkiv 
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Oslo Hospital ble stiftet av kongenetter reformasjonen i 1537 for åvidereføre klostrenes tradisjonellefattigomsorg. Hospitalet hadde egenkirke, på 1600-tallet var den trang ogmørk og alle presters marerittkall.Hospitalsprestens eneste menighetvar lemmene, altså beboerne, og deansatte, og avkastningen av stillingenvar svært mager. Da Oslo ble rammetav storbrann i 1624, bodde 28hospitalslemmer, 9 tjenestefolk,forstanderen og hospitalsprestenmed sine tjenestefolk på gården. 
kirken fra 1734Den driftige biskop Peter Herslebfornyet på 1730-tallet driften avhospitalet, fikk bygget den nye

hospitalsbygningen, dagens gråsten s -bygning, og innrettet også en ny kirkei 1734. Heretter skulle hos pitals -kirken også betjene menig heten igamle Oslo, inkludert Galgeberg ogEkeberg. Kirken fikk inntekter avstolleie til menigheten. Hospitaletsforstander bestyrte også kirken, ogregnskapene i arkivet er en interes -sant studie i tidens klassesamfunn.Det var lukkede stoler, privatbokser,for de bedrestilte. I de lukkedestolene i koret hadde presten,forstanderen og directeurerne, altsåbiskopen og stiftsamtmannen, sineplasser, vederlagsfritt. I de lukkedestolene lengre bak satt kondisjonerte,mest offisersfruer, de betalte 1 riks -daler, 1 ort og 16 skilling årlig for

plassen. Benkeradene, såkalt åpnestoler, hadde dør, og var delt imannsside og kvinneside. Første radble holdt Leedig for Fremmede,

Communicantere og Brudefolck. Såfulgte rader der setene var utleid for16 skilling stykke, bortsett fra fri -plasser for forstanderens ogbiskopens tjenestefolk. Ingen navn ernevnt. Noen få plasser på Benckernevar utleid til 8 skilling stykke, dissevar kanskje langs veggen. For øvrigvar Klafferne i gangen alle Leedige.Det står ingenting i regnskapet omplasser til hospitalslemmene.
kirken fra 1796Kirken brant 23. januar 1794. Nykirke kom raskt på plass, den ble

GAMLEBYEN KIRKE   
– GUDS HUS FOR HOSPITALSLEMMER OG KONDISJONERTE I GAMLE OSLO
Tekst: Kirsti Gulowsen, kunsthistoriker ved Oslo byarkiv

Gamlebyen kirke har en lang og mangslungen historie. Den har 
betjent både Oslo Hospitals lemmer og de rikeste og mektigste i 
Christiania og Aker. Arkivene til hospitalet forteller om både brann,
gjenreisning, forfall og restaurering. I dag har den ikke funksjon 
som kirke men er overnattingssted for husløse. 

Regning (utdrag) over Blikarbeyde fra 14.
november 1796. Kilde: Oslo Hospitals arkiv 
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innviet 11. mai 1796.Dette var en myestørre, og sværtstaselig kirke.Regnskapene fragjenreisningen i1794 til 1796forteller i detalj hvasom er gått med avmaterialer, ned tilfarge og utførelse. Selve alteret ogaltertavlen sto isærstilling. Det varet prekestols alter, enspesiell, protestan -tisk opp finnelse.Utgangspunktet varat prekenen ogsalmesangen skullestå i sentrum. Prekestolen bleplassert over alteret, og over denneigjen hadde kirken sitt orgel.Helheten var innrammet av en forsin tid hyper moderne, antikk -lignende tempel gavl, båret av åttesøyler. Slike preke stolsalter oglukkede stoler finnes bevart iKongsberg kirke og Røros kirke. Kirkerommet var malt perlegrått,

en etterligning av marmor, og søylerog dekor var malt med en varmsandstensfarge som var istrødd sandfor effekt. Gulvet i koret var ådret, ien etterligning av gul marmor.Blikkenslager Andreas Schöne lagetforgylte blikkornamenter til søyle -hoder, girlandere som ble tvunnetom søylene, dekorasjoner tilprekestolen, kongestolen og orgelet.
Prædik Stolen var behengt med

Carmosin Fløyel, altså dyp rød, mensalteret og prekestolen var dekket av
Carmosin Klæde og hadde alterdukav fin bomull, musselin, kantet medkniplinger. Bispestolen og preke -stolen var behengt med grønn silke.Bakerst i kirken sto en staseligkongestol, med kong Christian 7’smonogram i en forgylt blikkmedal -jong med krone over. Kirken må havært praktfull, særlig for de menig -hetsbarna som ikke var godt vant,altså de aller fleste, ikke minsthospitalslemmene. Synet av gull ogrød fløyel, farger og marmorådring,og kanskje også fintfolket i de

Regnskap: Oslo 
Hospitals Kirkes regn-
skap for 1753, leie av
kirkestoler. Kilde: Oslo 
Hospitals arkiv

Røros kirke fra 1784, med prekestols-
 alter, lukkede stoler i koret og åpne 
stoler. Foto: Apple farmer/Wikimedia
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lukkede stolene var et gløtt inn ihimmelriket.  Hvem fikk så glede av denne nyekirken? Ved århundreskiftet da kirkenvar ny, var Christiania fremdeles enliten by, og befolkningen i gamle Oslobesto for en stor del av håndverkereog fattige. Men kirken betjente ogsåde store Akergårdene og andrelandlige eiendommer.Kirkens års regn skap i hospitals -arkivet viser igjen hvem som leiet

stoler. I 1856 var det blant annetstoler for familien Konow på OsloLadegård, og gårdene Østensjø,Abildsø og Hauge rud, og for familienIngier på Stubljan. Bedreståendeenker og skipskapteiner og flereandre kondisjonerte hadde også plassi lukket stol. Kirkebenkene var fordeltetter stand. Forrest satt slaktere,høkere, garvere, skipsloser ogtollbetjenter, så kom matroser,skomakere, en vekter og en maler.Langt bak hadde Akergårdene plasserfor sine arbeids- og tjenestefolk, ogbakerst hadde hospitalslemmene enrad med åtte plasser og fattigstue -lemmene en tilsvarende. Hospitals -lemmene hadde egen inngang rett frahospitalet, og vi kan forestille oss atde som var for svake til å delta imessen, kunne høre iallfall deler av

