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SAMMENDRAG
Bakgrunn. Etter 30 års drift ønsket Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM) å undersøke
hvor godt kjent og forankret institusjonen er i regionen og blant ulike grupper i samfunnet.
Undersøkelsen er regionalisert og omfatter OAMs virkeområde, dvs 6 kommuner i SørGudbrandsdalen fra Lillehammer til Nord-Fron. Opplandsarkivet avd. Maihaugen inngår i
rekken av privatarkiv, er organisatorisk en del av Stiftelsen Lillehammer Museum og ligger
fysisk i Maihaugens byavdeling. Det er første gang et privatarkiv er gjenstand for den type
kartlegginger; erfaringstall fra liknende institusjoner i andre regioner av landet finnes
følgelig ikke. Denne undersøkelsen er støttet av Norsk kulturråd.
Metode. Det er gjennomført en telefonbasert og representativ publikumsundersøkelse
blant 1000 voksne (18 år+) i Sør-Gudbrandsdalen. Denne undersøkelsen ble fulgt opp av en
spørreskjemaundersøkelse blant de av de telefonintervjuede som hadde kjennskap til
OAM. Det var i alt 694 av de intervjuede som hadde kjennskap til OAM. 455 av de
telefonintervjuede var ikke villig til å bli med videre på del 2, mens 239 sa seg villig og ga fra
seg e-mail- eller postadresse. 158 eller 68 % fulgte opp oppfordringen og besvarte skjemaet.
At såpass mange som 455 nektet videre deltakelse, velger vi å tolke positivt. Dette betyr
nemlig at utvalget vi sitter igjen med i all hovedsak omfatter personer som har er et mer
eller mindre kvalifisert eller nært forhold til eller er interessert i arkiv og OAM. Det er slik
at arkivspørsmål ikke er blant de tingene folk flest forholder seg til i hverdagen. Det store
frafallet er derfor ikke noe annet enn et uttrykk for at en stor del av befolkningen forholder
seg indifferent eller likegyldig til slike spørsmål. Dette er fra et arkivfaglig ståsted også et
resultat, og et resultat som er verdt å legge merke til.
Grad av umiddelbar – uhjulpet - kjennskap til OAM. Opplandsarkivet avd. Maihaugen
er overraskende godt kjent i regionen. Hele 27 % av de spurte hadde ”uhjulpet kjennskap” til
Arkivet, de nevnte OAM spontant som én av de arkivinstitusjonene de kjente til. Ytterligere
37 % måtte få lest opp navnet for å huske OAM, mens 36 % av de spurte ikke assosierte noe
som helst da Opplandsarkivet avd. Maihaugen ble lest opp. Det er på den viktigste
indikasjonen - ”uhjulpet kjennskap” - at Opplandsarkivet avd. Maihaugen ikke bare scorer
høyt, Arkivet scorer også vesentlig høyere enn den regionale kontrollgruppen bestående av
Fylkesarkivet i Oppland (8 %) og Statsarkivet i Hamar (7 %).
Grad av involvering i eller samkvem med OAM. Det er altså totalt 64 % av befolkningen
som på ulikt vis har blitt kjent med OAM opp gjennom årene. Gruppen ”arkivbyggere”
omfatter de som har hatt tettest kontakt med Arkivet – de har levert arkiv og/eller brukt
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arkivet og/eller besøkt ”Arkivdagen”, et årlig arrangement som markerer arkivers
betydning. Arkivbyggerne utgjør hele 12 % av den voksne befolkningen i regionen.
Halvparten - 50 % - av befolkningen har blitt kjent med Arkivet i forbindelse med besøk på
Maihaugen, de har enten sett arkivutstillinger, lagt merke til Arkivet eller arkivets
vindusutstilling slik den ligger godt synlig i Maihaugens byavdeling. Den typen direkte
eksponeringer, sammen med oppslag i klassiske media (39 % av befolkningen har sett
slike) eller et etter hvert stort mangfold av ”markeringer” på nettet, kompletterer et variert
sett med kontakter og kontaktflater et privatarkiv er nødt til å bygge opp, skal byggingen
av selve arkivet kunne lykkes i lengden. Opplandsarkivet avd. Maihaugen startet på bar
bakke og må gjennom tretti års arbeid åpenbart ha lykkes i å etablere gode rutiner på det
daglige arbeidet og samtidig, som publikumsundersøkelsen viser, ha klart den krevende
oppgaven i ”å skaffe seg en offentlighet”. Rutiniseringen av arkivhverdagen må
nødvendigvis følges opp av et utstrakt utviklingsarbeid der den utadrettede virksomheten
både med tanke på formidling og arkivinnhenting må stå sentralt. Innhenting av arkiv og
formidlig av innholdet i disse er to nøkkeloppgaver som er gjensidig avhengige.
Regionale forskjeller. I tråd med utviklingen ellers i samfunnet har også Arkivet utviklet
og endret rutiner og kommunikasjonskanaler. I den siste halvdel av Arkivets eksistens har
Arkivets nyfortolkning av sin rolle som aktiv formidler slått ut i full tyngde, framfor alt
gjennom utbredelsen av sosiale medier. Dette i seg selv tilsier at tilgjengeligheten og
dialogen med brukere ikke i like stor grad er avhengig av fysiske strukturer og avstand.
Likevel er det langt flere i Lillehammerregionen som har Opplandsarkivet avd. Maihaugen
”top of mind” enn hva tilfelle er i befolkningen nord for Øyer. Det er slik at andelen av
”uhjulpet kjennskap” til OAM avtar parallelt med fysisk avstand til Maihaugen. Det er
Lillehammer som topper denne rankingen, hele 35 % hadde ”uhjulpet kjennskap” til
Arkivet mens OAM er minst kjent blant innbyggerne i Nord-Fron, der kun 9 % nevnte
OAM spontant. Selvsagt betyr den fysiske avstanden mye for kvaliteten på kjennskap, men
det er åpenbart også slik at Opplandsarkivet tjener på å ligge på Maihaugen, en viktig
institusjon i og for regionen og en elsket institusjon for mange en av Lillehammers
innbyggere. De nære bindingene som er skapt mellom befolkningen og Maihaugen slår
antakeligvis også positivt ut for Arkivet. Vi kan her snakke om en fysisk og emosjonell
nærhet som trolig sterkt bidrar til grunnlaget for arkivbygging. Arkivet har åpenbart klart
å utnytte disse forutsetningene.
Hvorvidt kjennskap følger bruk eller bruk følger kjennskap kan være vanskelig å vurdere.
Faktum er i alle fall at ikke bare er Arkivet mest kjent i Lillehammerregionen, det er også
der de mest aktive brukerne bor. Andelen av ”arkivbyggere” ligger mellom 16-19 % i
Lillehammerregionen mens andelen i Midtdalskommunene ligger rundt 10 % (Sør-Fron)
eller godt under i Ringebu og Nord-Fron. Samtidig er det slik at antallet og mangfoldet av
lag, foreninger, virksomheter, osv. er langt større i byer enn på bygda, noe som i seg selv
vil bidra til å øke potensialet for bevaringsverdige privatarkiver. OAM er fortsatt en relativt
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ung institusjon, og det er naturlig at fysisk avstand også har betydning for tiden det tar å
etablere seg i stadig større omland (diffusjonsprosesser).
Grad av interesse for arkiv og OAM spesielt. Bruker vi befolkningens vilje til å bli med og
svare på del 2 som indikator for interesse, så er godt og vel hver femte voksne innbygger i
regionen interessert i arkivspørsmål og OAM. Ut fra dette har vi følgende fordeling av
regionens voksne innbyggere: 21 % av befolkningen kan vi regne med blant de
”interesserte” i arkiv og OAM, 41 % kjenner til OAM men forholder seg likegyldig til arkiv.
Den tredje gruppen (38 %) omfatter gruppen ”OAM ukjent” og samler restgruppen av
befolkningen som ikke assosierer noe som helst med Opplandsarkivet avd. Maihaugen.
De arkivinteresserte – er høyt utdannet, i akademiske jobber og aktive i samfunnslivet.
”De interesserte” i arkiv og OAM kjennetegnes både av høy utdanning og gode posisjoner i
yrkeslivet, samt stor grad av involvering i styre og stell i politiske partier,
fagorganisasjoner, lag og foreninger. Medlemskap i DSSV (De Sandvigske Samlingers
Venner) og andre organisasjoner av relevans bidrar i ytterligere grad til å tegne bilder av
ressurssterke borgere rike på kulturell kapital – enten de bidrar aktivt til bygging av arkiv
eller utgjør et historie- og samfunnsinteressert publikum. Mange av de samme
kjennetegnene hefter ved gruppen vi her har kalt ”Publikum Spontant”. De representerer
et bevisst publikum, som umiddelbart koplet spørsmålet om kjente arkiv til
”Opplandsarkivet avd. Maihaugen”, men selv ikke bruker Arkivet aktivt. I disse gruppene
har 70-80% universitets- eller høyskoleutdanning bak seg. Andelen i akademikeryrker er
høy i begge grupper, men høyest blant de bevisste publikummerne, der de utgjør nær
halvparten.
”Lokalhistorie”, et overgripende begrep og naturlig topp blant prioriterte temaer. For
”de arkivinteresserte” vi har i utvalget vårt, er tilsynelatende alle temaer like viktige. Når
kategoriene ”svært viktig” og ”viktig” slås sammen, så oppnår så å si alle 20 temaer en
oppslutning på rundt 50 % eller mer. Tar en utelukkende hensyn til kategorien ”svært
viktig”, framkommer interessante forskjeller. Logisk nok og ikke uventet topper
”Lokalhistorie” (74 %) listen over temaer som ansees svært viktige. Nærmest etter kommer
en gruppe på fire temaer (alle på rundt 50 % svært viktig), begreper som både er i slekt
med hverandre og utgjør viktige deler av lokalhistorien. Temaene er ”Bygningshistorie”,
”Slekts- og gårdshistorie”, ”Bosettingshistorie” samt ”Hverdagsliv”, og samtlige korrelerer
sterkt med samlebegrepet ”Lokalhistorie”. Opplandsarkivet avd. Maihaugen oppfattes slik
å være et arkiv for bygdenes sosial-, nærings- og arkitekturhistoriske arv. Dette er begreper
friluftsmuseet Maihaugen gjerne assosieres med. Her ligger det antakeligvis muligheter for
å utvikle både interessante og relevante prosjekter innenfor og på tvers av Maihaugens
primære oppgaver og ulike fagavdelinger.
Virkeligheten er imidlertid langt mer mangfoldig enn temaer som vanligvis knyttes til livet
på bygda, og som her topper rankingen. At respondenter bosatt i Lillehammer kommune,
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altså i småbyen, skulle prioritere noe annerledes enn respondenter bosatt i omlandet, slår
imidlertid ikke til. Tvert imot, bybefolkningens prioriteringsmønster er så godt som identisk
med bygdebefolkningens. Bybefolkningen syns imidlertid å mene at så å si samtlige temaer
er viktigere enn man gjør på bygda. Samtidig prioriterer bybefolkningen (som ventet) de
heller urbane temaene i vesentlig større grad enn bygdebefolkningen. Bybefolkningen
prioriterer imidlertid også de rurale temaene i større grad. Hva dette har sammenheng
med vet vi ikke, det foreliggende materialet er heller ikke særlig godt egnet til å belyse
nettopp slike bakenforliggende årsaksforhold. Det er imidlertid tenkes at både fysisk og
emosjonell nærhet til selve Maihaugen kan være viktige faktorer.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen er et privatarkiv for lokalhistorie. Samlokaliseringen
med og assosiasjonen til Maihaugen ser ut til å gi sterke føringer for hva respondentene
mener bør prioriteres tematisk, rankingen med det sterkt rurale preget gjør kanskje ikke
annet enn å gjenspeile nettopp dette faktum. Det å ta vare på de lokale/regionale historiene
er det klar konsens om blant respondentene våre.
”Å samle inn og ta vare på dokumenter” er selve basisen for arkivers eksistens og virke.
Det er da også typiske arkivoppgaver respondentene har satt øverst når det gjelder
rankingen av oppgaver. Henholdsvis 64 % og 61 % av de spurte mener at å ”ta vare på
fotografier” og ”ta vare på eldre dokumenter” er ”svært viktig”. Noen færre, men fortsatt
bortimot halvparten, av brukerne har også ”ta vare på elektroniske arkiver” svært høyt i
prioriteringslisten. OAM er en institusjon for privatarkiver. Det er derfor litt spesielt, men
kanskje ikke overraskende, at det privatarkiver faktisk gjør, nemlig å ”ta vare på
privatarkiver” er den oppgaven respondentene prioriterte lavest. Kun 29 % mener at ”å ta
vare på privatarkiver” er ”svært viktig” mens altså hele 61 % mener det samme om å ”ta
vare på eldre dokumenter”. Begrepet ”privatarkiv” karakteriserer kun eierskapet til gitte
arkiv, men folk flest assosierer ikke ”privatarkiv” med den store bredden av hverdagslige
temaer slike arkiver egentlig dekker.
Samle inn dokumenter, ta vare på disse og legge forholdene til rette for bruk; dette er
trolig oppgaver folk flest typisk forbinder med arkivers virke. De fleste vil nok kunne enes
om at det er viktig at forholdene er godt lagt til rette for de grupper i samfunnet som er
interessert i eller har behov for tilgang til dokumentasjon om fortida. Dette kan også
betegnes som et kollektivistisk syn på basale fellesoppgaver hvis prioriteringer kun i
mindre grad er betinget av brukernes personlige holdninger og interesser. Dette er nok én
av begrunnelsene for hvorfor de ulike brukergruppene har prioritert de ulike oppgavene
nokså likt.
Formidlingsoppgaver. Generelt sett er formidlingsoppgaver noe lavere prioritert enn de
basale oppgavene nevnt ovenfor. Det spesielle er at de tre brukergruppene skiller lag.
Ytterpunktene er ”publikum spontant” og ”publikum m/støtte” mens gruppen
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”arkivbyggere” ligger midt mellom disse to i prioriteringen av ulike typer
formidlingsoppgaver.
Hele 61 % av gruppen ”Publikum spontant”, altså den gruppen som er fortrolig med og
åpenbart vet hva Arkivet holder på med, mener at det er ”svært viktig” at Arkivet
”formidler arkivmateriale”. Det er kun 26 % blant de av publikummere som ikke er like
fortrolig med Arkivet som mener det samme. Samme avstand mellom gruppene gjør seg
gjeldende også for tre andre formidlingsoppgaver. Gruppen ”Publikum/Spontant” er i flere
henseender en meget ressurssterk gruppe. I tillegg til at de åpenbart mener at et bredere
publikum bør få presentert dokumenter, arkiver og utstillinger, så må vi gå ut fra at de
også svarer på egne vegne, at de selv er interessert i å få formidlet interessant arkivstoff.
Gruppen ”Publikum/Støtte” trengte som nevnt hjelp for å bli minnet om eksistensen av
”Opplandsarkivet avd. Maihaugen”. Denne gruppen, har vi gått ut fra, har ikke samme
kjennskap til og interesse for arkiv og arkivspørsmål. De kan være med på å støtte tiltak på
kollektivets vegne, men gruppen har definitivt ikke utviklet samme affinitet for den type
tiltak som den etablerte men fortsatt lille gruppen av ”spontane” publikummere.
Omtanke for fellesskapet vs egeninteresse. Det er nemlig avdekket forskjeller mellom
rapporteringen av interessen «på vegne av samfunnet» og hva man personlig mener er
aktuelt å bruke eller delta på. Det er 50 % av respondentene som mener at ”å gjøre arkivene
tilgjengelig via nettet” er en ”svært viktig” oppgave. Det er imidlertid kun 12 % som er
”svært interessert” i å få ”tilgang til arkivet via nettet”.
Mønsteret er akkurat det samme for elementet ”fysisk tilgang til arkivet” (61 % svært
interessert). Det er likevel kun et lite mindretall, nemlig 6 % av alle spurte som følger opp
sine prioriteringer med tanke på fellesskapet med en – individualisert og langt mer
forpliktende - sterk egeninteresse.
Avsluttende ord. Arkivets nyere rolle som aktiv samfunnsaktør og formidler er rimelig
godt mottatt: Med stor entusiasme hos et lite mindretall og med noe mer dempet støtte og
interesse hos den mer folkelige delen av publikumet.
Det primære formålet med denne undersøkelsen var å gi en beskrivelse og vurdering av
Arkivets regionale og sosiale forankring i ulike deler av regionen og grupper av
befolkningen. Selv om vi mangler sammenliknende studier, er det neppe en overdrivelse å
si at ”OAM er regionalt forankret etter 30 års drift”. Det ligger ikke i prosjektets mandat å
gi OAM råd om framtidige vegvalg. Arbeidet med prosjektet har imidlertid satt i gang
tankeprosesser som kanskje kan være nyttige for OAMs videre arbeid. Vi spiller derfor
likevel inn følgende tanker for egen regning:
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Samle inn og ta vare på – utvikle innsamlingsstrategier. Slike strategier er delvis rettet
mot temaer og delvis mot geografiske områder. Skal arkiv bygges, må det samtidig også
sås, det må skapes oppmerksomhet og forståelse for betydningen den ”private sektor” har
for en regions dokumenterte selvforståelse. Og logisk nok er det primært regionene selv
som både kan og bør definere hva som er verdt og nødvendig å dokumentere for
ettertiden. Det avgjørende her er at Arkivet er våkent overfor samtiden, følger med i
samfunnet og tar initiativer med tanke på å få samlet inn de dokumenter som menes å
være vesentlige om gitte forhold eller objekter, også slike som sett i dagens lys ikke uten
videre syns å ha relevans eller interesse. I en nasjonal sammenheng vil spesifikke regionale
forhold utgjøre viktige byggesteiner for dokumentasjon av regionalt mangfold og regionale
ulikheter.
Formidling – utvikle kommunikasjons- og formidlingsstrategier. I en
formidlingsstrategisk sammenheng vil vi kunne snakke om en dual strategi, der en skal nå
fram både hos det vanlige publikum men også hos potensielle arkivleverandører. Samme
prinsipp gjelder egentlig ikke bare i forhold til massemedia, men også i forhold til de
kommunikasjonskanalene arkivene selv rår over eller har muligheten for å utvikle innenfor
rammen av Archive 2.0 og 3.0.
Det vil prinsipielt være viktig å diskutere eventuelle prioriteringer av nettbaserte
utstillinger framfor fysiske (vandre)utstillinger.
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1 INNLEDNING
1.1 Hva er Opplandsarkivet, avdeling Maihaugen?
Opplandsarkivet avd. Maihaugen ble etablert i 1981 og er en del av Lillehammer
museum/Maihaugens virke innen kulturarvsfeltet.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en regional arkivinstitusjon for privatarkiver, og har
som oppgave å samle inn, bevare og formidle privatarkiver fra kommunene Lillehammer,
Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, Nord-Fron, og organisasjons-, legat-, utvalgsarkiver fra
Oppland som har kulturell eller forskningsmessig interesse eller som har verdi som rettslig
dokumentasjon.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen skal gjennom dokumentasjonsprosjekter dokumentere
sider ved samfunnsutviklingen innen fagfeltet som ellers ikke havner i arkivene.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen skal ved aktiv innsamling sikre at bevaringsverdige
arkiv fra denne regionen blir tatt vare på og sikret for ettertiden. Arkivet kan etter avtale
bevare arkiver fra andre regioner så sant arkivskaper/aktør har et uttalt ønske om at deres
arkiv skal bevares på Maihaugen.
Med privatarkiver menes alle arkiver av ikke offentlig opphav, dvs organisasjons-,
institusjons-, bedrifts- person eller familiearkiver. I tillegg kommer arkiver etter utvalg,
stiftelser, legater eller private samlinger.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen er organisasjonsmessig en del av Maihaugen. Øverste
organ er styret for Stiftelsen Lillehammer museum. Kontakten med kommunene er
ivaretatt gjennom en styringsgruppe der representanter fra de seks ansvarskommunene og
en fra styret for Stiftelsen Lillehammer museum møter.
Arkivet er finansiert av Stiftelsen Lillehammer museum/Maihaugen med tilskudd fra
kommunene Lillehammer, Gausdal, Øyer, Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
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Opplandsarkivet avd. Maihaugen deltar i det faglige nettverket Opplandsarkivet, der
arkivinstitusjonene/museene i Oppland med ansvar for privatarkiver deltar. Nettverket
ledes av et sekretariat som er knyttet til Mjøsmuseet.
Arkivet følger Retningslinjene for arbeidet med privatarkiver, utarbeidet av Riksarkivaren
og er underlagt Arkivloven og andre lover som gjelder for håndtering av arkiver.

