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Arkiv i museum – ut av mørket og fram til brukerne? 
Bevaring og formidling av privatarkiv i musea 

 

 

 

Tid: 6.-7. november 2014  

Sted: Kulturrådet, Mølleparken 2, Oslo 

 

Program  (med forbehold om endringer) 

Dag 1: 6. november 10 00 – 18 00  

9 00 – 10 00: Registrering og  kaffe 

10 00 – 11 00: Et overordnet perspektiv fra nasjonale aktører v/ Kulturrådet (Ranveig Gausdal), 

Museumsforbundet (Liv Ramskjær), Landslaget for lokal- og privatarkiv (Tom Oddby) og Riksarkivet 

(Ellen Røsjø)   

- Status og utviklingstrekk 

- Hvilken plass har museene i arbeidet med arkiv i Norge, på landsplan og regionalt?  

- Hvordan arbeider museene med arkiv? Organisering, faglige standarder, infrastruktur og fellesløsninger 

- Arbeidsdeling, samarbeid og nettverk i arbeidet med arkiver 

- Bevaring av arkiv som ledd i samlingsforvaltningen 

11 15 – 12 00 Kulturpolitiske og faglige strategier for museenes arbeid med private arkiv - erfaringer 

fra praksisfeltet:  

Hvilken rolle ønsker museene å ha i det videre arbeidet (ambisjoner/mål/strategier)  – nasjonalt og 

regionalt? Hvilke utfordringer og muligheter ligger eventuelt i en slik rolle? 

- Romsdalsmuseet v/Mads Langnes 

- Museum Nord v/Marit Moen eller Lars Slettjord  

- Telemark museum v/Jorunn Sem Fure 

12 15 – 13 00 Juss, regler og lovverk v/Helga Hjort, Riksarkivet  

- Tilgjengelighet service og bruk 



 
 
 
 
 

 
 

 

NORSK KULTURRÅD | ARTS COUNCIL NORWAY 
 

Postboks 8052 Dep, N-0031 Oslo | Tel: +47 21 04 58 00 | post@kulturradet.no | www.kulturradet.no | Org.nr 971527412 

 

- Lovverk, retningslinjer og faglige standarder for innsyn i og bruk av arkiv 

- Faglige (og evt. juridiske) krav til betjening, arbeidslokaler, sikkerhet 

13 00 – 14 00 Lunsj 

14 00 – 18 00 Praktisk kursdel: Innføring og øvelse i praktisering av standarder, lovverk og 

retningslinjer for bevaring og  formidling av privatarkiv 

14 00 – 14 45: Plenum v/Nasjonalbiblioteket (Espen Bakjord) 

- formidling/bruk av arkivdokumenter med mulige opphavsrettslige bindinger 

- formidling/bruk av arkivdokumenter med mulige sensitive personopplysninger 

14 45 – 17 30 (inkl. kaffipause): Gruppearbeid med relevante case 

17 30 – 18 00: Oppsummering og diskusjon av grupparbeid 

 

Dag 2: 7. november 09 00 – 13 00 

Praktisk kursdel forts. 

09 00 – 9 30: Innledning i plenum v/Kulturrådet (Bjørn Bering) 

- innsyn i og bruk av dokumenter som er regulert i avtaler med arkivskapere 

- juridiske og faglige krav til kompetanse/lokaler/service ved formidling av  privatarkiv 

09 30 – 10 10: Gruppearbeid med konkrete og relevante case 

10 10 – 10 20: Benstrekk og kaffe 

10 20 – 11 00: Gruppearbeid forts. 

11 00 – 12 00: Samtale/diskusjon/oppsummering i plenum om øvingsoppgaver/case. 

12 00 – 13 00 Lunsj og avreise 

 

Påmelding:  https://response.questback.com/abmutvikling/arkivimuseum6-7nov/  

For mer informasjon, kontakt: 

Bjørn Bering: bjorn.bering@kulturrad.no 

Bård Bie-Larsen: bard.bie-larsen@kulturrad.no 

 

Velkommen! 
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