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• Arkivfaglig teori og helhetlig 
samfunnsdokumentasjon 
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• Nasjonal strategi for privatarkivfeltet 
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Arkiv – en selektiv hukommelse 

7. norske arkivmøte 

 

Leirtavle fra Babylon.  
Kong Ashurbanipal. Røvede skatter i Pergamonmuseet.  

Aliou Cissokho spiller kora - tradert 

hukommelse  

Folketellinga i hyllene - skriftlig 

hukommelse 



Arkiv - privatarkiv 
Samdok/PRIV   

• Offentlige arkiv: arkiv fra stat, fylker og kommuner 

– Bevares 

• Privatarkiv: arkivlovens definisjon er negativ: ikke 
offentlige arkiv       

• Dvs. arkiv etter organisasjoner, bedrifter, 
institusjoner, enkeltpersoner     

– De fleste bevares ikke evig 

7. norske arkivmøte 



Arkivbevaringsteori 

• De teoretiske tilnærmingene har generelt tatt 
utgangspunkt i et faglig landskap der bakgrunnen har 
vært arkivinstitusjonenes samfunnsoppdrag, forstått 
som å bevare offentlige arkiv, jf. den norske 
arkivloven. 

• Hilary Jenkinson: bevaring av autentisk og upartisk 
dokumentasjon av arkivskaperens handlinger, 
Arkivaren en upartisk vokter av arkivene (1920-tallet) 

• Theodore R. Schellenberg vektla sekundærverdien til 
arkivene, innholdsverdien for forskere i framtida 
(1950-tallet)  
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Arkivbevaringsteori 

• Tyske arkivarer kritiserte hvordan bevaringsverdi 
bestemmes. (1950-60-tall) Hermann Meinert lanserte i 
stedet for negativ tilnærming det positive utvalgsprinsippet 
- å velge ut arkiv for bevaring. (1957) 

• Hans Booms: speile samfunnsverdier gjennom arkivskapers 
funksjoner og  bevare en allsidig samfunnsdokumentasjon 
på samfunnets egne premisser. Myndighetsinstitusjoners 
arkiv overvurderes på bekostning av mer uformelle 
samfunnsinstitusjoner. (1971, engelsk 1987, 1991-92) 

• Funksjonsbasert bevaringsmetodikk utvikla i Kanada fra 
slutten av 1980-åra. 
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Arkivbevaringsteori 

• Helen W. Samuels: behov for dokumentasjonsstrategier og 
sektordokumentasjonsplaner. Har forsøkt å utvikle en modell 
som omfatter bevaringsvurdering av både offentlige og 
private arkiv, samt andre dokumentasjonskilder. (1986) 

• Samuels / Cox: arkivarer må fokusere på full samfunns-
dokumentasjon, ikke bare på stykkevis evaluering av isolerte 
arkiv av historisk eller annen bevaringsverdi. (1988)  

• Terry Cook: For archivists, the paradigm shift requires moving 
away from identifying themselves as passive guardians of an 
inherited legacy to celebrating their role in actively shaping 
collective (or social) memory.   (2000) 
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Forskning og proaktivitet 
• Cox & Samuels: 

• Arkivarene må drive 
arkivforskning så de kan 
formulere en 
sammenhengende 
dokumentasjonsplan 

• Digital arkivering har tvunget 
arkivarprofesjonen til å forstå 
nødvendigheten av å gripe 
inn i dokumentforvaltningen 
- i danningen av disse 
arkivene - for å sikre at de 
bevares og kan brukes for 
ettertida.  
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”The critical act by archivists” 
- appraisal: bevaringsvurdering – Hva tar vi vare på? 

• Terry Cook: Appraisal is the critical act by archivists. Helen 
Samuels and Richard Cox have called it the archivist’s “first 
responsibility”, upon which everything else depends. As 
archivists appraise records, they are determining what the 
future will know about its past: who will have a continuing 
voice and who will be silenced. Archivists thereby co-create 
the archive.  
– (Cook, Terry (Ed.): Controlling the Past. Documenting Society and Institutions. Essays in 

Honor of Helen Willa Samuels. SAA 2011) 
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To hoveddiskurser i  
dagens arkivvitenskap – ikke skarpe skiller 

• David Bearman & den australske ”records continuum” fokuserer på 
arkivet som system og pa ̊ arkivets funksjon som 
– transaksjonsbevis  

– arkivarens oppgave blir å sikre dokumentasjonens autentisitet og integritet 

• Terry Cook, Verne Harris m fl - opptatt av å forsta ̊ arkiv som 
samfunnsfenomen  

• Harris, fokuset på transaksjonsbevis innsnevrer arkivbegrepet og 
arkivarbeidet og ekskluderer andre arkiveringsmåter  
– som ikke er dokumentasjon av transaksjoner, men arkiv som skapes for å 

dokumentere eller grunngi noe, skape varige minner eller lagre informasjon 
for seinere bruk.        