1.2 Formålet med undersøkelsen
Det er Opplandsarkivet avd. Maihaugen (senere forkortet til ”OAM” eller Arkivet som har
initiert og finansiert prosjektet med støtte fra Kulturrådet. OAM grunngir i sin egen
prosjektbeskrivelse formålet med undersøkelsen som følger:
Opplandsarkivet avd. Maihaugen feirer sitt 30-årsjubileum i 2011. I løpet av de tretti årene
har arbeidet med bevaring og formidling av arkiver vært prioritert på lik linje. For å gjøre
arkivets tjenester kjent i lokalsamfunnet og kildesamlingene kjent for forskere og brukere,
har arkivet drevet et utstrakt formidlingsarbeid.
Formidlingsarbeidet har bidratt til at nye arkiver blir avlevert til arkivet. Opplandsarkivet
avd. Maihaugen har de siste fire årene arbeidet med flere dokumentasjonsprosjekter av nyere
innvandring til Oppland. Gjennom prosjektene har arkivets tjenester blitt kjent blant andre
deler av befolkningen enn de som tradisjonelt har sognet til arkivet.
Arkivet har de siste årene også benyttet websider og sosiale medier til å nå nye
grupper, spesielt har våre nettutstillinger nådd mange brukere.


Men hvor kjent er arkivet i lokalsamfunnet?



Hvor mange er det som kjenner våre tjenester?



Hvor mange er det som kjenner til at Maihaugen har en arkivtjeneste for
private arkivskapere?



Kjenner de andre arkivinstitusjoner i regionen?



For de som har hørt om oss, vil vi ha info om hva de forbinder med arkivet.



Er våre brukere fornøyd med våre tjenester?

Da Maihaugen gjennomførte en markedsundersøkelse i 2009, svarte nærmere 100 % at de
kjente til Maihaugen. Men innholdet i tilbudet til Maihaugen var ikke like kjent.
Hvis Maihaugen er kjent så å si overalt og i alle kretser, hvor kjent er så Arkivet som er en
del av Maihaugen fysisk og organisasjonsmessig.
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Typer av undersøkelser som er gjennomført/skal gjennomføres:
1. En spørreundersøkelse som skal belyse punktene listet ovenfor og som er rettet mot
befolkningen i OAM sitt virkeområde, dvs kommunene i Lillehammerregionen og
Midt-Gudbrandsdalen.

2. Det er allerede gjennomført to mindre spørreundersøkelser rettet mot to av
arrangementene Opplandsarkivet avd. Maihaugen står for i løpet av året.
Den ene er rettet mot ”Arkivdagen”, et samarbeidsprosjekt mellom OAM,
Fylkesarkivet i Oppland og Norsk vegmuseum. Dette arrangementet inngår igjen
som et ledd av den ”Nordiske arkivdagen” og har til hensikt gjennom velvalgte
temaer å vise og eksemplifisere hva som faktisk skjer av nyttig og interessant
samfunnsdokumentasjon i regi av offentlige og private arkivinstitusjoner.
Maihaugen har de siste årene videreutviklet ”Julemarkedet” til årets best besøkte
arrangementet. Arkivet ligger fysisk midt i handlegata og forsøker å dra nytte av
denne besøksstrømmen ved å tilby informasjon og aktiviteter overfor
julehandlende familier, voksne og ungdom.
3. En nettbasert spørreundersøkelse rettet mot brukerne av hhv OAM sine
hjemmesider og sidene på Facebook. Et opplegg for denne undersøkelsen er
under utarbeidelse.
Østlandsforskning ble engasjert for primært å gjennomføre spørreundersøkelsen blant
befolkningen i Lillehammerregionen og Midt-Gudbrandsdalen.

1.3 Om prosjektet

1.3.1

Problemstillinger

Det er første gangen i Norge at et arkiv i gruppen ”privatarkiver” forsøker å se nærmere på
forholdet til sine omgivelser. Det er følgelig ikke utviklet noe særlig kunnskap om den type
institusjoners rolle eller regionale forankring før. Denne undersøkelsens primære formål er
derfor å kvantifisere, den skal først og fremst beskrive hvor i regionen og blant hvilke
grupper av samfunnet Opplandsarkivet avd. Maihaugen er kjent og mer eller mindre godt
forankret.
Et sentralt spørsmål er å forsøke å identifisere og kvantifisere ulike gruppers rolle og
betydning i byggingen av regionale arkiv. Det dreier seg både om dannelse av enkeltarkiv
men også om byggingen av arkiv som samfunnsinstitusjon. Rollen selve Arkivet innehar er
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sentral, den ligger i skjæringspunktet mellom arkivkilder/-leverandører, arkivbrukere og
vanlig publikum fysisk og på nett.
Arkivet skal arkivere. Men det ligger i naturen til denne type arkiver at arkivbyggingen
best støttes opp gjennom aktiv formidling. Ikke minst bør fortellingene fra arkivet vekke
oppmerksomheten hos nye potensielle leverandører av arkiv fra den ikke lovregulerte
delen av befolkningens hverdag.
Levende arkiver av denne typen forutsetter følgelig målrettet arkivbygging gjennom et
kontinuerlig arbeid på flere fronter, hvis prosesser virker gjensidig og følgelig
selvforsterkende.
”Det levende arkivet” - institusjonen for historier fra hverdagen
Hvilke oppgaver og roller finnes egentlig i systemet private arkiver?


Selve arkivinstitusjonen; den har som oppgave å innhente/ta i mot, sikte, danne
og formidle arkiver og arkivkilder. Arkivinstitusjonen skal ikke bare ta hånd om
enkeltarkiv, de skal også fortelle historiene som springer ut av aktivitetene.
Formidlingen skjer i mange former, ikke minst har noen arkiver, eksempelvis dette
arkivet her, vært tidlig ute med å bruke internett som plattform, da i form av egne
hjemmesider men også Facebook og Twitter.



Arkivkilder eller -leverandører; enkeltpersoner eller juridiske enheter (foreninger,
interesseorganisasjoner, bedrifter, bevegelser) kan selv finne ut at deres arkiv bør
tas vare på. Arkivinstitusjonen kan også være av den oppfatning at gitte personers
eller institusjoners arkiv bør tas vare på for ettertiden. Da vil arkivet definitivt
forlate sin rolle som passiv mottaker og faktisk opptre som samfunnsaktør som vil
måtte skille mellom viktige og mindre viktige regionale institusjoner, personer og
hendelser.



Arkivbrukere; juridiske eller enkeltpersoner som har definerte eller spesifikke
behov for informasjon og følgelig aktivt oppsøker et arkiv. Dette er på mange
måter det tradisjonelle synet på hva et arkiv holder på med; gi informasjon til dem
som måtte oppsøke det. Dette er også en del av hva arkivene gjennom lov, hjemler
og retningslinjer er pålagt å utføre.



Publikum og framtidas rolle og bruk; her er det arkivet som er den aktive parten,
det er arkivet som igjen på vegne av samfunnet finner ut at gitte deler av allerede
etablerte arkiv bør formidles overfor et bredere publikum. Arkivenes definitivt nye
rolle kan også være å utvikle spesifikke prosjekter og sørge for at dertil nødvendig
informasjon og materiale blir innhentet. Opplandsarkivets avd. Maihaugen sitt
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prosjekt om ”Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland” kan være et
eksempel på det (Meld. St. 7 2012-2013).
Internett representerer i flere henseender en stadig viktigere plattform for arkivene.
Besøkene på de virtuelle plattformene har økt og en vesentlig del av
korrespondansen med publikum skjer via mail. Det som gjenstår er å utnytte denne
strømmen av henvendelser og besøkende til felles beste. ”Web 2.0”, dvs
integrasjonen av brukere til videreutvikling av diverse nettjenester gjør seg i sterk
grad gjeldende også innenfor arkivsektoren. Den passive brukeren vil gjennom
interaktive tjenester kunne innlemmes som aktiv deltaker og dermed kunne bidra
til innholdsmessig mangfold.
”Crowdsourcing”1, dvs digital interaktivitet mellom arkiv og aktørene rundt, er da
bare én av flere byggestener som inngår i verktøykassa til ”Archive 2.0” eller
Archive 3.02. Hvilke typer redskaper det kan være tale om går fram av figur 1.1 i
anglifisert tysk på neste side.3
Gjennom økt interaksjon mellom arkivet og arkivets brukere vil arkivbyggingen,
altså substansen i det som faktisk arkiveres, kunne få viktige impulser fra brukerne.
Økt grad av etterspørselsorientering i arkivbygging og formidling kan også bety
økt grad av demokratisering.
I skyggen av lovhjemlet og gjerne offentlig pålagte arkivoppgaver har
”Privatarkivene” avslørt betydningen av den ”private sektor” og gjort deler av den
tilgjengelig for et bredere publikum. Privatarkivene utgjør et komplementært og
dermed også det siste og nødvendige leddet i utviklingen av et helhetlig
dokumentasjons- og arkivsystem for privat-, organisasjons- og bedriftssamfunnet
Norge. Folks liv kan jo ikke begrenses til bare fødsel, giftemål, farskap og død; det
finnes også en hverdag som består dels av arbeid og dels av fritid. Privatarkivene
har vært og er med på å komplettere bildet av folks levde hverdager.

1

http://www.archives.gov/social-media/

2

http://www.slideshare.net/ktheimer/whats-next-a-preview-of-archives-30

3

http://archive20.hypotheses.org/537
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Figur 1.1 Byggestener for arkiv 2.0



Å skaffe seg en offentlighet. Media (avis, tv/radio) spiller en avgjørende rolle for
arkivbyggingen. Ettersom privatarkivene på mange måter gir kjøtt på beinet i
forhold til offentlig arkiv, så vil en ikke ubetydelig del av materialet kunne egne seg
for presentasjon og formidling overfor et bredere publikum. Det kan være enten i
form av fysiske utstillinger, nettutstillinger eller presentasjoner overfor lag og
foreninger. Aktiv formidling vil selvsagt også måtte omfatte aktiv bearbeiding av
media, altså den delen av medielandskapet Arkivet ikke har styring på. Gjennom et
slikt målrettet kommunikasjonsarbeid vil ikke bare selve temaet få omtale, men
publikum vil samtidig også sensibiliseres på arkivers plass og rolle i
samfunnsdokumentasjonen.

I en formidlingsstrategisk sammenheng vil vi kunne snakke om en dual strategi, der en
skal nå fram både hos det vanlige publikum men også hos potensielle arkivleverandører.
Samme prinsipp gjelder egentlig ikke bare i forhold til massemedia, men også i forhold til
de kommunikasjonskanalene arkivene selv rår over eller har muligheten for å utvikle
innenfor rammen av det ovenfor nevnte Archive 2.0 og 3.0.
Dette er antakeligvis en helt avgjørende del i hele arkivbyggingsprosessen. Arkiv er ikke
noe man omgås til daglig, det er rett og slett ikke en del av hverdagen for folk flest. Det er
først når behovet for spesifikk informasjon melder seg at vegen til et arkiv kan melde seg
som løsning.

18

Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 års drift.

ØF-rapport 08/2013

Å skape oppmerksomhet om eksempelvis en arkivutstillinger vil følgelig være
ensbetydende med at en også skaper interesse og forståelse for arkiv generelt. Spesielt
viktig er det å nå fram hos personer som sitter i nøkkelposisjoner i bedrifter, lag og
foreninger. Men selvsagt gjelder det også å ta vare på enkeltmenneskers og familiers
historie – i hvert fall deler av deres historie eksemplifisert blant annet gjennom en
møysommelig dokumentasjon og arkivering av absolutt alt en familie kjøpte av varige
konsumgoder (biler, møbler, kjøleskap med mer) over en periode på 30-40 år.
Arkivbyggingsprosessen vil følgelig aldri kunne være noe annet enn en svært så utadrettet
virksomhet. Det ene er kontakten med tanke på å få overlevert og registrert aktuelle
arkiver, det andre er den mer langsiktige bearbeidingen av potensielle leverandører
og/eller samarbeidspartnere i miljøer som er opptatt av eller har bruk for dokumenterte
forhold og hendelser i samfunnet. Lokale historielag kan være det beste eksempelet på
slike.
Skal arkiv bygges, må det samtidig også sås, det må skapes oppmerksomhet og forståelse
for betydningen den ”Private sektor” har for en regions dokumenterte selvforståelse. Og
logisk nok er det primært regionene selv som både kan og bør definere hva som er verdt og
nødvendig å dokumentere for ettertiden.

1.3.2

Data og metoder

Oppgaven var å finne ut hvor mange personer som kjente til Opplandsarkivet avd.
Maihaugen, hvem de er og hvordan de ble kjent med Arkivet. Dette var den overordnede
målsettingen med denne publikumsundersøkelsen.
Metoden som ble valgt for å få belyst disse spørsmålene var en ekstensiv
spørreundersøkelse, der vi prioriterte tallet på personer framfor tallet på spørsmål.
Undersøkelsen ble gjennomført i 2 trinn.
Del 1. NORSTAT ble valgt som underleverandør. De telefonintervjuet 1000 personer 18 år
og over, fordelt med 500 personer i Lillehammer kommune og 100 i hver av de fem
kommunene Øyer, Gausdal, Ringebu Sør-Fron og Nord-Fron.
Ytterligere spørsmål om brukernes/publikums bakgrunn, deres tilfredshet med arkivet og
ønsker om prioriteringer hva tema og oppgaver angår, kunne ikke alene løses innenfor
rammen av den store markedsundersøkelsen, som skulle gi svar på de større strukturene
og en oversikt over hvor stor andel som kjente OAM. Den store markedsundersøkelsen
hadde derfor to formål:
1. å definere de av respondentene som faktisk hadde kjennskap til OAM, og
2. be dem om å besvare noen flere spørsmål om Arkivet og sitt forhold til dette.
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Del 2. Av de 1000 personer NORSTAT intervjuet var det hele 694 som kjente til
”Opplandsarkivet avd. Maihaugen”. Disse utgjør da en ny populasjon, nemlig de som
kjenner Arkivet; i tabellen nedenfor er gruppen kalt de som ”Kjenner OAM” (merket rosa i
tabell 1.1 nedenfor).
Av de 694 som kjente Arkivet, var det dessverre bare 239 (34 %) som sa seg villig til å bli
med videre til del 2. Denne andelen er nok noe lavere enn forventet, men den lave
oppslutningen kan og bør også tolkes positivt.

Tabell 1.1 Befolkningen, populasjonen og materialet etter kjønn, alder, tilhørighet, kommune
og region.
1. trinn/NORSTAT
PopuBefolkningen
Kjenner
lasjon/
OAM
I tusen I prosent
Del 1
Kjønn

Alder

2. trinn/ØF
Sa ja til ²Besvarte
del 2
del 2

+/- % poeng
Kjenner OAM
vs
Del 2 besvart

Mann

*

*

49 %

47 %

52 %

50 %

3%

Kvinne

*

*

51 %

53 %

48 %

50 %

-3 %

18-39

*

*

33 %

21 %

21 %

24 %

3%

40-54

*

*

26 %

29 %

32 %

28 %

-1 %

55-66

*

*

19 %

23 %

25 %

27 %

4%

Over 66

*

*

22 %

27 %

23 %

21 %

-7 %

Oppvokst i

*

*

67 %

68 %

66 %

67 %

-1 %

Flyttet til

*

*

33 %

32 %

34 %

33 %

1%

Lillehammer

21 218

52 %

52 %

52 %

63 %

64 %

12 %

Øyer

4 010

10 %

10 %

11 %

9%

11 %

1%

Gausdal

4 871

12 %

12 %

14 %

6%

6%

-7 %

Ringebu

3 658

9%

9%

9%

7%

6%

-3 %

Sør-Fron

2 545

6%

6%

5%

5%

4%

-1 %

Nord-Fron

4 638

11 %

11 %

9%

9%

8%

-1 %

Lillehammer

30 099

74 %

74 %

76 %

79 %

81 %

5%

10 841

26 %

26 %

24 %

21 %

19 %

-5 %

I alt
*
100 %
100 %
100 %
100 %
¹Enheter i alt (n)
40 940
1001
1001
643
213
vektet
Enheter i alt (n)
*
*
1000
694
239
uvektet
¹ Vektet etter kjønn/alder innenfor kommunen og mellom kommunene.
² Vektet som ovenfor og i tillegg etter kategori brukere, dvs ”arkivbyggere” og ”publikum”.

100 %

Er du…

Kommune

Region

Midt-Gudbrandsdal

20

140
158

Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 års drift.

ØF-rapport 08/2013

Den gruppen som ble med videre til del 2 viser nemlig med denne eksplisitte handlingen
interesse for arkiv og Opplandsarkivet avd. Maihaugen spesielt. Denne gruppen vil senere
i rapporten bli kalt ”De interesserte”.
Gruppen som ikke ønsket å bidra ytterligere, altså de som nektet å bli med videre til del 2,
vil bli kalt ”De indifferente”, de hadde kjennskap til OAM, men forholdt seg eksplisitt
likegyldige med tanke på å besvare ytterligere spørsmål om arkiv og OAM.

Tabell 1.2 Svarprosenter¹ etter type brukere.

