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FÖRORD
Ännu under förra hälften av 1900-talet låg tyngdpunkten av intresset för de enskilda eller privata ar
kiven på person-, släkt- och gårdsarkiv. Detta återspeglas i det material av enskild proveniens som ar
kivinstitutionerna då tog emot och aktivt strävade efter att förvärva. Under de allra senaste årtiondena
har perspektivet på enskilda arkiv vidgats, vilket kommer till synes i en förändrad anskaffningspolicy
hos arkivinstitutionerna. Föreningsarkiv, såsom folkrörelsearkiv och partiarkiv, samt företagsarkiv, bl.a.
massmediernas arkiv, o.s.v. har ryckt fram i centrum för intresset.
Privatarkivverksamheten vid arkivinstitutionerna har under senare tid också problematiserats och blivit
mera mångfasetterad på ett sätt som var okänt för inte så länge sedan. Bl.a. frågor rörande representa
tivitet, gallring och även urval, olika datamediers beständighet men även samarbetsformer institutio
nerna emellan och generellt policyfrågor väntar på svar och lösningar och sysselsätter i de flesta länder
tankarna hos de arkivarier som har till uppgift att vårda enskilda arkiv. Också i de nordiska länderna
har allt detta framkallat ett uttalat behov att tillsammans kunna behandla all den problematik som är
förknippad med anskaffning, bevarande och tillhandahållande av enskilda arkiv.
Ett vittnesbörd om de beskrivna strävandena utgör de nordiska privatarkivseminarierna. Det första ar
rangerades i månadsskiftet november-december 2002 på Holmenkollen. Där beslutades att följande
möte skulle arrangeras i Finland. Detta andra nordiska privatarkivseminarium hölls i Helsingfors den
26-28 november 2007 och ägde nu rum inom ramen för det samnordiska fortbildningnätverket Nordisk
Arkivakademi. För arrangemangen har ansvarat enheten för privatarkiv vid Riksarkivet, särskilt direktö
ren för enheten Marja Pohjola samt överinspektör Kenth Sjöblom och forskaren Pertti Hakala, av vilka
de sistnämnda även översatt de finskapråkiga manuskripten till svenska.
Riksarkivet har förhoppningen att seminariepublikationen som redigerats av Kenth Sjöblom och Marja
Pohjola inte endast skall förmedla till en bredare krets de tankar och det meningsutbyte som seminarie
arbetet gav upphov till utan även skall inspirera till en fortsatt diskussion om privatarkivverksamhetens
mål och medel vid arkivinstitutionerna.

Eljas Orrman
Arkivråd
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Seminarieanföranden - översikter över privatarkivlåget

INDSAMLING OG BEVARING AF PRIVATARKIVER I
DANMARK. AKTØRER, KOORDINATION, ORGANISATION,
PRIORITERING OG TILGÆNGELIGGØRELSE
Inge Bundsgaard

Hvem indsamler og opbevarer hvad?
Når det gælder indsamling og opbevaring af private arkivalier, er der i Danmark rigtig mange aktører
på banen.
På det nationale niveau er der en række store statslige institutioner. Det gælder først og fremmest Statens
Arkiver, dvs. især Rigsarkivet, Erhvervsarkivet og Dansk Dataarkiv, men hertil kommer desuden Det
Kongelige Bibliotek. Statsbiblioteket, Nationalmuseet, Arbejderbevægelsens Museum og Arkiv samt en
lang række landsdækkende specialmuseer og arkiver. På det lokale og regionale niveau spiller Statens
Arkiver i form af de fire landsarkiver også en rolle. Hertil kommer stadsarkiverne og de mange større og
især mindre lokalarkiver. Også en række lokale museer indsamler privatarkiver og det samme også en
række lokalt forankrede specialmuseer og arkiver.
Fokus for indsamlingsarbejdet er forskelligt for de enkelte institutioner, men der er også et betydeligt
sammenfald i interesseområder for ganske mange af de pågældende institutioner. Specielt på det natio
nale niveau har der mellem de store kulturinstitutioner i mange år hersket en mere eller mindre udtalt ar
bejdsdeling, der dog ikkehelt har kunnet hindre, at der også her kan opstå sammenfaldende interesser.
For Statens Arkivers vedkommende er det sådan, at Rigsarkivet især har - og har haft - fokus på per
son-, forenings- og institutionsarkiver indenfor det politiske, det centraladministrative og videnskabelige
område. Erhvervsarkivets arbejdsfelt er - som navnet siger - først og fremmest organisations-, virksom
heds- og personarkiver inden for erhvervslivet. Det Kongelige Bibliotek har traditionelt især taget sig af
personarkiver inden for den kulturelle, kunstnerisk og videnskabelige verden, mens Statsbiblioteket har
opbygget en særlig kvindehistorisk samling ud over at fungere som Statens Mediesamling. Nationalmu
seet har indsamlet og opbevarer en lang række private erindringer og optegnelser, bl.a. med tilknytning
til og som dokumentation af samlingerne. Arbejderbevægelsens Museum og Arkiv indsamler først øg
fremmest person- og organisationsarkiver samt partiarkiver inden for det, der bredt kan defineres som
arbejderbevægelsen. Når det gælder de landsdækkende specialmuseer og arkiver, indsamler de i reglen
bredt inden for det, de betragter som deres specialområde, og det kan i sagens natur meget let gå på tværs
af andre uudtalte arbejdsdelinger.
På det lokale niveau er billedet endnu mere broget. Landsarkiverne indsamler både person-, foreningsog institutionsarkiver, som kan betragtes som værende af regional betydning. Det samme gør Stadsar
kiverne og de mange større og mindrelokalarkiver, blot er i princippet fokus her på den mere snævert
forståede lokale betydning, men det siger sig selv, at et stort sammenfald i fokus næsten er uundgåeligt.
Det samme gælder for de lokale museer og de lokalt forankrede specialmuseer og arkiver.

''Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?"

Hvordan koordineres indsatsen - om overhovedet?
Siden arkivloven af 1992 har der eksisteret et samarbejde mellem en række af de institutioner, der ind
samler og bevarer privatarkiver via det af Kulturministeriet nedsatte Privatarkivudvalg, som har Rigsar
kivaren som formand. Udvalget har til opgave ”at fremme samarbejde og koordination mellem Statens
Arkiver og andre kulturelle og videnskabelige institutioner, der indsamler og tilgængeliggør private ar
kivalier”. I dette regi er der bl.a. foregået et arbejde, som har haft som mål at lave aftaler om fordelingen
af indsamlingsansvaret på privatarkivområdet inden for en række nærmere definerede områder. Dette
for at forbedre indsamlingsindsatsen og for at undgå, at der bliver spildt tid og ressourcer på at søge at
indsamle de samme arkivalier fra flere forskellige institutionernes side.
Problemet er imidlertid, at Privatarkivudvalget ikke repræsenterer alle aktører på området, og derfor
også kun kan søge en del af området koordineret. Det positive er dog, at der med privatarkivudvalgets
indsats er sat på fokus på det allerstørste problem inden for privatarkivarbejdet, nemlig at der er områder,
som ingen tager sig a f - eller har tilstrækkeligt med ressourcer til at varetage. Så i stedet for at institutio
nerne konkurrerer med hinanden om indsamlingen af ”interessante” privatarkiver, har udvalget været
til at opprioritere en fordeling af ansvaret for, at der overhovedet sker en indsamling på alle væsentlige
områder. Dermed er naturligvis ikke sagt, at sådan en konkurrence ikke forsat forekommer, fordi det nu
er sådan, at visse områder og visse privatarkiver til forskellige tider forekommer mere interessante end
andre. Privatarkivudvalgets arbejde har dog - er det mit indtryk - også bidraget til, at der i en række
tvivlstilfælde er blevet lettere at lave ad hoc aftaler omkring grænsedragningsproblemer.

Organiseringen af privatarkivarbejdet i Statens Arkiver
I forbindelse med en række omfattende besparelser blev ledelsesstrukturen og organisationen i Statens
Arkiver ændret i 2002-2003. For at undgå at besparelserne kom til at ramme de arkivfaglige kernefunk
tioner for hårdt blev besparelserne bl.a. udmøntet gennem en slankning af chefgruppen. For Rigsarkivet
og Landsarkivet for Sjælland kom det til at betyde, at de to institutioner ledelsesmæssigt og organisato
risk kom til at udgøre en enhed. Således blev publikumsfunktionerne ved Landsarkivet og Publikumsaf
delingen på Rigsarkivet en samlet afdeling med samme chef. Samtidig fik Publikumsafdelingen tillagt
bl.a. privatarkivarbejdet som en ny funktion. Desværre blev det også nødvendigt af ressourcemæssige
årsager at reducere indsatsen på området. For at udnytte de til rådighed stående ressourcer bedst mu
ligt har vi siden organiseret arbejdet i en fælles privatarkivfunktion dækkende såvel Rigsarkivet som
Landsarkivet. På de øvrige landsarkiver indgår indsamlingen af privatarkiver som en integreret del af det
øvrige indsamlingsarbejde, mens det i sagens natur på Erhvervsarkivet er kerneopgaven.

Prioriteringen af indsatsen i Statens Arkiver
Statens Arkivers indsamlingspolitik og -praksis på privatarkivområdet er underlagt det fundamentale
vilkår, at arkiver af privat proveniens, det være sig person-, forenings-, institutions- eller erhvervsarkiver
ikke er underlagt nogen form for pligtaflevering. Det betyder, at indsamlingsvirksomheden ikke kan
foregå efter stramt tilrettelagte planer, men forudsætter, at de enkelte arkiver holder sig ajour med de mu
ligheder, der åbner sig. Afgørende for indsamlingspolitikken er naturligvis hensynet til materialets infor
mationsværdi og lødighed samt hensynet til at kunne sikre repræsentativitet og alsidighed i samlingerne
inden for de områder hvert arkiv varetager. Det søges så på forskellig vis underbygget gennem forskellige
former for udredninger, der danner grundlag for mere eller mindre udbyggede indsamlingsplaner.
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For Erhversarkivets vedkommende er der gennem årene udarbejdet en række sektorudredninger, der har
dannet grundlag for retningsgivende indsamlingplaner, og her har indsamlingsarbejdet været organise
ret omkring:
1. Systematisk aktiv indsamling efter sektorudredning/indsamlingsplan.
2. Aktiv indsamling i forbindelse med aktuelle begivenheder (firmaophør, firmafusioner, firma
flytninger o.l.)
3. Passiv modtagelse af arkiver
Erhvervsarkivet samlinger består i dag af ca. 50.000 hyldemeter, og den årlige accession ligger i gennem
snit på ca. 1.000 hyldemeter (alt sammen papirarkivalier). Til at betjene publikum, forestå indsamlings
arbejdet og tilgængeliggøre arkivalierne har Erhvervsarkivet en samlet bemanding på ca. 14-15 årsværk
På Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland har arbejdet med privatarkivområdet som allerede nævnt af
ressourcemæssige grunde måttet nedprioriteres ganske kraftigt. Det har betydet, at indsamlingsarbejdet
gennem de seneste år først og fremmest har bestået i passiv modtagelse af arkiver og kun i mindre grad
af aktiv indsamling i henhold til prioriterede områder. Rigsarkivet har ganske store samlinger af privat
arkiver, vel hen ved 20.000 hyldemeter, og en årlig accession på skønsmæssigt ca. 220 hyldemeter pr. år.
Til at varetage disse opgaverne anvender vi i øjeblikket ca.2 årsværk pr. år fordelt på 5 medarbejdere.
Som helhed gælder det for landsarkiverne, at indsamlingspolitikken her næsten udelukkende består i
passiv modtagelse af arkiver. Alene på godsarkivområdet gøres der med mellemrum en aktiv indsam
lingsindsats. De fleste landsarkiver har betydelige samlinger af godsarkiver og forenings- og institutions
arkiver, mens personarkiverne udgør en mindre del.
Bortset fra Erhvervsarkivet, som har dette som sit hovedformål, er der med andre ord i dag satset be
grænsede ressourcer på privatarkivarbejdet i Statens Arkiver forhold til den indsats, der tidligere er gjort
og som samlingernes omfang vidner om.
Prioritering er i reglen et spørgsmål om prioritering af knappe ressourcer i forhold til de mål, der skal
nåes. Når der ses bort fra Erhvervsarkivet angiver den danske arkivlov klart i kapitel 2, hvad der er Sta
tens Arkivers primære formål:
Kapitel 2
Offentlige arkiver
§ 4. Statens Arkiver har til formål

1) at sikre bevaringen a f arkivalier, der har historisk værdi eller tjener til dokumentation a f forhold a f
væsentlig administrativ eller retlig betydningfor borgere og myndigheder,
2) at sikre muligheden for kassation afikkebevaringsværdige offentlige arkivalier i samarbejde med de
myndigheder, der er omfattet a f denne lov,
3) at stille arkivalier til rådighedfor borgere og myndigheder, herunder tilforskningsformål,
4) at vejlede borgere og myndigheder i benyttelse a f arkivalier,
5) at udøve forskning og udbrede kendskabet tilforskningens resultater.
Om private arkivalier siger lovens kapitel 11:
Kapitel 11
Private arkivalier
§ 44. Offentlige arkiver kan indsamle, modtage og bevare private arkivalier, som hidrørerfra
enkeltpersoner, foreninger, organisationer m.v., herunder arkivalier a f den art, der er omfattet a f
lov om behandling a f personoplysninger.
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Statens Arkiver kan således ikke tillade sig at prioritere abejdet med indsamling og bevaring af privatar
kiver på en måde, der vil medføre, at vi ikke kan leve op til vores forpligtelser, når det gælder de offent
lige arkiver. Derfor må indsatsen på privatarkivområdet i høj grad blive et spørgsmål om, hvor mange
ressourcer, der kan afses til dette formål, når de øvrige forpligtelser er tilgodeset.
Alle i Statens Arkiver er i dag enige om, at indsatsen på privatarkivområdet på Rigsarkivet og landsar
kiver ikke kan reduceres yderligere. Der er også vilje til en mindre opprioritering, hvis ressourcerne kan
skaffes, men det er næppe sandsynligt, at Statens Arkiver inden for en overskuelig tidshorisont kan oppprioritere området mere radikalt. Så skal der i alt fald ske drastiske ændringer i Statens Arkivers budget
ter i opadgående retning, og det er der ikke meget, der tyder på.
Er det så ikke et stort problem for Statens Arkiver? Entusiastiske arkivarer, der arbejder med privatarki
ver, vil naturligvis svare bekræftende på et sådant spørgsmål, men de samme entusiastiske arkivarer har
også den indbyggede refleks, at de mener, at de eneste kilder til historieskrivningen er netop arkivalier.
Realiteten er jo, hvis vi tager vores arkivarbriller af for en stund og i stedet prøver at tage historikerbril
lerne på, at arkivalier kun er en del af det omfattende kildemateriale historikere i dag har mulighed for
at anvende. Det betyder naturligvis ikke, at arkivsiden skal negligeres, men vi har måske behov for at
stille os selv de grundlæggende og svære spørgsmål: Hvad er egentlig vores mål på privatarkivområdet?
Og hvor mange ressourcer skal der anvendes for at nå disse mål?
Det er min faste overbevisning, at man kan nå ganske langt med en begrænset ressource indsats, hvis
man arbejder efter bedre fastlagte strategier og handlingsplaner. Det vil givetvis på landsplan kræve en
mere effektiv og forpligtende koordineret indsats, og det vil først og fremmest kræve en mere kritisk
holdning til, hvad der indsamles og bevares.

Tilgængeliggørelse af privatarkiverne
Indsamlingen og bevaringen er naturligvis en forudsætning for tilgængelioggørelsen, men uden tilgængeliggørelsen er privatarkiverne en død skat. En kollega plejer at sige, at arkivalierne er ligeglade med,
hvor de opbevares. Problemet er, at det er vore brugere ikke nødvendigvis, og som minimum har de
behov for at vide, hvor hvilke arkivalier opbevares.
En række af de store statsinstitutioner har i dag gjort deres samlinger - eller dele heraf - tilgængelige
online. Det samme gælder i et vist omfang stadsarkiverne og nogle af lokalarkiverne. Andet steds er der
mere udførligt redegjort for disse initiativer, og jeg skal derfor ikke kommer nærmere ind herpå. Et pro
blem har dog længe været at specielt museerne og specialsamlingerne har haltet bagefter, men det bliver
der forhåbentligt rettet op på.
Her skal jeg blot fremhæve den pointe, at en effektiv og forpligtende koordineret indsats på indsamlings
området på landsplan bør følges op af en web-baseret tilgængeliggørelse både af hensyn til brugerne og
af hensyn til koordineringen.
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PRIVATARKIVARBETET I FINLAND
Marja Pohjola

Det är nästan exakt fem år sedan nordiska privatarkivkolleger träffades i ett seminarium på snöiga Hol
menkollen i Oslo. Under tre dagar diskuterade vi då kring temat om vem i de nordiska länderna som bär
ansvaret för att samla in privatarkiv och ställa dem till förfogande.
M itt eget tema den gången var Finansieringen av privatarkiven i Finland. När jag nu begrundar, om det
på privatarkivfältet i Finland sedan dess inträffat förändringar beträffande arbetets finansiering eller
någon annan aspekt, så är första intrycket att ingenting särskilt nytt och märkvärdigt. Privatarkivfältet
är hos oss fortfarande som förr, vidsträckt och brokigt. Arbetets finansiering är också huvudsakligen lik
artad, även om den blir ständigt mera sparsam. Någonting märkbart håller dock på att ske. Samarbetet
mellan institutioner som tar emot och förvarar privatarkiv har utökats märkbart. Vi är helt uppenbart
på väg mot en gemensam riksomfattande privatarkivpolicy, där man frivilligt förbinder sig till gemen
samma spelregler beträffande ackvisition, förvaring och tillgängliggörande av privatarkiv. För att främja
koordineringen av denna verksamhet, tillsattes förra året en delegation för privatarkivårenden. Förutom
arkivverket är också det övriga fältet av minnesinstitutioner väl representerat i delegationen, likaså forsk
ningsinstitutionerna.

Institutioner som tar emot och förvarar privatarkiv
1. Arkivverket
Riksarkivet och de sju landsarkiven är de mest centrala aktörerna inom privatarkivfältet. Riksarkivet har
traditionellt alltid tagit emot även privatarkiv och de äldsta donationerna är från början av 1860-talet.
I närmare 40 år har Riksarkivet haft en egen enhet för privatarkiven. Enheten besitter för närvarande
drygt 6 000 hyllmeter privatarkiv. Även landsarkiven har sedan början av deras verksamhet tagit emot
också privatarkiv, vilka i dagens läge omfattar inalles ca 10 000 hyllmeter.
Donationen av privatarkiv bygger på frivillighet. Arkivlagen från 1994 konstaterar, att ett privat arkiv
eller handlingar tillhörande ett sådant kan tas emot till förvaring och skötsel till Riksarkivet eller ett
landsarkiv på basen av ett avtal som uppgörs med arkivets ägare. Endast i sådana fall där ett arkiv i privat
ägo är betydelsefullt för vetenskaplig forskning eller av annan orsak och löper risk att förstöras, försvinna
eller erbjuds till försäljning, har arkivverket rätt att inlösa det till gängse pris eller ta kopia av det.
Detta år är ett märkesår i arkivverkets privatarkivverksamhet, för på våren kunde vi färdigställa vår
första privatarkivstrategi, som sträcker sig fram till år 2015.1 strategin definierar man bl.a. arbetsfördel
ningen mellan Riksarkivet och landsarkiven vad gäller ackvisition av privatarkiv. Riksarkivet skaffar i
första hand privatarkiv av riksomfattande betydelse, medan landsarkiven inom respektive verksamhets
område främst skaffar regionalt och lokalt betydande privatarkiv.
Under strategiperioden förbinder sig arkivverket också att utarbeta instruktioner såväl angående den
egna verksamheten, som sådana riktade till donatorer och användare av material samt sådana som berör
hela privatarkivfältet.
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Arkivverket har också tagit ståndpunkt till den samiska arkivfrågan. Avsikten är att år 2009 grunda
Finlands första samiska arkiv i anslutning till Uleåborgs landsarkiv. Själva verksamheten skulle förläggas
till det samiska museet i Siida i Enare.

2. De statsunderstödda privata centralarkiven
Systemet med statsunderstöd för privatarkiv har varit i bruk sedan år 1975. För tillfället finns det 12
privata centralarkiv som åtnjuter stadigvarande statsunderstöd. Enligt den nya lagen om statsbidrag för
privata arkiv, som trädde i kraft i början av detta år, kan statsunderstödet uppgå endast till 80 % av
arkivets godtagbara utgifter. Om en arkivinstitution har särdeles betydelsefulla, forskningsfrämjande
uppgifter, kan den utöver det stadigvarande statsunderstödet beviljas särskilt statsunderstöd enligt pröv
ning upp till det fulla beloppet av arkivets utgifter. För närvarande finns det två sådana arkivinstitutio
ner. En försämring jämfört med den tidigare lagen är, att man inte längre kan få statsunderstöd enligt
prövning för att ordna upp privatpersoners och sammanslutningars arkiv med sikte på deras överförande
till Riksarkivet eller ett landsarkiv.
Medlen för statsunderstöden kommer i första hand från de vinstmedel av tippning och penninglotterier
som anvisats för främjande av vetenskap. Som statsbidragsmyndighet verkar Riksarkivet, som beviljar
understödet och även kontrollerar användandet. Under det gångna året har det funnits 4 390 000 euro
att använda som understöd.
Med hjälp av statsunderstödet har de privata centralarkiven kunnat samla in ett enastående källmate
rial om landets kulturella och ekonomiska liv samt medborgarorganisationernas och privata personers
verksamhet. Materialet är så omfattande, att arkivverket inte skulle ha kunnat ta emot det. I dagens
läge förvarar dessa arkivinstitutioner ett material som omfattar ca 40 000 hyllmeter. Det är dessutom
troligt, att åtminstone en del av arkivbildarna inte ens skulle ha varit villiga att donera sina handlingar
till arkivverket. De privata centralarkiven har ett stort förtroende bland sina bakgrundsorganisationer.
Dessa arkivinstitutioners aktiva och motiverade insamlingsverksamhet, som ofta också innefattar frivil
lig verksamhet, gör att de i flera fall är mera effektiva än den statliga organisationen, särskilt beträffande
ackvisitionen.
De privata centralarkiven är följande:
Fackföreningsarkivet
Folkets Arkiv
Centerns och landsbygdens arkiv
Det Borgerliga Arbetets Arkiv
Finska Litteratursällskapet / Litteraturarkivet och Folkminnesarkivet
Centralarkivet för Finlands näringsliv
Finlands Idrottsarkiv
Svenska centralarkivet
Svenska litteratursällskapet i Finland / Folkkultursarkivet och Historiska och litteraturhistoriska arkivet
Tjänstemannaarkivet
Arbetararkivet
Urho Kekkonens arkiv

3. Krigsarkivet
Krigsarkivet förvaltar drygt 1000 hyllmeter av organisationers och privatpersoners arkiv. När Krigsarki
vet 1.1.2008 ansluts till Riksarkivet, växer privatarkivenhetens samlingar med nämnda 1000 hyllmeter.
Å andra sidan utökas också enhetens personal, då vi i samband med fusionen får tre nya tjänstemän.
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4. Universitetsbiblioteken
Bland de vetenskapliga biblioteken är det två som besitter omfattande och betydelsefulla handskrifts
samlingar. Det ena är Nationalbiblioteket (tidigare Helsingfors universitetsbibliotek) och det andra är
Åbo Akademis bibliotek. Inalles förvaras ca 5 700 hyllmeter privat material i de mest betydelsefulla
universitetens bibliotek runt om i landet.

