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For 25 år siden..... 

Sendte jeg mitt første 

innsynskrav til et

offentlig arkiv.

Kommunaldepartementet: 

En Riksrevisjonsrapport

om pengebruken til 

universitetsdir Kjell Stahl.

Ble starten på mitt liv som journalist….

1. Jeg fikk vikariat i NRK Dagsnytt (12)

2. Fast jobb i Aftenposten

3. Råd til kjøpe et hus

4. Og dermed ville kona endelig lage barn
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Jeg sier til barna mine at de kanskje ikke ville vært født hvis ikke 

pappaen deres fant så mye rart i arkivene…. 

«Pappa har skikkelig dårlig humor», svarer min yngste datter.
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I dag er jeg en stormisbruker av arkiver…

Ber om innsyn i ca 3000 saker i året for Aftenposten.

Mål: Finne nyheter for Aftenposten setter dagsorden.

Prøver å finne saker og historier som forteller leserne, 

lytterne og seerne noe de ikke vet – og som de ikke 

ville få vite hvis ikke Aftenposten fantes.

Vise frem beslutningsprosesser – før beslutningen er 

fattet.

Sette dagsorden – for lesere, for samfunnet, for 

politikere, selskaper og organisasjoner.
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Livet i arkivet: «Trættende og aandssløvende»

Regjeringen vurderte livet i departementskontorene som farlig 

for «vedkommendes sinnstilstand» - i 1850. 

Kilde:HK Steffens, 1914: Den norske centraladministrasjonshistorie 1814-1914.
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Selv ser jeg på arkivgraving som å fiske..

• Vær tålmodig!

• Hvor biter fisken?

• Hold humøret!

Arkivåret 2012



Hvorfor leter jeg i arkivene hver uke?

1) Ny offentlighetslov gav flere nye rettigheter – men 
fortsatt ukjent for de fleste journalister og offentlige 
ansatte…
6 av 10 journalister har aldri brukt loven.

2)    www.oep.no er mitt viktigste verktøy for å følge med 
på hva som skjer i staten.
3)    Norsk forvaltning er i verdenstoppen – selv svenskene 
er imponert over OEP.  Et norsk demokrativerktøy i 
verdensklasse!



Og når jeg finner en stor sak i arkivet…..

• Så føler jeg meg som katta vår da han fanget en and!
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Et godt arkivår….

• Mange saker som viser at 

arkivene har en svært viktig 

samfunnsrolle.

• Slektsgransker-bølgen fortsetter

• Arkivmeldingen.

• Digitaliseringen ruller videre. 

MEN:

I 2013 går fortsatt det meste papir.

Store deler av vår digitale historie 

er allerede tapt.

Manglende arkivering, journalføring 

– ikke bare et arkivproblem, men 

ett demokratiproblem og et 

rettssikkerhetsproblem.
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Vi journalister gir arkivene mer å gjøre

Viser antall krav om innsyn i elektroniske postjournaler 

I 2010 kom OEP – offentlig elektronisk postjournal

Flere leverandører – 39 etater i 2009, 77 i 2010 og 111 

i 2012. 
Arkivåret 2012
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Ventet i 400 000 dager på svar

• Kraftig vekst i antall 

brukere – fra ca 100 

daglig, til 1200 

daglig i oktober 

2012.

• Akkurat nå: kraftig 

tilbakegang.

• Hittil i år: ca. 600 

brukere daglig.

• Tar i snitt to dager
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Hvem bruker retten til innsyn?
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Kunsten å sladde

Hvordan føles det å sitte å sladde historien?
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Kunsten å lage en dårlig brevtittel…

Avsender:  Helse – og omsorgsdepartementet 2011/4135

Sak: Innspill  Unntaksgrunnlag:15.1.

Avsender: Justisdepartementet                                2011/4135

Sak: Foreløpig oppsummering av innspill fra underliggende virksomheter og 

departementene Unntaksgrunnlag:15.1.

Avsender   : Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet  Sak: Forespørsel 

om innspill         2012/5861             Par.15.1.

Avsender: Forsvarsdepartementet

Sak: Avskjermet – Avskjermet          2013/00268            Par. 15.1.

Avsender: Arbeidsdepartementet

Sak: Sosialpolitiske tiltak   2013/1147                      Par. 14.1.