Alle spurte
NORSTAT

I alt

Arkivbyggere

Publikum
Spontant

Publikum
Støtte

²Publikum
(ikke spurt)

158

61

36

48

13

81

20

18

37

6

”De interesserte” i alt
”De indifferente”
Nektet del 2

239

81

54

85

19

455

78

111

224

42

Kjenner OAM i alt

694

159

165

309

61

Kjenner IKKE OAM

306

*

*

*

*

1000

159

165

309

61

23 %

38 %

22 %

16 %

21 %

12 %

13 %

11 %

12 %

10 %

34 %

51 %

33 %

28 %

31 %

66 %

49 %

67 %

72 %

69 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

694

159

165

309

61

66 %

75 %

67 %

56 %

68 %

34 %

25 %

33 %

44 %

32 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

”De interesserte” besvart
del 2
”De interesserte”
ubesvart

I ALT
Populasjon del 2
”De som kjenner
OAM”

”De interesserte” besvart
del 2
”De interesserte”
ubesvart
”De interesserte” i alt
”De indifferente”
Nektet del 2
Kjenner OAM i alt
I alt (n)

Utvalg del 2
”De interesserte”
Nettosvarprosent

”De interesserte”
Del 2 besvart
”De interesserte”
Del 2 ubesvart
”De interesserte” I alt

I alt (n)
239
81
54
85
19
¹ Råtall ikke vektet.
² Denne gruppen ble ikke spurt om de kunne nevne navnet på OAM spontant eller først etter å ha fått støtte.

Materialet består av to hovedgrupper. Arkivbyggerne omfatter respondenter som faktisk
har levert arkiv til OAM og/eller brukt OAM. Den andre hovedgruppen, ”Publikum”, har
verken levert eller brukt OAM, men er kjent med Arkivet. Skillet mellom ”Publikum
Spontant” og ”Publikum Støtte” indikerer at den første gruppen under telefonintervjuet
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med NORSTAT var i stand til å nevne navnet til OAM uten støtte, altså spontant mens den
andre gruppen kjente igjen OAM først etter at navnet ble lest opp.
Størsteparten av de som ble med videre til del 2 demonstrerte sin interesse også i praksis.
Svarprosenten totalt sett ligger på hele 66 %. Blant ”Arkivbyggerne” er svarprosenten på 75
mens den er på 56 prosent og lavest blant ”Publikum Støtte”.
Vi har oppnådd en rimelig høy svarprosent på del 2. Dette er i og for seg et godt tegn. Det
er imidlertid slik at vi har to forskjellig populasjoner å sammenlikne utvalget med. Den ene
er de 694 som faktisk har svart ja på at de kjente Opplandsarkivet. Sammenlikningen i
tabell 1.1 er gjort i forhold til disse. Det finnes skjevheter; vi ser at Regionen Lillehammer
har en viss overrepresentasjon. Det samme gjelder visse aldersgrupper. Kontrollkjøringer
viser imidlertid at disse skjevhetene ikke påvirker resultatet i nevneverdig grad.
Sammenliknes utvalget med de som faktisk sa seg villig til å bli med på del 2, så er det
praktisk talt ingen forskjell lenger. Det er rimelig bra overensstemmelse mellom utvalget
og de som faktisk sa seg villig til å bli med på del 2. Det er ikke svarprosenten som volder
problemer med tanke på representativiteten; den er som nevnt rimelig høy totalt sett, men
at den er noe forskjellig mellom de tre hovedgruppene vi opererer med.
Ulempen er at gruppen som var flinkest til å bli med på del 2, ”Arkivbyggerne” er også
den gruppen som har vært flinkest til å svare på del 2 (tabell 1.2 på neste side). Denne
doble effekten gjør at ”Arkivbyggerne” i sterk grad dominerer utvalget i del 2. Disse
skjevhetene er rettet opp i tabell 1.1.
Alle resultater som vises er vektet. Følgende vektinger er gjennomført for hhv:


Del 1. NORSTATs materialet er vektet i forhold til både kjønn og alder.
Østlandsforskning har i tillegg vektet materialet i forhold til det faktiske
befolkningsmessige grunnlaget.



Del 2. Den er vektet på samme måte som del 1. I tillegg er den vektet for ulike
gruppers vilje til å bli med og svare på spørsmålene i del 2.
De mest aktive, dvs respondenter som hadde levert eller brukt arkivet, viste ikke
bare størst vilje til å være med på del 2 (51 %), det var også denne gruppen som var
flinkest til å svare på skjemaet (75 %).
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2 OAM – REGIONAL FORANKRING
Spørsmålet om regional forankring står sentralt i denne undersøkelsen og vil bli målt i
forhold til følgende tre resultatvariable:


Grad av umiddelbar kjennskap til OAM
Kjennskap eller grader av kjennskap står helt sentralt når posisjonen til et gitt
produkt, en turistdestinasjon eller en institusjon på et gitt marked skal måles.



Grad av involvering i eller samkvem med OAM
Faktisk gjennom årene etablerte kontaktflater og kjennskap til OAM kan brukes
til å foreta en grunnleggende to-deling mellom respondenter som er aktive
brukere og/eller leverandør til OAM og vanlig publikum.



Grad av interesse for arkiv og OAM spesielt
Villigheten til å besvare ytterligere spørsmål om OAM i trinn 2 viser seg å være
en utmerket indikator for å skille ”de interesserte” fra ”de indifferente”, de som
har et likegyldig forhold til OAM.

Respondenter kan selvsagt både huske OAM spontant eller ha vært direkte involvert med
OAM i forbindelse med leveranser/ bruk, men trenger av den grunn ikke være genuint
interessert i institusjonen eller arkivspørsmål. Og dette står slettes ikke motsetning til de
første to klassifiseringer. Det vi måler her er ikke kontaktflatene under en gitt periode, men
faktisk de kumulative erfaringene og kontaktflatene gjennom et helt liv.

2.1 Hvilke arkiver er hvor godt kjent i befolkningen?
Det å bli kjent forbindes gjerne med det å komme på kartet, gjøre seg bemerket i kampen
om oppmerksomheten. Spørsmålet her er altså i hvilken grad Opplandsarkivet avd.
Maihaugen i løpet av 30 års drift har klart å gjøre seg kjent i regionen og ulike grupper av
befolkningen.
I hvilken grad er begreper som ”Opplandsarkivet avd. Maihaugen” eller ”Arkivet på
Maihaugen” faktisk til stede i folks bevissthet? Hvilke andre arkiver har befolkningen
kjennskap til og hvilke grader av kjennskap oppnår Statsarkivet eller Fylkesarkivet i
forhold til undersøkelsesobjektet?
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Det vi ønsker å måle her er kjennskapseffekter. Det er vanlig å dele opp effektene i grader
av kjennskap og to substansielt helt avgjørende trinn, nemlig:


Uhjulpet kjennskap til et produkt eller en gitt institusjon – navnet ble nevnt
spontant (recall) på spørsmål om hvilke arkivinstitusjoner man kjente til
eller



Hjulpet kjennskap til et produkt eller en gitt institusjon – navnet ble først kjent
igjen (recognition) etter opplisting av navnet.

Vi startet kartleggingen etter den andre metoden, altså den hjulpne. Det er den samme
metoden Opinio/Perduco valgte da de gjennomførte en undersøkelse for Riksarkivet i
2012. På spørsmålet om ”Kjenner du til eller har du hørt om Riksarkivet” var det 73 % som
svarte ja (Riksarkivet, 2012).
På linje med Riksarkivet spurte også vi:
- Kjenner du til eller har du hørt om..


Fylkesarkivet i Oppland



Opplandsarkivet avd. Maihaugen



Statsarkivet i Hamar

Resultatet etter de første 104 intervjuene (med god spredning etter alder, kjønn og bosted)
tegnet et bilde av stor, ja egentlig overraskende stor, kjennskap til de tre arkivene.
To tredjedeler kjente nemlig til hhv ”Opplandsarkivet avd. Maihaugen” (66 %) og
Fylkesarkivet i Oppland (62 %). Også ”Statsarkivet i Hamar” oppnådde en høy score; hele
47 % oppga at de kjente denne institusjonen etter at navnet ble lest opp.
Problemet med denne metoden er man er nødt til å nevne institusjonens navn for å måle
det objektet man ønsker. Ulempen er at dette i enkelte tilfeller kan virke som en reminder,
eventuelle ja-svar hos disse blir framprovosert (”evoked”) og er nok ikke 100 % pålitelige
som mål på aktiv kjennskap. Svarene sier dessuten ingen ting om hvor godt eller hva de
intervjuede kjenner til om institusjonen det er spurt om.
Fordi scorene på kjennskap virket ”urovekkende høye”, ba vi NORSTAT om at de
gjenstående intervjuene (896 i alt) ble komplettert med et innledende tilleggsspørsmål.
Hensikten med dette var å få fram navnene til de (arkiv)institusjonene som måtte ligge
latent i folks bevissthet.
Det innledende åpne spørsmålet….
- Kan du nevne navnene til de arkivinstitusjonene du kjenner til i regionen?
fungerte meget tilfredsstillende.
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I de tilfeller en gitt av de tre arkivinstitusjonene ikke ble nevnt spontant, ble de intervjuede
fulgt opp med den tradisjonelle metodikken og spurt direkte om de kjente den navngitte
institusjonen.
Etter å ha kjørt samtlige 1000 intervjuer bekrefter denne komplementære metodikken
resultatene etter de første 106 intervjuer.
Totalt sett er det godt og vel 2/3 av innbyggerne i regionen som kjenner hhv
Opplandsarkivet avd. Maihaugen (64 %) og Fylkesarkivet i Oppland (67 %). Statsarkivet
forble også etter den nye og kombinerte spørremetodikken på samme nivå (43 %).
Denne metodikkens store fordel er imidlertid at vi ikke bare kan si noe om kjennskapen
totalt sett, men som nevnt innledningsvis også etter grader av kjennskap. Følgende tre
distinkt forskjellige grupper kan vi dele befolkningen i:


(OAM) nevnt spontant: De som spontant nevnte navnet til en gitt institusjon.



(OAM) nevnt med støtte: De som måtte ha støtte får å huske navnet på eller
kjenne igjen en gitt institusjon



OAM) helt ukjent: De som ikke assosierte noe som helst med navnet på en gitt
institusjon som ble lest opp. Intervjuet med denne gruppen respondenter ble
avsluttet.

Denne tre-delingen vil senere i dette avsnittet bli brukt til å illustrere hvor i regionen og i
hvilke grupper disse tre institusjonene er mer eller mindre godt forankret. Tre-delingen vil
også utover i rapporten bli brukt som én av de viktigere kategoriseringene.

Tabell 2.1 Sør-Gudbrandsdølers kjennskap til tre sentrale
arkivinstitusjoner etter to komplementære spørremetodikker.
Opplandsarkivet
avd. Maihaugen

Fylkesarkivet
i Oppland

Statsarkivet
i Hamar

OAM nevnt spontant

27 %

8%

7%

OAM nevnt med støtte

37 %

59 %

37 %

Kjent i alt

64 %

67 %

43 %

Helt ukjent institusjon

36 %

33 %

57 %

I alt

100 %

100 %

100 %

¹ Respondenter i alt (n)
885
885
885
¹ Tallet på respondenter som ble ”spurt åpent/uten støtte” er på 896. Vektet etter
alder/kjønn og kommune er tallet på 885.
Utvalget er representativ for befolkningen 18 år+ i Sør-Gudbrandsdalen.
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Det desidert mest kjente av disse tre arkivene er ”Opplandsarkivet avd. Maihaugen” (tabell
2.1). Hele 27 % av de spurte nevnte Arkivet uten støtte; enten ved dens rette navn, dvs
”Opplandsarkivet avd. Maihaugen” eller ved å bruke begrepet ”Arkivet på Maihaugen”.
Det avgjørende er ikke at personene kjente til det helt rette navnet, men at de intervjuede
visste at det i det hele tatt fantes et arkiv på Maihaugen. Jo større andelen ”uhjulpen
kjennskap” er, desto større er også sannsynligheten for at det er ”Opplandsarkivet avd.
Maihaugen” som assosieres med arkiv eller arkivspørsmål.
Det er selvsagt ingen ulempe å ha navnet til en regional institusjon og nasjonalt ikon ikke
bare i det juridiske navnet sitt, men også i folkemunnen. Ikke bare er Arkivet koplet til
Maihaugen gjennom navnet, Arkivet tjener selvsagt også på lokaliseringen i selve museet
Maihaugen. Men, det er allikevel slik at ”Arkivet på Maihaugen” i denne sammenheng
primært assosieres med arkivrelaterte forhold. Logisk nok ettersom de intervjuede ble bedt
om å nevne kjente arkivinstitusjoner, men også reelt nok ut fra faktisk kjennskap til og
samhandling med Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Disse spørsmålene vil bli gjenstand
for analyser og kommentarer senere.
Opplandsarkivet er den desiderte eneren på ”markedet for arkiver i Sør-Gudbrandsdalen”
(figur 2.1). Vi vet ikke hvor ofte ”Opplandsarkivet avd. Maihaugen” var ”top of mind”,
altså den institusjonen som spontant ble nevnt som den første, men vi kan, ut fra den høye
kjennskapen, gå ut fra at nettopp dette skjedde veldig ofte.
Figur 2.1 Spontant nevnte arkivinstitusjoner. Tre store arkiver.

Spontant nevnte arkivinstitusjoner
I % av befolkningen 18 år+. I alt og etter region
35%
30%

33%
27%

25%
20%
15%
10%

Opplandsarkivet
avd. Maihaugen

12%
8%

7%

9%

7%

6% 6%

Fylkesarkivet i
Oppland
Statsarkivet i
Hamar

5%
0%
I alt

Region Lillehammer

Region MidtGudbr.dalen

De to andre store institusjonene er som nevnt ikke nødvendigvis mindre kjent totalt sett,
men navnene deres er langt fra like latent i folks bevissthet som ”Arkivet på Maihaugen”.
Fylkesarkivet i Oppland ble nevnt av 8 % mens 7 % faktisk nevnte Statsarkivet i Hamar.
Det siste kan virke noe høyt med tanke på at hele 57 % av de spurte ikke visste om
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Statsarkivet i det hele tatt, altså heller ikke etter at institusjonens navn ble lest opp.
Statsarkivet er nok den mest anonyme av de tre store arkivinstitusjonene i Oppland og
Hedmark, og er på linje med Fylkesarkivet primært kjent og spontant nevnt blant
arkivinsidere eller personer som kan ha vært i kontakt med institusjonene.
Det er imidlertid ikke slik at kun navnene på de tre institusjonene ble nevnt under
NORSTATS telefonintervjuer. Figur 2.2 nedenfor viser hvilke andre institusjoner
respondentene fikk assosiasjoner til og nevnte navnet på.
For det første legger vi merke til at hele 60 % av de intervjuede ikke var i stand til å nevne
noen institusjoner i det hele tatt. Det andre er at de 40 % som kjente minst én institusjon var
i stand til gjennomsnittlig å huske og nevne 1,4 institusjoner.
Figur 2.2 Spontant nevnte arkivinstitusjoner. Alle nevnte institusjoner.

Spontant nevnte arkivinstitusjoner.
I % av befolkningen over 18 år i Sør- og Midt-Gudbrandsdalen.
0%
Opplandsarkivet avd. Maihaugen
Fylkesarkivet i Oppland
Statsarkivet i Hamar
Diverse kommunale arkiv
Folkemusikkarkivet Sør-G.dal
Norsk vegmuseum
Opplandsarkivet øvrige avd.
Aulestad/Bjerkebæk
Opplandsarkivet Nord-Gudbrd.
Diverse historielag
Gudbrandsdalsmuseet
Diverse øvrige nevnelser

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

27%
8%
7%
2%
2%
1%
1%
1%
1%
1%
1%
5%

Nevnt minst én institusjon
Ingen institusjon nevnt

40%
60%

For det tredje er det store gap mellom hhv Opplandsarkivet avd. Maihaugen, de to andre
offentlige arkiver og det store mangfoldet i de øvrige nevnelser. Den eneste institusjonen
som har festet seg i folks hukommelse utover de tre store er ”Folkemusikkarkivet”. Dette
ble nevnt spontant av 2 % totalt sett, men av 6 % i Midt-Gudbrandsdalen. På linje med at
Arkivet tjener på å ligge på Lillehammer, ser vi at nærheten til institusjonen også betyr noe
for denne institusjonen ettersom dette temabaserte arkivet ligger på Hundorp i Sør-Fron.
Mer om dette og andre detaljer finnes i vedlegg 1.
Denne første kartleggingen tok implisitt sikte på å kartlegge den absolutte kjennskapen til
Opplandsarkivet avd. Maihaugen spesielt og arkiv generelt, bredden (tallet på
respondenter) gikk på bekostning av dybden (antall spørsmål). Av kostnadsmessige
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årsaker ble tallet på bakgrunnsvariable som skulle inngå i markedsundersøkelsen
begrenset til følgende fire: kjønn, alder, bostedskommune og hvorvidt respondentene er
født i eller flyttet til regionen i voksen alder.
Andelen av personer som spontant nevnte ”Opplandsarkivet avd. Maihaugen” varierer
sterkt mellom ulike grupper i befolkningen. Grupperingene etter alder og bosted er
imidlertid de klart viktigste og variasjonene i graden av kjennskap til OAM mellom
kategoriene er signifikante.
Figur 2.3 OAM særlig godt forankret blant de over 40 år, kjent og nevnt av 1/3.

OAM særlig godt forankret blant de over 40 år,
kjent og nevnt spontant av 1/3
100%
80%

31%

36%

20%

21%

45%

46%

60%
60%
40%

37%

37%

OAM nevnt med
støtte

26%
20%
27%

OAM helt ukjent

32%

36%

33%

40-54

55-66

Over 66

14%

OAM nevnt
spontant

0%
I alt

18-39

Figur 2.4 OAM vesentlig sterkere forankret i Lillehammer-regionen enn i Midt-Gudbrandsdalen.