5. Kommunala arkiv
Några stora kommunala centralarkiv är också viktiga mottagare och förvarare av privatarkiv. Som ex
empel kan nämnas stadsarkiven i Helsingfors och Tammerfors. Även i mindre kommunala arkiv och
bibliotek förvaras arkivmaterial av privat karaktär.

6. Museer
I museernas ägo återfinns en otalig mängd privata arkiv, på såväl statlig, regional som lokal nivå. Dess
utom förvarar flera specialmuseer privat arkivmaterial.
Inom Statens konstmuseum i Helsingfors fungerar som en separat enhet Centralarkivet för bildkonst,
som tar emot arkiv från bildkonstnärer och deras organisationer. I landets 20 landskapsmuseer beräk
nas finnas drygt 2 000 hyllmeter privatarkiv. Lokalmuseernas privatarkivbestånd har senaste sommar
kartlagts inom ett landskapsmuseums domän, nämligen Södra Österbottens landskapsmuseum: enligt
uppgifter insamlade från 23 kommuner finns sammanlagt ca 1 100 hyllmeter privat arkivmaterial i olika
instansers besittning.
Som ett exempel på specialmuseer som tar emot privatarkiv kan nämnas Finlands Teatermuseum i
Helsingfors. I dess ägo finns en ansenlig samling arkiv från finländska skådespelare och teatrar samt
organisationer inom teaterbranschen.

7. Hembygdsarkiven och lokalhistoriska arkiv
Enligt en förfrågan genomförd år 1999 fungerade i Finland vid den tidpunkten 250 hembygdsarkiv, i
vilka det förvarades 4 400 hyllmeter handlingar. Merparten av dessa var föreningars och sammanslut
ningars samt privatpersoners arkiv. Den årliga ansamlingen beräknades uppgå till närmare 250 arkiv.
Särskilt i de svenskspråkiga regionerna av Finland verkar dessutom 30 s.k. lokalhistoriska arkiv.

VAKKA-arkivdatabasen och
det Riksomfattande privatarkivregistret
Tillgången till privatarkiven samt deras användbarhet underlättas av Riksarkivets och landsarkivens
gemensamma arkivdatabas VAKKA. Utöver de traditionella förteckningsuppgifterna ingår i VAKKA
dessutom beskrivningar av arkivmaterialen. Projektet med att mata in uppgifterna från de gamla för
teckningarna över privatarkiv i VAKKA har pågått i flera år och krävt kännbara resurser speciellt inom
privatarkivenheten. Största delen av detta arbete är nu gjort. Härefter får vi ta itu med ett omfattande
arkivmaterial som ännu inte är uppordnat och förtecknat.
Privatarkivenheten upprätthåller ett Riksomfattande privatarkivregister, som innehåller basinformation
ur de i registret medverkande institutionernas egna databaser över deras respektive privatarkiv. Registret
inkluderar för närvarande uppgifter om privatarkiv i 25 olika institutioner och omspänner närmare
50 000 arkivbildare. Man strävar till att utvidga registret, så att det fram till mitten av nästa decen
nium skall omfatta de mest centrala institutionerna som förvarar privatarkiv. När registret är tillräckligt
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omfattande, kan man på basen av det kartlägga eventuella luckor i arkivmaterialet och inleda aktiva
insamlingskampanjer för att få in viktigt material som saknas.

Framtidens utmaningar
Utvecklingen av samarbetet mellan instanser i Finland som förvarar privatarkiv är på god väg. Det
återstår dock utmaningar för en längre tid innan de olika aktörerna på privatarkivfältet kan fås att sam
arbeta när det gäller ackvisition och förvaring av material.
En annan krävande och allt mera aktuell utmaning är, hur vi skall lyckas med mottagandet och hante
ringen av privat arkivmaterial i elektronisk form. Denna typ av material växer med explosiv fart även på
den privata sidan. Det är oerhört viktigt att åstadkomma ändamålsenliga och trygga metoder för hur
även det materialet skall fås insamlat och förvarat för forskningens behov.
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ENSKILDA ARKIV PÅ ISLAND
Hrafn Sveinbjarnarson

Pergament och skinn och avskrifter av dem
Huvudbestånden av isländska medeltidsdokument och arkivalier och kopior av dem med primärt värde
kommer från enskilda arkiv. Detta skapar ibland stora källkritiska problem, proveniensen är i bästa fall
sekundär men består i många fall av en lång provenienskedja av flera enskilda och offentliga arkiv och
inte alltid klar. Delar av dessa enskilda arkiv har kallats för handskriftssamlingar och de viktigaste är
påbörjade under sexton- och sjuttonhundratalet.
Det viktigaste arkivet för isländsk medeltidshistoria är Köpenhamnsprofessorn Årni Magnussons en
skilda arkiv vars proveniens har blivit uppbruten. En del kom från Danmark 1927 till Islands Natio
nalarkiv, en annan del blev överlämnat åren 1971-1997 till Arni Magnussons institutionen i Reykjavik
enligt en traktat från 1965 och en del av det isländska materialet finns fortfarande i Köpenhamn, i Den
Arnamagnæanske samling, eftersom den delen märkvärdigtvis inte föll under definitionen „islandsk
kultureje“ i den politiska processen omkring avleveringen till Island på 1900-talet. „Cultural Property“ i
internationella traktater om skydd av kulturföremål i krig är åtminstone definerat något annorlunda.
På Ärni Magnussons institutionen i Reykjavik finns bevarade omkring 1750 handskrifter och handskriftsdelar som kommer ifrån Kungliga biblioteket i Köpenhamn och Den Arnamagnæanske samling i
Köpenhamn. Det finns 17 personer anställda på institutionens handskriftsavdelning, nästan lika många
som hela personalen på Islands Nationalarkiv. Institutionens personal är, så vitt jag vet, utan formell
utbildning i arkivvetenskap.

Nationalbibliotekets handskriftsavdelning
Det första privatarkiv som fick plats inom en isländsk offentlig institution var ett isländskt släktarkiv, och
detta arkiv är grunden för Islands Nationalbiblioteks handskriftsavdelning. I släkten fanns två berömda
biskopar i Skålholt, Finnur Jönsson och Hannes Finnsson. Hannes Finnssons unga änka Valgeräur
Jönsdöttir äktade biskop Steingrimur Jönsson som då fick arkivet på köpet och när Valgeräur blev änka
för andra gången sålde hon det den 5 juni 1846 till Stiftsbiblioteket i Reykjavik. Det var islänningen
Finnur Magnusson, som var gehejmearkivar i Danmark, som stiftade en nämnd för att värdera det och
anbefallde köpet för 1200 rd. Det gick inte lika bra med Finnur Magnussons egen handskriftssamling
efter hans död 1847. När man forsökte sälja det till Stiftsbiblioteket visade sig de tre spöken som fortfa
rande hemsöker isländska arkivinstitutioner, och som förekommer under samlingsnamnet „ekonomiskt
tankesätt“ hos bokhållare och politiker, men är i verkligheten snålhet, kortsiktighet och trångsynthet.
Priset tyckte de överordnade var för högt, men det tyckte inte engelsmännen - 1 England bevaras nu hu
vuddelen av samlingen till evigt minne om de storslagna ekonomiska tankar Stiftsbilioteket i Reykjavik
hade på 1840-talet.
Stiftsbiblioteket i Reykjavik, senare Islands Nationalbibliotek, var den första offentliga institutionen som
tog hand om enskilda arkiv på Island. 1879 blev nationalhjälten Jon Sigurässons arkiv och handskrifts
samling köpt till Stiftsbiblioteket. Det innehåller bl.a. flera proveniensberövade dokument, ursprungli
gen från offentliga danska arkiv, vidrörande islänningar och isländska ämnen. 1881 ändrades Stiftsbib-
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liotekets namn till Landsbokasafn Islands som Islands nationalbibliotek fortfarande heter på isländska.
1901 blev Islands Litteratursällskaps arkiv och handskriftssamling köpt till Nationalbiblioteket. De två
första Nationalarkivariernas Jon Lorkelssons och Hannes Porsteinssons privatarkiv är bevarade i Natio
nalbibliotekets handskriftsavdelning. I960 började nobelprisförfattaren Halldor Laxness leverera sina
handskrifter till Nationalbiblioteket. Med detta, som kan tolkas som ett tecken på Nationalarkivets
extremt dåliga situation under den tiden, börjar ett slags tradition för skönlitterera författare och kul
turpersoner att leverera sina arkiv till Nationalbiblioteket. Hela tiden från 1846 har Nationalbiblioteket
mottagit och köpt dokument och arkiv från enskilda personer. Under åren 1918-1996 har biblioteket
utgivit register med förebild från Herzog August bibliotekets (i Wolfenbüttel) system från mitten av
1800-talet för handskrifter. Under senare år har Nationalbiblioteket börjat använda en mera proveniensorienterad registraturmetod. Deras bestånd består nu av 15 000 handskrifter. Handskriftsavdelningen
har fem anställda för registrering, samt en föreståndare och en utställningsansvarig informatör. Lika
många som hela personalen på det största kommunarkivet på Island, Stadsarkivet i Reykjavik, som har
mycket större bestånd av arkivhandlingar än handskriftsavdelningen. Personalen på handskriftsavdel
ningen är, så vitt jag vet, utan formell utbildning i arkivvetenskap.

Nationalarkivet
Den första landsarkivarien på Island blev anställd året 1900. Landsarkivet (från 1915 Nationalarkivet)
blev grundlagt 1882 och var i början huvudsakligen tänkt som depå eller lager för offentliga ämbetsarkiv. Den nya arkivarien Jön Porkelsson ändrade detta på eget initiativ och började 1902 insamling av
handelsarkiv från hela landet. Med detta började arkivverkets verksamhet med enskilda arkiv. Handelsarkiven blev på grund av platsbrist på 1950-talet skickade till presidentens residens Bessastaäir och
gömdes på kyrkvinden där. De har sedan dess flyttats 3-4 gånger och har delvis blivit till en arkivgröt,
och de som skall få proveniensen klar av den gröten har ett svårt jobb framför sig. Det fanns en idé om
att skapa en slags näringslivshistorisk avdelning i Nationalarkivet, och de enklaste delarna av detta arkiv
har blivit registrerade, men idén om denna specialavdelning har inte blivit förverkligad. Jön Porkelsson
började också samla in egendomsdokument om jord, och dessa dokument blev lagda under gårdsnamn
utan hänsyn till proveniens. Först i arkivlagen från 1969 blev Nationalarkivet förpliktat att samla in
privatarkiv.
Privatarkiv blev från året 1904, mest passivt, insamlade i Nationalarkivet t.o.m. 1984. Mycket medeltidsaktigt blev de placerade i Stenkammaren och registrerade i Stenkammarregistraturen och under
namnet Varia, som var blandade dokument ordnat efter datering. De blev även registrerade i registratu
ren Personalia. 1986 slutfördes en registratur, som blev utgiven 1993, över huvuddelen av privatarkiven
i Nationalarkivet, en registratur för varje arkiv eller samling. Privatarkiven hör med offentliga arkiv till
Bevaringsavdelningen i Nationalarkivet.
Jag har lite svårt att värdera hur många hyllmeter privatarkiven är i Nationalarkivet. Det är mycket mera
än bestånden i Nationalbibliotekets handskriftsavdelning och Arni Magnusson institutionen i Reykjavik
sammanlagt. Personalen i Nationalarkivet är omkring 20 personer för båda offentliga och enskilda arkiv,
somliga med formell utbildning i arkivvetenskap.
Stora och ett flertal små privatarkiv har mottagits de senaste tjugo åren av Nationalarkivet, ibland på
grund av att andra arkivinstitutioner inte haft plats. Nämnas kan Reykjaviks varvs arkiv på ett tiotal
varupallar, Nykterhetsrörelsens mötesprotokoll på flera varupallar. Arbetarrörelsens arkiv (Sögusafn verkalyäshreyfingarinnar), bestående av flera olika arkiv på ett tiotal varupallar, blev lämnat till Islands
Nationalarkiv 11 januari 2002. Några år tidigare hade Nationalarkivarien förhandlat med represen
tanter för Islands handelsråd (Verslunarråä Islands) om överlämnande av arkiv från flera affärer och
handelsföretag på Island.
Gränsen mellan enskilda arkiv och offentliga arkiv har tyvärr ännu inte blivit tillräckligt stark i isländsk
kultur trots klar lagstiftning efter utländska förebilder. Arkivverket i Island har inte fått tillräckliga

15

16

Riksarkivet

resurser och politisk stöd för att kunna upprätthålla den nödvändiga arkivkulturen inom ämbetssystemet. Denna primitivitet gör att det ibland uppstår en misslyckad blandning av enskilda och offentliga
arkiv, och det finns en stor brist på ordning och reda inom den offentliga sektorn. Ibland har isländska
ämbetsmän behandlat offentliga dokument som de var deras privategendom, utan respekt för rättigheter
och lag.
Bara antalet anställda på Islands Nationalarkiv, som har tillsynsplikt över offentliga arkiv, är ett bevis
på hur katastrofal situationen är på Island. I denna situation blir enskilda arkiv ytterst styvmoderligt
behandlat, det fattas inte vilja till att göra bättre, endast resurser. Den isländska arkivlagen från 1985 är
klar om arkivverkets plikter när det kommer till enskilda arkiv och andra arkiv, men plikt utan resurser
är det politiska cirkusnumret som har skadat isländska arkiv mest:
I lagens 3. artikel står:
Nationalarkivets syfte är insamlande och bevarande av dokument och andra dokumenterande
källor om nationens historia till bruk för myndigheter, institutioner och privatpersoner för att
försäkra deras intressen och rättigheter samt till bruk för vetenskaplig forskning och forsknings
aktivitet.1
I lagens 4. artikel, 9. paragraf står, att för att upprätthålla sitt syfte skall Nationalarkivet:
...samla andra dokumenterande källor om nationens historia inomlands och utomlands, bl.a. i fo
tokopior och andra kopior om originaldokumenten inte kan skaffas, och säkra deras bevarande.2
I lagens 5. artikel står att bland dem som är förpliktiga att levera sina arkivalier till Nationalarkivet är:
föreningar som får största delen av sin driftskostnad från finanslagen och föreningar som får be
tydligt stöd av offentliga pengar.3
Detta betyder att en del enskilda arkiv är leveranspliktiga till offentliga arkiv i Island. I slutet av den
isländska lagen om aktiesällskap och kooperativa sällskap står om deras nedläggning att exekutorn skall
lämna sällskapens arkiv till Nationalarkivet.
Ingen plan finns över hur de artiklarna i Arkivlagen skall bli implementerad, och inga resurser är speci
fikt beräknad på det. Formella riktningsgslinjer fattas helt.
Arkivlagens 11. artikel låter:
När arkivalier, som enligt Nationalarkivar iens mening har vetenskapligt värde men är i privat
ägo, blir flyttat utomlands skall det rapporteras till Nationalarkivet och det skall få möjlighet att
förhandla om fotokopiering eller annorlunda kopiering av dem innan flyttningen.4
Detta blir förstärkt med Lagen om kulturföremål från 2001 (nr. 105) grundad på traktaten om det Eu
ropeiska ekonomiska samarbetsområdet. Enligt lagen skall inga arkiv, eller delar av arkiv äldre än 50 år
flyttas utomlands utan tillåtelse från Muséerådet (safnaråä)5 som skall samarbeta med Nationalarkivet
och en tremannakommitté i Kulturministeriet. Ingen offentlig lista finns över enskilda arkiv av särskilt
forvarings värde på Island, varken över arkiv äldre eller yngre än 50 år.

1 Hlutverk I>jodskjalasafns er söfnun og vardveisla skjala og annarra skrådra heimilda Jjjödarsögunnar til notkunar fyrir stjörnvöld, stofnanir og einstaklinga til |>ess ad tryggja hagsmuni og réttindi ßeirra og til notkunar vid vfsindalegar rannsöknir og frædiidkanir.
2 safna ödrum skråÖum heimildum [jjödarsögunnar innanlands og utan, jx å m. ljösritum og ödrum afritum ef frumheimilda er eigi kostur,
og studla ad vardveislu Jjeirra
3 félagasamtök sem få meiri hluta rekstrarfjår sms med framlagi å fjårlögum og félög sem njöta verulega styrks af opinberu fé
4 Pegar skjöl, sem ad dömi ßjödskjalavardar hafa frædilegt gildi en eru f eigu einkaadila, eru flutt ur landi skal tilkynna ßad Pjödskjalasafni
og safnid hafa heimild til ad semja um ljösritun [>eirra eda afritun med ödrum hætti ådur en farid er med skjölin ur landi.
5 Detta låter kanske konstigt men „safn“ betyder samling och ordet för arkiv på isländska är „skjalasafn“ d.v.s. dokumentsamling, därför
är arkiv ofta kopplade ihop med museer och bibliotek (som heter „bökasafn“ d.v.s. boksamling). ABM samarbete är därför något som inte
är något nytt på Island, men p.g.a. okunnighet har denna analogi också gjort att arkivverksamheten ofta blir misförstådd på Island. Ingen
representant för arkiv sitter i muséerådet som kulturministeren tillsätter med fyra års mellanrum enligt muséelagen nr. 106/2001 som gäller
om arkeologiska-, konst- och naturhistoriska- museer.
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Arkiv från konkursbo skall också överlämnas till Nationalarkivet av respektive exekutor (enligt lag nr.
21/1991 80 art.). Dödsbo utan laglig arvinge tillfaller staten på Island, men jag känner endast till ett
enda skräckexempel från 1986 när ett dödsbo av antikvariskt historiskt intresse blev satt på offentlig
auktion och det var helt utan samråd med Nationalarkivarien eller Nationalantikvarien.
I en broschyr utgiven av Islands Nationalarkiv 1996 (Pjoäskjalasafn Islands, grundvöllur og hlutverk —
Islands nationalarkiv, grundlag och uppgift) står (s. 27):
Nationalarkivet har lagt begränsat vikt på insamlande av privatarkiv, men Regionarkivens mate
rial är till stor del privatarkiv, och Nationalbibliotekets handskriftsavdelning är först och främst
uppbyggt av det slags arkiv. Nationalarkivet har haft som policy att inte neka att motta arkiv
handlingar som människor har velat överlämna. Om arkivalierna visar sig att höra hemma i andra
institutioner, framför allt Nationalbibliotekets håndskriftsamling, har man pekat folk på, att det
kanske kunde vara bättre att lämna handlingarna dit.
Man måste då tänka på, vilka arkiv som bevaras i Nationalarkivet. Många privata dokument och
enskilda arkiv har stark anknytning till offentliga arkiv innehållsmässigt och kan inte utforskas
fullkomligt utan i nära anknytning till referens av offentliga arkiv. I detta sammanhang kan näm
nas politiska partiarkiv och politikers enskilda arkiv och företags- och entreprenörarkiv.
De som vill lämna enskilda arkivalier till bevarande i en arkivinstitution, bör fråga sig själva: I vil
ken och vilken sorts arkivinstitution kommer folk att fråga först efter de här dokumenten.6
Av dessa ord står det klart att Islands Nationalarkiv har vägrat uppsätta en egen strategi för bevaring av
privatarkiv, det hänvisar mera till allmänhetens åsikter, och pertinens med arkiv som redan finns i Na
tionalarkivet. Tonen är lite torr och varken inbjudande eller entusiastisk. De andra tar hand om detta.
Ursäkten som blir använd är att der står flera hyllkilometer av leveranspliktiga offentliga arkiv redo och
väntar på att Nationalarkivet skall få plats att mottaga dem. I den situationen kan man inte påbörja ett
omfattande insamlingsarbete av inte leveranspliktiga arkiv.
Om näringslivsarkiv har arkivarie Sigfus Haukur Andrésson sagt i Islands nationalarkivs historia att Na
tionalarkivet skulle ha kunnat skaffa många arkiv om det hade sökt efter det som nu har blivit förstörda
och förlorade. „Passivitet på detta område har länge ursäktats med arkivets platsbrist, men t.ex Jon Porkelsson lät detta inte hindra sig, som tidigare nämnts.“7
Sett från en arkivetisk synvinkel är situationen allvarlig på Island, och politikerna som svälter arkivver
ket har huvudansvaret för den stora kulturkatastrofen som detta är.
Grunden för Islands Nationalbiblioteks handskriftsavdelning är 7. artikeln av lagen om Nationalbiblio
teket från 1994 (nr. 71), där står i 3. paragraf att bibliotekets uppgift är:
Att bevara de handskriftssamlingar som redan har blivit grundade,...arbeta vidare med insamling
och forskning av isländska handskrifter och liknande material på nyare databärare. Det samma
gäller om liknande utländska material som berör Island.8
Termen „handskrift“ är inte definierad i isländsk lagstiftning, men det är klart att lagen om National
biblioteket överlappar lagen om Nationalarkivet. Nationalarkivets ställning över handskriftsavdelning
är inte helt klar.

