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Myndighetene vedtok flere store skolereformer på 1950- og 60-tallet. Kommunene fikk
Her ser vi åpningen av Birkelund skole i 1964. Stinta skolemusikkorps spiller.

I år er det 20 år siden et sam-
arbeid i av de sjeldne ble eta-
blert her i fylket. Det er en
ukjent suksess som i det stille
leverer tjenester som angår
oss alle.

En godt bevart he mm

Enkelte ting bare ruller og går uten så
mye oppstuss: Kraftturbinen som
summer der inne i fjellet. Bonden som
sår en vårdag for at vi skal få mat på
bordet. Sjåføren som leverer varer til
forretningen i byen en tidlig morgen.
Vi tar det som en selvfølge og tenker
lite over det. Men den dagen de er bor-
te, erkjenner vi hvor livsviktige de er.

Det er mange slike små og store
tannhjul i vårt kompliserte samfunns-
maskineri. Noen av dem foregår i det
skjulte og få kjenner til dem. Men de
er likevel uhyre viktige. Jeg skal i dag
fortelle om en slik umerkelig kompo-
nent. For i skyggen av alt vi gjør og
produserer, strømmer det kontinuerlig
ut nytt historisk kildemateriale. Det
akkumuleres i offentlige saksmapper,
i vedtaksprotokoller, i samtalelogger
og i dataregistre. Vi kan kalle denne
lille, men uhyre viktige komponenten
dokumentarkivet.

Velferdsutvikling uten sidestykke. Norge
har vært igjennom en umåtelig vel-
ferdsutvikling siden siste krig. I 1945
var Norge et av Europas fattigiste land,
folk manglet det meste. Fra nødsår og
depresjon på 1930-tallet, gikk Norge
rett inn i okkupasjonsår der Tyskland

omprioriterte det meste i retning av
krigsindustri. Det som skjedde de på-
følgende tiår, og som endte opp i en om-
fattende oppbygging av et moderne in-
dustrisamfunn med en omfattende
velferdsstat, er en utvikling uten side-
stykke i Norgeshistorien.

Et kjennetegn ved utviklingen i pe-
rioden 1945–2000 var at offentlig sek-
tor ekspanderte kraftig. Utviklingen
skjedde dels innen offentlig tjeneste-
produksjon som helsetjeneste, skole
og samferdsel, men også byråkrati og
administrasjon este ut. Mange har
vært kritiske til denne store veksten,
og har ment at den tok
«kvelertak» på privat
sektors verdiskapning.
Men mange vil hevde at
en moderne, demokratisk
stat, som på et vis er
gjennomregulert av lover
og reguleringer, på en
paradoksal måte også gir
forutsigbarhet og likebe-
handling av folk, og på
sitt beste kan være gan-
ske så effektiv. Forvalt-
ningsloven og offentlig-
hetsloven er to gode eksempler på lo-
ver som gir deg og meg rett til innsyn

i det offentlige maktapparatet. Vek-
sten i offentlig sektor i
denne perioden kom
både som et resultat
av behovene som opp-
sto i et stadig mer
komplisert samfunns-
maskineri, men den
var også en forutset-
ning for utviklingen av
det moderne Norge.

Kommunene vokser. I
Aust-Agder så vi sam-
me utvikling i perio-

den: sykehuset i Arendal ble kraftig
utbygd, fylkesmannen og ikke minst

fylkeskommunen fikk nye oppgaver
knyttet til samferdsel, videregående
skoler og miljøvern. Men de som kan-
skje opplevde den sterkeste veksten,
relativt sett, var kommunene. I 1945
var kommunene her i fylket små, både
geografisk og organisatorisk. De hadde
også en mye mer begrenset tjenesteyt-
ing enn i dag. På 1940-tallet utgjorde
2–3 ansatte hele kommuneadministra-
sjonen i en landkommune! Gjerne be-
grenset til en formannskapssekretær og
en kommunekasserer. I tillegg kom
ordføreren som i beste fall fikk litt mø-
tegodtgjørelse. Men i løpet av relativt
kort tid skulle denne situasjonen endre
seg radikalt. På 1990-tallet hadde kom-