OAM vesentlig sterkere forankret
i Lillehammer-regionen enn i Midt-Gudbrandsdalen
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26%
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Alder: Det eksisterer et klart skille mellom aldersgruppene - de under 40 og de over 40 år.
Blant de over 40 år er Opplandsarkivet aktivt i bevisstheten hos godt og vel 1/3 av
befolkningen, men bare hos 14% av folk under 40 år.
Bosted: Det går et klart skille mellom Sør-Gudbrandsdalen og Midt-Gudbrandsdalen. En
tredjedel av respondentene i kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer nevner spontant
”Opplandsarkivet, Maihaugen” blant de kjente arkivinstitusjonene. I den nordre delen av
arkivets virkeområde ligger andelen vesentlig lavere. I Ringebu og Fronskommunene ble
”Opplandsarkivet, Maihaugen” spontant nevnt av kun 12 %.
Det er faktisk slik at forskjellene i andelen ”OAM nevnt spontant” er systematiske og delvis
betinget av fysisk avstand til Lillehammer og Maihaugen. Nærheten til institusjonen virker
åpenbart svært positivt.
En arkivinstitusjon av særlig den typen det er snakk om her, har selvsagt også bedre kår i
større byer enn i regionens heller perifere deler. Byen har rett og slett i kraft av størrelse og
mangfold av funksjoner mer å by på med tanke på «arkivpotensial», det finnes både flere

Tabell 2.2 Kjennskap til Opplandsarkivet avd. Maihaugen etter
kommune og region. I % og i størrelsesordener i antall innbyggere.
Type regionaliseringer

I alt

Kjennskap til OAM

Antall
innbyggere
40 938

I ALT

Derav spontant

i%

i tusen

i%

i tusen

64 %

26

27 %

11,0

Lillehammer kommune

21 218

64 %

13,5

35 %

7,3

Øvrige kommuner

19 720

64 %

12,5

19 %

3,7

Region Lillehammer

30 098

66 %

20

33 %

9,8

Lillehammer

21 218

64 %

13,5

35 %

7,3

Øyer

4 010

69 %

2,5

30 %

1,2

Gausdal

4 871

75 %

3,5

26 %

1,2

Region Midt-Gudbrdal

10 840

58 %

6

12 %

1,3

Ringebu

3 658

66 %

2,5

14 %

0,5

Sør-Fron

2 545

57 %

1,5

14 %

0,4

Nord-Fron

4 638

52 %

2,5

9%

0,4

Kilde: http://www.ssb.no/folkemengde/arkiv/tab-2012-02-23-07.html
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og et større mangfold av lag, foreninger og bedrifter i byer enn i utkanten. Alt dette
gjenspeiles også i dekningen i massemedia. Byen får større oppmerksomhet enn utkanten.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen har også bevisst utnyttet nettopp dette fenomenet.
Halvparten av befolkningen i Sør-Gudbrandsdalen bor i regionsenteret Lillehammer (tabell
2.2). Inkludert Øyer og Gausdal står Lillehammerregionen for 3 av 4 av
undersøkelsesområdets samlede antall innbyggere.
Hos 35 % eller anslagsvis 7000 (+/- 1000 feilmarginene ved utvalgsundersøkelser tatt i
betraktning) voksne personer i Lillehammer kommune er Opplandsarkivet avd.
Maihaugen et begrep som har festet seg i folks minne. Noe lavere er andelen i de tre
nordligste kommunene. De 12 % som har nevnt OAM spontant utgjør omtrent 1300
personer (+/- 400).
Det er størrelsesordener vi snakker om når det gjelder faktoren ”Kjenner til OAM”.
Hvorvidt dette er tilfredsstillende eller ei er ikke opp til forfatterne å si. Ikke minst fordi det
faktisk ikke finnes erfaringstall fra tilsvarende undersøkelser om arkiv fra andre regioner i
Oppland eller Norge.
Det å være kjent er imidlertid ikke nødvendigvis det man vil forbinde med å være
forankret. Den type bindinger til befolkningen og regionen er sterkest gjennom faktisk
interaksjon med institusjonen som undersøkes.

2.2 Hvem ble kjent med arkivet og hvordan?
”Det levende arkivet” forutsetter et godt samspill mellom arkivleverandører, arkivbrukere
og selve arkivet. Arkivet opptrer både som passiv arkivmottaker og aktiv arkivinnhenter.
Den nye kvaliteten i forhold til tradisjonell arkivdrift er at dagens arkiv i større grad går
inn i rollen som arkivskaper og arkivformidler, og dels tar et dypdykk i sitt arkiverte
materiell og utvikler særskilte formidlingstiltak, som igjen kan bidra til å komplettere
arkivsamlingen. Det som også skjer oftere er at arkiv utvikler spesifikke prosjekter som kan
innebære aktiv innhenting av relevant stoff.
Ved OAM kan dette eksemplifiseres gjennom prosjekter som er kjørt og gjennom et
omfattende dokumentasjonsarbeid i tilknytning til ordning av et større bedriftsarkiv,
eksempelvis Ostehøvelfabrikken Thor Bjørklund & Sønner AS eller ved flere
migrasjonsprosjekter de siste årene.4

4

Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland, Polsk innvandring til Norge de siste 200 år, Polske
politiske flyktninger til Norge på 1980-tallet og Ny i indre Skandinavia
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Målsettingen med slike prosjekter er to-delt: De skal selvsagt belyse gitte hendelser eller
forhold, men de skal samtidig fungere som eksemplifiseringer på hva som kan være
attraktivt og relevant stoff som gjemmer seg i arkivene. Målgruppen er følgelig også todelt.


Aktive og oppsøkende publikummere: På den ene siden et publikum som faktisk
besøker utstillingen enten fysisk på Maihaugen eller virtuelt på OAMs
hjemmesider



Tilfeldige lesere og seere: På den andre siden gjelder det gjennom målrettede
framstøt overfor avis og radio/lokal-tv å markere seg overfor det brede
publikumet.

Meningen her er ikke å avdekke eller drøfte prosesser som fører til vellykket arkivbygging.
I denne undersøkelsen er det primære målet å få en kvantifisering av de ulike
skjæringsflatene som har utviklet seg mellom OAM og omgivelsene.
Skal arkivet i det hele tatt ha noe å vise til må det selvsagt finnes personer som leverer
arkiv og personer som faktisk bruker arkivet.

2.2.1

Hvordan ble respondentene kjent med Opplandsarkivet?

Vi husker at 64 % av de spurte svarte ja på om de kjente Opplandsarkivet avd. Maihaugen
– enten spontant eller etter støtte. Disse ble deretter stilt spørsmål om….
”Hvordan ble du kjent med Opplandsarkivet avd. Maihaugen?”
Det er listet opp 8 forskjellige måter og for hver måte ble respondentene bedt om et ja eller
nei, altså om alternativet passet.
De prosentvise andelene de forskjellige alternativene oppnådde er for enkelhets skyld
relatert til hele den voksne befolkningen på 18 år+ (41’000). De enkelte elementene er ranket
og diskutert etter hyppigheten de ble nevnt.


51 % har sett arkivutstilling/sett OAM i forbindelse med et besøk på Maihaugen
Halvparten av befolkningen eller godt og vel 20’000 personer sier ja til å ha fått
med seg en arkivutstilling på Maihaugen
og/eller
har lagt merke til Arkivet i forbindelse med et besøk på Maihaugen.
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Tabell 2.3 Hvordan ble du kjent med Opplandsarkivet?
Kumulerte tall over en periode på 30 år.
Region
Lillehammer
60
8%
66
9%
26
4%
76
10 %

I alt
67
75
28
97

Region MidtGudbrandsdal
7
3%
9
3%
2
1%
21
8%

¹ har avlevert arkiv
7%
har brukt arkivet
7%
vært på "Arkivdagene"
3%
sett på nett
10 %
arkivutstilling/besøk på
506
51 %
386
52 %
120
45 %
Maihaugen
gjennom oppslag i avis/radio/tv
390
39 %
282
38 %
108
41 %
annen måte
237
24 %
192
26 %
45
17 %
Nevnelser i alt
1400 218 %
1088
222 %
312
204 %
Ubesvart
14
1%
11
1%
3
1%
Kjenner OAM i alt (n)
642
64 %
490
66 %
153
58 %
Kjenner ikke OAM (n)
358
36 %
247
34 %
111
42 %
Antall enheter i alt (n)
1001 100 %
737
100 %
264
100 %
Utvalget er representativt for personer 18 år+ i Sør-Gudbrandsdalen (40 900 pr januar 2012).
1 % i utvalget representerer 410 personer 18 år+ i befolkningen.
Figur 2.5 Måter befolkningen ble kjent med OAM på.

Ble kjent med OAM gjennom...
I % av befolkningen 18 år+ i Sør-Gudbrandsdalen.
0%

10%

20%

30%

40%

utstilling/besøk på Maihaugen

70%

39%

annen måte

24%

sett på nett

10%

har brukt Arkivet

7%

har avlevert arkiv

7%

Ubesvart

60%

51%

gjennom media

vært på Arkivdagen

50%

3%
1%

Kjenner OAM

64%

Kjenner ikke OAM

36%

Om utstillinger på Maihaugen
Opplandsarkivet har på 2000-tallet gjennomført tre større arkivutstillinger i egen
regi; Jubileumsutstilling (2006), Hele verden i Oppland (2009) samt Polsk
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innvandring til Norge de siste 200 år (2010). I tillegg har OAM vært bidragsyter på
2-3 utstillinger i regi av Maihaugen.
Om besøk på Maihaugen
Selve Arkivet ligger i Salvesengården langs Bysamlingens hovedgate.
Inngangsdøra til OAM er skiltet og utstillingen i de fire vinduene skiftes med jevne
mellomrom. Det er nokså klart at Arkivet tjener på å være lokalisert i en av
Maihaugens mest populære avdelinger. OAM er med andre ord godt synlig for
besøkende på Maihaugen.
Dette innebærer at alternativene å bli kjent med arkivet gjennom et intensjonelt
besøk av en ”utstilling” eller heller tilfeldig ”i forbindelse med et besøk” på
Maihaugen nok ikke er gjensidig utelukkende. Derfor har vi slått sammen disse to
alternativene til ”arkivutstilling/besøk på Maihaugen”.


39 % har lest, hørt eller sett innslag om OAM i avis/radio/tv
Arkivet har i flere år bevisst brukt aviser og Opplandsradioen for å informere om
arkivinnhenting men også om spesielle prosjekter og arkivutstillinger.



24 % har blitt kjent med OAM på andre måter
En av fire i befolkningen er blitt kjent med OAM på andre måter enn de det er
spurt om. Dette er en betydelig andel og det ville absolutt ha vært interessant å ha
fått spesifiserte opplysninger. En slik kartlegging var ikke mulig innenfor dette
prosjektets rammer.



10 % har sett OAM på nett
Intensjonen med dette alternativet var å fange opp de som har besøkt OAM på
Facebook eller på Arkivets hjemmesider. Hjemmesidene er ganske omfattende og
rommer ved siden av mye arkivinformasjon også flere nettbaserte arkivutstillinger
og digitale fortellinger5.
De 10 % som har oppgitt å ha besøkt ”OAM” på nettet svarer til omtrent 4000
personer av regionens befolkning (18 år+). Dette tallet kan virke høyt, men her
dreier det seg om kumulerte tall som fordeler seg over sikkert over de siste 10-15 år.
Det er også slik at 17’000 unike besøkere har vært innom nettet i løpet av 2012, ca
4000 på OAMs hjemmesider og over 13’000 har besøkt nettutstillingene (Årsmelding
2012 for Opplandsarkivet avd. Maihaugen). Det er ikke undersøkt hvordan disse fordeler

seg geografisk. Dette spørsmålet vil være ett av de viktige som bør besvares i en ny
undersøkelse, ”OAM og Nettet”, som er under utarbeidelse.

5

Se OAMs hjemmeside
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7 % har brukt Arkivet
Et arkiv uten brukere, dvs personer og institusjoner som oppsøker eller kontakter
arkivet med tanke på søk om eller innhenting av spesifikk informasjon, vil fort
kunne miste legitimiteten for sin eksistens. 7 % av befolkningen svarer til om lag
2800 (+/-800 feilmarginene tatt i betraktning).



7 % har levert arkiv til Arkivet
Uten leveranser av arkiv ingen arkivetablering og arkivbygging. Like mange som
har brukt Arkivet har også levert materiale til Arkivet, og dermed bidratt ed
dannelse av enkeltarkiv. Tabellen ovenfor ser vi rett og slett at 7 % av befolkningen
18 år+ har i løpet av de siste 30 årene levert (deler av) et arkiv til Opplandsarkivet
avd. Maihaugen. 7 % av befolkningen svarer som nevnt til omtrent 2800 personer i
befolkningen
Dette tallet på personer står i et noenlunde rimelig forhold til de ca 2000 faktisk
eksisterende enkeltarkivene OAM har tatt vare på siden etableringen. Vi må på
den ene siden gå ut fra at flere av de som har vært med på å levere de første
arkivene er døde nå. På den andre siden er det også slik at ulike personer kan ha
bidratt i overleveringen av enkeltarkiv – eksempelvis kan kassereren, sekretæren
eller formannen i et gitt lag eller forening ha sittet på hver sine deler av et arkiv. Et
arkiv er nødvendigvis ikke det samme som én person som har levert et (deler av) et
arkiv.



3 % har vært på ”Arkivdagen”
Siden 2001 har ”Arkivdagen” blitt organisert; en nordisk merkedag for arkiv og
arkivbygging. Intensjonen her var å få kartlagt de som faktisk har vært innom
Maihaugen, deltatt på seminarene og hørt på foredragene. Spørsmålet kan ha blitt
misoppfattet i farten, flere av de som har svart ja på dette alternativet kan nok ha
hørt eller lest om arrangementet, men slettes ikke ha deltatt på. Til dette er den
kartlagte andelen på 3 % ”ja” definitivt alt for høy.

Det er ikke spurt om hvilke måter som er viktigst for den enkelte, men hvilke måter som
faktisk var med på å etablere et mer eller mindre godt kjennskap til Arkivet.
Gjennomsnittlig var det 2,28 faktorer respondentene sa ”ja” til. Det er med andre ord nokså
sammensatte mønstre som ligger bak. Disse gjelder det å forenkle.

2.2.2

Involvering i OAM – ulike brukergrupper

Forenklingen tar utgangspunkt i at vi konstruerer brukergrupper med utgangspunkt i
måten respondentene ble kjent med OAM på, der vi tar hensyn til grad av involvering med
Opplandsarkivet avd. Maihaugen og deres bidrag i byggingen av arkivet og forventede
funksjoner overfor samfunnet.
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Det går et prinsipielt skille mellom respondenter som har hatt direkte kontakt med OAM
og de som ikke har hatt personlig kontakt med OAM, dvs har besøkt OAM/Maihaugen
eller har blitt kjent med Arkivet via massemedia.
Den første gruppen har vi kalt ”Arkivbyggere” mens den andre gruppen er kalt
”Publikum”. Vedlegg 2 dokumenterer detaljert forutsetningene for byggingen av disse to
hovedgruppene.
”Arkivbyggere” betingelser: Levert arkiv og/eller brukt arkivet og/eller deltatt på
”Arkivdagen”. Selvsagt er det slik at respondenter i denne gruppen ikke bare har vært
aktive bidragsytere, mange har også besøkt utstillinger både på nett og reelt, har lest om
OAM i aviser og sett på tv. Poenget er rett og slett det ikke er satt noen ytterligere enn de
nevnte kravene.
”Publikum” betingelser: Det er ikke satt noen krav til denne gruppen, de representerer
rett og slett restgruppen av respondenter som har kjennskap til Opplandsarkivet avd.
Maihaugen.
Fra forrige kapittel husker vi at 27 % av alle spurte i regionen hadde OAM ”top of mind”.
Blant de som faktisk kjenner OAM utgjør de som har nevnt OAM spontant 42 %.
Figur 2.6 Jo sterkere involvering, desto oftere ”top of mind”

Jo sterkere involvering, desto oftere "top of mind".
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Figur 2.6 viser klare sammenhenger mellom nettopp spontane nevnelser og graden av
involvering med Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Spennet går fra rundt 75 % blant de
som har levert til/brukt Arkivet ned til rundt 20 % blant de kun har lest/hørt om Arkivet,
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dvs respondenter som aldri har besøkt Arkivet på Maihaugen eller lagt merke til Arkivet
under et vanlig besøk på Maihaugen. Hvilke kausale sammenhenger vi her måtte ha å
gjøre med, vet vi ikke. Her kan vi bare slå fast at det er slik det forholder seg blant de
intervjuede.
Men, det er nokså plausibelt at forhold man kun har lest eller hørt om ikke fester seg like
lett i bevisstheten som nettopp et bevisst oppsøken av Arkivet – enten det har vært som
leverandør eller bruker av Arkivet.
I den videre beskrivelsen opererer vi med følgende kategorisering av brukergruppene:


”Arkivbyggere Alle”, altså respondenter som har levert eller brukt eller vært på
Arkivdagen; uansett om de husket OAM spontant eller måtte ha hjelp



”Publikum Spontant”, de blant de øvrige som husket OAM spontant



”Publikum m/Støtte”, de blant de øvrige som måtte ha støtte for å huske OAM



”OAM ukjent”, utgjør gruppen som ikke har kjennskap til OAM i det hele tatt.

Leverandører av arkiv og brukere av arkiv danner selve grunnlaget for utvikling og drift
av arkiv. Leverandører og primære brukere, altså slike som aktivt oppsøker et arkiv, lever i
et symbiotisk forhold til hverandre og kan gjøre det i samtid eller tidsforskjøvet.
Igjen vil vi peke på det faktum at det vi her kartlegger hele arkivets liv ved å spørre
befolkningen om måten de ble kjent med arkivet på uansett når. Leverandøren er viktig der
og da, gjerningen deres besto i å levere et arkiv. Det samme kan også sies om brukere, altså
personer som trengte en gitt opplysning til et gitt tidspunkt.
En tredje gruppe består av personer som både har levert arkiv og brukt Arkivet. Disse har
vært i kontakt med OAM minst to ganger, én gang som leverandør og en gang som bruker.
Men, vi vet altså ingen tom om verken tidspunkt for disse hendelsene eller om
hyppigheten av hendelsene.

2.2.3

Brukergrupper etter alder og bosted

En kjensgjerning er at omtrent 14 % av befolkningen har hatt kontakt med OAM, som
leverandør og/eller bruker og/eller som deltaker i ”Arkivdagen”.
Den innsatsen denne viktige gruppen legger ned vil i neste omgang komme det vanlige
publikum til gode, de som på mange måter kan regnes som den egentlige målgruppen for
et slikt lokal-/regionalarkiv som OAM faktisk representerer.
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Figur 2.7 Grad av involvering (leveranser til/bruk av OAM) øker med alderen.
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I tillegg til de punktvis høyst sensibiliserte 13 % av ”Arkivbyggere” har vi å gjøre med 18 %
som representerer det ”opplyste publikum”, altså den gruppen av publikum som kjenner
til og har OAM ”top of mind”. Disse må vi gå ut fra har et noe tettere forhold til OAM enn
gruppen som måtte ha hjelp for å minnes om OAMs eksistens.
Graden av involvering er i sterk grad betinget av alderen. I aldersgruppen under 40 finnes
så å si ingen ”Arkivbyggere”. Det å levere og det å bruke og ikke minst det å besøke
”Arkivdagen” er aktiviteter som rett og slett har større appell hos eldre enn hos yngre. I
neste kapittel vil vi vise at sammenhengene er reell og ikke betinget av en
kumuleringseffekt.
Figur 2.8: Grad av involvering (leveranser til/bruk av OAM) større i Lillehammerregionen
enn i Midt-Gudbrandsdalen.
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Figur 2.8 Grad av involvering (leveranser til/bruk av OAM) større i Lillehammerregionen enn
i Midt-Gudbrandsdalen.
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Mønsteret i de geografiske forskjellene vi kjenner fra de innledende målingene gjentar seg
også her. Opplandsarkivet avd. Maihaugen er ikke bare mest kjent i Lillehammerregionen,
det er også i denne regionen de mest aktive bor, dvs de som relativt sett har levert flest
arkiver og vært flest om å bruke Arkivet.
Andelen ”Arkivbyggere” ligger på omtrent samme nivå (16 % - 19 %) i tre sørligste
kommunene. Og det er heller ikke unaturlig at andelen ”Top of Mind”-publikum er høyest
der avstanden til OAM er kortest. I Lillehammer kommune utgjør denne gruppen hele 23
% av respondentene.
Mens det er små forskjeller mellom kommunene i Lillehammerregionen er det mye som
tyder på at forskjellene ikke bare er statistisk signifikante men at det faktisk finnes kausale
forklaringer på forskjellene mellom kommunene Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron.
Kommunen som skiller seg ut i Midt-Gudbrandsdalen er Sør-Fron. Den kommunevise
fordelingen av faktisk arkivbestand kjenner vi ikke de nøyaktige tallene på. Vår
utvalgsundersøkelse viser at praktisk talt ingen i Nord-Fron har levert arkiv og at det kun
er 2 % i Ringebu. Sør-Fron derimot er det om lag like mange (8 %) som har levert arkiv som
i kommunene i Lillehammerregionen.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen ble bokstavelig talt bygget over en lengre periode og
måten særlig de første enkeltarkivene ble etablert på, er nokså ymse. At Nord-Fron
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kommune kommer såpass «dårlig ut» i denne undersøkelsen skyldes delvis en målefeil.
Det vi kartlegger i denne undersøkelsen er personer som har levert arkiv og ikke hvor ofte
en gitt person har levert arkiv eller hvor mange arkiv som ble levert ad gangen. Bestanden
av arkiv fra Nord-Fron er selvsagt større, men den ble iflg arkivleder Hosar ikke levert
kontinuerlig men ble mellomlagret i kommunen og hos private før det ble foretatt en
samlet leveranse til Opplandsarkivet avd. Maihaugen.
Ytterligere en medvirkende årsak til at Sør-Fron kommer vesentlig bedre ut enn
nabokommunene, kan også være at arkivlederen gjennom mange år, er fra kommunen,
nærmere bestemt Harpefoss. Kjennskap til miljøet vil alltid komme godt med ettersom
vellykket arkivbygging også er avhengig av personlig kjemi og velviljen hos potensielle
leverandører av arkiv.

