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A.l.s formål

§1. Føremål

“Føremålet med denne lova er å tryggja arkiv
som har monaleg kulturelt eller
forskningsmessig verde eller som inneheld viktig
forvaltningsmessig dokumentasjon , slik at desse
kan verta tekne vare på og gjorde tilgjengelege
for ettertida”



Arkiv: Kilder til lokal, regional 
og nasjonal historie

• Offentlige organer har plikt til å ha arkiv og er
lovpålagt å ta vare på og tilgjengeliggjøre dem

• Private aktører – bedrifter, organisasjoner og
personer har ikke noe slikt pålegg

• Helhetlig samfunnsdokumentasjon forutsetter
arkiv fra både offentlig sektor og fra private 
aktører



Riksarkivarens strategi

for privatarkivarbeidet:

• Nasjonal bevaringsplan

• Koordinerende ledd på fylkesnivå

• Regionale bevaringsplaner

• Lokale bevaringsinstitusjoner med

- Bevaringspolitikk (hva slags privatarkiv)

- Bevaringsplan (hvordan samle inn og bevare)



Sør-Trøndelag

• Ingen regional plan

• Store profesjonelle institusjoner

• Arbeidsdeling

• Regelmessige møter

• Kompetansedeling



Bevaringspolitikk:

Orkla Industrimuseum samler inn og 
tilgjengeliggjør privatarkiver innenfor sitt 
spesialfelt, som er dokumentasjon og formidling 
av norsk industriutvikling i det 20. århundre, slik 
det har foregått i Orkladalføret, med røtter fra 
gruvedriften på Løkken Verk.



Nord-Trøndelag

• Fylkeskommunen tatt initiativ

• Arbeidsgruppe i gang med samfunnsanalyse

• Overordnet bevaringsplan skal være ferdig før
sommeren

• Seminar i september “for alle som jobber med 
eller er interessert i privatarkiv i fylket”



Nord-Trøndelag

Kristin Storvig, NTFK FB

Mette Vaag, NTFK FB

Hilde Arna Tokle Yri, NTFK kultuminnevern

Hilde Gunn Slottemo, Nord Universitet

Leiv Sem, Nord Universitet

Kolbein Dahle, Nord-Trøndelag kulturminneråd

Arild Egge, NTFK regional utvikling



Metodikk: Samfunnsanalyse

Hva er sentrale tendenser i regionens nærings-
og organisasjonsliv i 1920 – 2010?



Metodikk: Bestandsanalyse

Hva slags privatarkiver er allerede bevart?

Geografisk tilhørighet, typologi, alder og omfang



Metodikk: Bestandsanalyse

• “Til kildene” 2005:

- 70 bevaringsinstitusjoner i Nord-
Trøndelag

- 1000 enkeltarkiver



Metodikk: Bestandsanalyse

• 6 kommuner

• 22 bevaringsinstitusjoner

• 481 enkeltarkiver

• 215  mindre enn 0,02 hm

• 128,94 hm tilsammen



Bevaringsplan for privatarkiv:

• Samfunnsanalyse; sier hva slags arkiver fra
privat virksomhet det er viktig å bevare for å gi
en representativ fremstilling av regionens
fortid og egenart.

• Bestandsanalyse; gir oversikt over privatarkiv
som er bevart, og hva som bør prioriteres
innsamlet for å gi et mest mulig komplett bilde
av Nord-Trøndelags historie og
samfunnsutvikling.



Bevaringsplan for privatarkiv:

• Samfunnsanalyse med prinsipper som gir
grunnlag for å vedlikeholde bevaringsplanen

• Elektronisk skapt privatarkiv – Nødvendig å 
beslutte bevaring før det er skapt


