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Arkivarforeningens vårseminar 15. – 16. mars 2016 
 
 
Arkivarforeningens vårseminar 2016 går av stabelen 15. – 16. mars. Hovedtemaet på 
seminaret er forskning og forskningspolitikk innen arkivfaget. I tillegg 
ønsker vi å fokusere på arbeidet med privatarkiver, med en oppdatering om status for 
riksarkivarens strategi for privatarkivarbeidet i Norge. 
 
Forskning innen arkivmiljøet befatter seg både med arkivfaglige temaer og 
problemstillinger av mere historiefaglig art, med fokus på bruken av arkiv som 
historiske kilder. Hvordan er forholdet mellom historiefaglig forskning og arkivfaglig 
forskning pr. i dag? I takt med den teknologiske utviklingen gjennomgår arkivfaget 
store endringer. Har overgangen fra tradisjonell arkivdanning på papir til en nå stort 
sett fullelektronisk hverdag hos arkivskapere hatt betydning for forskningen? Er den 
nye elektroniske hverdagen, både før, under og etter arkivdanningen, tema innen 
forskning? Har forskningen preg av å være grunnforskning, anvendt forskning eller 
utviklingsarbeid? Representanter fra ulike miljøer er invitert til å belyse dette. 
Temaet avrundes med en paneldebatt. Vi får også presentert pågående 
forskningsprosjekter innen sektoren. 
 
Når det gjelder privatarkiv, har Riksarkivaren nylig vedtatt en ny nasjonal strategi for 
privatarkiv. Prosjektleder for SAMDOK-prosjektets arbeid med privatarkiv vil 
orientere om denne strategien på seminaret. Vi har også invitert en representant fra 
det nyetablerte Norsk olje og gassarkiv, til å belyse hvordan privatarkivarbeidet kan 
organiseres innen en spesifikk sektor. 
 
 
 
 
PROGRAM: 
 
Tirsdag 15. mars 
 
09.30 – 10.00  Registrering og kaffe 
 
10.00 – 10.05 Åpning av seminaret  
    Vibeke Solbakken Lunheim, leder av Arkivarforeningen 
 
10.05 – 10.35 Forskerforbundets forskningspolitikk innen ABM-feltet 
    Kari Folkenborg, Forskerforbundet 
 
10.35 – 11.05 Hva er status for forskning innen arkivfaget? 

Lars Christian Jenssen, Riksarkivet 
 
11.05 – 11.15 Kaffepause 
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11.15 – 12.00 Hvilke tanker og strategier har Arkivverket om forskning innen 

arkivfaget? 
Øyvind Ødegaard, Riksarkivet 

 
12.00 – 13.00 Lunsj 
 
13.00 – 13.30 Arkivfaglig forskning og utviklingsarbeid kommunearkivsektoren 
    Sigve Espeland, Interkommunalt arkiv i Rogaland 

Ingrid Nøstberg, Vestfoldarkivet 
     
13.30 – 14.00 Arkivfaglig forskning ved Høgskolen i Oslo og Akershus 
    Herbjørn Andresen, HiOA 
 
14.00 - 14.15  Kaffepause 
 
14.15 – 15.15  Paneldebatt: Forskning på arkivfeltet – utfordringer og behov 
 
15.15 – 15.30   Kaffepause 
 
15.30 – 16.15  Status og strategier for privatarkivarbeidet i Norge 
 Ellen Røsjø, Riksarkivet 
 
20.00 Middag 
 
 
 
 
Onsdag 16. mars 
 
09.00 – 10.30 Presentasjon av pågående forskningsprosjekter i arkivsektoren:  
 

 ”Til underretning for posteriteten” – arkivbeskrivelser i 
Norge fra 1487 til 1817.  
Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger 
 

 Udugelege prestar og tvilsam moral. Ein studie av saker for 
domkapitlet på 1600-talet. 
Margit Løyland, Riksarkivet 

 
 
10.30 – 10.45 Kaffepause 
 
10.45 – 11.15  Presentasjon av Norsk olje og gassarkiv (NOGA) 
    Janet Birkedal Martin, NOGA 
 
11.30 – 13.00 Arkivarforeningens generalforsamling 
 
13.00 – 14.00 Lunsj og avslutning 
 
 