2.3 Hvem er egentlig interessert i arkiv og Opplandsarkivet?
Grad av kjennskap og grad av involvering dekker hvert sitt aspekt ved forholdet mellom
befolkningen og Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Det vi ikke har spurt om er i hvilken
grad befolkningen faktisk er interessert i arkiv og hvordan de bruker OAM.
Når vi spør etter folks interesse for en sak, så spør vi implisitt om respondenters interesse
her og nå. Å vise interesse er med andre ord en ytring og handling relatert til nåtid, mens
tidspunktet da respondenten ble kjent med OAM på eller har levert arkiv eller besøkt
Arkivet kan fordele seg over alle de 30 årene Arkivet har eksistert.
Nå er det imidlertid slik at vi IKKE har spurt etter interessen for OAM, men om
respondenten som kjenner til OAM var villig til å besvare ytterligere spørsmål i en ny
undersøkelse. Vi går ut fra at det å gi fra seg e-mail adresse og besvare et nytt skjema via
nettet eller endog å svare på spørsmålene våre via et papirskjema og postlegge det, viser at
respondenten ikke bare er villig til å svare på et skjema, men at temaet åpenbart også
interesserer.
Bruker vi viljen til å svare på del 2 som indikator for interesse, så kan vi altså si at godt og
vel hver femte innbygger i regionen er interessert i arkivspørsmål og OAM. Grupperingen
på dette grunnlaget er antakeligvis minst like ”sann” som et spørsmål om ”hvor interessert
er du i arkiv”? Dette ville ha vært en alternativ metode å kartlegge interessen på.
Vi har tidligere konstatert store forskjeller mellom ulike grupper hva ”kjennskap til
Arkivet” og ”Involvering” i Arkivet angår. Forskjellene er ikke like store hva ”Interesse”
for arkiv og viljen til å besvare spørsmål om arkiv angår.
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Figur 2.9 Interesse for arkiv/OAM like utpreget blant aldersgruppene 40 år+.

Interesse for arkiv/OAM like utpreget
blantaldergruppene 40 år+
100%
80%

32%

38%

22%

23%

61%
60%
40%

42%

41%

50%

56%
OAM ukjent

26%

20%
21%

14%

0%
I alt

18-39

De indifferente

26%

28%

22%

40-54

55-66

Over 66

De interesserte

Figur 2.10 Interesse for arkiv/OAM nokså lik i regionen.

Interesse for arkiv/OAM nokså lik i regionen, men
Lillehammer ligger over og Gausdal under snittet
100%
80%

37%

30%

29%

33%

44%

51%

60%
40%

37%

50%

59%

50%

38%

32%

20%

OAM ukjent
De indifferente

26%

20%

0%
Lhmr

Øyer

12%
Gausdal

17%

18%

17%

De interesserte

Ringebu Sør-Fron Nord-Fron

Forskjellene mellom kommunene er ikke store, men de er påfallende. At interessen blant
Lillehamringene er størst er ikke oppsiktsvekkende, ja dette er heller normalt. Mer
oppsiktsvekkende er det at gausdølene skiller seg ut i negativ retning. De viser klart lavest
interesse i å bidra med ytterligere svar om sitt forhold til arkiv og OAM. Hva dette skyldes
vet vi ikke, det kan selvsagt være statistiske tilfeldigheter, men det kan også være betinget
av lokale forhold.
Holder vi unntakene utenfor og ser på det store bildet, ja så er det viktig å peke på at det er
relativt lite som skiller befolkningen i Lillehammerregionen fra befolkningen i MidtGudbrandsdalen i hvert fall hva ”interessen” for arkiv og OAM angår.
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2.4 Interessen etter type brukere – et sammendrag
Interessen for arkiv og viljen til å besvare flere spørsmål om arkiv og OAM er avhengig av
en rekke flere forhold enn de vi har klart å fange opp. Ikke desto mindre har vi vært i stand
til å peke på noen elementer vi mener er sentrale.
Figur 2.11 Interessen (for å bli med på del 2) størst blant arkivbyggerne.

Interessen (for å bli med på del 2) størst blant
Arkivbyggerne.
100%
80%

51%

63%

60%

73%
100%
OAM ukjent

40%
20%

49%

37%

De indifferente
27%

De interesserte

0%

Fysisk avstand eller nærhet til OAM er én av de sentrale faktorene. Den virker igjen inn på
involveringsgrad men også kjennskap til OAM. Og jo større involveringsgraden og jo
større graden av kjennskap til OAM er, desto større er interessen for å besvare ytterligere
spørsmål om arkiv og Opplandsarkivet avd. Maihaugen.
Tidsmessig avstand er også en sentral faktor. Det å bli kjent med arkivet eller det å ha
levert eller brukt arkivet kan ha skjedd når som helst etter Arkivets etablering. Faglig
avstand eller det å føle at arkiv og OAM rett og slett ikke er av det en vil bruke ressurser på
er selvfølgelig også en viktig faktor som skiller respondenter i hhv:
”De interesserte”, de som har fulgt opp invitasjonen til del 2 og som vi pr i dag anser for å
være interessert i arkiv og OAM
og
”De indifferente”, de som pr i dag forholder seg likegyldig overfor arkiv og OAM
Faktisk har halvparten (49 %) av de som havner i gruppen ”Arkivbyggere” sagt seg villig
til å bli med videre til del 2 (Figur 2.11.). Og lavest er, ikke overraskende, oppslutningen
blant de som måtte ha støtte for å komme på at OAM faktisk eksisterte (27 %).
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Tabell 2.4. viser hvordan ”Grad av kjennskap til OAM”, ”Grad av involvering i OAM” og
den i dette avsnittet omtalte ”Grad av interesse for arkiv og OAM” varierer etter
respondentenes alder og bosted.

Tabell 2.4 OAM. Typifisering etter tre kriterier. Etter alder og bosted. (vektet)
I alt
Grad av
kjennskap
til OAM

OAM nevnt
spontant
OAM nevnt
med støtte
OAM helt
ukjent
I alt
Ant. enh. (n)

Byggere Alle
Publikum
Spontant
Grad av
Publikum
involvering m/Støtte
i OAM
OAM helt
ukjent
I alt
Ant. enh. (n)
De
interesserte
De
Grad av
indifferente
interesse
for
OAM helt
arkiv/OAM ukjent
I alt
Ant. enh. (n)

1839 40-54 55-66

Over
66

Lhmr

Øyer

Gaus
dal

Ringebu

SørFron

NordFron

27 %

14 %

32 %

36 %

33 %

35 %

30 %

26 %

14 %

14 %

9%

37 %

26 %

37 %

45 %

46 %

29 %

39 %

49 %

52 %

43 %

43 %

36 %
100
885

60 %
100
286

31 %
100
234

20 %
100
167

21 %
100
198

36 %
100
464

31 %
100
87

25 %
100
98

34 %
100
83

43 %
100
58

48 %
100
95

14 %

1%

14 %

19 %

27 %

16 %

19 %

18 %

6%

12 %

4%

17 %

13 %

22 %

20 %

15 %

23 %

17 %

16 %

10 %

7%

4%

33 %

26 %

33 %

41 %

36 %

26 %

33 %

41 %

50 %

38 %

42 %

36 %
100
884

61 %
100
282

31 %
100
237

21 %
100
166

21 %
100
199

36 %
100
464

31 %
100
88

25 %
100
98

34 %
100
84

43 %
100
58

50 %
100
92

21 %

14 %

26 %

28 %

22 %

26 %

20 %

12 %

17 %

18 %

17 %

41 %

26 %

42 %

50 %

56 %

37 %

50 %

59 %

50 %

38 %

32 %

38 %
100
1001

61 %
100
328

32 %
100
263

22 %
100
187

23 %
100
224

37 %
100
520

30 %
100
98

29 %
100
119

33 %
100
89

44 %
100
62

51 %
100
113
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3 ARKIVINTERESSERTE – EN SPESIELL GRUPPE
I dette kapittelet skal vi gi en nærmere beskrivelse av de som faktisk har sagt ja til å bli med
på del 2 og som vi har valgt å kalle ”De interesserte”. De utgjør godt og vel 22 % av
respondentene tilsvarende godt og vel 9000 (+/-) voksne personer i Lillehammerregionen.
De fordeler seg med omtrent 7 % på ”Arkivbyggere”, 6 % ”Publikum Spontant” og 9 % på
”Publikum m/Støtte”. Se figur 3.1 og 3.2 (1 % utgjør ca 410 personer i befolkningen).
Figur 3.1 Godt og vel 1/5 av befolkningen (18 år+) kan regnes blant de ”interesserte”.

Godt og vel 1/5 av befolkningen (18 år+) kan
regnes blant de "interesserte". (Totalprosentuering)
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25%
20%
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5%
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24%
7%
7%

36%

11%

OAM ukjent
De indifferente

9%

6%

De interesserte

Figur 3.2 Godt og vel 1/5 av befolkningen (18 år+) kan regnes blant de ”interesserte”.

Godt og vel 1/5 av befolkningen (18 år+) kan
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De prosentvise andelene for de ulike brukergruppene er beheftet med usikkerheter; i
tillegg til utvalgsfeil kan vi også ha å gjøre med reliabilitetsproblemer. Spørsmålet er hvor
pålitelige egentlig er svarene vi har fått gjennom de kjappe telefonintervjuene. Det kan
være en forklaring på at noen har skiftet «leir» angående måten de har blitt kjent med
OAM på, fra del 1 til del 2 av undersøkelsen. Dette drøftes nærmere nedenfor.

3.1 20 % av respondentene er omgruppert – mellom ”Arkivbygger” og
”Publikum”
Måten undersøkelsen er gjennomført på gjorde koplingen mellom respondenter i del 1 og
del 2 ekstra komplisert, og konstruksjonen av meningsfulle grupper utfordrende. Vi har
hittil i all hovedsak operert med to hovedgrupper brukere, nemlig ”Arkivbyggere”, som
har bidratt aktivt til byggingen gjennom leveranser, bruk eller oppmøte på Arkivdagen.
Den andre gruppen er ”Publikum”, dvs. den store restposten av respondenter som ikke har
oppgitt noen annen funksjon enn nettopp å være Publikum.
I tabell 3.1 har vi sammenliknet hva de 158 som har besvart del 2 svarte på spørsmål om
leveranser, bruken og besøk av ”Arkivdagen” i henholdsvis del 1 og del 2. Tabellen er
konstruert på grunnlag av besvarelsene av de tre elementene ”Levert”, ”Brukt” og ”Besøk
av Arkivdagen”. Oversikten over byttinger relatert til disse tre elementene går fram av
vedlegg 3.
Interessen her er rettet mot bytte av hovedgruppe. Det er hele 33 personer (20%) av de 158
som har besvart som har byttet rolle. Tallet på ”Arkivbyggere” har økt med netto kun 5
respondenter. Denne økningen ble til gjennom en avgang på 14 (skiftet rolle fra bygger til
publikum) og en tilgang på 19 (skiftet rolle fra publikum til bygger).

Tabell 3.1: Sammenlikning kartlegging del 1 vs del 2. Råtall,
ikke vektet.
Byggere Publikum
del 2
del 2
Brukergrupper:
Byggere eller
Publikum

Byggere
del 1
Publikum
del 1

I alt

47

14

61

19

78

97

I alt del 1

66

92

158

+/- netto

5

En nettoøkning på 5 kan vi faktisk leve med, den har ingen praktisk betydning for
fordelingen mellom hhv ”Arkivbyggere” og ”Publikum”, størrelsesordenen mellom
gruppene forblir den samme. Men selv om forskjellen hadde vært mindre, så ville vi ikke
kunne godta resultatene uten videre.
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Ikke bare er det slik at betingelsene under hvilke spørsmålene ble besvart var veldig ulike
mellom del 1 og del 2. Det kan også tenkes at måten vi formulerte spørsmålene på, kan ha
påvirket besvarelsen.
Spørsmålet som i del 1 ble stilt var:
”Hvordan ble du kjent med Opplandsarkivet avd. Maihaugen?”
Respondentene svarte ja eller nei på i alt 8 alternativer som ble lest opp. Oppringningen
traff respondentene uforberedt og selve intervjuet tok nokså kort tid. Erindringsfeil kan
altså ha oppstått, ikke minst med tanke på at noen av hendelsene kan ha ligget mange år
tilbake i tid.
Skjemaet vi brukte i del 2 startet med å minne respondentene om hva undersøkelsen
egentlig gikk ut på. Vi gjentok derfor samme kartleggingen vi allerede hadde under
telefonintervjuet, men gjorde store endringer i måte vi formulerte spørsmålet på:
”Under telefonintervjuet i september svarte du at du hadde kjennskap til Opplandsarkivet
avd. Maihaugen (OAM). Arkivet ble etablert i 1981. Hvordan ble du gjennom disse årene
kjent med dette arkivet? Vennligst kryss av det som passer.”
Det er åpenbart at metoden vi brukte i del 2 er nok noe mer pålitelig enn den vi brukte
under telefonintervjuet. Forskjellene i resultatene mellom de to metodene er egentlig nokså
små. Derfor, men også fordi ikke alle som kjenner Opplandsarkivet avd. Maihaugen har
fått anledning til å besvare spørsmålene etter den andre metoden, opprettholder vi den
prosentvise fordelingen mellom hhv Arkivbyggere og Publikum.
Konkret betyr dette at vektingsforholdet, som er det kritiske punktet her, mellom de to
hovedgruppene vil også i del 2 være basert på besvarelsene fra del 1. Grupperingen av de
enkelte enhetene derimot er selvsagt basert på besvarelsene i del 2.
Resultatene basert på del 2 er med andre ord noe usikre. Delvis fordi grunnlaget rett og
slett er noe spinkelt – særlig når de 158 som har svart splittes opp i undergrupper. Men,
denne usikkerheten er ikke større enn at vi faktisk kan sammenlikne resultatene mellom
del 1 og del 2.

3.2 Ble kjent med OAM: ”gjennom hele livet” vs. ”siste 12 måneder”
I del 1 har vi implisitt kartlagt måten respondentene har blitt kjent med Opplandsarkivet
gjennom ”hele deres liv”. Det første bekjentskapet kan altså ha skjedd når som helst over
en periode på 30 år, tallene vi opererer med er med andre ord basert på hendelser kumulert
over lengre tid. Sett fra et arkivs synspunkt er slike data passe abstrakte, de sier egentlig
lite om omfanget av de hverdagslige kontaktene Arkivet har med omgivelsene sine.
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For å belyse dette siste har vi i del 2 også lagt inn spørsmål om respondentenes direkte og
indirekte kontakter med OAM over de siste 12 månedene. Hvilke elementer vi spurte om i
de tre forskjellige kartleggingene går fram av tabell 3.2 nedenfor. Prosenttallene er relatert
til hele befolkningen 18 år+ i undersøkelsesområdet og er dermed direkte sammenliknbare.
De tre elementene ”Levert”, ”Brukt” og ”Arkivdagen” danner grunnlaget for
konstruksjonen av gruppen ”Arkivbyggere”. Ordlyden på disse ble holdt uforandret i de
tre kartleggingene.
Når disse tre først var på plass benyttet vi anledningen til å teste ut relevansen av
alternative elementer eller alternative definisjoner av elementene.

Tabell 3.2 Måter å bli kjent med Opplandsarkivet avd. Maihaugen
på.
I prosent av befolkningen 18 år+ i Sør-Gudbrandsdalen. Vektet.
En sammenlikning mellom tre metoder fra to undersøkelser.
Del 1
(se side 32)

Del 2
"…hele …siste 12
livet" måneder

Ble kjent med OAM gjennom…

"…hele
livet"

Levert arkiv til OAM

7%

7%

1%

Brukt Arkivet

7%

9%

2%

Vært på ”Arkivdagen”

3%

2%

0%

Sett på nett

10 %

*

*

Sett OAM på Facebook

*

1%

0%

Sett OAMs hjemmesider

*

1%

1%

Besøkt Arkivportalen

*

*

1%

Brukt Twitter

*

*

0%

Vært på "Julemarkedet"

*

23 %

*

Besøk av/Utstilling på Maihaugen

51 %

46 %

*

Vært på arkivutstilling på Maihaugen

*

*

3%

Sett oppslag i avis/radio/tv

39 %

39 %

20 %

Annen måte

24 %

10 %

2%

Antall enheter (n)

642

145

145

* = ikke kartlagt / 0 % = under 0,5 %. / 1 % = 410 personer 18 år+

Det nokså lite presise ”Sett på nett” fra del 1 ble erstattet med de presiserte og presise
”OAM på Facebook” og ”OAMs hjemmesider”. I tillegg har vi også tatt med
”Arkivportalen” og ”Twitter”.
Det flertydige utsagnet ”Vært på utstilling på Maihaugen”/”I forbindelse med et besøk på
Maihaugen” fikk omtrent samme score gjennom begge ”hele livs”-kartleggingene. At rundt

46

Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 års drift.