6 Pjödskjalasafn hefur lagt takmarkada åherslu å söfnun einkaskjala en safnkostur héraÖsskjalasafna er ad miklu leyti einkaskjöl, og safn
handritadeildar Landsbökasafns er fyrst og fremst byggt upp af slfkum skjölum. Su stefna hefur rikt f Pjodskjalasafni Islands ad neita ekki
vidtöku å skjölum, sem folk hefur viljad afhenda safninu. Virdist skjölin eiga fremur heima f ödrum söfnum, sérstaklega handritadeild
Landsbökasafns, hefur fölki verid bent å, ad e.t.v. væri réttara ad afhenda skjölin pangad.
Hafa verdur J>6 i huga, hvada skjöl Pjödskjalasafn vardveitir. Mörg einkaskjöl og einkaskjalasöfn eru nåtengd skjalasöfnum opinberra adila
ad efni, og verda ekki rannsökud til hlftar nema f nånum tengslum vid könnun opinberra gagna. I |>vi' sambandi må nefna skjalasöfn stjörnmålaflokka og stjörnmålamanna, skjalasöfn fyrirtækja og manna f atvinnurekstri.
t>eir, sem ætla ad afhenda einkaskjöl til vardveislu f skjalasöfnum, ættu ßvf ad spyrja sig sjålfa: I hvada og hvers konar safni mun folk spyrja
fyrst eftir ßessum skjölum.
7 Sigfus Haukur Andrésson. I>jödskjalasafn Islands. Ågrip af sögu [)ess og yfirlit um heimildasöfn par. Reykjavik 1982, s. 90.
8 Ad vardveita handritasöfn ßau sem stofnad hefur verid til,... vinna ad frekari söfnun og rannsöknum fslenskra handrita og samsvarandi
efnis å nyrri midlum. Hid sama å vid um hlidstætt erlent efni sem vardar Island.
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Regionarkiverna
För att förbättra situationen regionalt har man grundat regionarkiv på Island. Regionarkiven blev först
stiftade efter Regionarkivlagen från 1947, men med Arkivlagen från 1985 blev samma lag gällande för
Nationalarkivet och Regionarkiven. Den nuvarande Nationalarkivarien tillsattes 1985 och under hans
tid har man grundat 8 af de 20 Regionarkiv som finns idag.
Regionarkiven på Island, vars verksamhet är på kommunalt plan, har uppgiften att samla in, på sitt
område, enskilda arkiv efter Arkivlagen och efter reglemente från Islands Kulturministerium stiftat på
Arkivlagens grundlag. I reglementets (nr. 283/1994) 4. artikel står:
Regionarkiven skall försöka få i sin förvaring, arkiv från privatpersoner, föreningar och företag på
arkivområdet.9
I reglementets 5. artikel är Arkivlagens 5. artikel repeterat, d.v.s. om leveransplikt av arkiv från före
ningar som får största delen av sin driftskostnad från finanslagen och föreningar som får betydligt stöd
av offentliga pengar. Efter mitt förslag blev, i anledning av arkivdagen den 10. november 2007, listor
över de bevarade enskilda arkiv som finns i Regionarkiven på Island, publicerade på Arkivdagens internethemsida som Nationalarkivet har ansvar för. Några av Regionarkiven har i flera år utgivit listor
över respektive års arkivleveranser i sina årsredovisningar. Men inga registraturer över deras enskilda
arkiv har blivit publicerade med undantag av Reykjaviks stadsarkiv som har utgivit registraturerna på
sin internethemsida. Personalen på de flesta regionarkiven är från halvtidstjänst till 3 personer, förutom
Reykjaviks stadsarkiv som har 7 anställda. Somliga är utbildade i arkivvetenskap.
Andra offentliga institutioner som tar emot enskilda arkiv och arkivhandlingar är:
Islands universitets arkiv. I tredje artikeln av Universitetsarkivets bestämmelser den 2. maj 2002 står:
Islands universitets arkiv har också tillåtelse att ta till bevaring enskilda arkiv från lärare, specia
lister och andra, som kunne ha värde för vetenskaplig forskning.10
Jag vet inte vem som givit detta tillstånd eller med stöd i vilken lag.
Arkivlagen på Island definierar arkivhandlingar som databärare med information. Fotografier, ljud- och
bildupptagningar är därför arkivhandlingar. Till de offentliga institutioner som tar emot eller bevarar
enskilda arkiv hör alltså även:
Islands nationalmuseums bildavdelning (fotografier och annat bildmaterial).
Reykjaviks fotografimuseum.
Islands filmmuseum.
Arni Magnussons institutionen (ljudupptag och folkloristiska arkiv)
Centrum för muntlig historia är en ny institution i Islands Nationalbibliotek.
Islands Nationalbibliotek - kvinnohistorisk samling bevarar arkiv bildade av kvinnor.
Nationalmuseet bevarar Islands president och nationalantikvarie Kristjån Eldjårns privatarkiv
och Islands antikvariska förenings arkiv.
Reykjaviks konstmuseum bevarar konstnären Johannes Kjarvals arkiv.
Inom arkivverket i huvudstadsområdet omkring Reykjavik finns fyra arkivinstitutioner och därtill ett
bibliotek som har den lagliga uppgiften att mottaga enskilda arkivhandlingar:
Islands nationalarkiv (Fjoäskjalasafn Islands)
Reykjaviks stadsarkiv (Borgarskjalasafn Reykjavikur)
Kopavogurs kommunarkiv (Héraässkjalasafniä Köpavogi)
9 Héradsskjalasöfn skulu leita eftir Jz>vf ad få til vardveislu skjöl frå einstaklingum, félögum og fyrirtækjum å safnsvædinu.
10 Skjalasafni Håsköla Islands er einnig heimilt ad taka til vardveislu einkaskjalasöfn kennara, sérfrædinga og annarra, sem gætu haft gildi
fyrir frædilegar rannsöknir.
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Mosfellsbærs kommunarkiv (Héradsskjalasafniä Mosfellsbæ)
Islands Nationalbiliotek (Landsbökasafn Islands)
Där finns ingen formell och klar arbetsfördelning mellan de här institutionerna om privatarkiv och
ibland har det varit fara för stridigheter dem emellan
Isländsk lokal- och intressepolitik skapar också problem. Fler och fler offentliga specialmuseer blir grun
dade; ett teatermuseum, ett musikmuseum etc. Alla samlar de in arkivhandlingar, utan specialkunskap
om arkivering och utan att Nationalarkivet får resurser för att upprätthålla sina inspektionsplikter med
offentliga arkiv. Frågan står öppen om det är lagligt på Island att stifta offentliga institutioner med
arkivbevarande uppgifter utöver sitt eget ämbetsarkiv, utan Nationalarkivets direkta inblandning och
samtycke. Detta skulle kunna vara brott på myndigheters maktgränser enligt förvaltningsrätt.
Arkivarie Björk Ingimundardöttir påpekar i sitt förord till registraturen över den största delen av en
skilda arkiv i Islands Nationalarkiv som publicerades 1993 att bildandet av specialsamlingar ofta har
resulterat i problem; det har funnits tillräckligt med pengar för att grunda samlingarna, men inte till att
fortsätta med verksamheten och de har sedan blivit negligerade när intressen minskat.
Det finns brist på arkivvetenskaplig utbildning på Island, även inom arkivverket. Proveniens som skapas
i efterhand efter personalens eget tycke och smak är ett exempel på detta.
Därtill kommer osäkerhet om arkivrätt och principer omkring både anskaffande av enskilda arkiv, d.v.s.
egendomsrättigheter och tillgänglighet.
Nationalarkivet har försökt, efter norsk förebild, att införa användelse av standardiserade leveranskon
trakt, både hos Nationalarkivet och Regionarkiven. Lagstiftningen är inte klar när det gäller tillgänglig
heten av enskilda arkiv bevarade på offentliga arkivinstitutioner. Personuppgiftslagen och Informations
lagen kan medföra att de blir tillgängliga först 80 år efter arkivhandlingarnas bildande.
Där finns många utmaningar för arkivverksamheten på Island, men den största och första är att skaffa
resurserna.
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PRIVATARKIVARBEIDET I NORGE
Vilhelm Lange

For fem år siden holdt jeg et innlegg på det nordiske seminaret i Oslo om privatarkivarbeidet i Norden.
Siden den gang har det norske arkivlandskapet endret seg. Nye institusjoner dukker opp både sentralt og
i regionene, og i løpet av de siste årene er det arbeidet mye med å kartlegge det bevarte materialet. Det
følgende er et forsøk på oversikt over det norske privatarkivlandskapet, gitt innenfor en meget begrenset
tidsramme.

Sentrale arkivmyndigheter
Mye er selvsagt slik som det var, også i Norge. Riksarkivaren er fortsatt overordnet nasjonal arkivmyn
dighet. Riksarkivaren leder Arkivverket, som består av Riksarkivet, åtte regionale statsarkiv (tilsvarende
landsarkivene i Sverige og Danmark) og dessuten Samisk arkiv, som er en ganske ny institusjon belig
gende i Kautokeino i Finnmark. Siden midt på 1980-tallet har Riksarkivet hatt en egen avdeling for pri
vatarkiv - et uttrykk for at Arkivverket offisielt tok et større ansvar for denne slags kilder. På 1990-tallet
fikk vi en arkivlov som slo dette fast. Men loven var forsiktig med å pålegge private arkiveiere konkrete
forpliktelser, og om mulig enda mer varsom når det gjaldt bestemmelser som kunne påføre det offentlige
noen ekstra utgifter. Arkivloven gir Riksarkivaren mulighet til å sette i verk visse strategier for å styrke
bevaringsarbeidet, men er ikke noe godt redskap for direkte aksjon i konkrete tilfeller.
Ved siden av Riksarkivaren har en ny sentral arkivmyndighet oppstått: ABM-utvikling. Institusjonen
ble opprettet i januar 2003 som et rådgivende og utøvende organ for Kultur- og kirkedepartementet i
spørsmål som angår arkiv, bibliotek og museum. Opprettelsen skjedde som følge av et sentralt politisk
ønske, og ABM-utvikling er derfor blitt en sterk institusjon med stor innflytelse. Den disponerer of
fentlige midler som deles ut etter søknad fra institusjonene for å finansiere prosjekter, kurs og annen
aktivitet. ABM-utvikling ble i utgangspunktet til ved en sammenslåing av eksisterende organer på bib
liotek- og museumssektoren, og har vært relativt svakt bemannet på arkivfeltet. Innenfor arkivsektoren
har ABM-utvikling siden opprettelsen brukt store ressurser på en kartlegging av bevarte privatarkiver
i norske institusjoner (og kommunearkiver). Dette prosjektet er nylig avsluttet, og har resultert i en
publikasjon: Til kildene! Kartlegging av regionale og lokale arkiver. Noen eksemplarer har funnet veien
hit til Helsingfors slik at interesserte kan se på den. Rapporten inneholder en mengde opplysninger om
bevaringssituasjonen for privat og kommunalt arkivmateriale i Norge, men er dessverre ikke alltid like
presis i formuleringene - etter min vurdering.

Organisasjoner
Den viktigste av de sentrale arkivorganisasjonene er fortsatt Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP).
Organisasjonen ble stiftet i 1986 med hovedformål å styrke det faglige arbeidet med privatarkiv i insti
tusjoner utenfor Arkivverket. Senere ble arbeidsfeltet utvidet til å omfatte kommunearkiver. LLP er nå
organisert med to fagseksjoner, en for privatarkiv og en for kommunale arkiv. Blant medlemmene finnes
lokale og regionale arkivinstitusjoner og museer, kommuner og sentrale institusjoner. Flere av Arkivver
kets institusjoner er medlemmer. Organisasjonen ønsker å være et ”arkivpolitisk talerør” overfor myndig-
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hetene, og har oppnådd å bli hørt i møte med sentrale politiske organer. Det drives et aktivt arbeid for
å styrke arkivfaglig kompetanse hos medlemmene. LLP samarbeidet med Riksarkivaren fra 1994 om å
utvikle arkivregistreringsprogrammet ASTA, som nå brukes av Arkivverket og de fleste seriøse oppbevaringsinstitusjoner. Kontakten med Riksarkivaren har i det hele tatt alltid vært god —om ikke alltid like
kjærlig. Riksarkivaren hadde for inntil et år siden en fast representant i LLPs styre, og er nå representert
i LLPs Forsknings- og utdanningsutvalg.

Institusjoner som bevarer privatarkiver
Offentlige institusjoner, statlige:
Arkivverket
Samtlige av Arkivverkets institusjoner har et ansvar for å bevare privatarkiver. Riksarkivet er naturlig
nok ledende, og har i dag en samlet bestand på rundt eller i underkant av 10.000 hyllemeter. Statsarki
vene i Trondheim og Kristiansand har i mange år arbeidet mye med privatarkiv, og i de senere årene har
statsarkivene i Stavanger og Tromsø kommet godt etter. Samlet bestand i de åtte statsarkivene er nå godt
og vel 10.000 hyllemeter. Til tross for at bestanden av privat arkivmateriale i Arkivverket har hatt en stor
økning og nå utgjør 10% av det som totalt er bevart, har feltet i de siste ti-femten årene ikke blitt tilført
nevneverdig nye ressurser. Men i de siste årene er privatarkivarbeidet vektlagt i Arkivverkets langtidspla
ner langt tydeligere enn tidligere, og det er gitt klare signaler om at dette arbeidet skal tilføres ressurser
i form av nye stillinger. I strategiplanen for 2008-2010 har Riksarkivaren satt som mål at Arkivverket
skal motta 2000 hyllemeter privatarkiv per år. Dette er et krevende mål, som i seg selv forutsetter en økt
satsing.
Privatarkivavdelingens oppgaver er mangfoldige. Vi har depotansvar for Riksarkivets bestand av privat
arkiver, samt ansvar for å utvikle bestanden ved å motta stadig nye privatarkiver. Den årlige tilveksten
varierer, og ligger på rundt 500-600 hyllemeter. Mange nye avleveringer kommer inn uordnet. Vi for
søker alltid å få giverne til å bidra til de utgiftene som ordningsarbeidet krever. Noen ganger lykkes vi
svært bra med det, men i mange tilfeller er det ikke realistisk å engang spørre om bidrag. Det er derfor
ikke til å unngå at vi år om annet pådrar oss et ordningsetterslep.
Privatarkivavdelingen har også etatsoppgaver på vegne av Riksarkivaren, som koordinerende organ både
innad i etaten og utad. Dette omfatter rådgivnings- og veiledningsoppgaver, vi forventes å bidra med
utredninger når det er behov for det, med mer.
Nasjonalbiblioteket (tidligere Universitetsbiblioteket i Oslo)
Norge hadde lenge bare ett universitet, Universitetet i Oslo (1811). samlet fra tidlig på 1800-tallet ma
nuskripter av privat proveniens, og overtok ved opprettelsen også en god del eldre samlinger. Mye av
materialet har kommet inn i form av enkeltmanuskripter eller mindre manuskriptsamlinger. I nyere tid
har de også mottatt større arkiver. Deres interesseområde er hovedsakelig litteratur, musikk, teater, men
også vitenskap, særlig knyttet til polarforskning. Nasjonalbiblioteket ble skilt ut fra Universitetsbibliote
ket i Oslo i 1999, og overtok de eldre manuskriptsamlingene.
Andre universitetsbibliotek
Etter 2. verdenskrig ble det opprettet universiteter i Bergen (1946) og Trondheim (1968). I Trondheim
ble det gamle Vitenskapsselskapets bibliotek lagt under universitetet. Som i Oslo hadde denne institu
sjonen samlet materiale siden slutten av 1700-tallet. Universitetsbiblioteket i Bergen har enkelte større,
gamle privatarkiver, blant annet etter handelshus med interesser i Nordlandshandelen på 1700-tallet.
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Kommunale institusjoner
Norge er (for tiden) inndelt i 19 fylker og 434 kommuner. Alle kommuner har etter arkivloven plikt til
å sørge for at arkiv som ikke lenger er i bruk for administrative formål, biir overført til et arkivdepot. I
noen større byer finnes egne institusjoner som har ansvar både for kommunens løpende arkivtjeneste og
for byens historiske arkiv, med lesesal og andre publikums tjenes ter. Her oppbevares også privatarkiver
med lokal tilknytning. Byarkivene i Oslo og Bergen er antagelig de viktigste.
Som eksempler på fylkesarkiver som også tar ansvar for privatarkiv, nevner jeg Aust-Agder Kulturhisto
riske Senter på syd-østkysten, som oppbevarer omtrent 6000 hyllemeter privat og kommunalt arkivma
teriale. Sogn og Fjordane fylkesarkiv (på Vestlandet) har i en årrekke ligget langt fremme i arbeidet for
bevaring av privatarkiver med tilknytning til fylket. Arkiv i Nordland tar ansvar for privatarkiv, samt for
kommunale og fylkeskommunale arkiver i Nordland fylke

Interkommunale arkivordninger (IKA)
I mange fylker har flere kommuner slått seg sammen om å etablere egne arkivinstitusjoner. I dag finnes
12 slike ordninger, som omfatter 279 kommuner. Noen av disse (for eksempel både Arkiv i Nordland og
Aust-Agder Kulturhistoriske Senter) bevarer privatarkiv.
Men kommunale og fylkeskommunale arkivinstitusjoner er primært opprettet for å ta seg av arkivdanning, bevaring og bruk av kommunenes egne arkiver. Bevaring av privatarkiv medfører utgifter som de
fleste kommuner ikke vil ta på sine budsjetter.

Private arkivinstitusjoner
Mer enn 200 norske museer oppbevarer privatarkiv, i følge ABM-utviklings kartlegging. Den arkivfag
lige kompetansen i museene varierer sterkt, det samme gjør den innsatsen som museene har anledning
til å avsette til arkivarbeid. Opplandsarkivet i Oppland fylke har eksistert i 25 år som et institusjonalisert
samarbeid mellom 5 regionmuseer, noen med flere avdelinger. Opplandsarkivet har et sekretariat med
en arkivfaglig stilling.
Riksarkivaren og ABM-utvikling samarbeider nå om et 2-års prosjekt som tar sikte på å heve museenes
arkivkompetanse.
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek
Denne institusjonen er Norges eldste spesialarkiv for privatarkiv, opprettet i 1906. Hovedkvarteret ligger
i Oslo. De oppbevarer ca. 7000 hyllemeter arkiv. De har også en stor fotosamling, blant annet har de
overtatt fotoarkivet etter Oslo-avisen Arbeiderbladet, og driver aktiv formidling av foto. Arbeidsfeltet er
konsentrert om arkivskapere tilknyttet norsk politisk venstreside.

Private arkivskapere som selv holder sine arkiver tilgjengelig
Eksempler:
• Norsk Luthersk Misjonssamband oppbevarer sitt historiske arkiv på ca. 1000 hyllemeter i egne
arkivlokaler i Oslo. Arkivet inneholder arkivmateriale tilbake til 1890.
• Det Norske Misjonsselskap oppbevarer sitt historiske arkiv i Stavanger. Arkivet har et omfang på
ca. 1300 hyllemeter.
• Norsk Hydro
• Nordea Bank Norge
Graden av tilgjengelighet og bekvemmeligheter for publikum varierer.
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Nye aktører - nye utfordringer
ABM-utvikling ble etablert som en oppfølging av stortingsmelding nr. 22 1999-2000: ”Kjelder til kunn
skap og oppleving. Om arkiv, bibliotek og museum i ei IKT-tid og om bygningsmessige rammevilkår på
kulturområdet”. Meldingen har snudd opp-ned på mange gamle sannheter, blant annet ved at Riksar
kivarens rolle som øverste norske arkivmyndighet er blitt utfordret. Meldingen inneholdt også konkrete
løfter om en finansieringsordning til arbeidet med privatarkiver, løfter som ennå ikke er fulgt opp. Sam
arbeidet mellom Riksarkivaren og ABM-utvikling er godt, men krevende. Både Nasjonalbiblioteket og
ABM-utvikling er sentrale samarbeidsparter med betydelig innflytelse. Deres virksomhet påvirker også
våre prioriteringer.
Noen av de viktigste utfordringene som Privatarkivavdelingen står overfor i den nærmeste fremtid, er
knyttet til bevaring av bedriftsarkivene og til utvikling av kompetanse på elektroniske privatarkiver. Be
driftsarkiver stiller store krav til magasinplass, ordningskapasitet og dermed til økonomi. Det er et stort
gap mellom innsatsbehovet og de ressursene som vi faktisk kan sette inn. Når det gjelder elektroniske
privatarkiver, har vi gjort noe, som Per Kristian Ottersland vil komme nærmere inn på i sitt innlegg. Vi
håper på en egen stilling til dette arbeidsfeltet i avdelingen i en ikke alt for fjern fremtid.
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LÄGET FÖR DE ENSKILDA ARKIVEN 1 SVERIGE
Ann Hörsell

Initialt vill jag påpeka att jag kommer att tala om de ’enskilda” arkiven i Sverige eftersom detta är den
terminologi som används för de icke offentliga arkivbestånden. Dessa kan sedan delas upp i en rad olika
grupper, där benämningarna tillkommit i princip sedan 1970-talet då intresset för det enskilda fältet
utvidgades utanför de person-, släkt- och gårdsarkiv som traditionellt betraktats som intressanta. Jag
talar då om ”folkrörelsearkiv”, andra organisationsarkiv, pressarkiv, näringslivs- företagsarkiv. Katalin
kommer senare att ta upp dessa olika inriktningar i sitt föredrag om förvärvspolicyfrågorna.

Allmänt om arkivförvarande institutioner
Inom det statliga arkivväsendet dominerar Riksarkivet och de sju regionala landsarkiven ”Statens arkiv”.
Riksarkivet själv har idag ca 25 000 hyllmeter enskilda arkiv. Andra offentliga institutioner som kom
mun- och landstingsarkiv liksom universitetsbiblioteken och Kungliga biblioteket samt museerna här
även de stora bestånd av enskilda arkiv.
Utanför den statliga sektorn etablerades först ARAB - Arbetarrörelsens arkiv och ett ganska stort antal
folkrörelse/föreningsarkiv (22) och ett antal regionala näringslivsarkiv (8).
Förutom ARAB finns också TAM- Tjänstemanna- och akademikerorganisationernas centrum för do
kumenthantering och forskning. TAM-Arkiv är en ideell förening utan vinstsyfte. Dess ändamål är att
motta, förvara, vårda och tillhandahålla medlemmarnas och dem närstående organisationers handlingar
(arkiv), att bistå dem i alla frågor om arkivbildning och dokument hantering; att tillgängliggöra bestånd
och samlingar och främja kunskapsutveckling och kunskapsspridning rörande tjänstemän och deras
sammanslutningar.
En av de idag största enskilda aktörerna är Centrum för näringslivshistoria, fd Föreningen Stockholms
företagsminnen. Både företag och privatpersoner kan bli medlemmar i Föreningen Centrum för nä
ringslivhistoria. Man tar emot och förvarar arkivmaterial från företag, men man arbetar också aktivt
med rådgivning etc. via avtal med företagen. Under de senaste åren har man även aktivt jobbat med
tillgängliggörande tillsammans med företagen.

Riksarkivets enskilda nämnd
Läget är att statens ansvarstagande för enskilda arkiv idag fullföljs bland annat genom den statliga
bidragsfördelning som sker vid nämnden för enskilda arkiv samt nämndens övriga uppdrag och den
verksamhet som bedrivs vid avdelningen för enskilda arkiv på Riksarkivet.
Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv inrättades 1 juli, 1972 och fördelar sedan 1992 allt statligt stöd
till enskild arkivverksamhet i landet. (Instruktion SFS 1995:679 §16). Nämnden har två sammanträden
per år, ett i januari och ett i början av oktober. Riksarkivarien är ordförande i nämnden och regeringen
utser särskilt de övriga 6 ledamöterna, bland dessa finns representanter från den enskilda arkivsektorn,
utbildning och forskning. Nämndens sekretariat finns på Riksarkivet och det är Katalin Gere här som
är 1.arkivarie på avdelningen som bereder nämndens ärenden och är sekreterare.
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Enligt regleringsbrevet för 2007 för Riksarkivet och landsarkiven får nämnden använda 11 642 000 kr
för bidrag till enskilda arkiv enligt instruktionen för Riksarkivet. Närmare hälften av dessa medel går till
ARAB enligt tidigare etablerade rutiner. Det finns vidare ett särskilt anslag för regional arkivverksam
het. Detta uppgår 2007 till 6 110 000 kr. Bidragen lämnas enligt förordningen (1996:1598) om stats
bidrag till regional kulturverksamhet. Bidraget syftar till att främja regional arkivverksamhet och att
bättre integrera arkivområdet i den regionala kulturpolitiken. Regeringen anger vilka arkivinstitutioner
som är berättigade till detta stöd samt hur stort stödet ska vara. Man lämnar även bidrag till regionala
näringslivsarkiv, vissa andra institutioner och organisationer mm.