Avsender: Arbeidsdepartementet

Sak: Forarbeid og vurderinger 2011/2349 Par. 14.1.
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Andre utfordringer jeg møter daglig i 
offentlige arkiver…

1) Automatisert hemmelighold – ofte skjer 
avslagene nærmest automatisk….

2) Mange bomskudd Bestiller  en del saker som 
viser seg å være noe helt annet enn de trodde.

3) Tidsbruk – risikerer å bruke for mye tid på feil 
saker.

4) Søker ikke smart nok – ca tre av fire søker 
bare ”enkeltsøk”. Etater mellom A og E.



Den viktigste «arkivsaken» i 2012: 22. juli

«Politi kom raskt på plass»
Statsminister Jens Stoltenberg, 8.08.2011

«En formidabel innsats»
Justisminister Knut Storberget 27.7.2011

Skup 2013 - Blålysene ved Utvika



…jakten på svar

Skup 2013 - Blålysene ved Utvika

”

Hvilke kilder hadde vi? 

Og hvilken rolle spilte arkivene da vi prøvde forstå hva 
som gikk galt?

”Jeg håper dere kan hjelpe meg med å finne ut av 
denne tidslinjen, da jeg ikke klarer det på egen 
hånd og ikke vet noe annet sted å henvende 
meg.”        Epost fra en søster



«Vårt svar er mer demokrati, mer åpenhet»

• Departementene avslo 

innsynskrav 13 000 

ganger  i 2012.

• Selv får jeg nei om lag 5 

ganger om dagen.
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De viktigste skriftlige kildene i 22. juli

• 14, 2 GB fordelt på 2000 filer på 
30 mapper

• Dokumenter fra 22. 
julikommisjonen: 290 MB 
fordelt på 540 filer

• Lekkede politidokumenter: 1 
GB

• OEP: 200 mb

• Backup av arkivet
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Eks: Den lekkede psykiatri-rapporten

• Hva er GAF-F?

• Hva er GAF-S?

• Hva er S 2?

• Hva er SCID?

• Hva er MINI 

pluss?
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Det er farlig å la oss amatører lese 

saksdokumenter…. 

• Er det en paranoid 

vrangforestilling at 

«historien om invasjonen 

av Serbia er forvrengt i 

media»?

• Hvor ofte bruker sier du 

«vi» i stedet for «jeg»?
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En sak som aldri skulle vært skrevet
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Arkivet er starten – så begynner jobben 

• Det vi mangler i ressurser, prøver vi å ta vi igjen i fri 

kreativitet
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Koble fakta. Dokumentanalyse

• 8. januar 2012

• Hvordan startet saken: 
politidokumenter/

• pårørende.

• Kilder: 
politidokumenter/anony
me kilder.
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Eks: I 22. juli-kommisjonens arkiv fant vi     

tidslinjen fra Oslo pd
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De viktigste 22. juli-kildene

Viser hvor vi fikk ideene til de 

viktigste 22.juli-sakene

OEP, politidokumentene og 22. 

juli-kommisjonens arkiv 

Arkivåret 2012
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Når etatene og statsrådene stengte 

dørene, må vi bruke andre metoder

• Excel-b

• Etterlatte måtte selv, ved hjelp 

av oss, prøve å finne ut hva 

som skjedde med deres barn

• Dokumenterte at minst 20 ble 

drept etter 18.15 – og at hvert 

minutt med forsinkelser kostet 

liv.
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Hemmelighold økte byrden til de etterlatte
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Mediene har også en jobb 

• Flere ganger var 

kommisjonen 

avhengige av 

sakene vi lagde.

• Pressen spilte en 

viktig rolle – til tross 

for hemmelighold.
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Litt arkivteori – og et spark til Riksarkivet

Jørgen Marthinsen ga ut boken «Arkivteori – en 

innføring». Dette ble omtalt ett sted:

Svelvikposten 

«Innenfor arkivsektoren har vi uendeligheter av skrevne 

og uskrevne regler, lover og prinsipper».

En hovedregel: 

Det er bedre å hemmeligholde litt for mye enn litt for lite.

Vokter-mentaliteten.
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Årets arkivplask 

12 august 2012 ble arkivet til 

kommisjonen kjørt til Riksarkivet.

