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Drammen byarkiv
- Kommunearkiv 1987-1992
- Byarkiv opprettet 1.1.2007
- Ca. 4000 hm arkiver i depot
- Er et ”totalarkiv” for kommunen

- Moderne arkiver (1)
- Historiske arkiver og depot (3.2)
- Dokumentsenter (7.8)
- Grafisk senter (3)
- Digitale arkiver (4)
- Multikulturelle arkiver (1)
- Ledelse og merkantil hjelp (1.7)

-  Administrativt underlagt 
en virksomhet for 
fellestjenester

-  Lesesal og depot to 
steder i Drammen 
sentrum



Generelt om privatarkivarbeidet

- stort misforhold mellom Drammens posisjon som 
handels- og sjøfartsby og ditto privatarkiver i offentlige 
arkivinstitusjoner
- andre kulturinstitusjoner i Drammen både hadde og har 
privatarkiver
- en strategi begynte å ta form i 2008-2009
- innarbeidet i ØP 2012, med mål og tiltak:

 Programområde 07 - ledelse, organisering og styring
Hovedmål
· Servicetorget ferdigbehandler flere kundehenvendelser
· Innbyggere og næringsliv får oppdaterte kart- og geodatatjenester
· Arkiv- og kildemateriale fra byens historie er  fysisk og digitalt  tilgjengelig
· Administrative arbeidsprosesser effektiviseres
· Drammen kommune gjennomfører sine innkjøp profesjonelt slik at kostnader reduseres





Triztan Gyldenløwe Vindtorn  

- Født  Kjell Erik Hafnor Larsen i Drammen 1942
- Døde i mars 2009, 66 år gammel
- Utdannet tekstiltekniker fra Sverige og Storbritannia
- Jobb i tekstilbransjen, som sjømann og lystekniker på teater
- Debuterte i 1970 med diktsamlingen ”Sentrifuge”
- Utga til sammen 30 diktsamlinger frem til 2008
- Norges eneste store surrealistiske dikter
- Oversatt til 19 språk, utallige utenlandsopphold og opptredener
- Billedkunster og performance-artist
- Kjent for sine fargerike sceneopptredener og klesstil
- Mottok flere store kulturpriser
- En av de store norske kulturpersonlighetene  de siste 25 åra
- Drammenser og bypatriot på sin hals 



Vindtorn-arkivet

- Familien ville at arkivet skulle bevares i Drammen
- Ordnet i perioden september 2009-2011
- Utklippsarkiv ordnes i 2012-2013
- Består også av klær og gjenstander
- Spleiselag med Drammensbiblioteket og virksomhet kultur
- Ordningsarbeidet krevde spesiell type kompetanse 
- Arkivet var stort sett kaos, mye tid medgikk til å få oversikt
- Samarbeid med Nasjonalbibliotekets håndskriftsavdeling
- Krevende ordningsarbeid
- Vindtorns egen håndskrift på mange av dokumentene
- 70 timer med lyd- og bildemateriale er så langt digitalisert
- Omfang på 5 hm papirarkiver, registrert i arkivportalen
- Stor utstilling på Drammensbiblioteket oktober 2011





















Aass bryggeri – ølproduksjon i 178 år
-Grunnlagt i 1834
-P. Ltz. Aass inn på eiersiden 
i 1860
-Familie-eid AS, ledes av 4. 
og 5. generasjon Aass
-Norges eldste eksisterende 
bryggeri
-Nøkkelbedrift i Drammen i 
snart 200 år
-Produksjonslokaler på 
samme sted siden 1860-tallet
-Kjerneverdier: kultur, 
tradisjon, kvalitet



Aass-arkivet som forsvant ....
- Langvarig kontakt inn mot bedriften og adm.dir
- Etablert god kontakt med adm.dir, flere møter
- Kartlegging av arkiver januar 2011
- Søknad til Kulturrådet om støtte sendt våren 2011
- Aass forpliktet seg til å gå inn med 50.000 kr
- Innvilget 100.000 fra Kulturrådet våren 2011

 …… og så sa bedriften nei   

- Prosjektet lagt på is sommeren 2011, etter resultatløse 
forhandlinger med bedriften



SIF – fra idrett til arkiv
-Stiftet 1907
-Fotball, langrenn, hopp, 
bandy
-Nært knyttet opp til 
industriutviklingen i Drammen
-Spiller fotball i eliteserien
-1 seriemesterskap
-5 cupmesterskap
-Hjemmearena : Marienlyst
-Sterk merkevare i Drammen



SIF-arkivet
- Få bevarte idrettsarkiver
- Idrettens egne organisasjoner en jobb å gjøre
- Historie- og arkivkomité i SIF jobbet tungvint, byarkivet inn 

som rådgiver
- Formelt samarbeid med basis i deponeringsavtale
- Tre separate arkiver med til sammen 3 hm, registrert i 

arkivportalen: 
- Skiklubben Norden (1893)
- Strømsgodset Ungdomslag (1919)
- Strømsgodset Idrettsforening (1907)

- Materialet er fullt ut digitalisert, lagt til rette for 
nettformidling

- Støttet med 70.000 fra Kulturrådet
- Tre månedsverk i 2010 og 2011
- Utstilling åpner 3. mai i Drammen rådhus























Det internasjonale Drammen



Prosjekt multikulturelle arkiver
-En del av byens 200-
årsjubileum
-Finansiert gjennom egne 
midler fra 
byjubileumskomiteen 
1.1.2010-1.4.2011
-Støtte fra Kulturrådet 
1.9.2011-1.8.2012
-Politisk veldig ”lettsolgt”
-Skal også skape ny 
dokumentasjon
-To utstillinger på bakgrunn 
av prosjektet



Noen erfaringer og vurderinger
- Kompetanse 
- Personlig nettverk og nettverksbygging
- Innvandrernes holdninger til arkiv
- Språk
- Avtaler og formuleringer av disse
- Ting tar tid
- Politikk og fraksjonsvirksomhet i foreningene
- Avtaler med 7 foreninger om bevaring av arkiv
- Pågående dialog med 5 foreninger
- Alle arkivene skal ordnes og registreres i 2012, og skal 

legges ut på arkivportalen
- 5 intervjuer gjennomført, 6 intervjuer planlagt i mai måned, 

avventer svar fra ytterligere 6 personer



Andre privatarkiver 
- Robert Halvorsens filmarkiv
- Drammen Meieri
- Drammen Næringslivsforening
- 22. juli
- Drammen Jerns Musikkorps
- Osram AS
- Nederlands konsulat i Drammen