Organisationer
Förutom de enskilda arkivinstitutionerna, finns det också ett antal intresseföreningar som företräder
olika delar av den enskilda sfären. NAF —NäringslivsArkivens förening bildades 1989 och är en intres
seorganisation för näringslivsarkiven. Föreningen har både näringslivsarkiv och företag men även of
fentliga arkiv som medlemmar.
Folkrörelsearkivens organisation, Folkrörelsernas arkivförbund (FA) är sammansatt av arkiv med natio
nellt, regionalt och lokalt ansvar. FA bildades 1968 för att uppfylla den önskan och det behov som länge
uttryckts av nationella och lokala folkrörelseorganisationer, nämligen att skapa en central och rikstäck
ande organisation för samordnande och stödjande funktioner. Detta var viktigt eftersom de regionala
och lokala folkrörelsearkiven ofta var organiserade som ideella föreningar.
En liknande roll har Näringslivets Arkivråd (NLA) som är en ideell förening som bildades 1957. NLA
har till ändamål att främja rationell dokumenthantering och arkivering med hjälp av olika tekniker.
Verksamheten är rikstäckande och omfattar såväl företag som organisationer och institutioner. Utgiv
ning av publikationer till stöd för alla som arbetar med arkivfrågor i företag är en annan viktig uppgift
för NLA.

Lagstiftning, regelverk etc
De enskilda arkiven framhålls ofta i olika politiska sammanhang som en del av det svenska kulturarvet,
men denna status är inte stadfäst i svensk lag. I Arkivutredningen ”Arkiv för alla - nu och i framtiden”
(SOU 2002:78) lades också förslaget att en paragraf om detta skulle tas in i arkivlagen. Man föreslog
också att Arkivverket/Stätens arkivs samlade uppgifter och ansvar för de enskilda arkiven skulle tydlig
göras. Ett sådant tillägg i lagstiftningen ansågs aha stort symbolvärde för att markera de enskilda arki
vens ställning som en del av det nationella kulturarvet. Man föreslog även inrättandet av ett nationellt
råd för arkivfrågor där också de enskilda arkivens situation skulle behandlas. Inget av de förslag som
lades av arkivutredningen har hittills gett upphov till några förändringar.
Sedan i våras pågår dock ett stort utredningsarbete inom kultursektorn i och med två utredningar. Den
kanske viktigaste är Kulturutredningen som är tillsatt av regeringen för att se över kulturpolitikens
inriktning och arbetsformer och lämna förslag till förändringar. Utredningen tillsattes i juni 2007 och
ska redovisa sitt arbete till Kulturdepartementet senast den 31 december 2008. Uppdraget gäller bl.a. att
lämna förslag till förändringar efter överväganden som gäller:
•
•

behovet av förändringar i de nationella målen för kulturpolitiken
möjligheterna till utveckling och förnyelse av det kulturpolitiska samspelet mellan stat, lands
ting och kommuner,
• möjligheten att tydliggöra statens långsiktiga uppgifter och åtaganden inom kulturområdet,
• förutsättningarna för att bredda ansvaret för kulturverksamheter i samhället hos både offent
liga organ och enskilda aktörer,
• prioriteringar av statens insatser, t.ex. för hur kulturpolitiken kan samspela med andra rele
vanta samhällsområden,
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•
•
•

den statliga förvaltningsorganisationen inom kulturområdet
det statliga institutionsväsendet och
de statliga stödordningarna

Regeringen beslöt den 22 februari 2007 att utse en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor
inom museisektorn, en koordinator för museisektorn. Utredaren skall fungera som en koordinator
för museisektorn och i dialog med berörda parter pröva olika former för ökad samverkan, t ex vad
gäller administration, föremålshantering och sektorsforskning. Uppdraget omfattar främst det statliga
och statsunderstödda museiväsendet inom Kulturdepartementets ansvarsområde. Uppdraget innefattar
även övriga statligt finansierade museer och museiväsendet som helhet om synergieffekter kan uppnås
för hela sektorn. I uppdraget ingår också att föreslå hur ökad samverkan och eventuella stödfunktioner
inom museiområdet lämpligast kan åstadkommas och organiseras efter det att koordinatorn avslutat sitt
uppdrag. Museikoordinatorn ska också bistå den Kulturpolitiska utredningen med de fördjupningar
som behövs på museiområdet. Uppdraget skall vara klart den 15 februari 2009.
Beträffande Kulturutredningen, sades initialt att den inte i någon högre grad skulle beröra arkivområdet
pga. att man redan hade Arkivutredningen sedan 2002. Man kan dock se att vartefter utredningens ar
bete framskrider att man knappast kan undvika att beröra ett flertal frågor av betydelse för arkivsektorn.
När det gäller museiutredningen har man efter den första rapporten som kom nu under oktober sett
att en av de punkter som berörs är möjligheterna till samsökning mellan institutionerna och här berörs
arkivsektor, liksom också det enskilda fältet eftersom de flesta museer i sina arkiv också har enskilda
bestånd.
Vi kan förvänta oss att bägge dessa utredningar kommer att ha konsekvenser för hur man ser på frågan
om de enskilda arkivens ställning i landet.

ABM-samverkan på central, regional och lokal nivå
Sedan ett flertal år finns det en samverkan mellan Kungliga biblioteket i Stockholm och Riksarkivet
när det gäller sk ”auktoritetsposter” för att man skall kunna utbyta information mellan LIBRIS, det
nationella katalogsystemet på bibliotekssidan och Statens arkivs nationella arkivdatabas NAD och andra
arkivbaser.
En samverkan finns också mellan Riksarkivet och handskriftsavdelningarna på universitetsbiblioteken,
där man träffas en gång per år och diskuterar gemensamma frågor, förvärvspolitik etc. Det sistnämnda
arbetet har också utökats genom det sk Ediffah-projektet (En digital infrastruktur for forskningsbibliote
kens arkiv- och handskriftssamlingar) försöker vi göra något åt saken. I projektet ingår handskriftsavdel
ningarna vid Universitetsbiblioteken i Göteborg, Lund och Uppsala, Kungl. Biblioteket och som tek
niska partners Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet och Riksarkivet. Syftet är ytterst att göra det
möjligt att skapa allmänt tillgängliga kataloger och arkivförteckningar över bibliotekens handskrifts
samlingar och personarkiv. Systemet skall vara enkelt, och innehålla ett arbetsflöde sådant att katalog
posterna som genereras också med automatik kan återfinnas inte bara i Ediffah utan även i den NAD
samt LIBRIS.
Betydelsefullt för ABM-samverkan har de senaste åren varit ABM-centrums verksamhet.
Sedan i maj 2004 har projektet med ABM-centrum drivits som ett gemensamt projekt ett finansierat
av Kungl. biblioteket, Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet, Riksarkivet, Statens kulturråd, Natur
historiska riksmuseet, Statens ljud- och bildarkiv och Nordiska museet. Syftet med ABM-centrum är
att främja förståelse och samarbete mellan arkiv, bibliotek och museer samt att stimulera utvecklingen
av digitalisering för forskningens såväl som utbildningens behov. I uppgifterna ingår även att bevaka
utveckling i Sverige och utlandet, att stimulera och organisera samverkan institutioner emellan, samt
att sprida information om goda tillämpningar inom digitaliseringsområdet. Detta är en samverkan som
också på sikt kommer att ha betydelse även för området enskilda arkiv.
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Motsvarande samverkan har också börjat skapas på främst regional nivå, där man i flera svenska regio
ner, bland annat Östergötland och Västernorrland byggt gemensamma portaler för sökning i arkivbe
stånd och databaser. Man har också i flera fall lyckats skapa fasta resurser för ABM-samarbetet.

Finansiering
Generellt sett kan sägas att resurserna för att ta hand om och bevara de enskilda arkiven inte oväntat är
alltför knappa. Huvuddelen av verksamheten, oavsett om den är i offentlig eller privat regi drivs med dels
bidrag från enskilda nämnden, dels med inkomster från deponenter och medlemmar i de olika ideella
föreningar som står som huvudmän för många folkrörelse- och näringslivsarkiv. I vissa fall finns också
kommuner eller landsting med som huvudmän. Detta gäller även till viss del Riksarkivets enskilda av
delning som har ett inkomst mål i sin budget för att finansiera delar av verksamheten. Detta har gjort
att diskussionen om hur de offentliga medlen skall fördelas mellan de olika aktörerna tidvis förts mycket
livligt, och ibland med ett skarpt tonläge. Denna debatt har t.o.m. spritts till den Svenska Riksdagen där
frågor rörande finansieringen via Riksarkivets enskilda nämnd behandlats 2 gånger det senaste året.
Jag skall dock avsluta med en positiv not - Via det sk Accessprojektet har många institutioner det
senaste 1 Vi året fått välbehövlig personalförstärkning för att ordna och förteckna enskilda handlingar
i sina bestånd. Regeringen har gett Kulturrådet i uppdrag att genomföra en stor satsning på sysselsättningsåtgärder inom kultursektorn under 2006 och 2007. Projektet, som fått namnet Access, har som
syfte att stärka arbetet med att bevara, vårda och tillgängliggöra samlingar, föremål och arkivalier inom
hela kulturfältet: musei- och kulturmiljö, arkiv, scenkonst, bibliotek, bild och form samt film och foto.
Accessprojektet innebär att myndigheter, institutioner och organisationer får ekonomisk hjälp att an
ställa personer. Bidraget får uppgå till högst 30 000 kr per månad och anställd. Intresset från kulturlivet
- och från de arbetssökande - har varit mycket stort. De flesta projekt har blivit bemannade på kort tid.
Fram till och med mars 2007 hade 924 personer anställts med hjälp av Accesspengar. Kulturrådet har
under 2006 och 2007 fördelat sammanlagt 519 miljoner kronor. Regeringen har i budgetpropositionen
för 2008 tillfört 75 miljoner. Detta föranleds av att flera institutioner har anmält att ytterligare tid och
resurser behövs för att fullfölja och avsluta arbetet med tillgängliggörande av kulturarvet.
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DISKUSSION KRING PRIVATARKIVLAGET
I DE NORDISKA LÄNDERNA
26.11
Riksarkivarie Jussi Nuorteva hälsade deltagarna välkomna till Finlands riksarkiv, och konstaterade att
det nordiska privatarkivseminariet som nu hölls för andra gången i ordningen (det första hölls i Oslo
2002) blivit en ’tradition. Märkligt nog hade inte fler möten hållits i denna krets. - Nuorteva redogjorde
för privatarkiven i Arkivverkets strategi: målgruppen är viktiga aktörer i det finländska samhället. De är
inte alltid lätta att nå; få av de över 400 invandrarorganisationerna har överlämnat sina arkiv till Arkiv
verket. Det faktum att tatarsamfundet i Finland för en vecka sedan överlät delar av sina arkiv, och att
judarna i Finland överlåtit mer än 40 arkivbildares arkiv, är dock ett bevis på tillit. Nuorteva nämnde
också den benchmarking av digitaliseringsverksamheten vid arkivverken i Norden som nyligen slutförts
under ledning av Leif Gidlöf för att få fram de bästa och effektivaste metoderna. Riksarkivarien hoppa
des att motsvarande benchmarking av privatarkivverksamheten, i syfte att få fram kutymer och tillväga
gångssätt, skulle tillmätas lika stor betydelse. Privatarkiven är en huvudsektor vid de nordiska arkivdagar
i Trondheim 2009 som enligt Nuorteva vore ett lämpligt forum för behandling av benchmarkingen.
Kenth Sjöblom upplyste deltagarna om praktikaliteter och om planerna på en seminariepublikation på
basis av de inlägg som framförts vid seminariet. Deltagare vilka hade förberedda inlägg ombads sända
slutlig version av inläggen till arrangörerna senast 31.12.2007.
[Följde förberedda anföranden av
Marja Pohjola
Inge Bundsgaard
Hrafn Sveinbjarnarson
Vilhelm Lange
Ann Hörsell, nytt arkivråd från september 2007 med ansvar för privatarkiven]
Eljas Orrman komplimenterade presentationerna av det aktuella läget vilka lyfte fram problem och för
utsättningar, och undrade om lagstiftningen inverkar på möjligheterna att insamla material (t.ex. EUdirektiv om dataskydd). Denna aspekt som kunde tänkas styra tillvaratagandet av material och gynna
arkivverken hade inte berörts som ett problem.
Inge Bundsgaard ställde frågan i vilken mån institutioner som utför ett offentligt uppdrag är täckta av
leveransplikten efter genomförd privatisering.
Ann Hörsell konstaterade att det är fråga om en gråzon, som i Sverige blev ett problem efter 1990-talets
privatisering av Telia: den löstes med en särlagstiftning om hantering av handlingar före och efter pri
vatisering, vilket täcker detta fält. Ett annat problem är t.ex. det privata skolväsendet, som upprätthålls
med kommunalt stöd; när en skola lagts ned vet ingen var betygsjournaler m.m. finns.
Inge Bundsgaard noterade att samtliga inlägg påtalat brist på resurser, och såg i detta en instinktiv reak
tion: fältet är stort och resurserna magra. Man borde därför ställa sig frågan hur stora resurser skall vi då
ha, t.ex. med hänvisning till de nyligen hörda uppgifterna om extra 17 miljoner SEK?

"Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?"

Ann Hörsell replikerade att det bara är tack vare de nämnda ACCESS -projektmedlen som resurser
också kan anslås till tillgängliggörande. Huruvida sådana medel skall tas emot är en samvetsfråga, men
det är dock de som möjliggjort insatser inom detta område.
Vilhelm Lange undrade vad man egentligen jämförde sig med. Norges riksarkiv är förpliktigat att motta
allt offentligt material, men denna förpliktelse gäller inte det privata materialet, ett material vars bety
delse ingalunda är mindre ur samhällelig synvinkel. Vad är egentligen viktigt?
Håkan Axelsson fann på basis av sina erfarenheter av arbete vid företagsarkiv att uppordnandet av fö
retagsarkiv gick till privata konsulter efter besked från statlig instans om resursbrist; den konsult som
ställde i utsikt utgallring av 90 % av materialet fick jobbet (själva utredningen om arkivet tog en halv dag
att sammanställa). Redan själva uppordnandet av ett arkiv (KemaNord) gav 30 % mer hyllutrymme,
dvs. reell fördel och nytta för företaget i fråga.
Lars Ilshammar anslöt sig till dem som ansåg att resurserna per definition aldrig är tillräckliga och
ansåg att knappheten leder till uppkomsten av större enheter (t.ex. regionala arkivcentra med bättre öp
pettider), eller till affärsmässiga modeller. I dagens läge är resurserna de samma som för fem år sedan
medan uppgifterna och behoven (mer tillgängliggörande, webbtjänster, lagerhållning) tilltar. Frågan är
om branschen har sig själv att skylla; arkivkulturen präglas av tystlåten glädje över att få existera. Det
handlar om att artikulera krav och kunna ställa obekväma frågor.
Vidar Overland pekade på risken med flitig anskaffning av externa medel; det kan leda till att man
främst bevarar de arkiv som det finns finansiering för, vilket är betänkligt. En annan ordning är av nö
den med tanke på de arkiv som inte är förknippade med pengar.
Ann Hörsell konstaterade att det svenska arkivverket inte får sälja konsulttjänster, eller konkurrera med
privata företag. Det lämnar dock rum för en gråzon: vad får man göra? Sälja arkivutrymme är ett svar.
Inge Bundsgaard gav Ilshammar rätt. Knappheten kräver utveckling av resurserna, i ett läge där de olika
uppgifterna ökar medan resurserna förblir oförändrade. Man bör dock fråga sig vad som skall bevaras?
Många privata verksamheter dokumenteras på annat sätt och om dokumenteringen är god är arkivering
inte det enda saliggörande alternativet.
Vidar Overland konstaterade att man i Norge bevarar ca 10 % av det privata arkivmaterialet medan
motsvarande siffra för det statliga är 100. Borde en del av de offentliga arkiven brännas?
Lars Ilshammar påminde om att man i Sverige i samband med senaste regeringsskifte (från vänster till
borgerlig dito) väntat sig stora arkivleveranser, men ointresset visade sig stort. Vad som erhölls var små
mängder, i huvudsak färdigskrivna tal etc., medan det intressanta förblev hos vederbörande, i den egna
PC:n. Redigerade källor av typ Erik Fichtelius fyrdelade dokumentär om Göran Persson tar över. När
de traditionella arkiven/arkivalierna inte säger mycket, vad finns då att rapportera?
Eljas Orrman konstaterade sammanfattningsvis att det dels handlade om pengar, dels om vem som ville
bevara vad. En annan fråga är sedan för vem materialet bevaras, för forskarna? Vem är beredd att satsa
pengar, arkivbildarna?
Håkan Axelsson ansåg att företagen är beredda att göra det, om de mjölkas på rätt sätt.
Mikael Korhonen påpekade med hänvisning till erfarenheter av lokalarkivarbetet, att det på svenskt håll
i Finland varit föremål för stor aktivitet; p.g.a. minoritetsdimensionen finns det en beredskap att göra en
frivillig insats för de egna arkiven.
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Kenth Sjöblom noterade att några av de förberedda inläggen vädrat oro över bristen på arkivfacklig
kompetens inom museisektorn.
Vilhelm Lange sade sig ha sett exempel på splittring av t.ex. företagsarkiv, där teckningar, ritningar och
liknande tagits tillvara medan det övriga fått gå. Han hänvisade till fallet med en båtkonstruktör vars
ritningar omhändertagits av det norska sjöfartsmuseet och resten av materialet av riksarkivet.
Håkan Axelsson redogjorde för erfarenheter av ABM-samarbetet i ett litet samhälle (Åland). Synen på
arkiven är olika: för museerna framstår arkivalierna (en kassabok, ett fotografi) som föremål som be
skrivs och förtecknas som sådana utan beaktande av deras proveniens, enligt helt andra principer. Ett
klassiskt fall inom denna genre är rederiet Örnens arkiv i Göteborgs Museum, förtecknat papper för
papper, meter efter meter.
Inge Bundsgaard tog museifolket i försvar och tyckte att man ej kan beskylla de museianställda för att
de inte hör till arkivfolket. Museerna ägnar sig åt dokumentation av förhållanden på ett för arkiv svår
tillgängligt sätt.
Eljas Orrman noterade att fenomenet splittrade samlingar nog förekommer också i Finland. Ett gott
exempel är Arkitekturmuseet som gärna tar hand om arkitektelitens fina ritningar, för att sedan med
fördel se resten, rubb och stubb, omhändertas av arkivverket.
Ann Hörsell påminde sig erfarenheterna från ABM-konferensen ’Objektet i centrum’, vars syfte var
att lyfta fram de olika sätten att se på objekten. Konferensen ledde till aha-upplevelser. Sätten att se
på t.ex. fotografiet var olika, vilket innebär att det krävs definitioner av fotografibegreppet innan ett
ABM-samarbete över huvud kan inledas. Arkivkompetensen inom museisektorn har förbättrats tack
vare ABM-samarbetet, särskilt på organisationsnivå.
Hrafn Sveinbjarnarson bekände avslutningsvis en större allergi mot bibliotekarierna än museifolket.
Arkiv på Island hamnar hos biblioteken, men arkivsektorn kan inte säga något om sina konkurrenter
eftersom det är förbjudet enligt isländskt lag. Arkivsektorn på Island har det därmed värst.
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Seminarieanföranden - elektroniska privatarkiv

UDFORDRINGER VEDRØRENDE ELEKTRONISKE
PRIVATARKIVER I DANMARK
Michael Dupont

Oplægget er opbygget i tre centrale dele, nemlig i tekniske, organisatoriske og økonomiske problemer og
bygger på en rapport udarbejdet af Privatarkivudvalget. Privatarkivudvalget diskuterer og fordeler bl.a.
arbejdet med privatarkiver i Danmark.

Introduktion
Med de seneste årtiers store udbredelse af IT-systemer overalt i den private sektor er der opstået en stor
risiko for, at uerstattelige ting går til grunde, hvis data fra denne sektor ikke arkiveres og bevares i lighed
med offentlige myndigheders e-arkivalier. De problemer, der knytter sig til e-arkivalier fra den private
sektor - virksomheder, organisationer, foreninger og privatpersoner —er imidlertid ganske omfattende
og meget komplicerede. Vi står derfor overfor en kolossal udfordring. Omvendt må det nævnes, at er
faringerne fra offentlige e-arkivalier i vid udstrækning kan anvendes, ligesom et succesrigt udfald af en
bevidst satsning vil kunne sikre en større mængde private arkivalier end hidtil.
Et af de mest centrale problemer er, at man ikke kan pålægge private arkivskabere at bevare og aflevere
deres arkivalier. Mange er ligeglade med deres arkivalier, og det kan være svært at få dem til at forstå
vigtigheden i at bruge ressourcer på at bevare for eftertiden. Ved langtidsbevaring af e-arkivalier er der
ikke kun tale om dokumenthåndteringssystemer, men om IT-anvendelsen i almindelighed, dvs. også epost-systemer, intranet, internet, databaser, billed- og tegningsbaser, almindelige excel- og word-mapper
og meget andet. Netop fordi computere hurtigt bliver udskiftet, og e-arkivalier derfor kan gå tabt, er der
også en udbredt forståelse for, at bevaringsindsatsen ikke kan udskydes til f.eks. 20-30 år efter arkivdan
nelsen, der ellers er typisk for papirarkivalier.
Arkiverne i Danmark har meget begrænsede erfaringer med aflevering af private e-arkivalier, hvilket
ikke skyldes en manglende interesse; men at der hidtil har været meget begrænsede ressourcer.