den og hygge seg med orgelbrus ogsalmesang gjennom den åpne døren. 
kirken fra 1880-talletChristiania vokste fort utover 1800-tallet, og Grønland og Gamlebyen bleetter hvert tett befolket. Da Christi -ania slukte store deler av Aker i 1859,fikk hospitalskirken en ny rolle.  Denmåtte tjene for Grønland menighet tilGrønlands egen store kirke sto ferdigved Grønlandsleiret ti år senere. Menbyen vokste raskt, og i 1878 ble by -grensen flyttet igjen. Da ble kirkenovertatt av Christiania kommune,kompensasjonen skulle være ved -likehold. Interiøret ble hastverks -ombygget for å romme den nye Oslomenighet. Det ble satt inn et brunt,nygotisk interiør, tegnet av arkitektHenrik Nissen. 

Rekonstruksjonstegning fra 1939 av 
Domenico Erdmann. Tegning fra Oslo 
Hospitals arkiv 

Interiøret fra 1880-tallet, ca 1930. Foto: E.B. Oppi, Oslo Museum / OM.Z20702
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Det storslåtte prekestolsalteret varborte, en tradisjonell altertavle blevalgt og en ny prekestol ble satt ut påsiden i koret, mens orgelet nå stobakerst på det kraftig utvidetegalleriet. Lukkede stoler var en sagablott, og døren mellom hospitalet ogkirken ble murt igjen. Kirken betjentenå store menneskemengder ogslitasjen var stor. I 1924 skulle avtalen med Oslo

kommune fornyes. Da fikkOslo hospital tilbake råderettover kirken, mot fortsatt utleietil kommunen. Kirken var nå igenerelt dårlig stand. I 1931 så forstander Dammreno vering som en gyllenanled ning til å fjerne noeinnredning som var «skjem -mende for interiøret», ogidéen om å gjenskape detopprinnelige interiøret vokstefram. I 1933 uttalte Riks -antikvar Harry Fett i et brev at« Det vil bety en avgjortvinning at kirken får sittværdige og fornemme kultur -pregede interiør gjenreist selv om detikke kan bli helt i den oprinneligeskikkelse.» 
kirken i dagFra 1934 til 1939 ble et omfattendearbeid gjort for å tilbakeføre kirken tilsin opprinnelige karakter fra 1796.Arkitekt Wilhelm K. Essendrop målteopp hele kirken, og laget skisseforslagut fra anvisninger fra Riksantikvaren.

Han fikk avdekket eldre fargelag ogstuderte de relevante dokumentenefra kirkens bygging i 1796. Kirkeinteriøret fra 1934 ble en kopi av det opprinnelige, i nøktern,moderni sert drakt som står i stil med1930-tallets funksjonalistiske enkel -het. Det har ikke vært noe ønske om åilludere prakten fra 1796. Fargene erogså adskillig dusere og mer sam -stemte enn de ville ha vært mer enn tohundre år før. Døren til Hospitalet bleåpnet igjen og galleriet ble krympet,mens orgelet er blitt igjen der oppe.
ringen sluttesOslo Hospitals kirke har vært utleidsom kirke for Gamlebyen menighetfram til 2012. Menigheten er nå slåttsammen med Grønland og Vålerengaigjen, og kommunen har sagt oppleiekontrakten. I dag driver OsloBymisjon overnattingssted forhjemløse i kirken. Dermed er ringensluttet, kirken er igjen knyttet tilveldedig arbeid og gir husly til fattigeog trengende. •

kilder: Oslo byarkiv, Oslo Hospitals arkiv

litteraturAnker, Nils (1996): «Gamlebyen kirke», I: Mennesker, miljø og kirkeliv i Gamlebyen. Oslo hospitals kirke 1796-1996. Gro K. Hendriksen, red.Oslo: Gamlebyen historielagDamm, O.J. (1935): «Oslo Hospital og Oslo Hospitals kirke», I: St. Hallvard 13. Oslo: Oslo byes velMolaug, Petter B. (1996): «Gamle byen kirkes forgjengerkirker», I: Mennesker, miljø og kirkeliv i Gamlebyen. Oslo hospitals kirke 1796-
1996. Gro K. Hendriksen, red. Oslo: Gamlebyen historielagSemmingsen, Ingrid og Gerhard Fischer, Arno Berg (1939): Oslo Hospitals Historie. Oslo: Aschehoug

Oslo Hospitals kirke i dag. Foto: Kirsti Gulowsen
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«nansenHjelp for flyktninger

og statsløse» Høsten 1936 ba professor i litteraturved Universitetet i Oslo, FredrikPaasche, arkitekten Odd Nansen om åta initiativ til dannelsen av organisa -sjonen Nansenhjelp for flyktninger og statsløse (ofte forkortet Nansen -hjelpen). Organisasjonen skullebygge på faren Fridtjof Nansenshjelpearbeid og det internasjonaleNansen-kontoret. Etter at også uten -riksminister Halvdan Koht og dentidligere fredsprisvinneren ChristianLous Lange oppfordret Odd Nansentil prosjektet, ble Nansenhjelpenformelt stiftet i februar 1937.Organisasjonens finansiering kom frabåde private aktører, staten og den

norske Nobelkomité.Det som i første rekke kjenne -tegnet den apolitiske Nansenhjelpensvirksomhet de påfølgende årene varat den som en av svært få norskehumani  tære organisasjoner enga -sjerte seg aktivt for å hjelpe jødiskeflyktninger fra Sentral-Europa. Defleste andre frivillige hjelpeorganisa -sjoner hadde en tydelig partipolitiskforankring, og bisto derfor primærtulike grupper politiske flyktninger.En tilgrensende utfordring for dejødiske flyktningene var at de flesteeuropeiske lands myndigheter defi -nerte dem som sosiale eller økono -miske flyktninger, og at de dermedble nedprioritert i forhold til depolitiske flyktningene. Også Justis -

departementet, Centralpasskontoretog politikamrene i Norge praktiserte,med historiker Knut Kjeldstadlis ord,en politikk der det for politiskeflyktninger var «mulig å slippe inn ogbli, men ikke alltid», mens det forjøder var «nesten umulig å kommeinn – men ikke alltid».Til tross for norske myndighetersrelativt restriktive flyktningpolitikk,utgjorde jødiske flyktninger opp mot500 av de til sammen rundt 2100jødene som befant seg i Norge vedkrigsutbruddet 9. april 1940. Overhalvparten av dem kom til landetetter bistand fra Nansenhjelpen – de fleste fra Østerrike etter innlem -melsen i Hitler-Tyskland og fraTsjekkoslovakia i perioden etter

