
Rapport og regnskap i forbindelse med tildeling av økonomisk støtte til 
utgivelse av «’Han e søkkane go!’ Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes». 
 
I mars 2017 søkte redaksjonen for «’Han e søkkane go!’ Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes» flere 
organisasjoner og offentlig etater (Arkivforbundet, Norsk Arkivråd, Arkivarforeningen, Forsker-
forbundet v/Bergen kommune, Kultur- og idrettsavdelinga v/Hordaland fylkeskommune, Stiftelsen 
Lokalhistorisk Arkiv i Bergen, Byrådsavdeling for kultur, klima og næring v/Bergen kommune og 
Bergen Byarkiv) om økonomisk støtte til utgivelse og lansering av publikasjonen. Samtlige ville bidra, 
og til sammen mottok vi 62 000 kr.  
 
Festskriftet ble utgitt på ABM-Media AS. Publikasjonen, på 440 sider, inneholder 30 artikler forfattet 
av fagfolk innen arkiv, bibliotek, museum, universitet og høyskoler. Artiklene handler om lokal-
historie, arkivpolitikk, eldre historie, håndtering av elektroniske data og mye mer. Her finnes også et 
portrettintervju med Arne Skivenes.  
 
Festskriftet ble lansert 22. juni 2017 på et fagseminar med tre arkivfaglige foredrag (Bjørn Bering: 
Veien fram går først tilbake - utvikling av det kommunale arkivlandskapet, Ellen Røsjø: Arkivstatistik-
ken og utviklingen av arkivinstitusjonene, og Bjørn Arvid Bagge: Jochum de Lange – strileopprører og 
bergenser) og lunsj.  Til sammen deltok 91 stykker, bl.a. representanter fra dem som ytte økonomisk 
støtte, ca. halvparten av artikkelforfattere, samt byarkivets ansatte – blant dem en rekke medlem-
mer fra Forskerforbundet og Arkivarforeningen.  
Les mer https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/bergen-byarkiv/9473/article-
146858 

Regnskap prosjektet «Festskrift til Arne Skivenes»   

Utgifter Sum 

Trykking av 300 bøker inkl. mva. 110 625,00 

Forsidebilde av tegneserietegner Kim Holm 8 000,00 

Reisekostnader redaksjonsmedlem 3 000,00 

Reisekostnader foredragsholdere 4 277,00 

Kostnader lanseringsarrangement 34 375,00 

Totale utgifter kr 160 277,00 

 
  

 Inntekter Sum  

Støtte fra institusjoner, organisasjoner, kommune m.fl. 62 000,00 

Ref. reisekost., fra Lokalhistorisk Arkiv i Bergen 3 000,00 

Ref. reisekost., fra Bergen Byarkiv 4 277,00 

Salg av 260 bøker á kr. 350,00 91 000,00 

Totale inntekter kr 160 277,00 

    

Resultat 0,00  

 
Redaksjonen takker Arkivforbundet for økonomisk støtte som muliggjorde dette prosjektet! 

 
   

Med vennlig hilsen 
Redaksjon i publikasjonen «’Han e søkkane go!’ Et festskrift til byarkivar Arne Skivenes» 
v/Ine Merete Baadsvik, Gudmund Valderhaug, Aslak Wiig og Ragnhild Botheim  
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