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Privatarkiver  
– hvorfor er dette en oppgave for IKA? 

Privatarkiver er viktig dokumentasjon  
• Historisk 
• Forvaltning 
• Rettigheter 

 
IKA er en privatarkivinstitusjon 
IKA er utnevnt til koordinator for privatarkivarbeidet I 
Nord- og Sør-Trøndelag 
 
Aktuelt nå: 
SAMDOK/Arkivmeldinga 
Revidering av arkivlova 



Privatarkivinstitusjon og koordinator 

• Tar inn privatarkiver på papir etter avtale med 
kommunene – også forpliktelser i forhold til andre 
arkivinstitusjoner i fylkene 

• Koordinator fra 2004 for ST, fra 2011 for NT. Utnevnt 
og finansiert av FK. Riksarkivaren har overordnet 
ansvar. Hos IKA: Erik og Tone 

• Koordinere andres privatarkivarbeid 
(arkivinstitusjoner, museer, biblioteker, historielag) 

• Være kompetansesenter/drive opplæring 



IKA som privatarkivinstitusjon 

• Antall hyllemeter: ca. 170 hm  

• Utgjør 3% av bestanden vår  

• Samarbeidsavtaler for ST fra 2007 – nye 
utarbeides i år i  samarbeid med Statsarkivet, 
Byarkivet og NTNU-UB og Museene i ST. 

• Hva skal vi forplikte oss til? 



Avlevering av foreningsarkiv 

• Avlevering av Trondheim Jeger- 
og Fiskerforenings arkiv fra Odd 
Harald Bolgnes 2009 . 
Avleveringen inneholder også 
arkiv etter Arbeidernes Jeger og 
Fiskerforening og Heimdal Jeger 
og fiskerforening. 
Blant disse var en spesiell 
protokoll fra avdeling stangfiske.  

• Foreningen er Norges 3. eldste 
innen sitt felt, og ble stiftet i 1878 



TJFF 

• Møtebok for 

årsmøtet i 1908 

• Underholdningen 

etterpå 



 
Bedriftsarkiver: Grong Gruber i Røyrvik 

kommune 

Arkiv som er ordnet med støtte fra Røyrvik kommune, NTFK og 
Kulturrrådet 
75 hm + 250 bilder + hundrevis av kart og tegninger 
 
Hvorfor er disse arkivene spesielt viktige?:  
Lokalsamfunnet  vs hjørnesteinsbedriften 
• Utgangspunktet: ei bygd med to gårdsbruk i Gjersvika 
• Gruvedrifta førte med seg veibygging, poståpneri, butikk, legebolig, 

gruvekontorer, jernbane og boliger til arbeiderne. 
• Bedre funn i Joma – videre bygging her 
• Gjenåpning i 1972 førte til utbygging av Røyrvik sentrum 

 
Støtten fra Kulturrådet er for framtida forbeholdt museenes 
privatarkivarbeid – vi må derfor finne nye måter å samarbeide på 



Arbeidsrapport 1922 



Fotografiene fra Grong Gruber: 

• 250 bilder er 
ordnet og 
digitalisert av 
Sverresborg 
Folkemuseum 

• De eldste er lagt ut 
på Flickr på IKA 
Trøndelags område 

• http://www.flickr.c
om/photos/ika-
trondelag/ 
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Nasjonale og lokale prosjekter for koordinator 
-støttet av Kulturrådet 

•«Til kildene»: gir en oversikt over alle arkiver 

•Privatarkiv i musea: kartlegging av bevaringsinstitusjoner 
og utarbeiding av planer 

•Innføring av ASTA i musea i ST 

•Samarbeidsavtaler mellom institusjonene i Arkivsenteret 

•LAT: opprettelse av privatarkivinstitusjon i ST- IKA som 
foreningsarkiv? 

•Privatarkiv i NT: kartlegging og utarbeiding av planer 

 



Bevaringsplaner for NT 2014 

Oppstart våren 2014 

• Kartlegging  

• Samarbeidsavtaler 

• Bevaringsplaner 

• Museet Midt 

• Stiklestadmuseene 

– Etablert samarbeid med 
historielagene 

• Bibliotekene 



Orkla Industrier/Orkla Industrimuseum 2014 

• Samarbeid med museene 
– veien til 
Kulturrådsmidler? 

• Forprosjektet skal 
kartlegge mengde arkiv 
og kostnader ved videre 
ordning og oppbevaring 

• Foreløpig anslag: 920 hm, 
15 000 kart og tegninger 
 
 
 

• Foto fra Fagerlia ved Løkken Verk 

 



Norgesmøllene – Buvika i Skaun 2014 

• Kartlegging og 
veiledning i 
ordningsarbeidet 

• 35 hm arkiv – 
mange kart og 
tegninger 

• Samarbeid med 
Skaun kommune 
og bedriften 

• Historielaget skal 
stå for 
ordningsarbeidet 



Veien videre 

SAMDOK skal produsere resultater allerede til høsten – hva kan skje? 
Endringer i koordinatorrollen? 
Opprettelse av noen få sentraliserte bedriftsarkiver? 
Opprettelse av foreningsarkiver? 
Sentrale depot for elektroniske privatarkiver? 
Nye metoder for bestandsanalyse? 

Revidering av arkivlov underveis 
– det som er journalføringspliktig etter OFL skal bli bevaringsverdig 

ifølge Arkivloven. 
– Private som utfører oppgaver for det offentlige skal følge regelverket 

for offentlige arkiver 
– Styrking av «verneverdig» -paragrafen 
– Skifte fra offentlig til privat statur; offentlig regelverk skal følge den 

private bedriften 

 



Samarbeid videre: 

• Museer (kan søke midler 
fra Kulturrådet) 

• Bedrifter (midler) 

• Historielagene (frivillig 
arbeid) 

• Arkivinstitusjoner 
(arkivkompetanse) 

• Kommunene  

 

 
Foto: omformerstasjonen på Bårdshaug 
(Orkanger) 

 



Takk for meg! 

Ta kontakt 

 

   Tone Stakvik tlf. 468 54 276 

tone.stakvik@ika-trondelag.no 

 

   Erik Andås tlf. 482 83 509 

erik.andaas@ika-trondelag.no 
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