ØF-rapport 08/2013

halvparten av de spurte har vært innom Maihaugen i løpet av livet og lagt merke til en ikke
nærmere definert utstilling, er ikke særlig oppsiktsvekkende.
Samtidig er det å lage ”Arkivutstillinger” et heller nytt fenomen. Følgelig valgte vi å spørre
fokusert på ”Arkivutstilling på Maihaugen” og i tid innskrenket til å gjelde i løpet av de
siste 12 månedene. 3 % har svart ja på dette. Dette tilsvarer i absolutte tall av befolkningen
om lag 1200 personer 18 år+.
Det høres også noenlunde rimelig ut at godt over 20 % av de som kjenner OAM kan ha
besøkt ”Julemarkedet” på Maihaugen. Tallet på 8000 personer dette skulle gjelde må
relateres til det faktum at julemarkedet har eksistert i en del år allerede, samt at mange av
respondentene våre er med i Maihaugens Venneforening.
Vi har tidligere kommentert at noen av elementene har fått for høy score. Blant disse er
”Arkivdagen”. Under fjorårets ”Arkivdag” lå oppmøte på om lag 80 personer. I utvalget
vårt ligger andelen på under 0,5 %, dvs. på om lag 200 personer som skulle ha besøkt
fjorårets ”Arkivdag”.
Utvalget i del 2 er lite og tilfeldighetene eller selv små systematiske utvalgsfeil eller
skjevheter, kan ha stor virkning når resultatene blåses opp. Dette gjelder både for
”Arkivdagen” og for ”Levert arkiv”.
Selv om andelen av personer som har levert arkiv eller brukt arkiv kan være noe høye,
særlig andelene relatert til siste 12 måneder, så danner besvarelsene allikevel et rimelig
godt utgangspunkt for strukturelle beskrivelser av hvem brukerne er og hvem de opptrer
på vegne av.
Før vi presenter strukturtall for hvem respondentene har levert arkiv for eller i hvilke
forbindelser de har brukt Arkivet, vil vi beskrive brukerne på grunnlag av noen flere
bakgrunnskjennetegn.

3.3 Høyt utdannet og i akademiske yrker
De som ”interesserer” seg for arkiv og Opplandsarkivet utgjør nok en noe spesiell gruppe.
De er spesielle relatert til såpass sentrale kjennetegn som utdanning og yrke.
Rundt 60 % av de ”interesserte” har en utdanning fra et universitet eller høyskole av minst
1-3 års varighet. Blant alle av regionens innbyggere liggere denne andelen på 27 %. Her er
det tale om signifikante forskjeller mellom innbyggerne og ”De interesserte”. Forskjellene
mellom befolkningen totalt sett og ”De interesserte” er like store også når det gjelder yrke
eller tidligere utøvet yrke. Det er to yrkesgrupper som skiller seg ut.
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Blant ”De interesserte” er/var hele 35 % i akademiske yrker mens det kun er 13 % blant
alle av regionens innbyggere, noe som speiler utdanningsnivået registrert ovenfor. Denne

Tabell 3.3 Utdanningsnivå etter kjennskap til OAM sammenliknet med Norge og SørGudbrandsdalen. (Vektet).
¹Sør-Gudbrandsdal

Utvalg i alt
Del 2

Byggere
Alle

Publikum
Spontant

Publikum
m/Støtte

Grunnskole

29 %

4%

1%

6%

7%

Annen utdanning

*

11 %

13 %

7%

13 %

Grunnskole og annen utdanning

29 %

15 %

14 %

12 %

20 %

Videregående skole-nivå 2

43 %

22 %

17 %

7%

31 %

Universitets- og høgskolenivå

27 %

61 %

69 %

81 %

45 %

Uoppgitt/ingen utdanning

2%

1%

0%

0%

4%

I alt

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ant. personer/respondenter

42421

145

27

46

58

¹Populasjon/kilde: SSB - Personer 16 år og over 2011.

sterke overrepresentasjonen må veges opp av en tilsvarende underrepresentasjon. Den
finnes blant personer i salgs- og serviceyrker. Bare 9 % finnes i denne type yrker mens det
blant alle innbyggerne er det snakk om hele 27 %.

Tabell 3.4 Yrke/tidligere yrke etter brukergruppe sammenliknet med Norge og SørGudbrandsdalen. (Vektet).
¹Sør-Gudbrandsdal

²Utvalg i alt
Del 2

Alle
Byggere

Publikum
Spontant

Publikum
m/Støtte

1 Lederyrker

6%

3%

0%

1%

4%

2 Akademiske yrker

13 %

35 %

30 %

47 %

28 %

3 Høyskoleyrker

19 %

26 %

34 %

34 %

12 %

4 Kontoryrker

6%

10 %

6%

3%

17 %

5 Salgs- og serviceyrker

27 %

9%

11 %

5%

14 %

6 Bønder, fiskere o.l.

5%

7%

11 %

6%

5%

7 Håndverkere

10 %

6%

4%

2%

12 %

8 Operatører, sjåfører o.l.

7%

1%

1%

0%

1%

9 Andre yrker

7%

4%

2%

2%

8%

I alt

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Ant. personer/respondenter

26439

113

28

42

37

¹Populasjon/kilde: SSB - Sysselsatte mellom 15-74 år i 4. kvartal 2010.
²Utvalg: Alle som har besvart yrke/tidligere yrke.
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Én ting er at alle interesserte som gruppe skiller seg fra befolkningen ellers. En annen ting
er at vi også finner store forskjeller mellom våre tre grupper av brukere. Arkivbyggerne er
høyt utdannet, og de er aktive i yrker det kan være rimelig å forvente. Blant byggerne
finnes det også en overrepresentasjon av akademikere, og, som rimelig er, en viss
overrepresentasjon av bønder, som er aktive i lag og foreninger. Men, mest interessant er
kanskje forskjellen blant de to gruppene "Publikum".
Gruppen vi her har kalt ”Publikum Spontant” kan egentlig like godt kalles for ”det
bevisste publikum”, altså en gruppe publikummere som umiddelbart koplet spørsmålet
om kjente arkiv til ”Opplandsarkivet avd. Maihaugen”. Hele 81 % av denne gruppen har
en universitets- eller høyskoleutdanning bak seg, og 47 % av disse jobber i akademiske
yrker.
Denne gruppen utgjør en ressurssterk gruppe; den bidrar ikke direkte til bygging av
arkivet, verken gjennom leveranser eller bruk, men opptrer som (samfunns)interessert
gruppe som følger med og legger merke til når det skjer noe på Arkivet.
Gruppen som måtte ha hjelp for å huske at OAM faktisk eksisterer skiller seg strukturelt
klart fra "den bevisste eliten", både hva utdanning og yrke angår og ligger ut fra disse to
kriteriene nok nærmest "folk flest".

3.4 Mange med verv i et mangfold av lag, foreninger og organisasjoner
Det finnes flere medlemskap i lag og foreninger i Norge enn det finnes folk i Norge. Det er
med andre ord gjennomsnittlig mange medlemskap pr person. Særlig når vi også tar i
betraktning at 21 % av befolkningen ikke har noen medlemskap i det hele tatt.
På spørsmålet om respondentene har eller hadde hatt verv i lag eller foreninger svarte 57 %
”ja” (tabellen 3.5 på forrige side). Dessverre har rundt halvparten av de spurte ikke svart på
type verv de har eller hadde.
Blant de som spesifiserte vervene var det flest som hadde styreverv. Det er imidlertid
enkelte på fallende forskjeller mellom våre grupper. Byggerne har flest respondenter med
verv uansett type, og de har også gjerne flere typer verv. Fagorganiserte utgjør en stor
gruppe. Blant «publikum spontant» er mange engasjert generelt i organisasjonslivet, og i
mange organisasjoner. Det vanlige publikum (m/ støtte) syns først og fremst å delta i
organisasjonslivet gjennom idrettslag.
Spørsmålet om type lag, forening eller organisasjon de hadde verv i, ble besvart av så å si
alle (tabell 3.6). Det er to-tre forhold som er verdt å merke seg.


For de første har 1/3 av de som hadde verv, verv i to eller flere lag, foreninger eller
organisasjoner.
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For det andre ser vi det store mangfoldet av typer lag og foreninger
respondentene har verv i.



For det tredje ser vi at det finnes signifikante forskjeller i strukturen mellom de tre
brukergruppene.

Tabell 3.5 VERV i lag, foreninger, (profesjonelle) organisasjoner.
Type verv etter brukergruppe. (n=145 / vektet).
Alle
Byggere
Verv og
medlemskap
i antall og
prosent

Type verv

Publikum
Spontant

Publikum
m/Støtte

Utvalg i alt
Del 2

Antall respondenter (n)

27

46

58

145

Med verv (n)

19

24

32

83

%-andel verv

70 %

52 %

55 %

57 %

Styremedlem

16 %

23 %

4%

14 %

Formann/Leder

12 %

13 %

9%

10 %

Sekretær

8%

15 %

0%

7%

Lagleder

0%

4%

16 %

7%

Flere funksjoner

14 %

9%

0%

6%

Kasserer

6%

0%

3%

3%

Ubesvart

43 %

36 %

68 %

54 %

I alt

100 %

100 %

100 %

100 %

Tabell 3.6 VERV i lag, foreninger, (profesjonelle) organisasjoner.
Type lag/forening etter type bruker. (n=145/ vektet)

Type lag/
Forening

Alle
Byggere

Publikum
Spontant

Publikum
m/Støtte

Utvalg i alt
Del 2

Flere lag/foreninger

25 %

43 %

26 %

33 %

Idrettslag

7%

4%

34 %

18 %

Fagforbund

12 %

6%

7%

7%

Ideell organisasjon

7%

4%

Politisk parti

7%

Sang/Musikk

4%

14 %

Bondeorganisasjon

5%

9%

Historielag

6%

6%

Kunstnerorganisasjoner

7%

Kunstforening/-institusjon

2%

Veteranvognklubb

6%
9%

5%
5%

1%

4%
3%
2%

4%

2%

5%

1%

Kirkeorganisasjon

4%

1%

Kristen organisasjon

2%

0%

Arbeidsgiverforening

2%

0%

Ubesvart

12 %

6%

22 %

13 %

I alt

100 %

100 %

100 %

100 %
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Det er ikke overraskende at nettopp gruppen ”Byggere” representerer det største
mangfoldet av lag og foreninger. Denne gruppen skal jo nettopp gjenspeile det som finnes
av de arkivene som er levert til OAM og det store mangfoldet som finnes av lag og
foreninger ute i samfunnet.

3.5 DSSV, historie- og andre lag og organisasjoner
Maihaugen har en venneforening, nemlig ”De Sandvigske Samlingers Venner” (DSSV).
DSSV har pr i dag omlag 2500 betalende medlemmer, og inkludert familiemedlemmer en
samlet medlemsmasse på ca 5500 medlemmer6. Hele 29 % av våre ”interesserte”, dvs
utvalget vårt i del 2, oppgir å være medlem i venneforeningen.
Det finnes 5 lokale Historielag i OAMs virkeområde, Fåberg og Lillehammer, Øyer og
Tretten, Gausdal og Ringebu dekker hver sin kommune mens Fron Historielag dekker
både Sør- og Nord-Fron. Hvor mange medlemmer de har, vet vi ikke. 14 % av
respondentene våre oppgir å være medlem i sitt respektive lag. Og som det går fram av
vedlegg 4 varierer andelene mellom 8 % (Ringebu) og 22 % i både Sør- og Nord-Fron.
Det er også spurt om hvilke ”andre lag/foreninger som kan være relevante i forhold til
arkivbruk” respondentene var medlemmer av. 17 % av de spurte mente at ja, de hadde
slike medlemskap og nevnte blant annet ”DIS” (Data i slektsgransking), slektshistorielag,
ideelle foreninger, idrettslag med mer. Dette er i seg selv ikke så interessant. Av større
interesse er at medlemskap i den type lag/foreninger er langt mer utpreget blant ”Alle
Byggere” (41 %) enn blant de to grupper av ”Publikum”. Og blant byggerne igjen er det av
særlig betydning at leverandørene framstår med et bredt spekter av medlemskap men
selvsagt også andre typer posisjoner som er av betydning med tanke på leveranser av
arkiv.
Møtepunktene mellom Opplandsarkivet avd. Maihaugen og andre typer institusjoner som
historielag, friluftsmuseet, osv. er følgelig viktige. Det er relativt sterke koplinger mellom
Opplandsarkivet avd. Maihaugen og Maihaugen. Blant gruppen ”De interesserte” som bor
på Lillehammer er hele 42 % også medlem av Venneforeningen. (Se også vedlegg 4.) Kort
sagt finner en pensjonistene i alle typer lag, mens medlemmene i DSSV er i alle aldre.
Byggerne er lagsaktive, mens medlemmer i DSSV har høyt kjennskapsnivå til Arkivet.
”De interesserte” i arkiv og OAM kjennetegnes ikke bare gjennom høy utdanning og gode
posisjoner i yrkeslivet, mange er også involvert i styre og stell i lag og foreninger.
Medlemskap i DSSV og andre organisasjoner av relevans bidrar i ytterligere grad til å
tegne bilder av ressurssterke borgere rike på kulturell kapital – enten de bidrar aktivt til
bygging av arkiv eller som historie- og samfunnsinteressert publikum.
6

http://www.maihaugen.no/no/Venneforeningen/
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Figur 3.3 – 3.6 Medlemskap i lag og foreninger etter ulike bakgrunnskjennetegn.
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Den type karakteristikk kan kanskje virke pompøs, men må relateres til det faktum at
grupperingene vi her snakker om utgjør ikke mer enn godt og vel en 1/5 av den voksne
befolkningen i regionen.
”De interesserte” i arkiv og OAM vi her snakker om utgjør en spesiell gruppe. Men, vi har
også vist at det også er distinkte forskjeller mellom de tre gruppene vi har operert med.
Deres til dels svært så forskjellige bakgrunn noe som igjen vil virke inn på motivene for
engasjementet og interessen for arkiv og OAM.
Skal Opplandsarkivet kunne utvikles videre, så må kontakten med potensielle
arkivleverandører, men også arkivbrukere opprettholdes og muligens også styres noe
bedre. Et viktig element i så måte er det geografiske og tematiske mangfoldet som å tas
vare på.
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3.6 Hvem har levert arkiv og hvem har brukt Arkivet?
To av de sentrale spørsmålene vi stilte i del 2 var:


Hvem har levert arkiv på vegne av hvem?



I hvilken forbindelse ble Arkivet brukt til informasjonsinnhenting?

Av de opprinnelig 1000 voksne personer som ble telefonintervjuet sitter vi igjen med 39
personer har besvart spørsmålet om leveranser av arkiv. I utvalget vårt utgjør de
imidlertid, i vektet tilstand, kun 16 personer. De er derfor et robust resultat at kun en svært
liten andel faktisk leverer arkiv, men desto mer usikkert er fordelingen innenfor gruppen.

Tabell 3. 7 Hvem har du gjennom tidene levert
arkiv for?
n

i prosent

lag eller forening
jobben i privat bedrift/
profesjonell organisasjon

8

50 %

6

38 %

familien

3

19 %

annen sammenheng

2

13 %

I alt

19

119 %

Ant. enheter

16

Halvparten av de spurte har levert arkiv for et lag og/eller en forening og knappe 40 % for
en privat bedrift eller en privat organisasjon. Snaue 20 % av leveransene ble gjort i
forbindelse med et privat- eller et familiearkiv. Slik fortoner seg vårt utvalg, hvorvidt dette
gjenspeiler den faktiske bestanden av arkiv i OAM vet vi ingen ting om. Det finnes pr i dag
ikke noe oversikt som systematisk har viser bestanden av arkiv etter bakgrunnskjennetegn
som måtte være relevante. Det eneste vi med sikkerhet kan si er at de representerer et
rimelig stort mangfold av arkivkilder.

Tabell 3. 8 I hvilke sammenhenger har du
gjennom tidene brukt Arkivet?
n

i prosent

lags-/foreningsarbeid

7

35 %

familie/private forhold

6

30 %

slektsgranskning
med jobben i privat bedrift/
profesjonell organisasjon

6

30 %

4

20 %

annen forbindelse

4

20 %

med skoleoppgave

1

5%

med forskning/utredning

1

3%

I alt

29

143 %

Antall enheter (n)

20
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Noe annerledes forholdet seg med etterspørselen etter info fra Arkivet. Dette er pr
definisjon data som kun brukerne selv kan gi oss. Og de 47 personer (vektet 20) som
besvarte spørsmålet tegner et bilde av et rimelig bredt spekter av interessenter og
sammenhenger. Også blant brukerne er ”lags-/foreningsarbeidet” på toppen.
Det er faktisk slik at mange blant respondentene som har levert arkiv for ”lag og
foreninger” også opptrer som bruker av Arkivet for nettopp i et ”lags-/foreningsarbeid”.
Elementet ”Annen forbindelse” kan være unødvendig stor; vi glemte faktisk å sette opp
”Offentlig etat” som egen kategori.

3.7 Brukernes prioriteringer og meninger
Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en av pionerene blant privatarkivene. Gjennom det
praktiske arbeidet over 30 år har Arkivet også bidratt til å stake ut vegen for hva den type
arkiver skal holde på i det daglige. Arkivet selv beskriver oppgavene som følger:
Opplandsarkivet avd. Maihaugen har som oppgave å samle inn, bevare, formidle og drive
forskning i privatarkiver, dvs. bedriftsarkiver, organisasjonsarkiver, familie- og
personarkiver m.v. fra kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal, Ringebu, Sør-Fron, NordFron, og organisasjons-, legat-, utvalgsarkiver fra Oppland som har kulturell eller
forskningsmessig interesse eller som har verdi som rettslig dokumentasjon.7
Vi har spurt brukerne om hvordan de syns prioriteringene bør være når det gjelder:


temaer som bør være viktige for OAM,



oppgaver som bør være viktige for OAM



hvor interessert brukerne selv er i ulike aktiviteter

Opplandsarkivet avd. Maihaugen ønsket også få innsikt i hvor tilfreds brukerne er med
Arkivet og den service som ytes. Vi har lagt opp til at respondentene utelukkende skulle
svare på åpne spørsmål om forhold de likte ved OAM og forhold de savnet eller ønsket
forbedret. Respondentenes synspunkter er nesten utelukkende positive og i sin helhet listet
ut i vedlegg 5.

