
 
 

 

Arkivarforeningens vårseminar og generalforsamling 24. -

25. mars 2015  
 

Dag 1 

 

Arkivarrollen i endring. “Hvorfor er arkivaren fraværende i den digitale 

arkivverdenen – og gjør det noe?”  

 
Arkivarrollen er i endring. Fra å være oppfattet primært som et vitenskapelig fag innenfor 

Riksarkiv og statsarkiv i skjæringspunktet mellom historie og arkiv, har mange i dag nye 

forventninger og krav til arkivarene. 

 

Spørsmålet er om den tradisjonelle arkivaren er i ferd med å bli marginalisert. Nye fagmiljøer 

er i ferd med å gjøre sin inntreden på arkivarens arbeidsområder med økt fokus på 

arkivdanning. Gir dette en nødvendig vitamininnsprøyting på en måte som videreutvikler og 

forbedrer det klassiske arkivfaget, eller går utviklingen mer i retning av at klassisk arkivfag i 

mindre grad preger arbeidet? Hvilke ulemper medfører det i så fall. 

 

I dette seminaret skal vi si noe om hva som er arkivfagets kjerneområde og i hvilken grad 

disse fortsatt har gyldighet og bidrar til å løse de oppgaver vi står overfor. Likedan stiller vi 

spørsmålet om hvorvidt nye innsikter, spesielt innenfor IT og andre nye informasjonsfag 

erstatter arkivfaglig innsikt. Eller er det slik at disse nye fagene fører til at viktig innsikt går i 

glemmeboken og gir redusert kvalitet på arkivarbeidet? 

 

 

09.30 – 10.00 Registrering – kaffe  

 

10.00 – 10.05 Åpning av seminaret  

Vibeke Solbakken Lunheim, leder av Arkivarforeningen  

 

10.05 – 10.15  Innledning til dagens tema, v/Torkel Thime, Arkivarforeningen, Statsarkivet i 

Stavanger 

 

10.15 – 10.55 Den gamle arkivaren og tiden, v/Arne Skivenes, Bergen Byarkiv 
 

10.55 – 11.10 Kaffe 

 

11.10 - 11.50  Arkivbeskrivelser. Papir og elektronisk arkiv- ett fett? v/Kåre Olsen, 

Riksarkivet 

 

11.50 – 12.30  Trenger vi arkivkompetanse i den digitale verden? v/Tor Anton Gaarder, 

Riksarkivet 



 

12.30 – 13.30 Lunsj  

 

13.30 – 14.10 IT, arkivarens verktøy eller forbannelse? v/Arne-Kristian Groven, Riksarkivet  

 

14.10 – 14.50  Digitalt skapt kildemateriale og arkivarenes påvirkning - fast element i 

kildekritikken? v/ Børge Strand, IKA Øst 

 

14.50 – 15.05 Kaffe 

 

15.05 - 15.45  Sett fra et arkivdanningsøyemed: Savnes den klassiske depotarkivaren i 

danningsøyemed? v/ Jean-Philippe André Caquet, Trondheim byarkiv 

 

15.45 - 17.00 Paneldebatt/diskusjon  

 

20.00 Middag 

 

 
Dag 2 Generalforsamling 

 
09.00-09.45  ”Sædernes Fordærvelse” eller ”Vindskibelighedens Opmuntring”? 

Luksusdebatten i Danmark-Norge ca. 1750-1800, v/ Gerd Mordt, Riksarkivet 

 

10.00- 10. 45 Presentasjon av ABM-ekspertgruppens arbeid med ”Forskerforbundets politikk 

for forskning i ABM-sektoren”, v/Lars Christian Jensen, Arkivarforeningen 

 

10.45-11.15  Medlemsrekruttering – utvikling, utfordringer og muligheter, 

v/ organisasjonskonsulent Synne Freberg  

 

11.30- 13.00  Generalforsamling  

 

13.00 –14.00  Lunsj og avslutning 

 

 