NANSENHJELPEN
OG JØDISKE BARNEFLYKTNINGER
Tekst: Jan Alexander S. Brustad og Ewa Mork, HL-senteret

I løpet av høsten 1939 kom tolv jødiske barn fra Tsjekkoslovakia til Bergen, etter bistand fra
organisasjonen Nansenhjelpen. De fleste av dem var blitt sendt ut av hjemlandet på sine for-
eldres initiativ, og ble plassert i utvalgte pleiefamilier. HL-senterets arkivsamling inneholder
privatarkiver etter flere av barna som kom til landet den høsten, blant annet Edgar Brichta
og Karl Peter Federer. I løpet av krigsårene kom de til å få svært ulike skjebner. 
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annekteringen og delingen av landet imars 1939. Nansenhjelpen etab lerteet feltkontor i Praha allerede idesember 1938. Sigrid HelliesenLund hadde hovedansvaret forbarneflyktningene, og fikk etter langeog harde forhandlinger med norskemyndigheter innreisetil latelse for 37jødiske barn høsten 1939. I løpet avdragkampene om flyktningskvotenomtalte Central passkontoret barne -flyktningene som den «uheldigsttenkelige form for immigrasjon».

Mens noen av barna fikkplass på det jødiskebarne hjem met i Oslo,ble de fleste plassert ipleie familier. Tolv avdem kom til Bergens -området. Etter okkupasjonenopprettholdt organisa -sjonen nær kontakt med barne -flyktningene, deres biologiskeforeldre i Tsjekko slovakia og denorske pleiefamiliene. De tyskemyndig  hetene stengte Nansen -hjelpens kontorer vinteren 1942-1943. På samme tid var flere avmedlemmene i organisasjonen sterktinvolvert i forsøkene på å redde såmange som mulig av de jødiskebarneflykt ningene over grensen tilSverige. Mest kjent er den vellykkede

redningen av barna ved det jødiskebarnehjemmet, der blant andreHelliesen Lund spilte en avgjørenderolle.For å beskytte flyktningene, og forå kunne fortsette sin virksomhet påillegal basis, destruerte Nansen -hjelpens medarbeidere store meng -der av organisasjonens dokumenteretter okkupasjons dagene i 1940 og iperioden rundt stengningen av deregulære kontorene i 1942. HL-senterets arkiver etter barneflykt -ningene gir, ved siden av å kaste lysover barnas, de tsjekkoslovakiskeforeldrenes og de norske pleie -familienes skjebne under krigen, etviktig innblikk i organisasjonensinnsats for denne sårbare gruppenflyktninger.

Nansenpenger: Nansenhjelpen ble opprettet i 1937. 
Det som kjennetegnet den apolitiske organisasjonen 
var at de var blant få humanitære organisasjoner som
engasjerte seg for å hjelpe de jødiske flyktningene fra
Sentral-Europa. Fra arkivet etter Thomas og Ilse
Mautner, HL-senteret

Postkort: Nansenhjelpen opprettet et feltkontor i Praha allerede
desember 1938. Foto er et postkort fra arkiv etter søskenparet
Thomas og Ilse Mautner, HL-senteret
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«Hans pleiefar var Blitt

nazist»Torsdag 26. oktober 1939 beskrevAftenpostens korrespondent dejødiske barneflyktningene somnylig hadde ankommet Øst -bane hallen i Oslo: De var an -givelig alle både «velkledde ogfriske», og de fleste var dess -uten «usedvanlig pene, enkeltehelt blonde». Ellers meldteavisen at en del av barna skullevidere til Bergen, «hvor de skalinnkvarteres privat». Også vedankomsten i Bergen dagen etterflokket journalistene seg rundt de nibarna fra Tsjekkoslovakia. En av demble av Bergens Aftenblad viet spesielloppmerksomhet: «Edgar 9 år. Enskjebnes kasteball flyktet derfra ogherfra. Og nu her.» Edgar Brichta blefødt i Tsjekkoslovakia i 1930. DaSlovakia på Hitlers oppfordringerklærte seg uavhengig, og et auto -ritært og halvfascistisk regime tokmakten i landet i mars 1939, levdehan i storbyen Bratislava med sineforeldre Max og Rea og lillesøsterenVera. Mens Vera i følge foreldrene varfor ung, besluttet de sommeren 1939å sende sønnen til Norge.Etter ankomsten på hotel Ter -minus i Bergen fikk Edgar kom me tilsitt nye hjem, på Laksevåg hos ekte paret Arne og Agnes Normann.

Ekteparet Normann hadde lengeønsket seg barn, og meldte derfor sininteresse da Nansenhjelpen rykketinn annonser om barneflyktningene iavisene tidligere samme høst. Edgarfant seg tidlig godt til rette i sine nyeomgivelser, noe han ser ut til å ha gittutrykk for i et brev til sine foreldre fåuker etter ankomsten. Den 15.november 1939 kom nemlig svaretfra moren. Hun takket for Edgarshilsen, men ba ham skrive bådeoftere og lengre. Hun la dessuten

vekt på at han måtte oppføre seggodt, nå som han var en av de fåheldige som hadde fått reise ut avlandet.  Det tyske angrepet og okkupa -sjonen av landet fikk store følgerfor både Edgar og pleiefor -eldrene hans. Etter først å hakjempet mot de tyske troppene,meldte Arne Normann seg inn iNasjonal Samling og ble i løpetav kort tid partiets ordfører iLaksevåg. Da kunngjøringen omstempling av jødiske identitetskortble offentliggjort i januar 1942, levdealtså Brichta i hjemmet til en avLaksevågs viktigste NS-menn.Brichtas pleieforeldre fulgte likevelNansenhjelpens anmodning om ikkeå levere guttens pass til stempling.Våren 1942 var også siste gangEdgar hørte fra sin familie i Slovakia.Den 16. mars skrev hans far i sittsiste brev på tysk: «vi ikke vet hvorlenge vi kommer til å bli her». Noenmåneder senere, i juni eller juli 1942,ble Max, Rea og Vera Brichtadeportert fra Slovakia – antakelig tilAuschwitz. Ingen av dem overlevdekrigen.Da arrestasjonene og deporta -sjonene begynte i Norge høsten1942, unngikk Edgar og de fleste avNansenbarna myndighetenesoppmerksomhet, fordi de hadde