      (Valderhaug 2011, s. 70) 
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Arkiv - makt 

• Behov for åpenhet rundt arkivarenes valg av kriterier for 
bevaring og kassasjon:  
– Ingen politisk makt uten kontroll over arkivet eller hukommelsen. Effektiv 

demokratisering kan alltid måles ved dette vesentlige kriteriet: deltakelsen 
i og tilgangen til arkivet, dets oppbygning, og dets fortolkning.  
 (Derrida 1995)  

– Den maktutøvelsen arkivarer utøver ses best i utvelgelsesprosessen. 
Makta til det den franske filosofen Derrida kaller nedskrivning. Hvilke 
historier vil bli nedskrevet i arkivet og hvilke vil det ikke. 
Historiefortellerens makt er til sjuende og sist en politisk makt. Det er 
grunnen til at samfunnet i et demokrati må finne måter å gjøre arkivarer 
ansvarlige for sine utvelgelses-/kassasjonsavgjørelser på.   
 (Harris 2007)   
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Status - arkivloven   
• Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv som har monaleg 

kulturelt eller forskingsmessig verde eller som inneheld 
rettsleg eller viktig forvaltningsmessig dokumentasjon, slik at 
desse kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege for 
ettertida. 

• Formålsparagrafen skiller ikke mellom verdien av 
offentlige arkiv og privatarkiv  

• Men bestemmelsene retter seg i all hovedsak mot 
offentlige arkiv 

• Retningslinjer for arbeidet med privatarkiv 
(Riksarkivaren 1992 med virkning fra 10. april 2002) 

Samdok/PRIV   
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Statlig materiale 
46 % 

Kommunalt 
materiale 

30 % 

Privat materiale 
22 % 

Offentlig, ubestemt 
(i M, B, andre) 

2 % 

Status: 
Andel privat  
og offentlig 

arkiv- 
materiale 

 i hm. 
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Samdok/PRIV   

Arkivverket 
32 % 

(Fylkes)kommunale 
arkivinstitusjoner 

24 % 

Museer 
21 % 

Andre 
arkivinstitusjoner  

13 % 

Nasjonalbiblioteket, 
Stortingsarkivet 

6 % 

Bibliotek 
4 % 

 

Status 
Privatarkiv:  
fordeling  
Norges 
bestand 
av 
privatarkiv 
109 800 
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Status bevaring av digitale arkiv 

Samdok/PRIV   

Institusjonstype Uttrekk 

offentlig 

sektor 

Uttrekk 

privat 

sektor 

Arkivverket 

(Riksarkivet, Samisk 

arkiv og statsarkiva) 

1128 5 

(Fylkes)kommunale 

arkivinstitusjoner 

722 4 

Andre 

arkivinstitusjoner 

6 

Museer 1 

Bibliotek 0 

SUM  1850 16 
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Status - skjevheter 

• Fortsatt for store skjevheter i bevart materiale, både geografisk og 
mht typer av privatarkiv    

• Fortsatt for liten bredde i bevarte arkiv etter viktige nøkkelbedrifter 
og  «nye» næringer 

• Deler av det frivillige organisasjonslivet er svakt dekket 
Det er f eks bevart relativt lite arkivmateriale etter: 

–  lokale idrettsorganisasjoner 

– nyere tids nettverkspreget organisasjonsliv 

• Bevaring av digitalt skapte privatarkiv, er helt ubetydelig   

• Privatarkiv med rettighetsdokumentasjon er i liten grad sikra 
      Rapport, Kulturrådet 1. juli 2013 
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Målet for arkivpolitikken:  
helhetlig samfunnsdokumentasjon! 

