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Fylkesmannens hilsen i forbindelse med utdeling av Kongens 

fortjenstmedalje til tidligere statsarkivar Per-Øivind Sandberg 

 

Jeg er kommet hit i dag, på vegne av Kongen for å hedre deg, Per-Øivind 

Sandberg for ditt samfunnsengasjement og din utrettelige innsats gjennom 

mange år for å spre kunnskap og forståelse for vår lokale og regionale historie 

her i Hamarregionen og i Innlandet for øvrig. 

 

Jeg vil nå gi forsamlingen et lite innblikk i noe av det du har drevet med: 

 

Per Øyvind har arbeidet i Statsarkivet i hele sitt yrkesaktive liv, fra 1971 til han 

gikk av med pensjon i 2010. Han har også forelest og vært sensor i historie ved 

universitetene i Oslo og Trondheim og undervist ved Hamar Katedralskole. 

 

Sandberg har i en årrekke innehatt ulike verv innenfor sitt fag/interesseområde. 

Jeg kan nevne noen; han har vært Riksantikvarens representant i styret for Norsk 

lokalhistorisk institutt, leder og styremedlem i Hamar historielag, nestleder og 

medlem av Statskontrollen ved Norsk Tipping, leder av Statens kontrollkomite 

ved Norsk Rikstoto og vararepresentant til styret i Norsk Tipping. 

 

Per-Øivind Sandbergs frivillige arbeid er konsentrert rundt formidling av lokal og 

regional historie fra Hamar og innlandet. Han var delaktig i etableringen av 

Hamar historielag i 1994, og har i tillegg til sine styreverv i laget holdt utallige 

foredrag og vært forfatter/redaktør og bidragsyter til en rekke av historielagets 

årbøker. Han har også bidratt til årbøkene i historielag i regionen for øvrig. Han 

har i mange år ledet byvandringer med mange spennende temaer og han har 

alltid vist uvanlig imøtekommenhet ved forespørsler om foredrag eller kåserier 

Per Øivind har god dialog med yngre mennesker i Hamar, og stiller gjerne opp 

hvis ungdom ber om hjelp. 

 

I de siste årene har Per-Øivind Sandberg holdt regelmessige foredrag om de 

enkelte bydeler i Hamar. Disse foredragene, kalt «Nabolaget», har vært umåtelig 

populære og har bidratt til følelse av tilhørighet samtidig som de har brakt 

naboer sammen i sosialt fellesskap. Sandberg har også skrevet og redigert et 

stort antall artikler og bøker med temaer hentet fra lokale forhold.  

 

En viktig del av Per-Øivind Sandbergs frivillige virksomhet i de senere år har vært 

hans engasjement for lokalTV—stasjonen TVØst og serien om storgårder i 



Innlandet og serien om kirkebygg. Seriene har vært og er et ytterligere bidrag til 

å lære lokale og regionale innbyggere å kjenne sin historie og å skape identitet 

og tilhørighet for befolkningen i Innlandet. 

 

Jeg vil oppsummere slik: 

Kjære Per-Øivind – både i dine yrkesaktive år, og ikke minst etter oppnådd 

pensjonsalder har du vært en meget aktiv og etterspurt formidler av lokal og 

regional historie. Gjennom utallige foredrag, kåserier, byvandringer, bøker, 

artikler og innslag på lokal-TV har du gitt unge og gamle i Hamarregionen, og i 

innlandet for øvrig, kunnskap og forståelse for vår egen historie og derigjennom 

sterkere eierskap til lokalsamfunnet. Ditt engasjement har vært, og er fortsatt 

eksepsjonelt, og din evne til å formidle og vekke begeistring er høyt verdsatt. 
 

HM Kongen deler denne oppfatningen og har bestemt at du Per-Øivind Sandberg 

skal tildeles Kongens Fortjenstmedalje. Vi gratulerer! 

 

Det vil også i løpet av året komme en invitasjon til deg til mottakelse på Slottet. 

 
 
 
 
 
 