Edgar Brichta overlevde krigen og
hans pleiefar som var NS-medlem
anga han aldri. Her er Edgar av-
fotografert med sin søster Vera. Fra 
arkivet etter Edgar Brichta, HL-
senteret
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unnlatt å stemple sine pass. Mens defleste av barneflyktningene bletransportert fra Bergen til Oslo ogvidere over grensen til Sverige, bleBrichta værende hos familien Nor -mann frem til årsskiftet 1942/1943.Ettersom «hans pleiefar var blittnazist», skrev representanter fraNansenhjelpen etter krigen, fryktetman for anmeldelser, «hva der ville

utsette både barna ogderes hjelpere forunødig fare». Brichtaoverlevde resten avkrigen i skjul hos flerepersoner med tilknyt -ning til Nansen hjelpenog motstands bevegel -sen. Arne Normannanga ham aldri.Fire dager etter dentyske kapitula  sjonensendte den da 14 årgamle Edgar et brev tilfamilien i Slovakia.Han hadde antakelig -vis glemt mye av bådeslovakisk og tyskspråk i løpet av årene iNorge, og valgte å for -mulere seg på engelsk:«My dear parents andsister. I congratulatewith the peace, andhope that you have itvery good […] Mr. Normann isarrested because he was ‘nazi’».Videre skrev han at han håpet åkunne få komme hjem så raskt sommulig. Brevet kom i retur få dagersenere, og Edgar innså etter et besøki Slovakia at hele familien var drept.Han beholdt kontakten med bådeAgnes Normann og Nansenhjelpensmedarbeider Bergljot Horne i flere år

etter krigen, men bosatte seg til slutti USA. Arne Normann ble dømt forlandssvik i mai 1947.
«det er jo godt for dem å

komme Hjem til sine

foreldre»Karl Peter Federer kom til Bergensammen med Edgar og de syv andrebarna 27. oktober 1939. Han ble fødti Praha 18. juni 1932 og var Victor ogKathe Federers eneste barn. I Bergenble Karl Peter tatt i mot av det ungeekteparet Anton Christian og MagdaStoltz Meyer. Han fant seg raskt tilrette hos den lille familien ogbegynte i løpet av kort tid i 1. klassepå Krohnengen skole. Et helt spesieltforhold oppstod mellom Karl Peter,som frem til da hadde vært enebarn,og ekteparet Meyers nyfødte sønnVictor.
Brev: «My dear parents and sister». Brev fra Edgar
Brichta til sine foreldre på engelsk, datert 12. mai 1945. 
Fra arkivet etter Edgar Brichta, HL-senteret

Karl Peter Federer fikk et helt
spesielt forhold til sin pleiebror Victor.
Foto fra arkivet etter Karl Peter og
Victor Federer, HL-senteret
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I 1941 ble han imidlertid plutseligskrevet ut av Krohnengen. I motset -ning til familien Brichta ba KarlPeters foreldre innstendig om atsønnen skulle sendes tilbake tilPraha etter den nazistiske okkupa -sjonen av Norge. Hvorfor skulle dereseneste sønn bo i et fremmed land nårdet tilsynelatende var like utrygt dersom i hjemlandet? I februar/mars1941 reiste Karl Peter derfor med togfra Bergen, og i mars 1941 mottokekteparet Meyer følgende beskjed fra

en av Nansen hjelpens medarbeiderei Oslo: «Peter kommer ikke til å bliher. Han reiser fredag 5. mars til Pragsammen med 4 andre barn herfra, ogdet er jo godt for dem å komme hjemtil sine foreldre». I april 1941 var hantilbake hos sine foreldre i Praha. KarlPeter og foreldrene opprettholdtlikevel hyppig kontakt med familienMeyer det påfølgende året. I løpet avsin korte tid i Norge hadde Karl Peterlært seg å skrive norsk, og i et udatertbrev fra tiden etter at han vendte

tilbake til Praha, skrev han følgendekorte beskjed til sin tidligerepleiefamilie: «Kjære mor og far.Tusen takk for brevet jeg fik av dere[…] Når krigen er slut kommer jeg påbesøk […] Hils Victor». I andrehalvdel av 1942 ble familien Federerdeportert til konsentrasjonsleirenTheresienstadt nord i Böhmen.Høsten 1944 ble de deportert tilAuschwitz, der Karl Peter og morenble ført direkte til gasskamrene. Karl Peters far Victor var den eneste i

Karl Peter Federer 1941 Praha:
Da Norge også ble okkupert av 
Tyskland, anså Karl Peter Federers for-
eldre at det var like utrygt som hjem-
landet Tsjekkoslovakia og kalte han
hjem. Foto fra Praha i 1941 i arkivet
etter Karl Peter og Victor Federer, 
HL-senteret

Omslag tegnehefte: I løpet av sin tid i
Norge lærte Karl Peter å skrive norsk.
Fra arkivet etter Karl Peter og Victor
Federer, HL-senteret

Tegning: Fra Karl Peter
Federers tegnehefte. 
Fra arkivet etter Karl
Peter og Victor Federer,
HL-senteret
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familien som overlevde krigen, ogbeholdt kontakten med familienMeyer frem til 1950-tallet. Den 11.mars 1946 skrev han i et brev påtysk: «Kjærevenner […]Min kone ogPeter leverikke lenger og jeg hargjennom etunder overlevddette helvete».Den 2. aprilsamme år sto følgende dødsannonsepå trykk i Bergens Tidende: «Vårinderlig kjære Peter, og hans morKathe Federer, døde 1944 i gass -kamrene i Auschwitz. Magda og