• Sier politiske styringsdokumenter siden 1987 som 
omtaler arkiv, sist St.meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv 

• Statlige, kommunale og private arkiv er integrerte 
deler av samfunnets hukommelse 

• Men privat samfunnssektor er klart 
underrepresentert i det som er bevart  

• Privatarkiv er mindre tilgjengelig 

Samdok/PRIV   
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Oppdrag St.meld. 7 - SAMDOK 

• Oppdraget til RA fra arkivmeldinga: å konkretisere nivået for 
privatarkivarbeidet – presisering fra RA: en utredning i 
samarbeid i SAMDOK-arbeidet  
– Ferdig: 31.12.2014/19.01.2015 (oppgave 9 Samdok) En helhetlig 

samfunnshukommelse 
• https://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/SAMDOK/Om-SAMDOK-

arbeidet/Privatarkiv  

• På bakgrunn av dette har Riksarkivaren utviklet en ny strategi 
for privatarkivfeltet: 
http://www.arkivverket.no/arkivverket/Arkivutvikling/Privatarkivstrategi-2015-2020 

– Nyhetssak: https://arkivverket.no/arkivverket/Arkivverket/Om-
oss/Aktuelt/Nyhetsarkiv/Foerste-nasjonale-strategi-for-privatarkiv 

Samdok/PRIV   
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4 hovedutfordringer 
(Utredningen En helhetlig samfunnshukommelse 31.12.2014) 

• etterslepet på bevaring av papirarkiv (særlig 
bedriftsarkiv)   

• mangel på magasinplass for 
privatarkivmateriale    

• manglende bevaring av elektronisk skapte 
privatarkiv 

• å få utarbeidet regionale og nasjonale 
bevaringsplaner  

 

Samdok/PRIV   
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To hovedgrep må tas: 
 

Tydeligere oppgavefordeling, bedre samordning 
og systematisering av privatarkivarbeidet  

 

Tilførsel av flere ressurser til privatarkivfeltet 
samlet sett fra stat, fylker, kommuner og større 
tilførsel av privat kapital fra næringslivet 
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Strategi 2015 – 2020 i 8 punkter: 

 1) Revisjon av arkivlov og forskrift 

2) Hensiktsmessig ansvars- og oppgavefordeling 

3) Initiativ overfor næringslivet 

4) Koordinerings- og utviklingsoppgavene styrkes 

5) Stimulere regionale samlokaliseringstiltak 

6) Digitalt skapt privatarkivmateriale 

7) Økte midler til utviklingsarbeid 

8) Felles metodikk 

 

 

7. norske arkivmøte 

Samdok/PRIV  



1) Arkivlov og forskrift 

• Revisjon av arkivlov og forskrift slik at 
arkivlovens bestemmelser om privatarkiv 
styrkes.  

• Et mål i lovarbeidet: at det tilrettelegges for en god 
ansvarsdeling og samordning mellom 
forvaltningsnivåene (stat, fylke, kommune) 

• Riksarkivarens retningslinjer bør revideres og få 
status som forskrift. 
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2) Hensiktsmessig ansvars- og oppgavefordeling 

• Fylkeskoordinerende ledd gis mer avklarte oppgaver for 
planarbeid på privatarkivfeltet i tråd med fylkeskommunenes 
generelle rolle som planmyndighet (tas opp med KUD). 

• Arbeidsdeling statlige aktører (AV, NKR, NB) 

• Felles ABM-strategi på privatarkivfeltet, samme faglige 
standarder 

• AV driver sitt arbeid samordnet 

• Forsøksvirksomhet der både stat/fylke gir ressurser til 
koordineringsoppgaver 
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Fylkeskoordinerende ledd i privatarkivarbeidet 

• Hjemlet i Retningslinjer med hjemmel i arkivloven §14 - 
”nasjonalt system for bevaring av privatarkiver”  

• Prinsipp til grunn for privatarkivstrategien: nasjonal 
koordinering av RA, regional koordinering av de F.K. ledd 

• Utgangspunktet er at disse skal vitaliseres og styrkes 

• Plan- og bygningsloven – FK er regional planmyndighet 

• Evaluering av fylkeskoordinerende ledd fra RA, NKR, 1 
fylkesarkiv – spørreundersøkelse pluss dialogmøte 
• Hvem? Midler? Oppgaver? 