Tekniske udfordringer
De tekniske udfordringer, der er forbundet med elektroniske arkivalier fra private arkivskabere, fordeler
sig i to: Dels de udfordringer arkivinstitutionen står med ved aflevering, nemlig udarbejdelse af en beva
ringsstrategi, herunder en plan for de opgaver, der følger med en bevaring af elektroniske arkivalier. Dels
de udfordringer der ligger for arkivskaber inden aflevering af arkivalierne, dvs. valg af systemer, opbe
varing af arkivalierne indtil aflevering, og hvordan data omformes til et format, som arkivinstitutionen
kan modtage. Men for at arkivskaberen kan rådgives, er det nødvendigt, at arkivinstitutionen i første
omgang får fastlagt en bevaringsstrategi og får varetaget de udfordringer, der findes her.
Elektroniske arkivalier adskiller sig fra papirarkivalier ved ikke umiddelbart at kunne anvendes uden
brug af IT-udstyr. Dette udstyr bliver både teknologisk og teknisk forældet. Ofte vil arkivalierne ikke
kunne tilgås via andre programmer og da tit kun med tab eller forvanskning. Ligeledes bliver lag
ringsmedierne teknologisk forældede og udgår fra markedet, og inden da kan de tilmed blive teknisk
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forældede grundede korte fysiske levetider. Elektroniske arkivalier forudsætter derfor en mere aktiv be
varingsindsats end papirarkivalier, hvis de også skal kunne bruges i fremtiden.
Der findes forskellige strategier for bevaring af elektroniske arkivalier. En af disse strategier baserer sig
på den oprindelige tilstand af elektroniske arkivalier, og en anden baserer sig på omformning til tidssva
rende standarder. Anvendelse af velbeskrevne standarder giver sikkerhed for kvaliteten af omformningen
og sikrer muligheden for fremtidig omformning. Tidssvarende standarder sikrer, at nye og kommende
dokumentformater kan arkiveres.
Den tekniske udfordring ligger dog primært i at få bevaret data hos den private arkivskaber inden afleve
ring. Den software, der anvendes i virksomheden, i foreningen eller hos privatpersonen, har en afgørende
betydning for, om det overhovedet kan lade sig gøre at aflevere data til arkivet. Enten skal data kunne
trækkes ud i et standardformat og omformes til en arkiveringsversion. En anden mulighed er, at der i
den software, som anvendes, findes en funktion, der gør det muligt at trække en arkiveringsversion ud.
Denne funktionalitet kunne tænkes at komme i de systemer, der også anvendes af de offentlige myndig
heder, men kan ikke forventes at blive en standardfunktion indenfor en overskuelig tidsperiode.
Ingen af de eksisterende digitale medier har en længere levetid, så for at kunne læse data igen efter en
årrække er det nødvendigt bestandigt at flytte data fra ét medie til et andet. Ligeledes er samtlige digitale
medier knyttet til den hardware og software, der har været brugt til at lægge data på medierne. Ved en
senere aflæsning af medierne er det derfor nødvendigt at have den rette hardware og software. Dog kan
et ældre format ofte læses på en senere version af samme system.
Når materialet er afleveret, kan det være kompliceret at fremstille en arkiveringsversion, da det afhæng
er af det oprindelige system. Det tekniske arbejde vil koste en del ressourcer og kompetencer, der ikke
umiddelbart kan forventes at være til stede i en given virksomhed, forening eller hos en privatperson.
Det, der kunne forventes, var, at data ville kunne afleveres i et standardiseret og lavteknisk format - sam
men med tilstrækkelig dokumentation - og at arkivmyndigheden fx påtog sig opgaven med at fremstille
arkiveringsversionen.
Der er altså både udfordringer for arkivskaber og for arkivinstitutionen, når det drejer sig om elektronis
ke arkivalier fra private arkivskabere. For langt de fleste data gælder det, at de på en eller anden måde vil
kunne udtrækkes, og at der kan fremstilles en arkiveringsversion. Udfordringerne er i disse tilfælde ikke
i så høj grad tekniske, som de er økonomiske.

Organisatoriske problemer
De arkivinstitutioner i Danmark, der arbejder med privatarkiver, er altovervejende inddelt efter saglige kri
terier. Der er specialarkiver for bl.a. kulturpersonligheder, arbejderbevægelse, erhvervsliv, udvandring og
folkeminder samt stads- og lokalarkiver, hvis arbejdsområder er geografisk og administrativt bestemt. Ar
bejdsdelingen på privatarkivområdet koordineres overordnet i Privatarkivudvalget under Statens Arkiver.
Der er selvsagt stor forskel på ressourcerne i de enkelte arkivinstitutioner. Inden for lokalarkivområdet har
det hidtil været sådan, at mange af de mindre lokalarkiver har kunnet håndtere papirarkivalier og fotos.
Indsamling, registrering, bevaring og tilgængeliggørelse foregår med kendte midler, og ressourcerne skaffes
til veje på lokalt plan, f.eks. ved frivillig arbejdskraft. De nationalt forankrede arkivinstitutioner samt stads
arkiverne er økonomisk stærkere i kraft af deres bevillinger og kan have et fastansat akademisk personale.
På lokalt plan vil indholdet af lokale foreningsarkiver i dag ofte bestå af forskellige former for databaser,
f.eks. angående medlemskaber, altså arkivalier, der tidligere er indsamlet i papirform. Det er lokalarki
vet, der med sit lokalkendskab vil få besked om afleveringen. Men når sådanne arkivalier ikke længere er
i papirform, men er skabt i IT-systemer og dermed også skal bevares og bruges som IT-systemer, kræver
det ressourcer, der ikke er til stede i et omfang, der muliggør den hidtidige lokale indsamling. Det kan
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ikke forventes, at det er muligt lokalt at skaffe de økonomiske ressourcer, der skal til for at gennemføre
sådanne arkivafleveringer, ligesom den meget omfattende tekniske ekspertise, der kræves, heller ikke
kan findes lokalt. Opbevaring af e-arkiver og vedligeholdelsen af dem kan ofte heller ikke klares lokalt.
De større arkiver har derimod større muligheder.
I Danmark findes der ikke en eneste arkivinstitution med stærke faglige kompetencer vedrørende de
private e-arkivalier, der på landsbasis kan løfte opgaven som frontløber.
Det kan overvejes at etablere et nationalt baseret samarbejde i form af én fællesinstitution mellem alle
danske arkivinstitutioner og f.eks. med den dobbelte opgave at forske i udviklingen af den private ITanvendelse samt koordinere, indsamle, bevare og tilgængeliggøre private e-arkivalier efter anmodning
fra arkivinstitutionerne.
En sådan løsning vil være en stor gevinst. Den vil dog være særdeles omkostningstung, og på indsam
lingsområdet vil det næppe være hensigtsmæssigt at ”ophæve” hele den traditionelle arbejdsdeling på
privatarkivområdet, for så vidt angår private e-arkivalier. I forhold til arkivskabere, herunder lokalindsigt
og kendskab til sagsområder, må det anses for meget tvivlsomt, om man kan ”centralisere” sig ud af pro
blemet. Omvendt vil det på lokalarkivområdet ikke være fornuftigt at sprede de tekniske og økonomiske
ressourcer, der skal til for at håndtere e-arkivalier. Det taler for, at der etableres et antal steder i landet,
hvor man opbygger den ekspertise og det tekniske apparat, der skal til for at indsamle, vedligeholde og
tilgængeliggøre private e-arkivalier.
Det kan formentlig bedst ske i forbindelse med de stadsarkiver, der er i færd med at opbygge viden og
maskineri til at håndtere kommunale e-arkivalier. Men for at kunne etablere sådanne steder er det nød
vendigt, at man indgår forpligtende samarbejder. Det gælder både i form af aftaler mellem de enkelte
lokalarkiver og det centrale sted, hvor data skal bearbejdes og opbevares, og så vidt muligt i form af
aftaler om en indsamlingspolitik, der sikrer, at der indsamles et repræsentativt udsnit af virksomheder,
institutioner og foreningers arkivalier. Etableringen af sådanne centre eller netværk vil endvidere kræve,
at de største institutioner bidrager med deres ekspertise, som er opnået ved varetagelse af offentlige earkivalier.

Økonomiske problemer
Indsamling, bevaring og tilgængeliggørelse af private e-arkivalier er en særdeles udfordrende arbejdsop
gave, der indtil nu er blevet hæmmet af økonomiske årsager. Der har været gennemført forskellige pi
lotprojekter ved enkelte arkivinstitutioner, men et strategisk og langsigtet arbejde er ikke blevet iværksat
nogen steder.
Et andet økonomisk problem knytter sig til private arkivskabere, der ønsker at aflevere e-arkivalier. Mens
offentlige myndigheder er pålagt at betale omkostningerne ved aflevering af e-arkivalier, kan tilsvarende
ikke pålægges private arkivskabere.
I forhold til de enkelte arkivinstitutioner er det klart, at arbejdsområdet enten bør tilføres ressourcer i
kraft af interne økonomiske opprioriteringer, eller at der arbejdes for at sikre ekstraordinære bevillinger.
Der kan desuden iværksættes nye pilotprojekter.
Udgifterne vil i mange tilfælde være forbundet med arkivskaberens systemleverandør i forbindelse med
udarbejdelsen af en arkiveringsversion. Hvis en arkiveringsversion er produceret, vil omkostningerne
dels bestå af udgifter til arbejdstid, dels af udgifter til vedligeholdelse af de elektroniske arkivalier. En
delig er der også for arkivinstitutionen en udgift til den nødvendige hard- og software. Med hensyn til
konvertering eller vedligeholdelse efter afleveringen er det formentlig en udgift, som arkivinstitutionen
må påtage sig.
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NULÄGE O CH UTMANINGAR GÄLLANDE ELEKTRONISK
ARKIVERING I DE PRIVATA CENTRALARKIVEN I FINLAND1
Jarmo Luoma-aho

Erfarenheter gällande elektronisk arkivering inom de privata centralarkiven i Finland varierar. Å ena si
dan har några arkiv år digitaliserat sina pappersdokument eller av-material, å andra sidan finns det arkiv
som tänker börja digitalisera eller inte ens har planer på att göra det. Men mest komplicerat tycks vara
hur man skall hantera så kallat born digital -material. Inom detta fält finns ett väldigt arbete att göra
innan de privata centralarkiven kan skapa fungerande system för att mottaga handlingar i digital form.

Digitalisering av pappershandlingar
och andra analogiska dokument
Med digitala versioner har man skyddat originaldokument från slitage och räddat handlingar som är
svåra att förvara, såsom magnetband och kassetter, från att förstöras. Digitalisering har också gjorts rätt
och slätt för att utveckla forskarservicen. Främst har man digitaliserat fotografier och av-dokument,
och några centralarkiv har dessutom digitaliserat urval av sina mest efterfrågade textdokument, såsom
verksamhetsberättelser och protokoll.
De privata centralarkiven har anskaffat, eller tänker anskaffa, apparatur, program och know-how som
behövs för digitalisering. Det största hindret för en mera storskalig digitalisering har varit otillräckliga
resurser, varför digitaliseringen ofta genomförts på halvtidsbasis vid sidan av ordinarie tjänsteärenden.
Delvis har digitaliseringsarbetet genomförts med hjälp av civiltjänstgörare och sådana som lyfter sysselsättningsstöd. Elkas samarbetspartner har varit yrkeshögskolan i S:t Michel och i samarbete med
den kunde centralarkivet åren 2004-2006 digitalisera 1300 timmar ljudupptagningar och 340 timmar
rörliga bilder, till stor del med EU-stöd.
Det mest långvariga och omfattande digitaliseringsarbetet har gjorts av Elka, Folkets Arkiv och Arbetararkivet. I dessa arkivs fotodatabaser finns tiotals tusen digitaliserade fotografier. Största delen av bilderna
har låg resolution och lämpar sig främst för webbsurfande, men sedan det har blivit billigare att skaffa
minneskapacitet, har man delvis övergått till högre resolution. Dessa tre ovan nämnda arkiv har också
erfarenhet om digitalisering ljud- och videoupptagningar.
Långtidsförvaringen av digitaliserade filer upplevs som en utmaning. Typiska åtgärder har varit att ta
säkerhetskopior och att i viss utsträckning kontrollera upptagningarnas kondition. Åtminstone Elka
och Arbetararkivet har utlokaliserat elektronisk förvaring till bevarning system, som ligger i S:t Michels
yrkeshögskola. Yrkeshögskolan tar också hand om säkerhetskopiering, konvertering och migration.
De privata centralarkiven har samarbetat i digitalisering inom två projekt. Inom ramarna för det s.k.
Kark-projektet byggde man upp en gemensam digital fotodatabas, som fungerar i Internet. I ett pågå
ende projekt utreder man centralarkivens situation beträffande ljudupptagningar. Målsättningarna är
1 Framställningen bygger på uppgifter inlämnade av de privata centralarkiven och på erfarenheter i Centralarkivet för Finlands näringsliv
(Elka) beträffande elektronisk arkivering samt dess framtidsutsikter. Den berör inte verksamhet gällande elektronisk arkivering inom Finska
och Svenska Litteratursällskapen.
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bl.a. att skapa en plan för digitalisering av de viktigaste materialen och att avgöra, vilka förutsättningar
de enskilda institutionerna har att förverkliga digitaliseringen. Undervisningsministeriet har finansierat
båda ovan nämnda projekt.
En långsiktig och systematisk digitalisering verksamhet förutsätter ständiga resurser. Då man planerar
en nationell digitaliseringspolicy, borde man komma i håg även de privata centralarkiven och deras
material. I synnerhet de magnetiska ljud- och videoupptagningar som löper risk att förstöras borde fås
digitaliserade och överförda till ändamålsenlig långtidsförvaring innan tiden gjort sitt för deras del.
Samarbete inom digitaliseringen bör utvecklas och främjas. Man bör utreda i vilken form det är ända
målsenligt att centralisera digitaliseringen till en större enhet för att uppnå större effektivitet och säkra
befintlig sakkunskap. Oberoende av om man i digitaliseringen besluter sig för en centraliserad eller de
centraliserad modell, är det av vikt att komma överens om gemensamma spelregler. Med hjälp av dessa
garanterar man en tillräcklig kvalitet samt en teknisk och semantisk överensstämmelse mellan systemen.
Man behöver också samarbete för att kartlägga analogiska ljud- och bildbandspelare som behövs för
digitaliseringen, samt i anskaffning av service och reservdelar gällande dessa apparater.

Mottagning av "born digital" -dokument
Ursprungligen i digital form uppgjorda s.k. born digital-dokument har endast i ytterst begränsad form
överförts till de privata centralarkiven. Det finns inte tillräckliga resurser för sådan verksamhet och
vanligtvis har mottagna filer skrivits ut i pappersform. Man anser, att de privata centralarkiven inte har
möjligheter att dirigera organisationernas dokumenthantering inom sina egna verksamhetsområden,
på grund av brist på normgivande makt. Såsom resultat av detta har flera av de privata centralarkiven
ingen kännedom om, vilka lösningar för elektronisk informationshantering som finns inom den egna
sektorn.
De privata centralarkivena har inga realistiska planer för mottagning av elektroniska dokument. Men det
är klart, att verksamhetsformer som lämpar sig för förvaltning av pappersdokument inte kan överföras
till en digital verksamhetsmiljö. I den elektroniska världen föds dokumentens kontext (proveniens) inte
av sig självt. Därför skulle det vara viktigt, att kunna påverka organisationernas informationshantering
redan i det aktiva skedet av dokumentens livscykel, så att man i de elektroniska verksamhetsprocesserna
skulle beakta dokumentförvaltningens krav också gällande ständigt förvarande.
När det gäller förvaltningen av de elektroniska dokumentens livscykel, borde de privata centralarki
ven följa existerande standard för dokumentförvaltning. En gemensam verksamhetsform skulle säkra
kommunikationen mellan systemen och möjliggöra t.ex. uppkomsten av gemensamma och semantiskt
enhetliga informationsförråd. För att allt detta skulle kunna förverkligas, borde personer som ansvarar
för organisationernas informationsforvaltning, dokumentförvaltningens experter samt företrädarna för
de s.k. programhusen gemensamt godkänna vilka standard och behandlingssätt som skall följas. Därför
bör de privata centralarkiven inta en aktiv roll för att styra organisationernas elektroniska dokumentför
valtning inom den egna verksamhetssektorn.

Långsiktigt digitalt bevarande
Beträffande mottagande och långtidsförvaring av elektroniskt dokumentmaterial borde man använda
tillämpliga standarder och metoder. Eftersom elektronisk långtidsförvaring kräver investeringar för in
frastruktur samt specialkunnande av personalen, är det skäl att noga överväga om det för varje enskilt
privatarkiv lönar sig att grunda en egen service för långtidsförvaring av elektroniska handlingar.
Då man planerar riksomfattande lösningar för den offentliga förvaltningens elektroniska arkivering,
borde man också beakta mottagandet av den privata sektorns elektroniska handlingar för ständigt för
varande. Samarbete behövs både gällande definitioner och konkreta förverkliganden.
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Utbildningens krav
Det skulle vara nödvändigt att i de privata centralarkiven öka personalens kunnande beträffande elek
tronisk ärendebehandling och elektronisk arkivering. Utöver den historiska skolningen borde de arkiv
professionella dessutom behärska informationsforvaltningens grunder även bredare, för att ha beredskap
att styra organisationer så att de verkar enligt dokumentförvaltningens krav i en elektronisk verksam
hetsmiljö.
Skolning i digitalisering borde arrangeras i betydligt större omfattning. Förutom distribuering av teore
tisk kunskap, behövs också undervisning som fokuserar på praktisk digitalisering.
På senaste tiden har det i finsk arkivutbildning också lagts vikt på frågor om elektronisk dokument
förvaltning. Förutom temadagar, som olika organisationer har arrangerat, finns det även fast skolning.
Fortbildningscentret inom S:t Michels Yrkeshögskola har producerat en ettårig utbildningskurs ’Elek
tronisk ärendebehandling och arkivering’. Många arkivprofessionella har avlagt denna kurs.
I början av detta år startas inom Högskolan en utbildningslinje, som möjliggör att avlägga en fortsättningsexamen inom elektronisk ärendebehandling och arkivering. Tjugo utvalda arkiv- och it- professio
nella kan komplettera sina tidigare studier och få ett tradenom-diplom (övre yrkeshögskolexamen). Man
kan idka studier jämsides med sitt arbete under tre år.

Om ingenting skulle göras
Det är viktigt att få omhändertaget elektroniska handlingar även inom den privata sektorn, då det i
allt större utsträckning produceras arkivmaterial som aldrig skrivs ut på papper. Den offentliga sektorn
har satt upp vissa specialvillkor för hur handlingar får förvaras ständigt enbart i elektronisk form, men
dessa gäller inte för den privata sektorn. Det föreligger en risk, att en stor del viktig information försvin
ner i ”bitrymden”. Det medför luckor i den privata sektorns källmaterial och kan leda till att forskarna
allt mera börjar använda information som produceras av den offentliga förvaltningen. Risken är då att
bilden av det förgångna blir ensidig, då man enbart söker svar kring sina forskningsteman ur myndig
hetskällor. En sådan utveckling kan också leda till att de privata centralarkiven förblir rena pappersarkiv.
På lång sikt är det risk dem ska förändras till något slags epokarkiv som förvarar handlingar endast från
tiden före uppfinnandet av den elektroniska handlingen.
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ELEKTRONISK ARKIVERING AF PRIVATARKIVER I ISLAND
Njöråur Sigurfisson

Indsamling og opbevaring af privatarkiver er vigtigt i samtiden. Man kan f.eks. nævne, at i henhold til
statistik fra Islands Statitiske Departement benytter ca. 91% af islændinge regelmæssigt computere, 89%
af de islandske hjem er i besiddelse af computer, og 79% af islændinge har sin egen personlige emailadresse.1 Digitale fotografiapparater har for en stor dels vedkommende afløst traditionelle filmapparater
som i de fleste vestlige lande. Desuden benytter private firmaer elektroniske arkiveringssystemer, elektro
niske databaser og elektroniske bogholderisystemer i sit arbejde.
Til trods for at samfundet for en stor dels vedkommende er blevet elektroniseret, så er Island ikke nået
langt med opbevaringen af elektroniske arkiver. I Islands Nationalarkiv har der de seneste år været ar
bejdet med forberedelse af modtagelse og opbevaring af offentlige elektroniske databaser og arkiver. Man
har besluttet at gå samme vej som Danmark har gjort i opbevaring af elektroniske data, som er en me
tode af migration. Denne metode medfører, at data trækkes ud af edb-systemer og gemmes uafhængigt
af systemer med internationale og åbne standarder. Man håber på, at der indenfor kort tid sættes regler
for modtagelse og opbevaring af offentlige institutioners databaser og arkiver. Offentlige institutioer skal
så søge tilladelse hos Islands Nationalarkiv om udelukkende at opbevare sine dokumenter elektronisk,
men i øjeblikket er situationen den, at det udelukkende er tilladt at opbevare offentlige dokumenter
i papirform. Tanken bag denne metode af migration er, at når man til fulde ved, hvordan dokumen
tets oprindelige format er, sikres det, at man kan læse dokumentet senere, hvilket er hovedhensigten i
målsætningen med opbevaring af offentlige institutioners databaser og arkiver i Island. Dokumenterne
kan så i tidens løb tilpasses det edb-miljø, som benyttes på det givne tidspunkt.
Opbevaring af private elektroniske arkiver i Island er ikke nået så langt som opbevaring af offentlige
institutioners elektroniske arkiver, da det er klart, at hovedvægten har været lagt på offentlige arkiver,
når det drejer sig om elektronisk opbevaring. I Islands Nationalarkiv opbevares ikke et eneste privatar
kiv elektronisk, og der har ikke været udarbejdet nogen politik vedrørende indsamling og opbevaring af
elektroniske privatarkiver i Island.
Højst sandsynligt vil man gå samme vej ved opbevaring af privatarkiver som ved opbevaring af offentlige
arkiver, at afhændelse foregår i forskelligt format, som elektroniske privatarkiver selvfølgelig er oprettet
i. Problemet er dog, at der sættes meget få begrænsninger for opbevaring af arkiver, som udformes ved
privat virksomheder. Arkiveringsinstitutioner kan ikke stille krav om afhændelse og opbevaring af deres
dokumenter, derimod er det op til privat virksomheder om de er parate til at afhænde deres dokumenter
til arkiveringsinstitutionerne. Privat virksomheder, som afhænder sit arkiv har ingen økonomiske for
pligtelser, med mindre han ønsker det.2 På samme måde har arkiveringsinstitutioner ikke meget at skul
le have sagt om, hvordan elektroniske privatarkiver afhændes til dem, dvs. hvilket format data afhændes
i. I lov om Nationalarkiv defineres dokument på den måde, at det er enhver form for dokumenter, både
i skreven og anden form, som indeholder oplysninger og er opstået i funktion for institution eller privat-