Anton Chr. Meyer».Karl Peter Federer, Edgar Brichtaog de andre barneflyktningenetilhørte en av de mest sårbaregruppene somoppholdt seg iNorge dalandet bleokkupert. Devar både jøder,flyktninger ogbarn. Arkiveneetter dembelyser blantannet de ulike pleiefamilienebarneflykt ningene ble plassert i:Mens enkelte av pleie foreldrene iløpet av krigen ble arrestert formotstands virksomhet, hadde

Brichtas pleiefar en frem tredendeposisjon i partiet som samarbeidetmed okkupanten. De hadde likevelalle det til felles at de i samarbeidmed representanter for Nansen -hjelpen på ulike måter bidro til åredde barnas liv da registrer ingen,arrestasjonen og deportasjonen avjødene skjøt fart i 1942. Arkiveneillustrerer også de vanskeligevalgene barnas biolo giske foreldresto overfor – både etter det tyskeangrepet på Tsjekkoslovakia og etterokkupa sjonen av Norge. Valg medtanke på barnets beste kunne iverste fall få fatale følger, slik tilfelletvar med Karl Peter Federer. •

Dødsannonse: «Vår inderlig kjære Peter». 
Karl Peters dødsannonse fra Bergens 
tidende 2. april 1946
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De pakistanske arkivene er forholds -vis nye. De første pakistanere iNorge dukket opp på slutten av 60-tallet. Etter hvert kom det flere; ogen felles plattform ble dannet. Denrepresenterte både det pakistanskefellesskapet i Norge og fungerte somet hjelpeapparat. De første storepakistanske organisasjonene bleetablert i årene 1971-1974 og varmyntet på å kunne hjelpe hverandrei et nytt land, med ukjente forholdog språk. Mye av det materiale somByarkivet har fått, stammer fra disseorganisasjonene. I tillegg til organi -sa sjonsmateriale har arkivet ogsåfått personarkivet fra MuhammadAnwar Soofi og hans forretning s -drift.

muligHetenes land, men ikke

deres land…Materialet gir et unikt innblikk ihistorien. Hvem var disse nyefremmedarbeiderne, som de da blekalt, i Norge? Hvilke verdier ogholdninger hadde de med seg?Hvordan var deres møte med Norge?Slike spørsmål kan belyses ved detsom er det unike med disse doku -mentene; de gir oss svaret fra dissemenneskenes egne perspektiver. Etfremmed land med fremmed kultur,så fjern fra deres egen, var allikevelmulighetenes land. Samtidig belyserdette et annet aspekt: Norge varmulighetenes land, men ikke deresland. De fleste av fremmed -arbeiderne dro fra eget hjemland på jakt etter en bedre fremtid, men

aldri for å flytte for godt. Tilbake tilhjemlandet skulle de! Dette er noesom er sterkt representert i derestanker og holdninger, og det er noesom selvfølgelig også dokumentenebærer preg av. Som «fremmed -arbeidere» følte de seg annerledes.Derfor var det ingen fremtid i Norgefor dem, og heller ikke for deresbarn. De var sin egen lykkes smed imulighetenes land. Med norskekroner skulle de kjøpe pakistansklykke.
morsmålsundervisning til

BarnaKontrasten til denne tankegangendukket opp når barna meldte sinankomst. Fremmedarbeiderne får enny rolle som første-generasjons-

«VIRSA» - OVERLEVERINGER  
Tekst: Ayesha Iqbal Khan, prosjektmedarbeider Oslo byarkivs prosjekt «Oslos multikulturelle arkiver»

Historie snakker ikke selv, det er vi som snakker om den. «Virsa» betyr på urdu «over-
leveringer fra fortiden», og er enten produsert med tanke på fremtiden eller at noe rett 
og slett bare har overlevd tidens tann. «Virsa» kan kaste lys over fortiden i forskjellige
perspektiver. Hvem produserte hva? Hvem gjorde de det for? Og hvorfor i det hele tatt, 
ville noen bevare noe for ettertiden? 
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Pakistansk familie i Nordbygata 15 15. januar 1982.
Foto: Åsmund Lindal. Fotografiet er fra prosjektet og boka
«Oslo-bilder. En fotografisk dokumentasjon av bo og leveforhold
i 1981 – 82». A-70013/Ue/0001/030

Besøk: 
Den pakistanske
dikteren Bakhsh
Layalpuri og to
andre besøker
Muhammad Anwar
Soofis bokhandel i
Rathkes gate. Ukjent
år. Foto: Muhammad
Anwar Soofi. Arkiv
Oslo byarkiv,
Muhammad Anwar
Soofi

Filmplakat fra ca.
1981. «Mehboob ki
mehndi», en indisk
film med stjerner
som Rajesh Khanna
og leena Chanayakar
vist på Eldorado
kino. Arkiv Pakistan
Workers Welfare
Union (registered)
Norway, Oslo byarkiv

Plakat: Feiring av pakistansk grunnlovsdag,
talekonkurranse for ungdommer, dikt og
sanger for barn og musikk for voksne. 
Arrangement ved Islamabad/Rawalpindi
Welfare Society Norway, 29. mars, ukjent år.
Arkiv Islama bad/Rawalpindi Welfare Society
Norway, Oslo byarkiv

Emblem for den første pakistanske orga -
nisasjonen i Norge: Pakistan Norwegian
Welfare Organisation Norway, stiftet
1971. Arkiv etter Pakistan Norwegian
Welfare Organisation Norway, 
Oslo byarkiv
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innvandrere, og de ser seg nødt til åbo her lengre enn først antatt ogplanlagt. Mange valgte å sende barnasine til skolene i Pakistan. Det var ikkeproblematisk for dem å betale for sinebarns skolegang i prestisjetunge ogdyre eliteskoler. Fortsatt var norskepenger et middel til å kjøpepakistansk lykke. For dem var detsærdeles viktig at deres barn blebevisst på sin pakistanske identitet,og det så ut til å være en langtvanskeligere prosess her i Norge. Demåtte sendes til Pakistan for å læresitt morsmål, sin kultur; og detteskulle også fungere som etsikkerhetstiltak for å unngå å «miste»sine barn til den norske kultur. Ikke alle tenkte slik. For de flestevar det nå på tide å integrere seg iNorge. De ville beholde sin identitetog selvhevding, uten å måtte sendebarna sine bort fra seg. Dette ville,etter deres mening, bare gjøre vondtverre for dem som etter endtskolegang skulle tilbake til Norge.Historien med å føle seg fremmede iet land hele livet skulle ikke gjentas.Det var bedre å vokse opp her uten ågi avkall på sine røtter. Hvem skulleundervise barna i morsmål, og hvaskulle undervisningen bestå av?Morsmålsundervisning ble et viktigtiltak i denne prosessen; og sidenreligion er en veldig viktig del av den

