
”På fantasiens barrikader” 

Drammen byarkiv og arbeidet med Triztan 

Vindtorns personarkiv 

 
6. norske arkivmøte, Ålesund 18. april 2013 



Drammen byarkiv 

- Kommunearkiv 1987-1992 

- Byarkiv opprettet 1.1.2007 

- Ca. 4000 hm arkiver i depot 

- Er et ”totalarkiv” for kommunen 
- Moderne arkiver (1) 

- Historiske arkiver og depot (2) 

- Dokumentsenter (7) 

- Grafisk senter (3) 

- Prosjektarbeid (3) 

- Formidling (1) 

- Ledelse (1) 

- Administrativt underlagt en 

virksomhet for fellestjenester 

- Lesesal og depot to steder i 

Drammen sentrum 

 





Triztan Gyldenløwe Vindtorn   

- Født  Kjell Erik Hafnor Larsen i Drammen 1942, død mars 2009 

- Utdannet tekstiltekniker fra Sverige og Storbritannia 

- Jobb i tekstilbransjen, som sjømann og lystekniker på teater 

- Debuterte i 1970 med diktsamlingen ”Sentrifuge” 

- Utga til sammen 30 diktsamlinger frem til 2008 

- Oversatt til en rekke språk, utallige opptredener i inn- og utland  

- Billedkunster og performance-artist 

- Medlem i ”Stuntpoetene” 

- Kjent for sine fargerike sceneopptredener og klesstil 

- Mottok flere store kulturpriser 

- En av de store norske kulturpersonlighetene  de siste 25 åra 

- Drammenser og bypatriot på sin hals  

 

 

 



Vindtorn-arkivet 

- Ordnet i perioden september 2009-2011 

- Utklippsarkiv ordnet 2012-2013 

- Består også av klær og gjenstander 

- Spleiselag med Drammensbiblioteket og virksomhet kultur 

- Arkivet var stort sett kaos, mye tid medgikk til å få oversikt 

- Samarbeid med Nasjonalbibliotekets håndskriftsavdeling 

- 70 timer med lyd- og bildemateriale, alt er digitalisert 

- Omfang på 5 hm papirarkiver, registrert i arkivportalen 

 

- Utstilling på Drammensbiblioteket oktober 2011 

- Minneutstilling på Drammen rådhus juli 2012 

 

 

 

  





















Utfordringer, avveininger og gleder  

- Familien var svært bevisst på lokal tilknytning 

- Manglende kompetanse på lyrikk og Vindtorn 

- Kjendis-faktoren og oppmerksomhet rundt arkivet 

- Stort antall gjenstander og en mengde klær 

- Formidling av Vindtornarkivet 

- Vindtorn som identitetsbygger for byarkivet 
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