1 Islands Statistiske Departements hjemmeside. Hentet 12. oktober 2007. http://www.hagstofa.is/Pages/693?src=/temp/ferdamal/upplysingataekni.asp
2 Ölafur Äsgeirsson: „Aå finna nål I heystakk.“ 2. lslenska sögußingiö 30. mai - 1. juni 2002. RåÖstefnurit II. Redaktør Erla Hulda
Halldörsdöttir. Reykjavik 2002. Side 10-22, side. 15.
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person.3 Islands Nationalarkiv har desuden tolket det sådan, at elektroniske data hører ind under denne
definition, men derimod siger loven ikke noget om, hvordan disse elektroniske data skal opbevares. Is
lands Nationalarkiv kan derfor sætte bestemte regler for afhændelsespligtige instanser, f.eks. for hvilket
format data skal være udarbejdede i, og hvornår de skal afhændes. Nationalarkivet kan ikke stille nogle
krav omkring privatarkiver. Islands Nationalarkiv har derfor ikke mulighed for, som situationen er i dag,
at tage imod elektroniske privatarkiver, undtagen udprintet på papir, som praksis er i dag.
Endvidere kan det påpeges, at i privatiseringens tid må man se på indsamling af privatarkiver fra en ny
synsvinkel. De seneste år har staten solgt mange store statsejede virksomheder. Her kan f.eks. nævnes
Statstelefonen og de statsejede banker. Dermed er der ingen garanti for, at der vil være ligeså gode sam
fundsoplysninger tilgængelige, som imens virksomhederne var statsejede, hvor de skulle følge love og
regler om offentlig arkivering.4 Store virksomheder, der har som mål at forrente ejernes penge, har må
ske ikke særlig stor interesse i at investere penge i at opbevare sine elektroniske data ud i fremtiden, idet
man må have i tankerne, at udgifterne til langtidsopbevaring af elektroniske data nok er noget højere
end opbevaring på papir.
Det vil derfor være naturligt, at arkivarer forsøger at finde udveje og spørger sig, hvordan man skal for
holde sig til denne privatarkivernes elektroniske verden. Hvad kan man stille op?
Et råd er at tage imod alle elektroniske data, som måtte indløbe fra private i hvilket som helst format.
Arkiveringsinstitutionens personale ville så enten holde disse data levende i de systemer, de blev oprettet
i oprindeligt, eller konvertere dem til et anerkendt arkiveringsformat. Det ville betyde, at arkiveringsin
stitutionen skulle anskaffe sig en samling af computere, programmer og styresystemer, som elektroniske
data på ethvert givet tidspunkt er oprettede i. Ved at være i besiddelse af udstyret, skulle det være muligt
at læse data, som de blev oprettet og brugt. På længere sigt virker dette dog ikke som en god løsning, da
den er bekostelig pga. indsamling af udstyr og vedligeholdelsen af det. Hermed ville der både være kom
met et teknisk museum og et arkiv, som med tiden ville have ubrugeligt apparatur og ulæselige data.
Et andet råd, som måske ville være mere ideelt, ville være at se på, om det ville være praktisk muligt at
ændre loven om Islands Nationalarkiv sådan, at det ville være muligt at have større indflydelse på ind
samling og opbevaring af privatarkiver, og da specielt elektroniske privatarkiver. Hvis man skal følge de
samme regler for opbevaring af elektroniske privatarkiver, som det er hensigten at gøre med offentlige
elektroniske arkiver, er det nødvendigt, at arkiveringsinstitutionerne kan stille krav til private instanser
om opbevaring og afhændelse af elektroniske data til Islands Nationalarkiv, i lighed med det der gøres
med offentlige institutioner. Det ville dog kun være muligt at stille sådanne krav til store arkivoprettere,
f.eks. store virksomheder, som råder over økonomiske midler og personale til at drive store elektroniske
systemer og databaser. F.eks. regner man i udkast til regler om offentlige instansers elektroniske arkiver
i arkiveringssystemer, som indeholder mindre end 500 registreringer om året, ikke med at de opbevares
til længere tid i elektronisk form i henhold til arkivets regler. De store virksomheder, som måtte falde
ind under denne bestemmelse, skulle da afhænde sine elektroniske arkiver med nogle års mellemrum på
samme måde som de offentlige institutioner. En sådan bestemmelse i lovene ville sikre, at virksomheder,
som for nogles vedkommende styrer det daglige liv og arbejdet i en hel bygd, ikke destruerer sine arkiver,
tvært imod opbevares de som vigtige historiske kilder.
Højst sandsynligt måtte man dog have en sammenblanding af disse to metoder. For små arkivopret
tere ville det være svært og næsten praktisk umuligt at følge arkivets forventede regler om opbevaring
af elektroniske data. Det ville derfor være nødvendigt at kunne tilbyde, at små private virksomheder,
foreninger og privatpersoner kunne afhænde sine elektroniske data i det format, som de blev oprettet i,
og at Nationalarkivet ville sørge for at konvertere disse data over i et anerkendt format.

3 Islands Nationalarkiv hjemmeside. Lov om Islands Nationalarkiv, § 3 (på engelsk). Hentet 20. desember 2007. http://archives.is/index.
php?node=l45
4 Ölafur Åsgeirsson: „Ad finna nål i heystakk“, side 15.

“Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?1'

Som med aflevering og opbevaring af offentlige arkiver er det sandsynligt, at Islands Nationalarkiv ville
blive den arkiveringsinstitution, som ville tage imod elektroniske privatarkiver. Lokalarkiverne i Island
er ganske simpelt for små til at modtage elektroniske data. Situationen for Islands Nationalarkiv er ikke
meget anderledes, når det gælder privatarkiver. I dag er der én medarbejder, der tager sig af modtagelse
af privatarkiver i Nationalarkivet. Hvis det blev besluttet at indføre indsamling og opbevaring af elek
troniske privatarkiver i den nærmeste fremtid, står det klart, at man må sætte midler ind til alt arbejde
og politik omkring indsamling og opbevaring af privatarkiver, f.eks. med en speciel afdeling for privatar
kiver ved Islands Nationalarkiv, som ville være bæredygtig nok til at modtage elektroniske privatarkiver
og give adgang til dem.
Hvad jeg her har omtalt, er kun overvejelser om, hvad det er muligt at gøre omkring opbevaring af elek
troniske privatarkiver i Island, og der er højst sandsynligt flere muligheder. I Island er der endnu langt i
land omkring disse spørgsmål, men det første skridt er at få mere debat om opbevaring af privatarkiver i
Island, og en del af debatten burde naturligvis dreje sig om elektroniske privatarkiver.
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ELEKTRONISKE PRIVATARKIVER I NORGE
Per Kristian Ottersland

Det er gjort lite for å bevare elektronisk arkivmateriale fra privat sektor i Norge. I det norske Riksarkivet
har ressursene blitt benyttet til å finne løsninger for offentlig sektor. Privatarkivavdelingen i Riksarkivet
har lenge påpekt behovet for kompetanse og ressurser til privatarkivavdelingens satsing på bevaring av
elektroniske privatarkiver. Til tross for begrensede ressurser har Privatarkivavdelingen likevel fullført et
prosjekt med fokus på privat elektronisk arkivmateriale. Vi anser det som særdeles viktig at det blir tatt
grep om disse utfordringene for å kunne sikre en allsidig og relevant samfunnsdokumentasjon.

Offentlig sektor
Med hjemmel i arkivforskriften jf. Arkivloven er det i Norge utformet konkrete krav gjeldende for arkivdanningen for offentlige organer.
Journalføring av elektroniske saksdokumenter skal som hovedregel skje i et system som følger kravene
i Noark-standarden. Ved elektronisk arkivering av saksdokumenter må systemet tilfredsstille de spesi
fikke kravene til elektronisk arkivering i Noark-standarden og være godkjent av Riksarkivaren for dette
formålet.
Riksarkivaren har fastsatt Bestemmelserfor elektronisk arkivmateriale som avleveres eller overføres som de
positum til Arkivverket, Bestemmelsene gjelder statlige organers elektroniske journal- og arkivsystemer og
arkivinformasjon i andre elektroniske systemer som skal bevares og avleveres.
I Riksarkivet i Norge har vi en Avdelingfor elektronisk arkiv med ansvar for å bidra til en hensiktsmessig
og forsvarlig bruk av informasjonsteknologi i forvaltningens arkivdanning, legge forholdene praktisk til
rette for at elektroniske arkiver blir bevart for ettertiden i en tilgjengelig form, ta imot avleveringer av
elektroniske arkiver fra statsforvaltningen og gjøre det avleverte materialet tilgjengelig for senere bruk.
Avdelingen arbeider blant annet med oppdatering av standarder og forskrifter, samt mottak og testing
av avleveringer fra forvaltningen.
I Riksarkivet i Norge har vi også Tilsynsavdelingen med to hovedansvarsområder overfor arkivarbeidet
i statsforvaltningen. Det ene er å føre tilsyn med og veilede arkivdanningen, det andre er å forberede
vedtak om bevaring og kassasjon av arkivmateriale, så vel på papir som elektronisk.
Arbeidet inkluderer også tilsyn med at forvaltningen følger de standarder og bestemmelser som gjelder
for elektroniske arkiver.
Begge disse avdelingene har Arkivloven med forskrifter i ryggen, og kan stille krav overfor arkivskapere.
Dette gir dem myndighet og gjennomslagskraft i arbeidet med å bevare elektroniske arkiver fra offentlig
sektor.

"Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?"

Privatarkiver
Privatpersoner, private organisasjoner og bedrifter skaper i stadig større grad sine arkiver ved hjelp av
elektroniske systemer og i digitale formater. Det er en stor utfordring at arkivskapere i privat sektor ikke
har nytte eller interesse av å ta med seg eldre data videre i virksomheten. Informasjon og dokumentasjon
står dermed i fare for å gå tapt. Riksarkivet har et ansvar for sikre at bevaring av privatarkiver utføres
planmessig og systematisk og følger allment godtatte arkivfaglige prinsipper og rutiner. Dette gjelder
også for elektroniske privatarkiver. Men vi står overfor store utfordringer og problemer:
•
•
•
•

Vi kan foreta befaringer av private arkiver, men har ikke myndighet til å føre tilsyn med pri
vate arkivskapere.
Vi kan ikke pålegge private å benytte standarder i den elektroniske arkivdanningen. Private
arkivskapere kan fritt velge sine elektroniske arkivsystemer.
Vi kan ikke pålegge private å bevare eller avlevere sine elektroniske arkiver. Private trenger ikke
bevare arkivmateriale utover de tidsintervaller som er gitt av andre lover enn Arkivloven.
Vi kan ønske at en avlevering av elektronisk arkivmateriale skal følge de regler som gjelder for
avlevering av elektronisk arkivmateriale fra offentlig sektor, men stilles det krav om dette vil vi
kunne risikere at avleveringer uteblir.

Per i dag har ikke Privatarkivavdelingen personer med høy kompetanse på elektroniske arkiver slik de
har i andre avdelinger i Riksarkivet, men vi håper ressurser blir rettet inn mot dette feltet i løpet av kort
tid slik at vi for alvor kan ta fatt arbeidet med bevaring av elektroniske privatarkiver.
Til tross for begrensede ressurser gjennomførte Privatarkivavdelingen et prosjekt om privat elektroniske
privatarkiver i perioden 2004-2005.1 det følgende vil jeg gi en kort presentasjon av deler av prosjektet.

Prosjekt
Prosjektet ”Elektroniske privatarkiver” var konsentrert om å utforske et lite kjent arkivlandskap med
mange utfordringer. Målsettingen var å utvikle kompetanse på dette området, og få erfaringer gjennom
praktisk bevaringsarbeid. Prosjektet mottok støtte fra ABM-utvikling, og underveis i arbeidet var pro
sjektgruppen i kontakt med Landslaget for lokal- og privatarkiver (LLP) og Norsk Arkivråd.
Grunnlagsmaterialet for undersøkelsene i prosjektet bestod av et utvalg elektronisk arkivmateriale fra
flere private arkivskapere. Organisasjoner og mindre bedrifter, samt personer, ble valgt som objekter til
prosjektet. Innenfor utvalget av arkivskapere fokuserte prosjektet på ulike problemområder knyttet til
det elektroniske arkivmaterialet, både når det gjelder arkivdanning, bevaring, ordning og katalogisering.
I det følgende skal jeg presentere noen eksempler fra bevaringsarbeidet.
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Bevaring
Prosjektgruppen utarbeidet forslag til løsninger for håndtering av elektronisk arkivmateriale og drøftet
problem stillin ger knyttet til bevaring av tre forskjellige typer elektronisk arkivmateriale:
1) Bevaring av frittstående elektroniske dokumenter.

Eksempel på frittstående elektroniske dokumenter i katalogog filstruktur (eks. ikke fra prosjektet)
fil
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Prosjektet behandlet eksempler hvor elektronisk informasjon var lagret som enkeltfiler i en katalog- og
filstruktur. Vår erfaring er at for eksempel mange organisasjoner og enkeltpersoner oppbevarer doku
menter som filer på PC og harddisk. Denne struktureringen i dokumenter (filer) i mapper ligger ikke
langt fra den logiske oppbyggingen vi finner i papirarkiver. Løsninger for hvordan bevaringsinstitusjoner
kan håndtere informasjon lagret som frittstående filer i form av tekstfiler, dokumenter, bildefiler og små
databaser ble drøftet og skissert. Videre ble det foreslått en fremgangsmåte for bevaring, og beskrevet hva
som kreves for å bevare denne typen informasjon.

Avlevering benyttet i prosjektet
Arkiv: Forum for offentlig informasjon
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Filtyper og antall filer etter opprydding (gallring) og
konvertering til lagringsformater
Arkiv: Forum for offentlig informasjon
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2) Bevaring av e-mail.
I prosjektrapporten er det gjort rede for forskjellige typer e-postsystemer og hvilke tekniske og praktiske
konsekvenser de ulike systemene vil ha for vurderingen av e-post som arkivmateriale. Prosjektet drøftet
forholdet mellom papirbaserte arkiver og e-post. Det ble (per 2004) ikke funnet tilfredsstillende løsning
er for langtidslagring av e-post, men det ble skissert alternativer som prosjektgruppen mener kan la seg
realisere.

Bevaring av e-mail

B a s ta k o lle g e r ,
N i s k a l l f u n g e r a som k o m m e n ta to r e r f ö r s p e c i e
u n d er v å r t n o rd is k a p riv a ta rk iv s e m in a riu m . Je
t e x t e r , som h i t t i l l s s ä n t s t i l l m ig . J a g h å l l
r e d i g e r a Ja rm o L u o m a -a h o s t e x t f r å n f i n s k a t i
Ils h a m m a r f r å n S v e r i g e än n u i n t e lä m n a t i n s i _
s n a r t de ä r t i l l g ä n g l i g a .
Som d e t re d a n i e t t t i d i g a r e s k e d e h a r n äm n ts

s

Kropp/body:
tekst

Det var ikke mulig å konvertere alle elementer og flere
meldinger samlet til avleveringsformat!

Resultatene fra undersøkelsene om e-postsystemer resulterte i store oppslag i Computerworld Norge,
som igjen resulterte i henvendelser fra systemleverandører.
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3) Bevaring av fagsystemer.

Fagsystem avlevert til prosjektet
Arkiv: Norsk Tur AS
Norsk Tur A/S: En norsk turoperatør
Bookingsystem: Proprietært system fra 1988
Kunderegister/deltagerregister/turregister
Flate filer
Metadata ved hjelp av Arkadukt (produserer XML-fil som
beskriver innhold)

Prosjektet tok i mot et mindre fagsystem fra en mindre bedrift. En av prosjektdeltakerne utførte ar
beidet med å foreta uttrekk fra systemet og produsere metadata, dokumentasjon om systemet og dets
funksjoner. Erfaringene fra arbeidet viste at denne typen arkiver i størst mulig utstrekning bør avleveres
etter gjeldende regler for offentlige elektroniske arkiver, og at man i avleveringsarbeidet bør støtte seg til
eksisterende kompetanse på dette området.

Forholdet til offentlige arkiver
1) Krav til avleveringer:
Arkivloven med forskrifter gir retningslinjer om arkivdanning og avlevering for offentlige organer. Pri
vate arkivskapere kan ikke på samme måte pålegges slike krav, men ifølge Riksarkivarens retningslinjer
for arbeidet med privatarkiver skal de institusjoner som arbeider med bevaring av elektronisk arkivma
teriale fra private arkivskapere så langt råd er benytte lagringsmedier, formater og datastrukturer som
Riksarkivaren har godkjent for offentlig arkivmateriale (Avleveringsbestemmelsene). I prosjektet utførte
Privatarkivavdelingen selv alt arbeidet med å klargjøre det elektroniske arkivmaterialet for avlevering. I
et prosjekt hvor tid og penger er satt av til et slikt formål, og hvor nødvendig tidsbruk er begrenset, vil et
slikt arbeid være overkommelig. Dagens budsjetter gir imidlertid ikke Privatarkivavdelingen anledning
til å utføre slikt arbeid i stort omfang.
I det fremtidige bevaringsarbeidet vil det bli en utfordring å finne en balansegang mellom kravene i
Avleveringsreglene gjeldende for offentlig sektor, og den vilje og de muligheter en privat arkivskaper har
til å følge regelverket.
2) Mangel på tradisjonelle dokumenter (handlinger):
Arkiver i private virksomheter knytter seg i mindre grad til saksbehandling og formaliserte vedtaksprosesser enn tilfellet er i offentlig virksomhet. Flere av de arkivene prosjektet har arbeidet med inneholder
også i liten grad systematisk dokumentasjon av transaksjoner og beslutninger, eller det våre svenske og
finske kolleger vil kalle handlinger. I prosjektrapporten blir det argumentert for at elektronisk arkivma
teriale likevel kan inneholde verdifull informasjon om arkivskapernes virksomhet i samspill med omgi
velsene, og derfor også kan være bevaringsverdig samfunnsdokumentasjon.

"Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?"

Detaljinformasjon om behandling av det elektroniske arkivmaterialet i prosjektet, og en mer inngående
drøfting finnes i rapporten fra prosjektet, som ligger på hjemmesiden til det norske Riksarkivet: http://
www.arkivverket.no/arkivverket/lover/privatarkiv/elektroniske.html

Konklusjon og veien videre
Vi mener at prosjektet gir grunnlag for å si at det er nødvendig å sette inn betydelige ressurser i arbeidet
med å bevare elektroniske privatarkiver. I prosjektet har vi ikke behandlet de store private aktørene, som
for eksempel store næringslivsarkiver. For å kunne håndtere avleveringer fra slike arkivskapere må det
enten skje i samarbeid med eksisterende kompetanse i andre avdelinger i Riksarkivet, og/eller med en
videre utbygging av ressursene i Privatarkivavdelingen. Vi ser for oss at det vil bli nye store prosjekter og
utfordringer på dette feltet i årene som kommer.
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MOTTAGANDE AV ELEKTRONISKA ARKIV
Lars Ilshammar

Vänner och kollegor,
Digitalisering. H ur bra låter inte det ordet? Digitalisering i vår arkivariska värld har kommit att bli
liktydigt både med en välkommen räddning ur de ekonomiska trångmål som ständigt växande behov
av magasinsutrymme skapar, och framför allt från den historiens förgänglighet som är allt traditionellt
källmaterials oundvikliga öde.
De nya helt digitala, eller elektroniska som begreppet lyder på den här konferensen, arkiven tar ju ingen
plats alls, och orsakar därmed heller nästan inga kostnader. De gamla arkiven kan samtidigt bevaras för
evigheten så snart materialet har placerats i en skanner och förvandlats till ettor och nollor.
Och samtidigt - hur falskt, eller i alla fall överdrivet, har det digitala löftet inte visat sig vara? Våra vanli
gaste kulturpolitiker pratar gärna om digitalisering i närmast ideologiska termer: ett nytt och alltigenom
gott informationssamhälle håller på att ersätta det gamla analoga industrisamhället. I denna nya sköna
värld är förstås även kulturen och kulturarvet digitala.
Digitalisering är alltså en kraft som är svår att motstå eller placera sig vid sidan av. Men det gäller att
hålla sig flytande i den digitala flodvågen, så att man inte sveps med av strömmen. Jag talar om ett arkivariskt problem, som mycket snart kommer att vara ett samhällsproblem; den digitala paradoxen.
Å ena sidan är vi utsatta för starka förväntningar, från politiker och anslagsgivare, från arkivbildare och
inte minst från forskare och andra besökare att digitalisera våra samlingar. Helst ska de också finnas
sökbara på nätet i sin helhet, redan igår. Å andra sidan har vi i branschen vetat sedan en tid tillbaks att
digitaliseringen skapar minst lika många nya problem som den löser gamla.
För det första kan digitalisering på kort och medellång sikt ofta innebära ökade utgifter i ett läge där
arkiven redan är ekonomiskt pressade. Material ska inte bara skannas, det måste också katalogiseras och
göras tillgängligt om det ska vara någon nytta med digitaliseringen. Allt detta kostar pengar, som vi ofta
inte har.
För det andra skapar digitaliseringen ett växande berg av digitalt arkivmaterial som måste konverteras
och migreras till nya lagringsmedier om och om igen, till skyhöga kostnader, ända tills någon i en mer
eller mindre avlägsen framtid verkligen löser den digitala långtidslagringens komplierade problematik.
Istället för att bli vår räddning ur ekonomiska trångmål och historisk förgånglighet, håller kraven att
digitalisera samlingarna och ta emot elektroniska arkiv på att utvecklas till en växande belastning. Vi
riskerar att hamna ur den analoga askan rakt i den digitala elden.
Min poäng så här långt är förstås inte att vi bör avvisa digitaliseringen och klamra oss fast vid det gamla
pappersuniversat. Det vore, av flera skäl, en ganska korkad position att inta. Jag vill istället förmedla den
enkla slutsatsen att digitalisering skapar både möjligheter och problem, såväl för- som nackdelar, och att
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vi under de speciella förutsättningar som råder idag och i en nära framtid har anledning att vara extra
uppmärksamma på baksidorna.
Digitalisering är ett fantastiskt verktyg för att öka tillgängligheten, men är mera tveksamt för att det
långsiktiga bevarandet och kan bli rent förödande för ekonomin. Eller annorlunda uttryckt: digitalise
ring har ofta tillåtits att bli svaret på en fråga som inte har ställt. Om den frågan främst rör bevarande
borde vi betrakta digitalisering på ett helt annat sätt än om frågan i första hand gäller tillgängliggö
rande.
Nu var det inte om detta allmänna dilemma som jag skulle egentligen tala, utan om mera praktiska och
jordnära aspekter på temat digitalisering och mottagande av digitala arkiv, särskilt några som kanske är
speciella för de privata eller som vi säger i Sverige, enskilda, arkiven.
Flera omständigheter som påverkar hela arkivsektorn blir särkilt tydliga när man betraktar de privata
arkiven. De privata arkiven, utanför Statens arkiv och andra offentliga arkivinstitutioner, är i regel små,
och utrustade med knappt tillskurna resurser.
Om de har bidrag från stat och samhälle är det vanligen ett högst marginellt tillskott till verksamheten.
Ibland lyckliggörs de med tillfälliga projektmedel, som tillåter dem att bygga upp nya verksamheter
halvvägs, men inte skapar den nödvändiga och långsiktiga kontinuiteten.
Ofta är de privata arkiven helt beroende av ideella insatser. Medelåldern bland personalen brukar vara
hög, liksom andelen anställda med olika bidrag.
De utmaningar som digitalisering och mottagande av elektroniska arkiv ställer arkivsektorn i allmänhet
inför framstår alltså i skarpare relief bland privatarkiven. I stark sammanfattning handlar det dels om
ett resursproblem, dels om ett kompetensproblem.
Den digitala kedjan skanna - katalogisera - bevara - konvertera/migrera ställer krav på ökade både
personella och ekonomiska resurser under lång tid framåt. Programvaror, system och drift av digitala
informationslager har redan visat sig vara kostsamma utgiftsposter.
Digitaliseringen förutsätter samtidigt nya kunskaper och färdigheter. Förutom diverse mer eller mindre
tekniska specialkunskaper kan vi redan se en begynnande gränsupplösning mellan arkivarier och bib
liotekarier. Det är alltså fullt rimligt att tänka sig att vi i framtiden kommer att ha helt nya kategorier
bland vår personal.
Tills vidare fordrar digitaliseringen i alla fall ökad satsning på kompetensutveckling av vår befintliga
personal och föder även behov av nya kompetenser som t.ex. IT-arkivarier.
Lägg till detta att upphovsrätten och dess radikala utvidgning i både tid och omfattning skapar såväl
resurs- som kompetensproblem. Att publicera arkivmaterial på nätet kommer i växande omfattning att
kosta pengar. Dessutom är upphovsrätt en snårig gren av juridiken och det krävs ofta specialkunskaper
för att avgöra vad vi får och inte får göra.
H ur dessa problem ska kunna lösas är inte lätt att säga. Frågan om resurser är förstås central, och kan
egentligen bara adresseras uppåt till politiska beslutsfattare, arkivmyndigheter och intresseorganisatio
ner.
Jag tror att vi som arkivföreträdare måste bli mycket mera högljudda, påstridiga och obekväma om vi
ska få gehör för våra behov. Vi behöver långsiktigt ökande resurser om vi ska klara digitaliserigens utma
ningar - inte motsatsen. Under den framtid vi kan överblicka kommer digitalisering inte att innebära
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några besparingar. Här finns mycket att lära från våra kollegor på biblioteks- och museisidan. Det räcker
inte att knyta näven i fickan, vi måste våga knyta den i offentligheten också.
Vid sidan av denna mera politiska dimension är det rimligt att vi delar på vissa centrala och dyrbara in
frastrukturer som utbildning och drift av system, tekniska standards och informationslager. När jag sä
ger ”vi” så menar jag först och främst den privata arkivsektorn, men i vidare mening hela arkivvärlden.
En inte helt orimlig tanke - digitalisering medför ju en gränsupplösning på flera sätt - är att vi i digita
liseringens kölvatten också utvidgar samarbetet över nationsgränserna. Den här konferensen är ett bra
exempel på att vi redan i begränsad omfattning är inblandade i ett sådant samarbete.
Till sist tänkte jag helt kort berätta någon om våra egna erfarenheter av digitalisering och mottagande
av elektroniska arkiv på Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek i Stockholm.
Vi är ett stort enskilt arkiv, kanske det största i Sverige, med 26 heltidsanställda och en budget på ca
20 miljoner om året. Vi är också en gammal institution, grundad redan 1902, rik på erfarenheter och
kunskaper.
Ändå tar vi i princip inte emot elektroniskt arkivmaterial över huvud taget - det gäller både digitaliserat
och digitalt fött material. Orsaken är att vi idag inte kan garantera bevarandet på lång sikt, och då vill
vi inte heller ta ansvar för det digitala materialet.
I nuläget kräver vi att de organisationer som lämnar sitt arkivmaterial till oss först skriver ut innehållet
på arkivbeständigt papper - det gäller även webbplatser - vilket förstås är lite paradoxalt och på sikt en
ohållbar strategi. Vi ser den därför som en sorts uppehållande krigföring, i väntan på bättre metoder för
digitalt långtidsbevarande.
Hittills har organisationerna också varit förvånansvärt förstående. Att det ändå ligger en del disketter,
hårddiskar och gamla bandrullar på våra hyllor får väl skyllas på att arkivarier i regel är snälla och hellre
ser mellan fingrarna med principerna än betraktar arkivmaterial gå till spillo.
När det gäller digitalisering av våra egna befintliga arkiv har instinkten varit att skynda långsamt, lära av
andra - framför allt de stora statliga arkivinstitutionerna som Riksarkivet - och inte låta oss pressas att
ge oss in i någon massdigitalisering som skulle kunna bli tekniskt tveksam och ekonomiskt kostsam.
Det vi faktiskt har digitaliserat är nästan uteslutande arkivmaterial av speciellt slag, och då i form av
projekt finansierade med externa medel:
•