pakistanske identiteten, ble ogsåbehovet for moskéene stort. Denallmenne oppfatningen var atmorsmålsundervisning i seg selv ikkekunne være nok, kulturell tilhørigheter en prosess som varer over tid ogderfor var det nødvendig å manifes -tere sin identitet konstant. Fra orga -nisasjonenes plattform startetmarkeringer som feiring avnasjonaldag, grunnlovsdag og religi -øse høytider. Dette var ikke bare enlæringsprosess for barna, men ogsåen påminnelse for de voksne om ikkeå glemme sin bakgrunn. Slikesammen komster var ment for åforene alle pakis tanere og styrkesamholdet. I arkivene finnes det dokumenta -sjon om godt samarbeid og positivetiltak. Dokumentene kan gi for klaringpå saker som minoritets gruppene varog fremdeles er opptatt av.  Organisa -sjonene jobbet med å oversette ogattestere dokumenter for pakistanere.De hadde kontakt med advokater somkunne bistå ved behov for rettslighjelp, de kunne veilede i utfylling avskjemaer i forbindelse med familie -gjenforening og hjelpe til med å skrivesøknader til Boligssjefen i Oslo.
moské i det BlåMen alt er ikke bare solskinns -historier. Dokumentene gir også

innsikt i noe annet enn felles skap ogsamarbeid. De er mennes keligproduksjon og derfor er det mulig åse langt mer enn det som er påoverflaten. Her er det mulig å finnetegn til intriger, uenighet, misnøye ogmaktkamp mellom de store lederne.Hvis man leser dette i et historiskperspektiv, er det mulig å kunnespore disse mønstrene til å tydedagens situasjon. Mønsteret gjentarseg. Et soleklart eksempel på dennedragkampen mellom organisasjonerog interesser er saken om den førstemoskéen i Norge; omtalt som IslamsSenter i dokumentene. Opprinneligvar det et samarbeidsprosjekt mellomflere organisasjoner på tvers avetniske og nasjonale grenser.Korrespondansen mellom Oslokommune og disse organisasjoneneforegikk over lang tid. Til slutt gikkOslo kommune inn for å regulere entomt ved Vaterlandsparken til detteformålet, populært kalt Moské tomta.Målet var å bygge et Islams senter ihjertet av Oslo som alle muslimer ibyen kunne bruke på tvers av nasjo -naliteter. Det var et svært prosjekt og skulleetter planene finansieres ved hjelp avrike og giverglade arabiske land,hovedsakelig fra den saudiarabiskeMuslim World League. Et lån ble tattopp i stiftelsens navn for å kjøpe
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tomten fra kommunen. Den 1. juli1980 ble tomten formelt oppmåltog taksert til en pris på 3000 kr pr.kvm., og den nette sum var 9 822 600 kroner. Tomten skulleskjøtes og selges til Stiftelsen forIslams senter så fort det forelå enfinansieringsplan for utbygging avmoskéen. Moskéen og Islamssenter ville bli den dominerendebygningen på tomten og skulleselvfølgelig være vendt mot Mekka.De øvrige bygninger ble tilpassetdette; og derfor ligger Oslo Plazavendt mot Mekka! Det ble så lagettegninger, modeller og brosjyrer omdet planlagte Islams senter. Idéen var iferd med å bli realisert: Å gå fra tankertil virkelighet. 
uenigHet og proBlemerDokumentene viser imidlertid at detskulle mye mer til. Uenighetenebegynte å komme frem.Representantene i stiftelsen komopprinnelig fra forskjellige foreningerhvor de hadde verv. Men hvor lenge

skulle de sitte i styret for dennestiftelsen? Noen mente at de ville blienerådige hvis de fikk alt ansvaret forprosjektet; og det var udemokratisk.Andre mente at for prosjektets skyldburde denne stiftelsen eller komiteenbli sittende til de var ferdige fordi detville styrke prosjektet. Samtidig komandre finansielle spørsmål inn i bildet. Det ble aldri noe Islams senter.Finansieringen var ikke reell, ogattpåtil ble prisen satt opp avkommunen. Lærdommen fra dennesaken kan være at hvis man holder segsammen og samarbeider, så er detgunstig for alle. Kanskje kan dagens

innvandrerorganisasjoner talærdom fra denne «moské»-saken? I 1989 vedtok bystyret å brukedenne tomta til friareal. Den varfor liten til et kongressenter ellerbyhall; og dessutten trengtesentrum en grønn lunge. Vi kankanskje kalle parken for «minne -parken» for den første planlagtemoskéen i Norge. En eventyr -moské som forble i det blå. Heldigvis strandet ikke alt på dennemåten. Dokumentene vitner ogsåsamarbeid og hjelp til de som trengtedet. De gir innblikk i håp, drømmer,visjoner og anstrengelser. Innblikk igleden over å ha skaffet seg noeetterlengtet, men samtidig også sorgover å ha mistet noe verdifullt. Dethandler om oppfylte drømmer ogknuste håp. Det som gjør dokumen -tene unike er at de er produkt avfremmedarbeiderne selv. Det er derestanker og perspektiver, deres ståstedog deres meninger. •

Moské modell i fugleperspektiv. 
Prosjektkontoret Vaterland/Grønland, Oslo byarkiv

litteraturKhan, Ayesha Iqbal (2007): «’Virsa’ – overleveringer» og «Bokhandlerenfra Pakistan», I: Spor etter oss. «Oslos multikulturelle arkiver», Røsjø, Ellen, red. Oslo: Oslo byarkivRøsjø, Ellen, red. (2011): «Ja til dialog, nei til moralpoliti», I:
Mangfoldige stemmer – minoritetskvinner i organisasjonslivet, Oslo: Oslo byarkiv
kilderOslo byarkiv, All Pakistani Workers Organisation in Norway (1987-1990)