Riksarkivet sa nei, og viste til at:

a)forklaringene til for eks Storberget er 

"ikke er utarbeidet med sikte på 

offentliggjøring, og kan ikke anses som 

fullstendige".

b)«Etter vårt syn vil referatene isolert 

sett kunne bli misvisende, særlig når de 

ikke ses i sammenheng med andre 

opplysninger som kommisjonen har hatt 

tilgang til".

c) Offentliggjøring «vil trolig kunne gjøre 

arbeidet vanskeligere for 

granskingskommisjoner senere, ved at 

aktuelle personer og organer vil kunne 

vegre seg for å snakke åpent og ærlig 

og dele viktig informasjon». 
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Dagen etter snur Huitfeldt….

«Mitt utgangspunkt er at 

allmennheten bør få innsyn i 

referatene til nåværende og 

tidligere regjeringsmedlemmer 

med noen begrensninger, 

blant annet for gradert 

informasjon»

Kulturminister Anniken 

Huitfeldt.

Men fortsatt var forklaringene

til alle embetsmenn u off..
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9 dager senere…

• «Kulturdepartementet opprettholder 

avslaget på begjæring om innsyn i 

referater fra intervjuene med personer i 

embetsverket. Intervjuene med disse 

anses som interne dokumenter, jf. 

offentleglova § 14, første ledd». 

• «Departementet har ikke funnet at det er 

grunnlag for å praktisere hel eller delvis 

meroffentlighet, og opprettholder 

Riksarkivarens avslag på krav om 

innsyn».

• Aftenposten fortsetter kampanjen…..

• Til slutt krever Stortingets kontrollkomite 

innsyn – og Tajik snur igjen.
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Hadde Riksarkivet fått viljen, ville disse 

sakene ikke vært laget…

Og fortsatt er 2 av 3 forklaringer hemmelige…..
Arkivåret 2012



Arkivene topp 20 – innsynssaker (OEP)
SUM 201459

Arbeidstilsynet 11608

Justis- og beredskapsdepartementet 7022

Utenriksdepartementet 6137

Kulturdepartementet 5688

Fylkesmannen i Hordaland 5576

Olje- og energidepartementet 4911

Klima- og forurensningsdirektoratet 4649

Politidirektoratet 4534

Helse- og omsorgsdepartementet 4493

Fylkesmannen i Oslo og Akershus 4442

Fylkesmannen i Troms 4175

Miljøverndepartementet 4050

Norges vassdrags- og energidirektorat 3888

Samferdselsdepartementet 3885

Fiskeridirektoratet 3709

Fylkesmannen i Nordland 3691

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 3593

Lotteri- og stiftelsestilsynet 3392

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet 3355

Helsedirektoratet 3346

Arkivåret 2012



Arkivene med minst saker (OEP)

Nasjonalt folkehelseinstitutt 281

Departementenes servicesenter 263

Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk 245

Norges forskningsråd 233

Nasjonalbiblioteket 221

Senter for internasjonalisering av utdanning 191

Konkurransetilsynet 175

Reindriftsforvaltningen 172

Norges geologiske undersøkelse 151

Forsvarsbygg 146

Utlendingsnemnda 145

Kunst i offentlige rom 114

Fredskorpset 92

Direktoratet for økonomistyring 74

Statens innkrevingssentral 56

Kompetansesenter for distriktsutvikling 49

Statens arbeidsmiljøinstitutt 32

Garanti-instituttet for eksportkreditt 29

Statens lånekasse for utdanning 22

Norsk Akkreditering 9
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Et eksempel på en arkiv-historie

Historien om fange 8295 i Kristiania botsfengsel, Godin

Arkivåret 2012



Hvordan startet saken?

• Bladde gjennom en NOU, som brukte bilder fra utstillingen 

«Maktens bilder» i regi av Norsk rettsmuseum i Trondheim.

• Spm: Kan jeg klare å tak i noen av etterkommerne?

• La igjen navn og nummer hos arkivet i Norsk rettsmuseum – hvis 

noen etterkommere tok kontakt, skulle de spørre om de var 

interessert i kontakt med Aftenposten.

• Fikk kontakt etter en måned – med Kai-Samuel Vigart.

• Uten svært god service  fra arkivet– langt ut over det jeg ellers er 

vant med - hadde saken aldri blitt til.