3.7.1

”Lokalhistorie”, et overgripende begrep og naturlig topp blant prioriterte temaer

Tilsynelatende er «alt» viktig. Dette er første inntrykket en får når en betrakter figuren
nedenfor. Mye er mørkeblått, altså ”svært viktig”, men også det lysere blå, det ”ganske
viktige”, er framtredende. Når de to sist nevnte kategoriene slås sammen, så oppnår så å si
samtlige temaer en oppslutning på minst rundt 50 %.
7

http://maihaugen.no/no/Opplandsarkivet/Om-Opplandsarkivet-avd-Maihaugen/
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Temaene er ranket etter andelen ”svært viktig”. Logisk og ikke uventet topper
”Lokalhistorie” rankingen og nærmest etter kommer en gruppe på fire temaer som både er
Figur 3.7 Hvor viktig mener du følgende temaer bør være for Opplandsarkivet avd. Maihaugen? (n=125)

Hvor viktig mener du følgende temaer bør være
for Opplandsarkivet avd. Maihaugen? (n=125)
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i slekt med hverandre og viktige deler av lokalhistorien. Disse fire, dvs ”Bygningshistorie”,
”Slekts- og gårdshistorie”, ”Bosettingshistorie” og ”Hverdagsliv” korrelerer sterkt med
samlebegrepet ”Lokalhistorie”. Opplandsarkivet avd. Maihaugen oppfattes slik å være et
arkiv om bygdenes sosial-, nærings- og arkitekturhistoriske arv. Dette er også begreper
friluftsmuseet Maihaugen gjerne assosieres med.
Blant de fem temaene ranket øverst er ”Bosettingshistorien” er viet høy prioritet blant
respondentene. Dette tyder på at Arkivets satsing på og prioritering av formidling rundt
migrasjon og migrasjonshistorie er godt mottatt «ute».
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Historien om utviklingen av bosettingsmønsteret koplet til næringshistoriske forhold kan
faktisk bidra til økt forståelse for arkitekturhistoriske prosesser i innlandet. 8 Arkiver og
dokumenter om prosessen i forbindelse med det store Hamskiftet og jordskiftelovene (1821
og 1857)9, vil være svært nyttige og kunne bidra til å utvikle prosjekter innenfor og på tvers
av Maihaugens primære oppgaver og ulike fagavdelinger.
Virkeligheten er langt mer mangfoldig enn de temaer som primært kan knyttes til livet på
bygda og som her topper rankingen. At respondenter bosatt i Lillehammer kommune, altså
i småbyen, skulle prioritere noe annerledes enn respondenter bosatt i omlandet, slår
imidlertid ikke til. Tvert imot, bybefolkningens prioriteringsmønster er så godt som
identisk med bygdebefolkningens. Bybefolkningen syns imidlertid å mene at så å si
samtlige temaer er viktigere enn man gjør på bygda. Hva dette har sammenheng med vet
vi ikke, det foreliggende materialet er heller ikke særlig godt egnet til å belyse nettopp slike
bakenforliggende årsaksforhold. Men, det er opplagt at både fysisk og ikke minst også
emosjonell nærhet til Maihaugen og Arkivet kan være viktige faktorer.
Snur vi opp ned på rankingen i fig. 3.7, ser vi at ”Reiselivet” er blant de temaene
respondentene har prioritert minst. Vi har nevnt det store hamskiftet og dens mulige
betydning for landbruk og bosetting. Liknende prosesser har pågått innenfor reiselivet de
siste 20 årene, og gir grunnlag for en minst like interessant formidlingshistorie som
bosettingshistorien.
Men, det er imidlertid også slik at Lillehamringene har prioritert temaer man forbinder
med byen – altså heller urbane temaer - i langt større utstrekning enn respondentene
utenfor byen. ”Kunsthåndverk/billedkunst” har topp prioritet blant 39 % av byens
befolkning men kun blant 13 % av respondentene boende på bygda. ”Kulturlivet” er topp
blant 44 % av byens og blant kun 15 % av bygdas representanter. Det er heller ikke
overraskende og helt i tråd med tidsånden at også ”Matkulturen” toppes oftere (44 %) i
byen enn i bygda (26 %).
Det spesielle her er at vi ikke har å gjøre med gjennomsnittlillehamringer, men med en
gruppe ressurssterke individer som er over gjennomsnittet interessert i arkiv og OAM. At
over 40 % av respondentene bosatt i Lillehammer også er medlem av DSSV, altså av de
Sandvigske Samlingers Venner, kommer i tillegg.

8

http://www.husbanken.no/byggeskikk/mitt-hus-er-din-utsikt/~/media/Byggeskikk/mitt%20hus.ashx

9

http://www.domstol.no/no/Enkelt-domstol/Jordskiftedomstolene/Omjordskiftedomstolene/Jordskiftevirksomheten-i-et-historisk-perspektiv/
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Figur 3.8 %-andel ”svært viktige” temaer etter bosted. (n=125 vektet)
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At storsamfunnet, her representert gjennom innfødte og innflyttede lillehamringer, setter
noe større pris på typisk rurale verdier enn bygdefolk selv, har vi sett i flere andre
sammenhenger. Rent statistisk har dette sammenheng med gruppen ”Publikum spontant”;
disse finnes i langt større grad blant representantene for byen enn blant representantene for
omlandskommunene. I tillegg kommer nok også at byrepresentantene for dette ”bevisste
publikum” kan ha en noe større affinitet for kulturelle og samfunnsmessige spørsmål.
Delvis er dette igjen tilbudsbetinget, nærheten til tilbud betyr noe og det finnes rett og slett
flere kulturtilbud i byen enn på landet.
Opplandsarkivet avd. Maihaugen er et privatarkiv for lokalhistorie; rankingen gjør ikke
annet enn å gjenspeile nettopp dette faktum. Det territorielle aspektet, det å ta vare på de
lokale historiene er det konsensus om blant respondentene våre.
Men dette betyr selvsagt ikke at undersøkelser av den type vi her presenterer kan eller bør
legges til grunn for Arkivets egne prioriteringer av temaer. Tvert imot, arkivet skal nettopp
være det ovenfor omtalte speilbilde av samfunnet det skal dokumentere. Hvert sted og
hver region har sine særtrekk av historier, familier og personer, bedrifter, lag og foreninger
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å fortelle om. Det avgjørende her er altså at Arkivet er våkent overfor samtiden, følger med
i samfunnet og tar initiativer med tanke på å få samlet inn de dokumenter som menes å
være vesentlige om gitte forhold eller objekter, også om slike som sett i dagens lys ikke
uten videre kan virke relevante eller interessante.

3.7.2

”Ta vare på dokumenter” og ”gjøre dokumenter tilgjengelig” – topper rankingen av
prioriterte oppgaver

Det å samle inn og ta vare på relevant dokumentasjon er selve basis for arkivers eksistens
og virke. ”Ta vare på fotografier” og ”ta vare på eldre dokumenter” topper rankingen av
prioriterte oppgaver; det er hhv 64 % og 61 % som mener at disse oppgavene er ”svært
viktige”.
Figur 3.9 Hvor viktig mener du følgende oppgaver er for OAM?
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På tredje plassen i rankingen følger den andre basale delen av arkivers oppgaver, nemlig å
”gjøre arkivet tilgjengelig” for publikum. Det er interessant å legge merke til at
respondentene åpenbart mener at Arkivet bør prioritere arbeidet med nettilgangen framfor

58

Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Regionalt forankret etter 30 års drift.

ØF-rapport 08/2013

arbeidet med å legge forholdene enda bedre til rette i lesesalen. Det siste er det kun 34 %
som mener er ”svært viktig”. Hele 51 % av respondentene mener derimot at det er ”svært
viktig” å arbeide med å la brukerne få direkte ”tilgang til arkivet via nettet”.
Figur 3.10 %-andel ”svært viktige” oppgaver etter brukergruppe

%-andel "svært viktig" etter brukergruppe. (n=130 vektet)
90%
Byggere

80%

Pub Spont

70%

Pub Støtte

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Samle inn og ta vare på. De seks oppgavene vi spurte om dekker ulike dimensjoner av
både innsamling og lagring. Det er nok de heller tradisjonelle oppgavene som får uttelling
hos respondentene sammenliknet med oppgaver som har til hensikt å samle inn og
dokumentere samtiden eller spesielle hendelser (her eksemplifisert gjennom 22. juli).
Opplandsarkivet avd. Maihaugen er en institusjon for privatarkiver.10 Det er derfor litt
spesielt, men samtidig ikke overraskende, at det privatarkiver faktisk gjør, nemlig å ”ta
vare på privatarkiver” er den oppgaven respondentene prioriterte lavest. Kun 29 % mener
at ”å ta vare på privatarkiver” er ”svært viktig” mens hele 61 % mener det samme om å ”ta
vare på eldre dokumenter”. Begrepet ”privatarkiv” sier først og fremst noe om eierskapet
til gitte arkiv, men folk flest ikke kopler dette begrepet til den store innholdsmessige
bredden av hverdagslige temaer slike arkiver egentlig dekker.

10

http://www.arkivverket.no/arkivverket/Privatarkiver
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Som tabell 3.9 viser er det også slik at det er kun små forskjeller i brukergruppenes
prioriteringer av oppgavene. Det er faktisk slik at også ”Arkivbyggerne” altså brukere som
har levert og/eller brukt arkivet, ikke har prioritert ”å ta vare på privatarkiver” vesentlig
høyere enn de to gruppene av publikum.

Tabell 3.9: ”Svært viktige” oppgaver etter type oppgave og brukergrupper.
Oppgaver ranket etter hovedtype oppgaver og andel ”svært viktig”.
Arkivbyggere

Samle inn og ta vare på

Publikum/ Publikum/
Spontant
Støtte

I alt

Ta vare på fotografier

80 %

66 %

59 %

64 %

Ta vare på eldre dokumenter

70 %

53 %

63 %

61 %

Ta vare på elektroniske arkiver

52 %

54 %

41 %

46 %

Ta vare på spesielle hendelser (f.eks 22. juli)

32 %

42 %

43 %

39 %

Samle inn dokumenter om dagens samfunn

42 %

48 %

30 %

38 %

Ta vare på privatarkiver

36 %

27 %

30 %

29 %

Gjøre arkivene tilgjengelig via nettet

61 %

57 %

40 %

51 %

Legge til rette for historieforskning

44 %

57 %

42 %

47 %

Legge til rette for slektsgransking

35 %

50 %

38 %

44 %

Gjøre arkivene tilgjengelig på lesesal

39 %

43 %

21 %

33 %

Formidle arkivmateriale

43 %

61 %

26 %

42 %

Spesielle formidlingstiltak for barn/unge

38 %

50 %

27 %

37 %

Formidle arkivmateriale i utstillingsform

33 %

49 %

22 %

32 %

Arrangere aktivitetsdager på arkivet

24 %

24 %

10 %

17 %

Hjelp til tyding av håndskrevne dokumenter

43 %

41 %

23 %

36 %

Opplæring i arkiver/arkivbruk

26 %

23 %

6%

17 %

25

41

53

130

Gjøre tilgjengelig og legge til rette

Formidle

Lære opp og hjelpe til

Antall enheter (n)

Legge forholdene til rette. Fire av oppgavene det er spurt om vil gjøre arkivet tilgjengelig
eller å lette arbeidsforholdene for brukere av lesesalen (historikere, forskere eller
slektsgranskere, med mer). Dette er oppgaver som tradisjonelt sett forbindes med hva et
arkiv arbeider med, og hvordan det jobbes. Og de fleste kan enes om at det er viktig at
forholdene er lagt godt til rette for de grupper i samfunnet som er interessert i eller har
behov for tilgang til dokumentasjon om fortida. Dette indikerer et kollektivistisk syn på
basale fellesoppgaver hvis prioriteringer kun i mindre grad er betinget av individers
personlige holdninger og interesser. Dette er nok én av begrunnelsene for hvorfor de ulike
brukergruppene har prioritert de ulike oppgavene nokså likt.
Formidling og opplæring/hjelpefunksjoner. Det er blant gruppen "Publikum interesserte”
i arkiv, altså gruppen publikum som kjenner til Opplandsarkivet avd. Maihaugen fra før, at
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formidlingsoppgavene er prioritert høyest. Hele 61 % i denne gruppen mener at det er
”svært viktig” at Arkivet ”formidler arkivmateriale”.
Hele 50 % i denne gruppen mener også at det er svært viktig at det utarbeides ”spesielle
formidlingstiltak overfor barn/unge”. Og like mange mener at Arkivet bør ”formidle
arkivmateriale i utstillingsform”. Dette er svært høye prosentvise andeler. Særlig når vi
også ser at hele 24 % mener at det er ”svært viktig” at det arrangeres ”aktivitetsdager på
arkivet”.
Figur 3.11 %-andel ”svært viktige” oppgaver etter type publikum

90%
80%
70%

%-andel "svært viktige" oppgaver
etter type publikum.
Pub Spont
Pub Støtte

60%

Lære opp/
hjelpe til

50%
40%
30%
20%

Samle inn/ta vare på

10%

Legge til rette / formidle

0%

Gruppen ”Publikum/Spontant” er i flere henseender en meget ressurssterk gruppe. I tillegg
til at de åpenbart mener at et bredere publikum bør få presentert dokumenter, arkiver og
utstillinger, så må vi gå ut fra at de også svarer på egne veger, at de selv er interessert i å få
innsikt i mer interessant arkivstoff.
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Gruppen ”Publikum/Støtte” trengte som nevnt hjelp for å bli minnet om eksistensen av
”Opplandsarkivet avd. Maihaugen”. Denne gruppen, har vi gått ut fra, har ikke samme
kjennskap til og interesse for arkiv og arkivspørsmål. De kan være med på å støtte tiltak på
kollektivets vegne, men gruppen har nok ikke utviklet samme personlige interesse for den
type tiltak som den allerede etablerte gruppen av publikum.
Det er ellers interessant å legge merke til at gruppen ”Arkivbyggere” ikke nødvendigvis er
blant de mest ivrige til å prioritere formidlingsoppgavene. Hva dette skyldes, vet vi ikke.
En hypotese kan være at denne gruppen prioriterer ut fra faktisk kjennskap til og erfaring
med arkiv og arkivspørsmål, og slik sett på mange måter representerer et korrektiv til
entusiasmen representert gjennom gruppen ”Publikum Spontant”.
En alternativ forklaring kan være er at de faktisk allerede har rimelig grei oversikt over hva
som finnes av arkivmateriale – delvis fordi de selv har vært med på å bygge det opp
gjennom leveranser eller bruken. Det kan også være at de selv ønsker å få direkte tilgang til
materialet ” – og dette uten foredling” (utstillinger med mer) fra Arkivets side.

3.7.3

Personlige interesser for arkiv og OAM

Vi har bedt respondentene å prioritere mellom temaer og mellom oppgaver. Måten vi stilte
spørsmålet på, eksempelvis ved å spørre om ”Hvor viktig mener du følgende oppgaver er
for Opplandsarkivet avd. Maihaugen?”, kan ha blitt tolket ulikt fra person til person.
Oppfordringen om ”Vennligst grader oppgavene etter viktighet” mente vi respondentene
burde tolke ut fra eget ståsted. Men vi ser jo nå at respondentene også kan prioritere
oppgavene ut fra hva de mener er best for kollektivet, ut fra ideen om at tanken på
fellesskapet er viktigere enn egne interesser.
Spørsmålet om ”Når det gjelder deg personlig, hvor interessert er du i følgende
aktiviteter?”, vil kunne fungere som et korrektiv til prioriteringene gitt ovenfor.
”Personlig interesse” for aktivitetene har vi forsøkt målt i forhold til to dimensjoner,
nemlig:


type medium, nettbasert eller fysisk



grad av foredling, uforedlet eller foredlet i utstillingsform



I tillegg er det spurt om interessen for seminarer
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”Nettbasert tilgang til arkiv” er det størst interesse for, 11 % er svært interessert i å få
direkte tilgang til arkivets enkeltarkiv og dokumenter. 7 % er villig til å flytte på seg og er
”svært interessert” i å oppsøke Maihaugen for få ”fysisk tilgang til arkivet”.
8 % er ”svært interessert” i nettbaserte arkivutstillinger, men bare halvparten er ”svært
interessert” i selv å være villig til å oppsøke en ”fysisk arkivutstilling”.
Som forventet er det desidert minst interesse for arkivseminarer - det er under 0,5 % som er
”svært interessert” i høre foredrag om gitte temaer basert på arkivmateriale.
Figur 3.12 Du personlig, hvor interessert er du i følgende aktiviteter?

Du personlig, hvor interessert er du i følgende
aktiviteter? (n=137 vektet)
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Nettbasert tilgang til arkiv

11%

Fysisk tilgang til arkiv

7%

Nettbaserte arkivutstillinger

8%

Fysiske arkivutstillinger
Seminarer

4%
0%

i svært høy grad

i høy

i noen grad

i liten

i svært liten grad

I oversikten nedenfor har vi koplet respondentenes prioriteringer av oppgaver og deres
interesse for aktiviteter. Resultatene for ”tilgangen til arkivet” kan sammenliknes direkte.
Det er 50 % av respondentene som mener at ”å gjøre arkivene tilgjengelig via nettet” er en
”svært viktig” oppgave. Det er imidlertid kun 12 % som er ”svært interessert” i å få
”tilgang til arkivet via nettet”. Og det er kun 10 % som følger opp omtanken for
fellesskapet med et like sterkt uttrykk for egeninteressen. Mønsteret er akkurat det samme
for elementet ”fysisk tilgang til arkivet”. Også her er det kun et lite mindretall, nemlig 6 %
av alle spurte som følger opp sine prioriteringer med tanke på fellesskapet med en –
individualisert og langt mer forpliktende - sterk egeninteresse.
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Tabell 3.10: Viktige oppgaver for Arkivet vs respondentenes egne interesser.
”Svært
Personlig ”Svært viktig”
viktig”
”svært
og ”svært
oppgave interessert”
interessert”
- Å gjøre arkivene tilgjengelige via nettet

50 %

*

*

- Nettbasert tilgang til arkiv

*

12 %

*

*

*

10 %

- Å gjøre arkivene tilgjengelig på lesesal

34 %

*

*

- Fysisk tilgang til arkivet

*

8%

*

*

*

6%

- Formidle arkivmateriale i utstillingsform

33 %

*

*

- Fysiske arkivutstillinger

*

4%

*

*

*

4%

Kombinasjonen ovenfor

Kombinasjonen ovenfor

Kombinasjonen ovenfor

Figur 3.13 viser graden av interesse etter brukergruppe. Og da er det jo interessant å legge
merke til at det pr i dag kun er ”Arkivbyggere” som faktisk kan ha brukt arkivet – enten
via nettet eller fysisk. Men vi ser at vi selv blant de to grupper ”Publikum”, som hittil aldri
har brukt arkivet, kan registrere en til dels utpreget interesse for å få tilgang til arkivet.
Hele 10-11 % blant gruppen ”Publikum Spontant” er ”svært interessert” i få direkte tilgang
til dokumentene.
Vi undersøkte også elementet ”arkivutstillinger”. Ved spørsmålet om prioriteringen
brukte vi begrepet ”utstillingsform” uten å presisere hvilken type utstilling det gjaldt. I
spørsmålet om respondentenes egne interesser presiserte vi nemlig at det gjaldt ”fysiske
arkivutstillinger”. Det er litt synd at dette glippet skjedde, dette fordi ett av spørsmålene
Arkivet må ta stilling til er hvilken form for arkivutstillinger som bør prioriteres i framtida.
Men, i en slik prioriteringssammenheng er det ikke bare respondentenes prioriteringer av
oppgaver det bør legges vekt på, men ikke minst også respondentenes personlige interesser
for de ulike aktivitetene. Spørsmål om ”prioriteringer” måler graden av kollektiv aksept for
ressursbruken på de ulike oppgavene, mens spørsmål om ”personlig interesse” indiker
mulige nivåer eller størrelsesforhold for hva som (antakeligvis maksimalt) kan forventes av
etterspørsel etter de ulike aktivitetene eller serviceytelsene.
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Figur 3.13 %-andel ”personlig svært interessert” etter brukergruppe.