• De beste brukes som eksempler 
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3) Initiativ overfor næringslivet 

• Riksarkivaren tar et initiativ overfor NHO og 
bransjeorganisasjoner for å etablere en sentral 
avtale som kan stimulere til: 

– samarbeidsprosjekter 

– tilskudd av privat kapital  

– avtaler mellom private arkivskapere og ulike 
arkivinstitusjoner 

Samdok/PRIV   
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4) Koordinering og utvikling styrkes 

A) Høyere prioritering av privatarkiv i Arkivverket ved: 

• koordinering av nasjonale og fylkeskoordinerende institusjoner og 
styrking av fylkeskoordinerende institusjoner på privatarkivfeltet 

• utvikling av en nasjonal bevaringsplan for privatarkiv i Arkivverket i 
samspill med andre nasjonale og regionale aktører på feltet.   

• økt vekt på helhetlige bevaringsvurderinger av samfunnssektorer på sikt 
– både offentlige og private aktørers arkiv vurderes for bevaring ut fra 
deres samfunnsrolle (utviklingsperspektiv) 

B) Enkelte institusjoner foreslås som sentre med sektor-/bransjeansvar. 
(koordinering i samråd med fylkeskoordinerende institusjoner, ikke all oppbevaring) 

•  Eks. i dag: Arbark, Samisk arkiv, Misjonsarkivet, Skeivt arkiv, NOGA 
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5) Regionale samlokaliseringstiltak 

• Stimulere regionale samlokaliseringstiltak på 
tvers av forvaltningstilknytning med mål å 
stimulere til samhandling og bedre 
ressursutnyttelse 

– bidra til sterkere regionale arkivinstitusjoner, som 
arbeider med statlige, kommunale og private arkiv 

– og som formidler disse i sammenheng.   
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6) Digitalt skapt privatarkivmateriale 

• Samdok-prosjektet utvikler en mer detaljert strategi for 
bevaring og tilgjengeliggjøring av digitalt skapt 
privatarkivmateriale i løpet av 2015 - 2016. 

– ”Linja” i RA utvikler produksjonslinje (mottak og inn i 
digitalt sikringsmag.) for privatarkiv, og  vurderer 
opplastingsmulighet via nettsider 

– Landsdekkende løsninger for langtidslagring og 
tilgjengeliggjøring av digitale arkiv 

– Planer for digitalisering og tilgjengeliggjøring skal omfatte 
privatarkiv 
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Digitale privatarkiv 

• Samdok arbeidsgruppe 
høsting og 
langtidslagring  
– Verktøy og metode for 

høsting prøves ut i 4 
forskjellige institusjoner 

– Evalueringsrapport og 
anbefalinger 
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Digitale privatarkiv 

• Samdok arbeidsgruppe 
danning 
– Veiledning i å identifisere hva 

som bør inngå i 
arkivdanningen hos 
arkivskaper 

– Større forståelse for 
veiledningsrollen i forhold til 
arkivdanning 

• Proaktivitet, tidlig 
planlegging og  
avtaleinngåelse 
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7) Økte midler til utviklingsarbeid 

• Riksarkivaren vil arbeide for økte midler på 
statsbudsjettet til utviklingsarbeid på arkivfeltet 
som kan bidra til en mer helhetlig 
samfunnsdokumentasjon 
– Midler til bevaring og formidling av privatarkiv styrkes 

– Utviklingsmidler og midler til FOU på arkivfeltet styrkes 

– Arkivstatistikken utvikles til et godt analysegrunnlag 

 

Samdok/PRIV   

7. norske arkivmøte 



8) Felles metodikk 
• Felles metodikk for privatarkivfeltet. Riksarkivaren stimulerer 

til at bevaringsplaner utarbeides fylkesvis og for enkelte 
sektorer basert på bestandsanalyse og samfunnsanalyse 

– Stimulere til aktiv bruk av Asta og arkivportalen.no. 

– Felles nasjonalt driftsmiljø for Asta – etabl. sentralt 
aktørregister (jf. KulturNav) 

– RA oppfyller kravet i arkivloven §13b Om å føre register 
over privatarkiv (til serienivå) (evt. delegeres regionalt) 

– 2 prøvefylker 2015: Aust-Agder (se rapport), Nordland 
(2015-16) i samarbeid med NKR (Finnmark 2015-16)  

• Prioriteres av utviklingsmidlene 
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Vi får dynamiske bevaringsplaner 
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Bevarer digitale privatarkiv 
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En mer helhetlig samfunnshukommelse! 
Relevant for alle! 

7. norske arkivmøte 

Samdok/PRIV   