I samarbete med Svenska Filminstitutet och Statens arkiv för ljud och bild har vi digitaliserat
större delen av vårt filmbestånd, ca 300 filmer. Originalfilmerna förvaras nu i klimatsäkrade
lokaler i dokumentärfilmsarkivet i Grängesberg, medan vi kan göra de digitala kopiorna till
gängliga i våra lokaler i Stockholm.

• Tillsammans med Statens arkiv för ljud och bild, och med s.k. Accessfinansiering från Statens
kulturråd, digitaliserar vi just nu vårt omfattande bestånd av ljudband. Projektet är tvåårigt,
med förhoppning om ett tredje år, och sysselsätter tre personer på heltid. Det digitala materia
let kommer sedan att bli tillgängligt både hos oss och hos ljud- och bildarkivet.
•

Med finansiering från Olof Palmes minnesfond har vi byggt upp en särskild webbplats med
material ur Olof Palmes arkiv. I somras skannande omkring 25 000 sidor, främst tal, i samar
bete med företaget Infodisk Media i Riga, Lettland. Parallellet bygger vi ut webbplatsen med
bildmaterial och ljudinspelningar, temasidor, hjälptexter och en pedagogisk tidslinje. Projektet
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har redan oss värdefulla erfarenheter av webbpublicering. En sådan är att material som inte
läggs ut på nätet riskerar att ”förmörkas” och bli jämförelsevis mera otillgängligt.
•

Fanor, affischer och delar av vår stora fotosamling har skannats genom samarbete med Stiftel
sen föremålsvård eller fotograferats med digitalkamera för att ligga till grund för uppdaterade
register där arkivmaterial avbildas digitalt och i vissa fall också kommer att kunna laddas ner
lokalt.

Detta var några digitala glimtar ur en i stort sett fortfarande analog arkivverklighet.
Den stora frågan återstår dock: ska vi ge oss in på en digitalisering av de stora arkivbestånden, och vem
är i så fall villig att betala kostnaden?
En sak är alldeles säker - kraven och förväntningarna från omvärlden på att arkiven ska vara digitala och
finnas på webben högst en tangenttryckning bort kommer att fortsätta växa.
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FÖRBEREDDA KOMMENTARER ANGÅENDE
ELEKTRONISKA PRIVATARKIV
Michael Dupont

Kommentarer til oplæg om private elektroniske arkivalier
Hvis jeg skal sige noget generelt om dagens oplæg om private elektroniske arkivalier, må det være følgen
de: Der er en klar tendens til, at de nordiske lande kun har få eller slet ingen erfaringer med modtagelse
af denne type arkivalier. Vore erfaringer - og dermed vores viden —er altså meget begrænset. Allerhelst
modtager vi stadig filer udskrevet på papir - og det er en direkte falliterklæring! Men det er vi jo heldig
vis godt klar over, og derfor er vi samlet i dag.
I flere af de nordiske lande har man lavet nogle få projekter for at få en smule erfaring. Det har bl.a. været
spændende at se eksempler fra Norge. Og al erfaring er værdifuld, når vi stort set ingen erfaring har. Man
bør dog i udstrakt grad fokusere på store elektroniske arkiver, fx store virksomhedsarkiver. Mindre arki
ver volder oftest ingen problemer, for her kan vi lettere bede arkivskaberen om at udskrive sit materiale
på papir (eller selv gøre det). Men ved store virksomheder, der måske er gået helt væk fra papirarkivalier,
kan der hurtigt opstå problemer. I mange tilfælde vil man ved de store private elektroniske arkiver måske
kunne gøre brug af erfaringer fra modtagelsen af elektroniske arkivalier fra de offentlige myndigheder.
Men hvem ved - måske vil store private elektroniske arkiver vise sig at være totalt anderledes end de of
fentlige? Bruger de generelt samme eller lignende programmer som de offentlige myndigheder? Uden
erfaring ved vi det endnu ikke med sikkerhed.
Vi er enige i, at vi ikke kan tvinge private virksomheder, foreninger eller privatpersoner til at aflevere
arkivalier eller i det hele taget stille krav til, hvordan de skal aflevere. Flere af os ser dog gerne, at vi via
lovgivningen får en mere udstrakt mulighed for at kunne stille krav - især til store og for et lokalsam
fund meget vigtige virksomheder (det ønske har vi nok alle sammen). Vi var kort inde på det i går, da
der blev talt om gråzoner i forbindelse med tidligere statslige myndigheder, som nu er blevet privatiseret,
og om man overhovedet kunne stille krav til dem. At være i stand til at stille krav kunne i mange tilfælde
gøre vores arbejde lettere - og billigere. Især hvis man kunne få indflydelse på valg af programmer, som
store private virksomheder skulle bruge. Det ville være dejligt; men om det på et tidspunkt gennem
lovgivningen bliver muligt, når det gælder totalt uafhængige og private virksomheder, er et andet spørgs
mål, som jeg desværre ikke ser mig i stand til at besvare. Men tanken er spændende og yderst relevant.
Jeg tror, at hvis man ikke kan stille krav, så vil opgaven med at bevare de enorme mængder af private
elektroniske arkivalier samt de utallige formater, som vi i fremtiden vil se - som vi faktisk allerede ser stige os over hovedet. I så fald vil det blive en direkte umulig opgave at holde trit med udviklingen.
Der er også en generel tendens til, at man vil skabe nogle centrale steder med viden om elektroniske
privatarkiver. Og til det har jeg kun få kommentarer, bl.a. at det lyder fornuftigt. Vi lever stadig i en ver
den, der ikke er gået helt over til elektronisk arkivering. Til at begynde med vil det eneste rigtige være at
samle ekspertisen få steder. På et tidspunkt i fremtiden skal ekspertisen nok nå ud til de mindre arkiver.
Fremtiden vil bringe meget nyt, når alle er gået helt over til elektroniske arkivalier. Men indtil da mener
jeg, at centralisering er en afløsningerne.
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I Danmark vægter man først og fremmest bevaring fremfor aflevering og tilgængeliggørelse. Før vi kan
tage stilling til de sidste punkter, skal vi vide, hvad vi gør med de elektroniske arkivalier, vi modtager.
Det kan ikke nytte noget, at vi tager imod arkivalier, vi ikke ved, hvordan vi bevarer. Og først når vi ved,
hvordan vi bevarer dem, kan vi tage stilling til tilgængeliggørelse. Men hvordan bevarer vi dem for efter
tiden? Skal vi bevare dem i oprindelige formater, omformatere dem eller noget helt tredie? Bortset fra, at
flere gerne vil have indflydelse på programmel og mest hælder til den opfattelse, at man skal omformatere
til tidssvarende formater, så er bevaring ikke kommet så meget frem i oplæggene. Årsagen er formentlig,
at vi stadig kun har få erfaringer med private e-arkivalier og derfor ikke kan sige noget konkret. Men
bevaringen er et af de mest væsentlige problemer. Indtil videre er det sådan i Danmark, at man kun vil
modtage elektroniske arkivalier i systemuafhængige formater, for så ved vi, at vi kan bevare dem.
Der er dog et punkt, hvor vi alle er enige, nemlig at vi både trænger til flere ressourcer og til mere kom
petence for at kunne nå målet: nemlig at dygtiggøre os - mens tid er.

Markku Mäenpää

Här är några tankar om anförandena
i denna session om elektroniska privatarkiv.
Om vi tänker på privat information finns den överallt. Människor använder e-post, Internet och de har
egna bloggar. Det lämnar sina spår. De är någon slags privat arkivinformation. H ur ska vi hantera de
här problemen?
Den grundläggande svårigheten är den mycket snabba utveckling som pågår hela tiden. Elektroniska
system och programvaror blir mycket snabbt gamla. Om man ingenting gör, föreligger det en fara att det
är omöjligt att efter några år få fram information ur gamla system.
Ett exempel! Vi här i Finland på Riksarkivet hade en professors elektroniska arkiv som levererades till
oss. Det bestod mestadels av två gamla Pc och gamla disketter med föråldrade textbehandlingsprogram.
Och det fanns olika slags texter. Det var ett mycket långsamt och nervkrävande jobb att migrera och
konvertera gamla filer till nya och utvärdera vad som var värdefullt att bevara. Jag tror att vi inte har
resurser att vara dataarkeologer.
Det är klart att man inte kan förvara allt för framtiden. Man måste välja, utvärdera och gallra infor
mation.
Det är också viktigt att inte bara förvara men också göra materialet tillgängligt, vilket kan vara mycket
svårt då det finns olika informationssystem, olika programvaror och utrustningar.
Anförandena i denna session påvisar flera överensstämmande tendenser . Det finns inte många privata
elektroniska arkiv som har levererats till arkivinstitutioner. Det råder brist på resurser och kompetens att
emot och hantera dem. Man är lite förundrade över vad man skall göra med detta problem.
Arkivverket i hela Norden har mestadels koncentrerat sig på den offentliga sektorn när det gäller elektro
niska arkiv och enskilda handlingar. Det finns bestämmelser, anvisningar och föreskrifter om dokument
förvaltning inom offentliga sektorn. Till exempel här i Finland har vi den så kallade SÄHKE-modellen.
Inom projektet SÄHKE har man definierat de funktionella, informationsrelaterade och tekniska krav
som ställs på ärendehanteringssystem för att arkivverket ur dem skall kunna ta emot elektroniska filer.
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Kanske kunde det vara en lösning som också skulle underlätta utarbetandet av anvisningar för före
ningar, företag och enskilda människor om hur man hanterar elektroniska dokument, digitala bilder,
databaser, e-post och så vidare. Stora privata enheter kanske borde följa existerande standarder för do
kumentförvaltning.

Samarbetet
Vi nordiska länder är alla små och det är inte förnuftigt att göra allt ensamt. Eftersom elektronisk långtidsförvaring kräver stora investeringar för infrastruktur samt specialkunnande av personalen, lönar det
sig inte att grunda många system för långtidsförvaring av elektroniska handlingar. Till exempel i Fin
land finns det planer på att göra samarbete med andra minnesorganisationer.

Unnur Karlsdöttir

Comments on Specialtema I:
"Utmaningar gällande elektroniska privatarkiv"
All participants of the seminar pointed out how the computers and hence the electronic/digital archives
are taking over in today’s world, whether we like it or not. Traditional archives, i.e. on paper are on the
way out, and electronic documents in every possible format are “piling up”, both within the private
and public sector. This forces the archives to make decisions about how and where to preserve elec
tronic documents on the long run: A matter that raises big questions and calls for a policy concerning
methodology, standards and strategies, legal frame, economic resources, technical equipment (hardware/
software), choice of systems and formats, archival studies and education, organization, coordination
and cooperation. All this has to be taken into consideration in every country to ensure the best possible
result; that is to meet the challenge of preserving electronic documents so they will not be lost but be
accessible and safely kept for the future generations.
Main arguments and points in the talks held in the seminar were these:
•

Receiving and preserving Electronic private archives demands academically educated and tech
nically skilled archivists, an academic theory and well based decision making when it comes to
choice of hardware, software, systems and standard making.

•

Technology should serve theory and not the other way around. A good and professionally based
cooperation between professional archivists and the IT-business is therefore important.

•

Electronic archives demand a big budget (hardware and software, technically skilled staff etc.);
hence the bigger archives with bigger funds and more academically trained professionals are in
a better position for the task than the smaller ones with fewer funds. This means that when it
comes to electronic archives the focus should be on the bigger archives (riksarkiv, bigger lands
arkiv and better off private archives).

•

It will be fundamental to get enough resources to gather and preserve electronic documents, i.e.
a long term understanding and financial support from the authorities is an essential thing.

•

The private sector, i.e. individuals, private companies, organisations, movements etc., is not
legally bound to hand its documents over to the public archives, as the public sector is. This
means that the archives have to have a strategy or policy about how to raise awareness on the im
portance of preserving private electronic archives in a safe format within the walls of an archive.
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In other words the archives have to find ways to make the private sector (individuals, companies,
organisations etc.) want to hand documents over to them for keeping. It is also important for
the archives, if possible, to cooperate with private archive makers in making standards and rules
about electronic documents that will be applied from the beginning, i.e. from the time that a
document is created, with its long term preservation in mind.
•

The challenge concerning electronic private archives is big and in order to succeed it takes joined
hands, skills and knowledge. Hence; coordination and cooperation between the archives on a
national as well as on an international level is and will be necessary.

These were the main points and problematic discussed in the papers presented in the seminar. Further
more, all participants from the four countries (Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden) agreed
on the importance of turning theory into practice as soon as possible, whereas preservation of private
electronic archives has not even begun in some of the countries (like Iceland) and is still a kind of an
experimental project in the other Nordic countries, for ex. in the National Archive of Norway.

Ann Hörseil

Kommentarer till specialtema I "Utmaningar gällande elektroniska privatarkiv"
Under sessionen har man främst talat om två olika aspekter av huvudtemat; hur man hanterar:
• Arkivmaterial skapat i digital form, ”born digital”
• Material som arkivinstitutionerna själva digitaliserar av bevarande skäl och/eller för att tillgängliggöra i första hand på Internet. I det sistnämnda fallet finns starka påtryckningar från
både allmänhet och politiker för att detta skall ske och i samtliga nordiska länder har man
satsat stora resurser i olika digitaliseringsprojekt.
I samtliga nordiska länder har man vid nationalarkiven arbetat fram regelverk och tillämpningar för
att ta hand om och bevara det statliga material som skapas inom förvalningarna. Erfarenheterna av att
ta emot och bevara det digitala materialet i praktiken varierar mellan de nordiska länderna. Av dagens
föredrag har det dock framkommit att man forutom i Norge, inte egentligen överfört dessa kunskaper
och erfarenheter till arbetet med de enskilda/privatarkiven.
Ett stort problem, som lyfts fram av samtliga föredragshållare är att man som nationalarkiv inte har
rätt eller möjlighet att övervaka eller föreskriva hur den enskilda sektorn skapar och hanterar sitt digi
tala material. Detta gör att man på arkivinstitutionerna står inför en ”ad hoc-situation med ett redan
avslutat material i en rad olika format. Det finns också stora skillnader mellan de större privatarkivin
stitutionerna och de mindre, ofta lokala eller regionala arkivinstitutionernas möjligheter att hantera de
digitala problemen. Orsaken till detta är förutom ekonomiska skäl också varierande erfarenhets- och
utbildningsnivåern. Experthjälp finns oftast bara att tillgå hos de stora nationella institutionerna.
Man kan här ställa sig frågan om vad som i framtiden kan vara mest fruktbart: att försöka påverka arkivbildarna i förhållande till att försöka påverka programvaruleverantörerna. Det är naturligtvis möjligt ge
goda råd och riktlinjer till de förstnämnda, men om den programvara man använder för sin verksamhet
inte går att anpassa för rutiner för digital långtidslagring, är ändå slaget förlorat.
De olika lösningar som föreläsarna lyft fram är bland annat behovet av en framtida samverkan mellan
olika avdelningar inom nationalarkiven för att bättre dela på erfarenheter och teknisk kompetens lik-
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som samverkan mellan olika arkivinstitutioner. Även samverkan mellan olika länder exempelvis inom
ramarna för olika EU-finansierade projekt typ ”Digital libraries” mfl skulle kunna vara en metod att
finna lösningar.
Utbildning av personalen som arbetar med privatarkiven på institutionerna är naturligtvis också nöd
vändig em kanske också att man får nya resurser i form av andra personalkategorier med utbildning
inom it-området som knyts till verksamheten.
Ett område som inte tagits upp i någon större utsträckning är kostnadsfrågorna. De resurser som krävs
över tid för att vidmakthålla läsbarheten av ett digitalt material är oerhört stora. Många satsningar på
digitaliseringsprojekt innebär enbart att man fått resurser för att digitalisera ett arkivmaterial men inte
för att tillgängliggöra det eller långtidslagra det över tiden. Det sistnämnda är idag en basverksamhet
som alla arkivinstitutioner måste ägna sig åt utan att man fått extra resurser för ändamålet.
M in avslutande kommentar rör samverkansfrågan. Kostnaderna för att hantera det digitala arkivma
terialet är idag så stora att vi inte kommer att kunna fortsätta utan en mycket reell samverkan på alla
de nämnda nivåerna. Det finns idag redan kontaktnät mellan nationalarkliven för hanteringen av det
offentliga digitala arkivmaterialet. En motsvarande struktur måste byggas upp för arbetet med de enskilda/privatarkiven och bygga på det arbete som radan pågår inom det egna landet, inom EU men
också i USA. Samverkan behövs också för att kunna anordna utbildning för personalen inom området.
Ett önskemål från min sida är naturligtvis att man skulle kunna ta fram och genomföre gemensamma
projekt i norden på detta område, kanske i samverkan med andra nationer på en Europeisk nivå. Men
det skulle då vara projekt inriktade på de speciella problem man möter när man skall hantera den digi
tala information som genereras av den privata sektorn.

"Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?"