%-andel "personlig svært interessert" etter
brukergruppe. (n = 137 vektet)
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Og når vi snakker om hva som maksimalt kan forventes av etterspørsel, så er dette kun
relatert til de 6 kommunene som inngår i Arkivets virkeområde. Interessen for fysisk
tilgang til arkiv eller besøk av fysiske arkivutstillinger vil stort sett begrense seg til
regionen.
Overgangen fra et fysisk til et elektroniske medium vil imidlertid sprenge de regionale
avstandsbetingete begrensningene. Arkivet har allerede presentert nettbaserte
arkivutstillinger som har trukket flere tusen besøkende bosatt utenfor regionen og Norge.
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4 OAM – EN ORGANISASJON OVERRASKENDE GODT KJENT
OG RIMELIG BRA FORANKRET
Undersøkelsene som er gjennomført viser at Opplandsarkivet, avd. Maihaugen gjennom
Arkivets 30-årige historie har opparbeidet seg en betydelig «gjenkjenningseffekt» og en
aktiv brukergruppe. Spørsmålene arkivet ønsket besvart (jfr. kap. 1.2.) har så godt som alle
blitt besvart svært positivt. OAM er uten tvil den mest kjente arkivinstitusjonen i undersøkelsesregionen. Da er regionen definert som de seks kommunene som inngår i henholdsvis Lillehammerregionen og Midt-Gudbrandsdalen, som er OAMs geografiske virkeområde. Verken Fylkesarkivet i Oppland eller Statsarkivet i Hamar har tilnærmelsesvis
samme høye nivå i folks bevissthet som Arkivet. Over en fjerdedel av de de spurte nevnte
spontant og uten hjelp at de kjente til OAM.
Nå er verken Fylkesarkivet eller Statsarkivet best egnet som kontrollinstitusjoner, pga
forskjeller i både status og oppgaver sammenliknet med privatarkivinstitusjon
Opplandsarkivet avd. Maihaugen. Privatarkivers legitimering ligger nettopp i en sterk
grad av aksept blant publikum og i den regionen de faktisk skal dokumentere. Det ville
selvsagt ha vært ønskelig å ha undersøkelser om tilsvarende institusjoner fra andre
regioner i Oppland eller andre deler av landet, men dette er den første undersøkelsen som
er gjennomført om privatarkiv i Norge.
Arkivinteresserte i befolkningen. Vi har identifisert tre relativt ulike grupper blant dem
som hadde brukt eller kjente til Arkivet på annen måte. Selv om man har levert arkiv til
OAM trenger man personlig ikke være spesielt opptatt av OAM eller arkiver generelt, men
leverer arkiv som en del av et eller annet verv eller arbeidsforhold. De som kan regnes som
spesielt arkivinteresserte utgjør likevel mellom en fjerde- og en femtedel av befolkningen
18 år og over, noe vi vil karakterisere som en relativt stor gruppe.
I tillegg er de interesserte som helhet en spesiell gruppe, de er høyt utdannet, jobber i
akademiske yrker og er aktive i samfunnslivet. Det er ikke desto mindre mulig å definere
tre klart forskjellige undergrupper:


Arkivbyggerne: Den mest aktive gruppen, består av dem som enten har levert arkiv,
brukt materiale fra Arkivet og/eller deltatt på Arkivdagens arrangementer. Svært
stor andel (70%) med verv i lag, foreninger og/eller ulike organisasjoner.
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Det bevisste publikum: En ressurssterk og samfunnsinteressert gruppe, som følger
med på og er kjent med Arkivets aktiviteter. De har imidlertid ikke selv verken
levert arkiv eller brukt Arkivet.



Det ‘tilfeldige’ publikum (publikum med støtte): Utgjør en slags restgruppe av dem
som husket Arkivet først etter at navnet ble nevnt. Både når det gjelder utdanning
og yrkestilhørighet skiller denne gruppa seg fra de to foregående. Det er langt
færre med universitets- eller høyskoleutdanning her enn i de to foregående
gruppene.

De tre gruppenes til dels svært så forskjellige bakgrunn vil naturligvis også virke inn på
motivene for engasjementet og interessen for arkiv og OAM. En videreutvikling av
Opplandsarkivet må tuftes på at kontakten med potensielle arkivleverandører, men også
de aktive arkivbrukerne, opprettholdes og muligens også styres noe bedre. Et viktig
element i så måte er det geografiske og tematiske mangfoldet som bør tas vare på.
Strukturendringer og utfordringer. Det er stor sannsynlighet for at strukturen blant
brukerne vil kunne endre seg noe i framtida. For det ene har slektsgranskerne allerede fått
seg sin egen plattform med direkte koplinger til nettbaserte kilder. Dessuten vil nettopp
utviklingen av archiv2.0 vil også kunne åpne opp OAMs arkiver for nye grupper
interessenter. Dette gir muligheter for ekspansjon på nye områder, som bør vurderes i en
bevisst og strategisk sammenheng. OAM har etter vårt skjønn gode forutsetninger før å
følge opp og selv påvirke en slik utvikling, og man har allerede kommet langt
sammenliknet med mange andre i å ta i bruk elektroniske verktøy.
Rent formidlingsmessig vil man måtte forholde seg til en dual strategi, der en skal nå dels
det vanlige publikum, og dels potensielle arkivleverandører. Dette vil prinsipielt gjelde alle
typer kommunikasjon, de tradisjonelle massemediene så vel som nye framfor alt
elektroniske. Det vil samtidig være kommunikasjonskanaler Arkivet selv rår over eller har
muligheten for å utvikle innenfor rammen av Archive 2.0 og 3.0. Videre vil slik tenkning gi
grunnlag for å vurdere eventuelle prioriteringer av nettbaserte utstillinger framfor fysiske
(vandre)utstillinger.
Andre muligheter? Opplandsarkivet avd. Maihaugen har tette bånd til Maihaugen både
fysisk, organisatorisk og tematisk. Arkivet har evnet å utnytte disse lokaliserings- og
samdriftsfordelene. Et foreløpig ubesvart spørsmål som melder seg på tampen, er i hvilken
grad Maihaugen har klart å trekke veksler på Arkivets ressurser? Ressurser som i følge
våre undersøkelser tydeligvis er interessante for et relativt stort publikum ‘der ute’.
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VEDLEGG
Vedlegg 1
Sør-Gudbrandsdalen. Kan du nevne navnene til de arkivinstitusjonene du
kjenner til i regionen? Spontane nevnelser uten støtte.
I prosent av befolkningen 18 år+.
I alt

Region
MidtLhmr G.dal

Er du…
InnInnfødt flytter

Under 40 år
Kvinner Menn

40 år+
Kvinner Menn

Opplandsarkivet avd.
Maihaugen

27 %

33 %

12 %

25 %

31 %

21 %

8%

30 %

36 %

Fylkesarkivet i Oppland

8%

9%

6%

6%

11 %

6%

5%

10 %

9%

Statsarkivet i Hamar

7%

7%

6%

6%

7%

0%

1%

8%

11 %

Diverse kommunale arkiv

2%

2%

2%

2%

2%

0%

4%

3%

2%

Folkemusikkarkivet

2%

0%

6%

2%

1%

1%

0%

2%

3%

Norsk vegmuseum
Opplandsarkivet
øvrige avdelinger

1%

2%

0%

1%

1%

2%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

1%

2%

Aulestad/Bjerkebæk
Opplandsarkivet avd. NordGudbrandsdalen

1%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

0%

0%

1%

1%

Diverse historielag

1%

1%

1%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

Gudbrandsdalsmuseet

1%

0%

1%

1%

0%

0%

0%

1%

1%

Diverse øvrige nevnelser

5%

5%

5%

4%

7%

6%

0%

5%

7%

Nevnelser i alt

56 %

61 %

42 %

52 %

64 %

38 %

18 %

64 %

77 %

En eller flere nevnelser (n)

40 %

43 %

29 %

37 %

44 %

29 %

18 %

44 %

51 %

Nevnelser pr respondent

1,43

1,41

1,46

1,40

1,46

1,29

1,04

1,46

1,49

Ingen nevnelser (n)

60 %

57 %

71 %

63 %

56 %

71 %

82 %

56 %

49 %

En eller flere nevnelser (n)

40 %

43 %

29 %

37 %

44 %

29 %

18 %

44 %

51 %

I alt

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Respondenter i alt (n)

885

649

236

589

296

140

146

311

288
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Vedlegg 2:
Opplandsarkivet avd. Maihaugen.
Ulike gruppers involvering i etablering av enkeltarkiv og byggingen av arkivinstitusjonen.
Kriterier for grupperingen av respondentene i ”Arkivbyggere” og ”Publikum”.
Kategori

”Arkivbyggere”

”Publikum”

Ubesvart
Kjenner ikke OAM
I alt

Kriterier:
Har levert til OAM og har i tillegg enten
* brukt Arkivet eller
* vært på ”Arkivdagen”.
87 % av denne gruppen har også ”besøkt
Maihaugen/OAM”og
40 % har sett OAM på nett
Levert/
Har levert til OAM, men IKKE brukt Arkivet
(Besøkt)
og
aldri vært på ”Arkivdagen”.
65 % av denne gruppen har også ”besøkt
Maihaugen/OAM” men 0 % av gruppen har
besøkt OAM på nett
Brukt/
Har brukt (men ikke levert til) OAM og kan
(Besøkt)
ha vært med på ”Arkivdagen”.
87 % av denne gruppen har også ”besøkt
Maihaugen/OAM” og
32 % av gruppen har besøkt OAM på nett
Besøkt/
Gruppen har verken levert til eller brukt
(Hørt/lest om)
OAM, men har vært innom Maihaugen,
lagt merke til OAM og/eller besøkt en
utstilling enten intensjonelt eller tilfeldig.
71 % av gruppen har også ”lest/hørt om
OAM via media”
Hørt eller lest om
Gruppen har verken levert til eller brukt
Arkivet ei heller vært innom
OAM/Maihaugen, men har lest, sett eller
hørt om OAM via media.
Ble kjent med OAM
En liten restgruppe som ble kjent med OAM
på annen måte
via andre måter enn de det er spurt om
under telefonintervjuet
Kjenner OAM, men har ikke svart på hvordan de ble kjent med
arkivet.

I % (vektet)

Helt ukjent, kjenner IKKE OAM men kan selvsagt ha besøkt
Maihaugen
Materialet er vektet etter kjønn/alder innen kommunene og mellom
kommunene

35,8 %

Faktisk atferd
Levert/Brukt
(Besøkt)
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4,0 %

2,7 %

5,5 %

40,7 %

6,7 %

3,2 %

1,5 %

100 %
N 1001
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Vedlegg 3:
Sammenlikning kartlegging del 1 vs del 2. Råtall, ikke vektet.

Levert arkiv

Brukt Arkivet

Besøkt
Arkivdagen

Ja del 2

Nei del 2

I alt

Ja del 1

26

8

34

Nei del 1

13

111

124

I alt del 1

39

119

158

+/- netto

5
Ja del 2

Nei del 2

I alt

Ja del 1

29

8

37

Nei del 1

18

103

121

I alt del 1

47

111

158

+/- netto

10
Ja del 2

Nei del 2

I alt

Ja del 1

6

10

16

Nei del 1

4

138

142

I alt del 1

10

148

158

+/- netto

-6
Byggere del 2 Publik del 2

I alt

Brukergrupper: Byggere del 1
Byggere eller
Publik del 1
Publikum
I alt del 1

47

14

61

19

78

97

66

92

158

+/- netto

5
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Vedlegg 4:
”Arkivinteresserte”: Medlemskap i DSSV, Historielag og Andre lag etter
ulike bakgrunnskjennetegn. (n=145 / vektet)
DSSV Historielag Andre lag
I alt
29 %
14 %
17 %
Type bruker

DSSV

Historielag

Andre lag

Alle Byggere

22 %

23 %

41 %

Publikum Spontan

38 %

17 %

14 %

Publikum m/Støtte
Kjønn

Mann
Kvinne

Alder

Er du…

Kommune

Region

Sentrum/Omland

Utdanning

23 %

11 %

11 %

DSSV

Historielag

Andre lag

32 %

15 %

24 %

26 %

13 %

10 %

DSSV

Historielag

Andre lag

18-39

20 %

0%

11 %

40-54

31 %

6%

9%

55-66

27 %

16 %

17 %

Over 66

40 %

43 %

35 %

DSSV

Historielag

Andre lag

oppvokst i regionen

25 %

16 %

18 %

flyttet til regionen

37 %

11 %

14 %

DSSV

Historielag

Andre lag

Lillehammer

42 %

13 %

18 %

Øyer

8%

19 %

25 %

Gausdal

4%

15 %

15 %

Ringebu

0%

8%

18 %

Sør-Fron

0%

22 %

15 %

Nord-Fron

11 %

22 %

0%

DSSV

Historielag

Andre lag

Region Lillehammer

35 %

14 %

19 %

Midt-Gudbrandsdal

5%

18 %

10 %

DSSV

Historielag

Andre lag

Lhmr kommune

42 %

13 %

18 %

Øvrige kommuner

5%

18 %

15 %

DSSV

Historielag

Andre lag

Grunnskole

0%

6%

0%

Videregående

15 %

13 %

8%

Høgsk/Uni 1-3 år

35 %

20 %

16 %

Høgsk/Uni 4 år +

45 %

9%

19 %

Annen utdanning

5%

29 %

40 %

Ubesvart

0%

0%

0%
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Vedlegg 5:
OAM. Markedsundersøkelse del 2. Ros og ris. Svar på åpne spørsmål.
Er det forhold ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen du er tilfreds med og ønsker å gi ros for?
Stemmer fra Lillehammer-regionen:
 Aktivt og utadrettet arkiv
 Arbeider for å skaffe økt offentlig interesse for arkivene og hva som er mulig å finne der.
 Denne undersøkelsen og fokus på Opplandsarkivet. Jeg er inspirert til å finne ut mer, og
om hvordan jeg kan bruke Opplandsarkivet.
 Dere er flinke
 Et aktivt arkiv, god til å markedsføre seg. Godt drevet.
 Flott at det finnes et arkiv som kan hjelpe når f.eks. en skal skrive oppgaver/forske/søke
info om slekt og hjemsted. Synes det burde være m
 God service, stor vilje til å hjelpe den lite kyndige
 Har brukt det for lite til å gi kommentar
 Har ikke vært aktiv bruker, men mener jo at det er viktig å ta vare på for ettertiden.
 Har vært fornøyd, men har egentlig ikke brukt det så veldig mye
 Hele Maihaugen området er jo så vakkert og fredelig; en helsebot å vandre der.
 Hjelpsomme
 Hyggelige og hjelpsomme ansatte.
 Ingen spesiell kommentar, men det er viktig at historiske og nyere tids opplysninger tas
vare på.
 Interesse, åpenhet, formidlingsglede, vidsyn
 Jeg mener det er betydningsfullt at arkivet tar imot foreningsarkiver.
 Marit Hosar er en fin representant for Opplandsarkivet
 Utbredt utstillings- og aktivitetstilbud.
 det ligger strategisk til i byen. Hjelpsomme ansatte.
 Åpningstid på ettermiddag
Stemmer fra Midt-Gudbrandsdalen:
 Aktive!
 Det er en plass hvor man kan søke proff. hjelp og veileding i.f.b. undersøkelser av arkivert
temaer.
 Er koselig å stikke innom når en er der
 God service
 Har aldri vært det
 Har ikke direkte hatt kontakt, men moren min har alltid blitt enestående mottatt der av
hyggelige og hjelpsomme tilsatte da hun levde.
 Oversiktlig og fin.
 Var lette å kommunisere med i forbindelse med papirer vi lette etter, som var innlevert
uten at vi visste det
 kjenner for lite til det.
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Vedlegg 5 (forts):
Er det derimot forhold ved Opplandsarkivet avd. Maihaugen du savner eller ønsker forbedret?
Stemmer fra Lillehammer-regionen:
 Arkivet bør være mer "synlig", slik at det blir mer verdsatt som ressurs for allmennheten.
En brosjyre en gang i året til alle husstander?
 Bedre markedsføring / informasjon om arkivet
 Gjør arkivet mer pålitelig og troverdig
 Jeg merker meg at det er mange områder som er fremmed og ukjent for meg ved
Maihaugens virksomhet. Siden jeg er et alminnelig opplyst menneske
 Markedsføring av Opplandsarkivet. Hva kan det benyttes til? Er ukjent for de fleste
 Mer info
 Mer synlige ut mot skolene?
 Migrasjon
 Større lokaler, gode leseplasser, større bibliotek
 Utadrettet virksomhet mht avlevering, hva og hvordan, omfang av f.eks bedriftsarkiv.
Stemmer fra Midt-Gudbrandsdalen:
 Betre pedagogisk tilrettelegging på data.
 Det koster for mye å låne bilder
 Noe mer orientering om hva som foregår innen arkivets vegger. Arranger møter i de lokale
historielag
Er det forhold omkring Opplandsarkivet avd. Maihaugen vi fortsatt ikke har kommet inn på og
som du ønsker å kommentere?
Stemmer fra Lillehammer-regionen:
 Det er kanskje ikke alltid like lett å komme til info som bør bevares for ettertiden. For
mange år siden var jeg med på å brenne opplysninger
 Er fornøyd slik det er
 Jeg har brukt mye arkivet på Hamar, det er mer å stole på
 Markedsføringen
 Vet ikke nok om arkivet.
 Ønsker mer generell informasjon om hva Opplandsarkivet står for og hvorledes arkivet kan
brukes
Stemmer fra Midt-Gudbrandsdalen:
 Foreningen bør oppfordres til å levere sine protokoller da det ligger protokoller bortover
hele bygda og det er vanskelig å spore opp
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En grunnleggende undersøkelse om Opplandsarkivet avd. Maihaugen (OAM), dets
gjennomslagskraft og brukere. Etter 30 års drift, en fortsatt ung institusjon, har
OAM oppnådd en betydelig forankring i sitt nedslagsfelt, de seks kommunene i
Lillehammerregionene og Midt-Gudbrandsdalen. Av hele den voksne befolkningen i
regionen er det hele 27% som kjenner til OAM, langt større andeler enn de to andre
regionale arkivene, fylkesarkivet i Oppland (8%) og Statsarkivet på Hamar (7%).
I denne arkivinteresserte delen av befolkningen er det identifisert ytterligere tre
undergrupper (arkivbyggerne, det bevisste publikum og det tilfeldige publikum).
Kunnskap om disse er viktig for OAMs kommunikasjon med gruppene, da deres
motiver for å bruke/følge OAM vil være forskjellige.
Ett interessant funn er at de mest aktive og bevisste brukerne/følgerne er høyt
utdannet, jobber i akademiske yrker og er aktive i samfunnslivet generelt i langt
større grad enn den jevne befolkningen.
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