• Denne våren samles 1000 etterkommere av Godins familie til 

slektsstevne.
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Leseranalyse: Omstreiferen

Observasjon

3. mest leste saken i A-magasinet det året. 84 % så på, 68 % 

leste hele saken. 



I  . .

1 Gigabyte = 1 
billion bytes
en  A-4 kasse med 
sand

1 Terabyte =
1 trillion bytes
en sandkasse på ca
5 kvm og en fot dyp

1 Petabyte =
1,000 terabytes
en sandstrand på
1,2 km

Big data: Hvis ett sandkorn er en byte 
med informasjon…..

1 Megabyte =

1 million bytes =

en teskje med sand
1 Zettabyte =
1,000 exabytes
samme strand – langs
hele USAs kyst

1 Exabyte =
1,000 petabytes
en sandstrand fra Maine til 
North Carolina

1 Yottabyte =
1,000 zetabytes (24 Zeroes)
nok info til å begrave hele
USA under 296 fot med sand.

Og når vi snakker om
kommunikasjon kan du 
gange alt med åtte!

(1 Byte = 8 Bits)



902.4 PB –Størrelsen på
YouTube

6.9  milliarder mennesker,  4.3 milliarder
mobiltelefeoner

1 Billion PCs and Laptops

100 millioner gb – størrelsen på Googles index

187 dollar i sekundet – kjøp på Ebay Outage

800 Million Facebook-brukere

1  milliarder Tweets i uken i 2011

Allerede i 2008 passere Google 1 trillion  Urls

6,939  tweets per sekund i Japen etter nyttår 2011

460,000 Nye Twitter-kontoer hver dag

152 millioner internett-bloggeret
Blogs

294 milliarder- e-mail hver dag

107 trillioner eposter sendt I 2010

282 Million – Internet websider

30 milliarder saker/bilder m.m. delt
på Facebook hver måned

1.98 milliarder internett-
brukere



BIG DATA – hvor står arkivene?

• Enormt potensiale – de 

som utnytter dette beste 

vil vinne neste 

«informasjonskrigen».

• Jakten på «killer apps» 

• Penger, makt, demokrati, 

overvåking og styring.

• Vær forberedt: Nå vil vi ha 

metadataene deres!

• Paragraf 9: «gi meg dine 

data-paragrafen» 

• Dere må:

1) Øke datafangsten 

2) Gjøre bruk av metadata 

enklere
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Vi trenger mer som dette…

• Gjør flere data tilgjenglig

• Se mulighetene

• Utfordringer:

Må prøve og feil.

Utviklingskostnader.

Finne de gode ideene – og 

sette dem ut i live.

Arkivåret 2012









Søk på Aftenposten i GoogleNews

1528 engelskspråklige nyhetssteder siterte 
Aftenposten-saken om Coca Cola, bestikkelser og 
Gaza.



Hvordan Iran prøver å lage a-bomben

Irans hemmelige nettverk av 350 selskaper i 30 land – og historien om 
hvordan de kjøper deler, råvarer og utstyr som kan brukes til å lage 
en atombombe
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Arkivutfordringene

Det går alt for sakte å fortsette digitaliseringen av arkivene.
Eks 1: Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: Systemet for Elektronisk dokumentutveksling mellom 

sak og arkivsystemer med elektronisk signering og kryptering.

Eks 2: Difis forslag om å gjøre gjøre offentlige dokumenter elektronisk tilgjengelige i OEP.

Mange digitale reformer de siste årene – men problemet er det 

samme – systemene snakker ikke sammen, løsningene er ikke 

helhetlige.

De «privatiserte» arkivene: eks Midt-Østen forhandler Terje Rød-

Larsen, som så sent som i fjor nektet å gi ut materiale til Uds arkiv.
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En datahistorie fra 2013

Det tar 80 dager fra du dør – til 

sykehuset eller NAV får vite det.

1.Legen dødsattest på 

gjennomslagspapir – 5 kopier.

2. Sender brev på papir til 

tingrett/lagmannsrett.

3.Tingretten sender «melding om 

dødsfall» til folkeregisteret-papir.

4.Folkeregisteret sjekker, legger 

inn i personalia.

Tidsbruk: ca 12-20 min.

Men etter 18 dager er 20 % av 

alle dødsfall ikke registrert.

Slik vil det fortsatt være i 2018. 
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Takk for meg!

Per.anders.johansen@aftenposten.no

97 54 03 45
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