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Rapport stipendmidler fra Arkivforbundet 2018 
 
Danseinformasjonen vil rette en stor takk til Arkivforbundet for stipendmidler som har gjort 
det mulig å komme i gang med å ordne og registrere noen av privatarkivene i Dansearkivet. 
 
Danseinformasjonen fikk i 2018 15 000 kr. i stipendmidler fra Arkivforbundet for å kunne 
kjøpe bistand fra ASTA til å ordne og registrere noen av privatarkivene i Dansearkivet. 
Dansearkivet er Norges største samling av dansehistorisk materiale, og består blant annet av 
56 privatarkiv og 70 videointervju. Med midler fra Arkivforbundet fikk vi påbegynt det 
viktige arbeidet med å ferdigstille Dansearkivet, slik at det blir et operativt og funksjonelt 
arkiv.  
 
Vi engasjerte Linda C. Berg Hole fra ASTA til dette prosjektet og hun arbeidet hos oss tre 
dager høsten 2018: 14. november, 22. november og 12. desember, totalt 22,5 timer. 
Timesprisen fra ASTA var 710 kr. + mva for ordning og registrering. Stipendmidlene på 
15 000 kr dekket i underkant av 17 timer med Holes arbeid. Resterende ble dekket av 
Danseinformasjonen selv, da vi så stor verdi i det arbeidet som ble gjort.  
 
Hole arbeidet svært effektivt og fikk i løpet av tre arbeidsdager registrert hele 19 arkiv i 
ASTA. Dette utgjør omtrent 8 hyllemeter. Arkivene er av ulik størrelse. Dette var langt mer 
enn forventet og betyr at omtrent en fjerdedel av privatarkivene i Dansearkivet nå er ordnet og 
registrert i ASTA.  
 
Det ble tydelig etter første dag at vi måtte få fortgang på ordningen av flere arkiv, da 
registreringen gikk fortere enn vi forventet. Det betød at med Holes tilstedeværelse ble vi 
pushet til å ordne flere arkiv og vi fikk også veiledning underveis i ordningen, der vi hadde 
behov for dette.  
 
Det var svært nyttig å ha en arkivkyndig ressurs ved kontoret i denne prosessen, og fordi vi nå 
har vært så heldige å få midler fra Arkivverket til det videre arbeidet med Dansearkivet, vil vi 
kunne benyttes oss av Linda Holes ekspertise også i 2019.  
 
Midlene fra Arkivforbundet var helt avgjørende for å få vesentlig hjelp av ASTA høsten 2018 
og et viktig skritt videre i arbeidet med Dansearkivet.  
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Vedlegg 1: Enkelt prosjektregnskap 
 