Aust- Agder og Arendal sykehus (nå: Sørlandet sykehus Arendal) ble bygd av Nedenes
amtsting (fylkesting) i 1920. Sykehuset ble utvidet i flere omganger i takt med utviklin-
gen i de offentlige sykehustjenestene. Særlig var veksten stor på 1980- og 1990-tallet.
Her er et flyfoto som viser sykehusområdet i 1952.

FOTOGRAF: UKJENT/FOTO: AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV

På 1940-tallet
utgjorde 2-3 an-
satte hele kom-
muneadminis-
trasjonen i en
landkommune
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l Annenhver fredag vil historikere i Agder
skrive om aktuelle saker i et historisk lys.
Spalten er et samarbeid mellom Den nor-
ske historiske forening (HIFO), avd. Agder
og Agderposten.
l Gjennom en slik spaltestafett vil histori-
kere i ulike stillinger og med ulik yrkeser-
faring betrakte Agder, Norge og verden ut
fra sitt profesjonelle ståsted.
l Har du tips og ideer kontakt oss på e-
post: thomas.hagen@stifetlsen-arkivet.no
eller redaksjonen@agderposten.no

I et historisk lys

FAKTA

oppdraget med å sette dem ut i livet. I 1959 ble 7-årig skole obligatorisk for alle barn. Utover på 1960-tallet ble det gradvis innført 9-årig skole i Norge, og ble obligatorisk i 1969.
FOTO: AGDERPOSTENS SAMLING/AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV

e mmelighet

muneadministrasjonene vokst seg så
store at de mange steder var den stør-
ste arbeidsplassen i området.

37 kommuner i Aust-Agder i 1945. I 1946
var det 37 kommuner i Aust-Agder
med 2018 innbyggere hver. Gjennom
kommunesammenslåinger på 1960-
og 1990-tallet ble tallet redusert til 15.
Men samtidig økte kommunenes
«oppgaveportefølje». Særlig innen pri-
mærhelsetjenesten, eldreomsorg og
oppvekst (barnevern og skole), ble det
bygd opp et omfattende kommunalt
tjenestetilbud. Stortinget vedtok også
en rekke rettighetslover på 1970- og
80-tallet innenfor undervisning og

helse, som ga innbyggerne rettigheter,
med tilsvarende plikt for kommunene
til å levere slike tjenester til sine inn-
byggere. Alt i alt fikk kommunene
mange flere oppgaver og et mye større
ansvar i denne perioden. Og når det
offentlig fikk alle disse oppgavene, og
ble satt til å forvalte en så stor del av
samfunnets felleskapital, måtte det
dokumenteres på skikkelig vis. Det var
kravet fra myndighetene. «Papirmøl-
la» våknet for alvor til live på 1980- og
1990-tallet.

Dokumentberget blir til. Og hva er den-
ne «papirmølla»? Jo, det er arkiver,
små og store mapper og permer med

vedtaksbrev i den vanskelige barne-
vernssaken, godkjente reguleringspla-
ner for byggefeltet, kjøpekontrakter,
legejournaler, karakterprotokoller fra
skolen, møtereferater osv. osv. Arki-
vene blir en dokumentasjon på og er et
bevis på hva den de offentlige konto-
rene gjorde (og ikke gjorde) i den sa-
ken som angår nettopp deg, eller byg-
da du bor i. Så kan noen hevde: Dette
er bare gamle papirer fra mange år
tilbake, halvveis glemt. Ikke lenger ak-
tuelt. Hvorfor skal vi bruke tid og pen-
ger på det. Slik kan man på en overfla-
disk måte betrakte arkivene.