Oslo byarkiv, Bazm-e-Ahbabe Pakistan Norway (1993-1997)Oslo byarkiv, Islamabad/Rawalpindi Welfare Society NorwayOslo byarkiv, Muhammad Anwar Soofi (1973-2001)Oslo byarkiv, Pakistan Advisory Council (1977-1981)Oslo byarkiv, Pakistan Norwegian Welfare Organisation Norway (1978-1992)Oslo byarkiv, Pakistan Workers Welfare Union (1973-1980)Oslo byarkiv, Prosjektkontoret Vaterland/Grønland
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I 1877 startet Nora bryggeri i Pile -stredet 75 ved den såkalte Nora -bakken. I 1882 begynte de ogsåmed produksjon av mineralvann ogmineralvannsfabrikken ble skilt utsom en egen avdeling.  I 1918 bleden kjøpt opp av de tre store Oslo -bryggeriene Frydenlunds Bryggeri,Ringnes Bryggeri og SchousBryggeri og flyttet til Maridalsveien3, hvor blant annet Byarkivet ogByantikvaren holder til i dag.Fabrikken fikk navnet A/S Norafabrikker og eierforholdet ble deltlikt mellom de tre bryggeriene.Arkivet etter Nora fra tiden i Mari -dalsveien 3 og frem til fabrikkenflyttet til Alnabru i 1972 er i dag endel av det historiske arkivet til

Ringnes Bryggeri, som nylig erordnet og tilgjengelig ved NorskTeknisk Museum.
en arBeidsplass for Både

menn og kvinnerNora Fabrikker fremsto på 1920-tallet som en moderne fabrikk meden produksjonsevne på omtrent75000 flasker per dag og syssel -satte omtrent 120 arbeidere ogfunksjonærer. Fabrikken var enarbeidsplass hvor det arbeidet bådekvinner og menn. Arbeiderne var i1919 delt i arbeidslag som arbeidettil forskjellige tider for at produk -sjonen skulle gå mest mulig jevnt.Kvinnene arbeidet ofte i tapperietog i etiketteringen, mens mennene

arbeidet i produksjonshallen, medmaskiner, som sjåfører, heste -kjørere og i laboratoriet. Etter hvertkom det også kvinnelige arbeidereinn i laboratoriet.  Noras lokaler i Maridalsveien 3(1918- 1972) var en stor fabrikkmed ekspedisjonsbygning, produk -sjonslokaler og tapperiavdeling,kontorbygning, lagerbygninger,maskinhus, reparasjonsverksted,sandblåseanlegg, bryggerhus,lagerkjellere, garasjer til bilene,stall, bensinstasjon og portvakt. Itillegg eide fabrikken leiegårder iBrenneriveien som ble disponert avansatte ved fabrikken, og et stortantall lastebiler til transport avmineralvann. 

BRUS FRA FORTIDEN  
Tekst: Ingebjørg Eidhammer, Norsk Teknisk Museum

Sitronbrus, Selters, Soda og Solo var Nora bryggeriers store leske -
drikker. I Maridalsveien 3 hvor Byarkivet i dag holder til var det
fra 1918-1972 produksjon og ekspedisjon av brus. Historien vi
finner i det historiske arkivet etter Ringnes bryggeri gir et herlig
brus fra fortiden. 

Kvinnelige arbeider i tapperiet
ved Nora bryggeri, juli 1947,
foto ukjent. Arbeiderbevegelsens
arkiv og bibiotek/ ARB.0033630 
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Ekspedisjonen utenfor Nora-fabrikken i
Maridalsveien 3 i midten av 1930-årene.  
Brusbilene står klare for utkjøring av mineral-
vann til restauranter, kafeer og butikker i byen.
NTM/A-1020/Uc/ L0012

En gruppe sjåfører utenfor ekspedisjonslokalet
i Maridalsveien 3.  I 1924 var en vanlig
arbeidsuke på 48 timer, men de fleste arbeidet
mer enn dette. Vanlig arbeidstid var fra klokken
07.00 til 17.00 inkludert frokosthvile 9.30-10 og
middagshvile klokken 13-14.  Det ble arbeidet
lørdager, samt julaften og nyttårsaften frem til
klokken 13. NTM/A-1020/Uc/ L0012
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korken lukker flasken tætDa Crownkorken kom på 1920-tallet fikk den en revolusjonerendeeffekt for kullsyreholdige drikker.Crownkorken holdt flasken tett slikat kullsyren ikke slapp ut, den varhygienisk og den gjorde flaskenemye lettere å åpne.  I 1926 startetNora sin egen crownkorkfabrikk ogble etter hvert crownkorkprodusentfor andre bryggerier og mineral -vannfabrikker i hele landet.  I 1937arbeidet det 85 personer påmineralvannfabrikken og 13personer i crownkorkfabrikken. 

medisinske vanne og

BruslimonaderPå begynnelsen av 1800-talletmente man at naturlige kilder medmineralholdig vann hadde enspesiell helsebringende effekt, ogder slike kilder fantes ble det gjerneanlagt såkalte kursteder hvor mankunne lindre ulike sykdommer ogplager. På 1820-tallet klarte dentyske apotekeren Friedrich AdolphAugust Struve å fremstille kunstigmineralvann som liknet detnaturlige, og fra midten av 1800-tallet blomstret det opp fabrikker

som produserte kunstig mineral -vann i hele Europa. I 1890 årene vardet flere mineralvannfabrikker barei Oslo. En av disse var Nora Mineral -vannsfabrikk, som produserte
medisinske vanne og bruslimo nader.Mineralvann ble etter hvert bruktmer som et nytelsesmiddel, selv omdet fortsatt ble utviklet ulike typermedisinsk vann mot bestemtehelseplager. For eksempel ble detprodusert Karlsbadervann motmave- og tarmkatarr, leversykdom,gallestein, sukkersyke og gikt ogEmservann mot blant annet

