
 
 

 
Arkivarforeningens vårseminar 28. – 29. mars 2017 
 
 
Det er blitt hevdet at dersom ikke depotinstitusjonene er aktivt med på å legge 
premissene for forvaltningens arkivdanning, blir det ingen arkiver å bevare. Dette 
synet preger dagens arkivmiljø og legger føringer for hvordan depotinstitusjonene 
gjør sine prioriteringer. Men må det nødvendigvis være slik? Noen vil til og med 
hevde at sammenblandingen av bevarings- og arkivdanningshensyn lett vil gå på 
bekostning av førstnevnte, og kanskje mer alvorlig, redusere arkivenes kildeverdi. 
 
Hvordan bør så rollefordelingen mellom depotinstitusjonene og forvaltningen være? 
Og hvordan har synet på denne rollefordelingen endret seg over tid? Hvor langt skal 
depotinstitusjonene gå inn i forvaltningens arkivdanning, og hvilke konsekvenser har 
i så fall de ulike valgene som tas? Dette er hovedtemaet som vil bli belyst og debattert 
på vårseminarets første dag.  
 
På seminarets andre dag vil det første nummeret av det relanserte Norsk Arkivforum 
presenteres, samt aktuelle forskningsprosjekter i arkivmiljøet. I etterkant av 
seminaret vil Arkivarforeningen avholde sin generalforsamling.  
  
 
 
PROGRAM  
 
Dag 1:  
 
Arkivdanning og bevaring. Et samliv til besvær? 
 
09.30 – 10.00  Registrering og kaffe 
 
10.00 – 10.10 Åpning av seminaret  
    v/Vibeke Solbakken Lunheim, leder av Arkivarforeningen 
 
10.10 – 10.45 Perspektiver på forholdet mellom arkivdanning og bevaring - 

historie og nåtid 

v/Lars Christian Jensen, Arkivverket 

 
10.45– 11.oo  Kaffepause  

 
11.00– 11.30  Arkivverkets samfunnsoppdrag mellom politikk og profesjon 

v/Bjørn Bering, Arkivverket 
 
11.30 – 12.00  IKA’ene sitt samfunnsoppdrag- et oppdrag i stadig endring. 

Hvordan være relevant for eierne våre? 
v/Torleif Lind, IKA Kongsberg 



 
12.00 – 13.00 Lunsj 
  
13.00 – 13.30 Ingen skaper arkiv fordi de skal avleveres - fra arkivdanners 

ståsted 
v/Hilde Lange, Troms fylkeskommune 

    
13.30 – 14.00 Hva gjør en inngripen i forvaltningens arkivdanning med 

kildene?  
v/Nikolai Brandal, Bjørknes høyskole 

 
14.00 - 14.15  Kaffepause 
 
14.15 - 14.45 Primær- og sekundær arkivbruk – bør den siste legge premisser 

for den første?  
v/Torkel Thime, Arkivverket 

 
14.45 – 15.45 Paneldebatt 
 
15.45 – 16.00 Kaffepause 
 
16.00 –17.00 «Proof, power and prying». Arkiv i tegnserier.   
 Foredraget ble første gang holdt på ICA-konferansen i Seoul i 

2016 
v/ Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 

 
20.00 Middag på Ekebergrestauranten 
 
 
Dag 2:  
 
Relansering av Norsk Arkivforum 
Presentasjon av aktuelle forskningsprosjekter 
 
09.30 – 10.30 Riksarkivarembetet gjennom 175 år  

v/ John Herstad, tidligere riksarkivar 
 
10.30 – 10.45          Kaffepause 
 
10.45 – 11.15 Arkivaren som forfatter. «Archival Descriptions through the 

Looking Glass: Paratexts in Wonderland”  
 Foredraget er basert på Fintlands artikkel publisert i American 

Archivist 
v/ Ine Fintland, Arkivverket 

 
 
Generalforsamling 
 
11.30 – 13.00          Arkivarforeningens generalforsamling 
 
13.00 – 14.00          Lunsj og avslutning 