Reklame som viser hvordan den nye
Crownkorken skulle åpnes for å få 
mest mulig ut av kullsyren. 
NTM/A-1020/N/ L0003

Crownkork fra 1947.
Korken er omtrent
som vi kjenner den i
dag, bortsett fra at
innsiden nå er belagt
med gummi. NTM/
A-1020/N/ L0014  

Brosjyre om Medisinske
Vanne fra Maridalsveien 3.
NTM/A-1020/N/ L0003

Reklameplakat for Majami fra 
1960-tallet. 
NTM/A-1020/Uba/ L0006
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nyregrus, forkjølelse og luft -veiskatarr.  Både bruslimonader og medi -sinske vanne var tidlige produkterfra Norabakken som ble videreførtog utviklet i Maridals veien 3.  I enreklame fra 1920-tallet står det at«bruslimonade fremstilles ved denbeste sort sukker. Brusen er for -friskende og sund drik som særliganbefales barn, men ogsaa voksnevil i denne kullsyreholdige friske ogsprud lende drik finde helsebot.»Nora produserte en rekke ulikebrus limonader. De færreste av

brusmerkene eksisterer i dag, mende var svært populære i sin tid.Merker som kan nevnes var appel -sindrikken Majami produsert avNora etter oppskrift fra Tuborg ogvar populær fra 1954 til 1975, ogden svenske brusen Pommac fra1919, som fortsatt selges i Sverige.Etter krigen ble det i tillegg kjøptopp flere lokale bryggerier rundt ilandet, noe som gjorde at fabrikkenopparbeidet et stort sortiment avmineralvannsprodukter. I Oslo bledet i 1948 produsert 14 ulike sortermedisinsk vann og bruslimonader. 

Et annet viktig produkt for Nora varSelters. Nora Fabrikker gjorde storeanstrengelser for å lage god seltersog sodavann.  I en gammel reklame -brosjyre fra 1920-tallet står det atNora Selters var svært velegnet tilblandinger av pjolterdrikker ogandre alkoholiske blandinger.Grunnen var at den var rik på kull -syre slik at den oppblandededrikken holdt seg frisk og sprud -lende. Videre står det at selters ikkeburde være varmere enn 6-8 graderog åpnes langsomt for å beholdemest mulig kullsyre.  

Reklameplakat for Solo fra 1960-tallet. 
NTM/A-1020/Uba/ L0006

Reklameplakat for
Solo fra 1960-tallet.
NTM/A-1020/Uba/
L0006
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I tillegg til Nora Sitronbrus, Seltersog Soda var Noras desidert størsteprodukt Solo. Oppskriften på Soloble opprinnelig tatt med fra Spaniatil Tønsberg av Solobrusens «far»,Torleif Gulliksrud. Tønsbergbryggeri startet produksjon av Soloi 1934, men varemerket ble overtattav Nora Fabrikker i 1940. Nora

Fabrikker ble eier av leskedrikken iNorge, men produksjonen fortsatteogså på lokale mineralvanns -fabrikker. Produsentene dannet i1948 Soloforeningen som skulleivareta like rettigheter for reklameog produksjon. På 1960-tallet varSolo svært populær og var lengeNorges mest solgte leskedrikk. 

I dag er Solo forbigått av Coca-Colaog Pepsi-Cola. På 1950-tallet gikkNora også inn i konserverings -industrien og merkenavnet Nora eri dag mest kjent for produksjon avsyltetøy, saft, hermetiserte grønn -saker og desserter under Orkla -konsernet.  •
Reklameplakat for NORA fra 1960-tallet. 
NTM/A-1020/Uba/ L0004

Pepsireklame fra Nora, 1960-70-tallet. 
NTM/A-1020/Uba /L0003

kilder Norsk Teknisk Museum, A-1020, Det historiske arkivet etter
Ringnes Bryggeri 1876- 1984, Serie N - Materiale fra Nora - 1879 - 1992Oslo byarkiv, Folkeregisteret, folketelling 1923 

litteratur og trykte kilderChristiansen, R. red. 1957: Illustrert norsk næringsleksikon: Hva er
hva i næringslivet, Bind 1. Oslo: Næringsforlaget.Kristiania adressebok, 1918 «Nora». [Lest på:] http://www.stabburet.no/Merker-Produkter/ -Merker/Nora«Nora Fabrikker A/S». [Lest på:] http://www.industrimuseum.no
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De viktigste kildene til Oslos historie
finner du i Oslo byarkiv. 20 000 meter
med papirarkiv, tegninger og kart, og over
en halv million foto. Oslo byarkiv har 
arkiver helt tilbake til 1500-tallet, men
det meste er fra 1800- tallet og fram til 
i dag. 
Arkivene er samfunnets hukommelse

og gir en garanti for et demokratisk
samfunn. Arkivene brukes til å dokumen -
tere enkeltpersoners rettigheter og inter-
esser, til å sikre en god offentlig
forvaltning og som kilder til forskning og
lokalhistorie. Arkivene er tilgjengelige for
alle. Om du trenger skolepapirene dine,
skal bygge ut huset ditt eller bare er 
nysgjerrig på lokalområdet eller slekten
din, så er Oslo byarkiv stedet for deg. På
lesesalen i Maridalsveien 3 kan du selv
gjøre et dypdykk i arkivene. For å få inn-
syn i klausulerte opplysninger må du
være part i saken eller forsker. Da må 
du skrive til oss.

LEVÉR ARKIVENE! 

Har du liggende papirer etter mormors frukt- og tobakksbutikk, farfars konfek-sjonsagentur eller et familieverksted? Kanskje noen var ildsjel i nabolaget ellerdrev en husmorforening? Dokumenter som forteller om levd liv, om alle små ogstore bedrifter som var motoren i Oslos liv, om kultur og fritid, ligger på mangeloft og bakrom, i kjellere og garasjer. Det er lett å tro at materialet ikke er av interesse, men kanskje har vi ikke hjerte til å kaste det heller. Da kan det væregod grunn til å kontakte Oslo byarkiv! Her er noen gullkorn fra et av Byarkivets privatarkiv, en samling konfirmasjons-kort fra 1930-tallet. 
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returadresse:Kulturetaten, Oslo byarkiv,Pb 1453 Vika, 0116 Oslo

Byens hukommelse