DISKUSSION KRING ELEKTRONISKA PRIVATARKIV
27.11.
Arkivchef Mikael Korhonen hälsade seminariedeltagarna välkomna till dagens första session i Riks
arkivets filial i Brogerget. Han konstaterade därefter att dagens inlägg tangerade två teman vilka nog
kunde tänkas väcka livlig debatt, dels frågan om de elektroniska privatarkiven, dels principerna för
ackvisition.
[Förberett anförande av Michael Dupont]
Mikael Korhonen noterade med anledning av inlägget att arkivmyndigheternas regler och principer inte
låter sig tillämpas på privata arkivbildare; skolning kunde dock möjligen ordnas för åtminstone större
arkivbildare.
[Förberett anförande av Jarmo Luoma-aho]
Mikael Korhonen ansåg med anledning av den explosionsartade utvecklingen av diverse former av till
varatagande av minnen (digitala fotografier och ljudupptagningar, m.m.) att det behövs en större kun
skapsbank kring denna tematik.
[Förberett anförande av Njördur Sigurdsson,
Förberett anförande av Per Kristian Ottersland]
Mikael Korhonen fann att dessa inlägg åter underströk behovet av kompetens.
[Förberett anförande av Lars Ilshammar]
Mikael Korhonen påminde redan nu om att det digitaliserade materialet utgör ett urval på basis av
prioriteringar.
[Förberedda kommentarer till anförandena av
Michael Dupont,
Markku Mäenpää,
Unnur Karlsdöttir (på engelska),
Per Kristian Ottersland,
Ann Hörsell]
Mikael Korhonen tackade för de förberedda anförandena och kommentarerna. Han noterade att alla
närvarande hörde till den generation som vuxit upp med datorns/PC:ns intåg. Utvecklingen går inte att
bromsa, vilket de likartade inläggen och synpunkterna bekräftade. Krav ställs på utbildning samt ko
ordinering av resurser, men också på ökade sådana för upprätthållande av det digitala kulturarvet inom
ramen för eABM-samarbetet (i Finland eKAM). Andra öppna frågor rör arkivleverantörerna, hur skall
de bemötas (anvisningar?), och de juridiska aspekter som ansluter sig till detta område där utvecklingen
i hög grad styrs av kommersiella intressen.
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Hrafn Sveinbjarnarson frågade vad som egentligen avses med elektroniska privatarkiv, vad handlar det
om? Ingår t.ex. nätbanksutdrag i detta begrepp, och hur skall man egentligen se på allt det skräp som
finns i ett oräkneligt antal PC:s och som det blir dyrt att gå igenom.
Michael Dupont påminde om att det elektroniska arkivet, per definition, består av det som skapats i
elektronisk form av organisationer eller individer.
Ann Hörsell tillade att gallring av material i elektronisk eller analog form i praktiken är likartad.
Inge Bundsgaard såg inte pessimistiskt på den tekniska utvecklingen, eftersom mycket redan skett i
arkivverken inom just detta område, för de offentliga arkivens del. Lösandet av de ekonomiska och
organisatoriska frågorna beträffande långtidsförvaringen av elektroniska arkiv är fortfarande en stor
utmaning, som kräver samarbete med leverantörerna av adb-system och programvara; speciellt stora är
kraven inom det organisatoriska samarbetet.
Lars Ilshammar ansåg att problemets kärna är tankens eftersläpning efter den tekniska utvecklingen (jfr.
radion). Det är inte bara fråga om den egna PC:n eller Facebook utan hela begreppet electronic com
munities’ och huruvida det alls finns några skillnader i jämförelse med handlingar på papper.
Erik Norr pekade på det problematiska i att få större organisationer att här och nu delta i utveckling av
bevaringen, i stället för att vänta i 20-30 år. Hur skall man kunna övertyga dem om detta?
Mikael Korhonen påminde de närvarande om den flod av elektroniska dagböcker och bloggar som väller
fram idag. H ur mycket av detta skall tas tillvara?
Per Kristian Ottersland dryftade frågan om privat sektor kontra offentlig och privatisering, med det
norska televerket som exempelfall. Arkivmyndigheterna kan efter privatiseringen inte längre kräva leve
ranser eller iakttagande av standarder av ett multinationellt bolag som är utanför den offentliga sfären.
Vad skall man göra? Under utredning av planerna på ett näringslivsarkiv har det framgått att det finns
över 600 olika elektroniska system, baserade på olika plattformar för sådana.
Hrafn Sveinbjarnarson konstaterade att det på Island efter privatisering ställs krav på de funktioner av
offentlig karaktär som bolaget ifråga fortsätter att handha.
Inge Bundsgaard bekräftade att det är så i Danmark; de delar av verksamheten som är underkastade
offentlig lagstiftning är förpliktigade att leverera material till Statens Arkiver, vars uppgift det är att
kartlägga den privata arkivbildningen och finna lösningar som passar den. - Därvid är den tekniska
utvecklingen trots allt det mindre problemet.
Mikael Korhonen frågade hur läget i Danmark ser ut på gräsrotsnivå för de lokalhistoriska arkivens del.
Erik Norr konstaterade att flera stora stadsarkiv (Ålborg, Köpenhamn) hjälper dessa lokalhistoriska arkiv
via Sammanslutningen for Lokalhistoriske Arkiver (SLA).
Eljas Orrman sade sig ha noterat det ekonomiska trycket och behovet av organisering i Danmark. I
Finland strävar man efter att koncentrera verksamheten till så få aktörer som möjligt, i detta fall till Ar
kivverket, medan greppet i andra länder är mer decentraliserat. Den s.k. VAPA-standard som nu införs
(för mottagning och förvaring av elektroniskt material) gäller även kommunalt material, och möjligen
också långtidsförvaringen privat material; dock borde frågan om arkivbildningen beaktas. Frågan om
t.ex. Näringslivets centralarkiv (ELKA) skall fungera som mellanhand i materialets väg till långtidsför
varingen i arkivverket är än så länge obesvarad. En annan relevant fråga är vem som skall finansiera en
sådan verksamhet, arkivbildaren?
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Lars Ilshammar påpekade att frågan om det digitala långtidsbevarandet tas upp som ett problem för
ABM-sektorn, trots att det berör hela samhället. Diskussionen borde därför utvidgas till att omfatta ut
tryckligen hela samhället, inklusive PC-branschen, och bli en del av den digitala ångest över t.ex. digitala
bilders försvinnande där ansvar i sinom tid kommer att utkrävas. Han såg i frågeställningen en tillväxt
sektor för näringslivet; den som löser frågan om det digitala långtidsbevaradet är följande Bill Gates.
Eljas Orrman konstaterade att det DLM-samarbete som går ut på just detta tydligen hittills inte sett en
tillräcklig vinstpotential däri. EU har genom DLM-processen försökt skapa en positiv attityd till lösan
det av denna fråga.
Ann Hörsell ansåg att det idag snarare är VI och VII EU-ramprogrammens informationssociala del
som är av intresse. Deltagarna i projekten bör vara medelstora företag (dvs. inte av kategorin IBM eller
liknande). Vid partnersökning visar företagen nu intresse, vilket tyder på att vittringen väckts.
Lars Ilshammar uttryckte en förhoppning om långtidsforskning, och hänvisade till medicinsk dito.
Eljas Orrman noterade att DLM inte har lett till konkreta insatser; inga större aktörer är beredda att göra
satsningar innan företag och privatpersoner ställer krav på långtidsförvaring. Även då handlar det om att
den rullande snöbollen bör ha fått tillräcklig storlek och kraft.
Ann Hörsell tillmätte det faktum att företag visade intresse för frågan större betydelse än de belopp som
avdelats. Medicinföretagen har ett behov av långtidsförvaring (p.g.a. av 100-årscykeln) och de har vid
sidan av den amerikanska försvarsindustrin visat intresse för utvecklingen inom detta gebit.
Mikael Korhonen avslutade diskussionen och tackade för visad aktivitet.
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Seminarieanföranden - anskaffning

PRIVATARKIVERNE I DET DANSKE RIGSARKIV OG
LANDSARKIVET FOR SJÆLLAND. AFLEVERINGSPRAKSIS,
STRATEGIER OG GRÆNSEDRAGNINGER
Erik Nørr, Danmark

1. Organisering af Rigsarkivets
og Landsarkivets privatarkivarbejde
Indtil 1993 havde Rigsarkivet en særlig afdeling (4. afdeling) med en overarkivar, som varetog arbejdet
med at modtage og indsamle arkiver fra privatpersoner og private institutioner og foreninger. Ved ænd
ringerne af ledelsesstrukturen i 1993 kom privatarkiverne organisatorisk til at høre under Bevarings- og
Kassationsafdelingen som en særlig enhed. I 2002-04 blev det statslige danske arkivvæsen udsat for en
række besparelser, der betød betydelige personaleindskrænkninger. Disse besparelser ramte i særlig grad
privatarkivområdet, da de lovbestemte opgaver måtte prioriteres. Som led i besparelserne blev der opret
tet fællesskab om ledelse og administration på tværs af arkivinstitutionerne, bl.a. mellem Rigsarkivet
og Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm. Fra 2003 fik den fælles arkivchef for pub
likumsfunktionerne i Rigsarkivet og Landsarkivet, Inge Bundsgaard, ansvaret for privatarkivarbejdet i
Rigsarkivet og Landsarkivet.
Personalereduktionen førte til, at privatarkivarbejdet måtte indskrænkes til et lavt niveau, men det er i
2007 lykkedes at få tilført lidt ekstra resurser, så der nu er cirka 2 årsværk tilknyttet opgaverne. Disse to
årsværk er fordelt på i alt 5 personer dels på Rigsarkivet og dels på Landsarkivet. Arbejdet er organiseret
på den måde, at aftaler med personer, institutioner og foreninger om aflevering varetages af Birgitte
Possing og Heidi Clausen i Rigsarkivet. Samtidig aftales, hvilke tilgængelighedsfrister der skal gælde,
og hvem der skal spørges ved dispensationer om adgang. Ved personsager er den normale frist 75 år, og
dispensationer til forskere gives normalt af rigsarkivaren, men det kan i forbindelse med aflevering af
privatarkiver aftales, at bestemte familiemedlemmer skal spørges. Det aftales også, i hvilken form afleve
ringen skal foregå. Den afleverende person eller institution skal helst påtage sig at ordne arkivmaterialet
før aflevering, men i mange tilfælde må Rigsarkivet selv ordne arkivet, når de pågældende af forskellige
grunde ikke kan påtage sig arbejdet.
Selve afleveringen sker til Landsarkivet på Jagtvej i København, hvor den endelige ordning af pri
vatarkiverne finder sted. Materialet pakkes i autoriserede arkivæsker, hvis dette ikke allerede er sket før
afleveringen; det registreres i Statens Arkivers arkivdatabase DAISY, og der sættes stregkodede etiketter
på alle æsker. Til at ordne de modtagne privatarkiver er der afsat ca. 1 årsværk.
Selv om privatarkivarbejdet har været udsat for en nedprioritering fra 2003, forsøger vi at varetage mod
tagelsen og registreringen af privatarkiver bedst muligt inden for de sparsomt tildelte resurser. Desværre
går de manglende resurser ud over den mere fremadrettede aktive indsamlingspraksis, og arbejdet bliver
i høj grad præget af passiv modtagelse af de arkiver, som kommer af sig selv.
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2. Afleveringspraksis
Ingen afleveringspligt
Til forskel fra de offentlige arkivalier er der ingen afleveringspligt for private arkivalier. Dette betyder, at
det er sværere at stille krav i forbindelse med en aflevering. Til gengæld har arkivvæsenet ingen pligt til
at modtage private arkiver og kan derfor i de enkelte tilfælde vælge ikke at modtage dem.
I den danske arkivlov fra 2007 (også i tidligere arkivlove tilbage til 1992) findes der en særlig paragraf,
der gør det muligt at inddrage selskaber, institutioner og foreninger under arkivloven, når deres udgifter
helt eller overvejende dækkes af offentlige midler. Disse halvprivate selskaber m.v. får dermed også afle
veringspligt til Statens Arkiver.

Aktiv indsamlingspraksis eller passiv modtagelse
Private arkivalier kan blive afleveret til Statens Arkiver som følge af en aktiv indsats fra arkivvæsenets
side eller ved, at arkiverne så at sige kommer af sig selv. Men der er også andre muligheder:

Udskillelse fra offentlige arkiver
I en del tilfælde findes der i afleveringer fra offentlige myndigheder og institutioner en række privat
arkiver, som kan udskilles som selvstændigheder enheder. Dette kan f.eks. være arkiver fra private insti
tutioner, som en myndighed har overtaget efter nedlæggelsen, eller som er blevet overtaget af en offentlig
myndighed. Eksempler herpå er en række børnehjem og andre sociale institutioner, som begyndte i
privat regi, men som senere er blevet overtaget af amtskommunerne, eller private gymnasier, som senere
er overtaget af staten. Men der kan også være privatarkiver, som man meget vanskeligt kan adskille fra
det offentlige arkiv. Eksempler herpå er de såkaldte ministerarkiver, som er en blanding af offentlig og
privat. I en række tilfælde er sammenblandingen helt ned på dokumentniveau, idet samme brev kan om
tale både embedsforhold og private forhold. I det danske Kulturministeriums arkiv findes der således 12
forskellige ministerarkiver fra perioden 1966-1990. Tilsvarende eksempler findes der i en række kommu
nearkiver, hvor der er bevaret såkaldte ”borgmesterarkiver”, som er en sammenblanding af kommunale
arkivalier og borgmesterens egne private gøremål.

Køb af private arkivalier på auktion
En lidt kedelig situation er det, hvis private arkivalier bliver falbudt af auktionsfirmaer. Heldigvis er de
fleste arkivalier ikke særlig attraktive, da det normalt er indholdet, der gør dem spændende. Arkivalier
kan derfor normalt ikke på samme måde som museumsgenstande sælges for de store beløb. Men der fin
des undtagelser. Specielt kendt i offentligheden bliver sådanne sager, når markante kulturpersonligheders
private breve bliver sat til salg og solgt for store summer. Kendte eksempler herpå i Danmark er salget
af H.C. Andersens og Søren Kierkegaards breve og manuskripter, men det kan også dreje sig om viden
skabsfolks, kunstneres og godsejeres arkivalier.
I den danske arkivlov findes der to bestemmelser om arkivalier i privat besiddelse.
•
•

§ 17. Hvis arkivalier tilhørende staten søges solgt på offentlig auktion, skal auktionslederen
underrette Statens Arkiver herom.
§ 48. Den, der ejer private arkivalier af væsentlig forskningsmæssig eller almenkulturel betyd
ning, skal, inden arkivalierne udføres af landet, give Statens Arkiver adgang til kopiering af
arkivalierne.
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Den sidste bestemmelse er udvidet med bestemmelsen i lov om sikring af kulturværdier i Danmark,
som gør det muligt for Kulturværdiudvalget, hvori bl.a. rigsarkivaren er medlem, at hindre udførsel af
kulturværdier, herunder arkivalier, som er ældre end 100 år, og som har en værdi på 100.000 danske kr.
eller mere. Staten kan i sådanne tilfælde hindre udførsel ved selv at købe genstandene.

3. Strategier
Det har indtil 2003/05 været Rigsarkivets Privatarkivsektions strategi at have en systematisk og lang
sigtet indsamlingsplan. Mange betydelige personer, politikere, embedsmænd, historikere med flere, fik
en forsigtig opfordring fra Rigsarkivet til at aflevere deres privatarkiv, når tiden var moden hertil. Det
var nødvendigt at gå forsigtigt til værks. For hvis man pressede for meget på, så ville privatarkivet måske
aldrig blive afleveret. Desuden prøvede man at forklare, hvorfor det var vigtigt, at privatarkivet blev
bevaret for eftertiden. En anden strategi, der blev anvendt, var, at to medarbejdere i Privatarkivsektio
nen fulgte med i avisernes dødsannoncer. Det kan lyde lidt makabert, men det var en nødvendig frem
gangsmåde, hvis Rigsarkivet skulle nå at henvende sig til arvingerne i tide, før arkivalierne måske blev
kasseret i forbindelse med dødsboets opgørelse. Man sørgede dog altid for, at der var gået en vis frist, før
henvendelsen skete.
Et godt eksempel på værdien af henvendelser til private arkivskabere mødte vi i forbindelse med en
aflevering af et privatarkiv for nylig. Sønnen, der afleverede faderens arkiv, medsendte et avisudklip fra
1961, hvor overarkivar C. Rise Hansen i Rigsarkivet havde opfordret til bevaring af privatarkiver under
overskriften: ”Hellere til Rigsarkivet end i mergelgraven”. Dette mere end 45 år avisudklip havde fået
faderen til at gemme sine private papirer og pålægge sønnen at aflevere disse til Rigsarkivet. En aktiv
indsats fra arkivvæsenets side kan give resultater mange år efter.

Projektindsamlinger
En hensigtsmæssig måde at indsamle privatarkiver på er de såkaldte projektindsamlinger, hvor man
lægger en plan og henvender sig til væsentlige foreninger og organisationer på et bestemt område. Dette
betyder både, at man fra arkivvæsenets side opbygger en ekspertise om det pågældende sagsområde, som
man kan gøre nytte af i hele projektet. Det betyder også, at man kan prøve på at få fat i de væsentligste
arkiver på området, selv om man naturligvis ikke kan pålægge de private arkivskabere at aflevere. Men
en kampagne kan skabe interesse om bevaring og aflevering.
Som eksempler på sådanne indsamlingskampagner i Rigsarkivet kan nævnes indsamling af missions
selskabernes arkiver og indsamling af politiske partiforeningers arkiver - dog ikke Socialdemokratiets
og venstrefløjspartiernes foreninger, da disse traditionelt afleverer deres materiale til Arbejderbevægelsens
Bibliotek og Arkiv.
I 2002 henvendte Rigsarkivets privatarkivsektion sig til 200 private organisationer og institutioner in
den for 29 emneområder, som blev karakteriseret som højt prioriterede. På grund af besparelserne inden
for privatarkivområdet fra 2003 er strategien ikke blevet gennemført fuldt ud, men man kan håbe, at
henvendelserne har haft langsigtet betydning, så der på længere sigt kommer flere afleveringer i hus.
Følgende typer af svar fik Rigsarkivet på opfordringerne om aflevering:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

arkivet kan ikke findes
afleverer til andre arkivinstitutioner
ønsker principielt ikke at aflevere
arkivmaterialet er for ungt
principielt positiv - men mangler resurser
vil svare senere
indstillet på at aflevere
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Strategien kan være at sige nej
I en del tilfælde kan strategien være at sige nej. Rigsarkivet kan ikke modtage alle privatarkiver. Pro
blemet kan være, at det kan være svært at afvise en aflevering, da det kan give indtryk af, at det ikke
nytter at henvende sig til Rigsarkivet om aflevering, da arkivet alligevel siger nej. Det kan være en fordel,
hvis man kan henvise vedkommende til at aflevere materialet til en anden arkivinstitution.
Grunde til, at Rigsarkivet siger nej til at modtage et privatarkiv:
1. Ikke væsentligt nok
2. Rigsarkivet har arkiver nok på det pågældende område
3. Har tidligere afleveret til en anden arkivinstitution
4. Hører snarere hjemme i et andet arkiv eller samling
5. Arkivet er ukomplet, alt for tilfældigt materiale
6. Arkivmaterialet er i en syndig uorden
7. Arkivmaterialet er skadet (fugt, svamp, skadedyr og lignende)
8. Arkivmaterialet afleveres i en ikke-fremtidssikret elektronisk form, f.eks. mails, word-dokumenter o.lign. (kræves konverteret til systemuafhængig form eller udskrevet på papir)

4. Samarbejdet mellem danske arkivinstitutioner om privatarkiver
Siden arkivloven af 1992 har der eksisteret et samarbejde mellem de danske arkiver på privatarkivom
rådet via Privatarkivudvalget, som er nedsat af kulturministeren. Udvalget har til opgave ”at fremme
samarbejde og koordination mellem Statens Arkiver og andre kulturelle og videnskabelige institutioner,
der indsamler og tilgængeliggør private arkivalier”. Rigsarkivaren er formand for udvalget, og medlem
merne er udover Statens Arkiver de væsentligste aktører på privatarkivområdet: Sammenslutningen af
Lokalarkiver og Organisationen af Danske Arkiver (de to sammenslutninger på lokalarkivområdet i
Danmark), Det Kongelige Biblioteks håndskriftafdeling, Nationalmuseet, Kvindehistorisk Samling på
Statsbiblioteket i Århus, Dansk Folkemindesamling, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Kultur
arvsstyrelsen samt Det danske Udvandrerarkiv i Aalborg.
Privatarkivudvalget har indtil nu fungeret i alt fire perioder: 1993-96, 1997-2000, 2001-03 og 2004-07,
og der er i alt fire gange afgivet rapport til Kulturministeriet om udvalgets arbejde. Udvalget kan ud
forme udviklingsprojekter på privatarkivområdet og tage opgaver op, der fremmer tilgængeliggørelsen af
private arkivalier. Blandt hovedresultaterne kan nævnes:
1. Skabelsen af den fælles registreringsdatabase Danmarks Nationale Privatarkivdatabase, kaldet
DANPA.
I DANPA registreres privatarkiver, som opbevares i lokalarkiverne, Statens Arkiver, Det Kon
gelige Bibliotek, Det Danske Udvandrerarkiv, Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Dansk
Folkemindesamling m.v. I alt kan der søges i mere end 120.000 person-, erhvervs-, foreningsog institutionsarkiver, der opbevares på 165 arkivinstitutioner. DANPA er blevet opdateret i
2002 og vil blive det igen i 2008.
2. Aftale om fordeling af indsamlingsansvar
Baggrunden for oprettelsen af Privatarkivudvalget var bl.a., at der var en række eksempler
på, at flere arkivinstitutioner kæmpede om bestemte privatarkiver, medens der var andre pri
vatarkiver, som slet ingen arkivinstitution tog sig af. Der var nemlig en række grænseflader
mellem en række arkivinstitutioner, der gjorde det muligt, at et privatarkiv kunne modtages
af flere arkivinstitutioner: f.eks. Rigsarkivet/Det kgl. Bibliotek, Arbejderbevægelsens Biblio
tek og Arkiv/Erhvervsarkivet i Århus, landsarkiverne/lokalarkiverne. Også internt i Statens
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Arkiver kunne der opstå tvivl, om et privatarkiv skulle modtages af Rigsarkivet/et landsarkiv/
Erhvervsarkivet.
For at løse disse problemer nedsatte Privatarkivudvalget en arbejdsgruppe, der i 1996 ud
arbejdede en fortegnelse over 1.630 landsdækkende organisationer og foreninger med an
givelse af, hvilken arkivinstitution der havde indsamlingsansvaret. Desuden blev der udar
bejdet brancheopdelte oversigter over 17.000 privat organiserede institutioner. Disse oversigter
har fungeret som udmærkede arbejdsredskaber i fordelingen af privatarkiverne, men listerne
skal i den kommende tid revideres, da der er sket mange ændringer både blandt arkivskaberne
og blandt arkivinstitutionerne siden 1996.
3. Samarbejde med museerne om registrering og tilgængeliggørelse af arkivalier i museerne. Pri
vatarkivudvalget har i samarbejde med Kulturarvsstyrelsen (den styrelse i Kulturministeriet, der
har ansvaret for museerne) drøftet det problem, at der overalt i danske museer ligger arkivalier,
der ikke er registreret i en form, så de er tilgængelige for forskere og andre arkivbenyttere. H o
vedformålet med Privatarkivudvalgets initiativ er ikke at få overført arkivalierne fra museerne
til arkivinstitutioner, men at få tilgængeliggjort arkivalierne. Dette ønske er ved at blive opfyldt,
da der til museernes database, ”Museernes Samlinger”, er tilknyttet et særligt indtastningsmo
dul for arkivalier, kaldet ”REGIN”. I fremtiden skal arkivalierne i museerne også kunne søges
via DANPA, da der findes en konverteringsmulighed for data. Det er et omfattende projekt at
få registreret alle arkivalier, så det vil vare nogle år, før alle privatarkiver i museerne er tilgænge
liggjort, men en vigtig proces er iværksat med Privatarkivudvalgets initiativ.

Registrering af privatarkiver
Gamle systemer
Tidligere blev privatarkiver ligesom offentlige arkiver registreret i omfattende seddelregistraturer. På
mange af sedlerne havde arkivarer og andet arkivpersonale anført oplysninger om arkivskaberne og om
arkivaliernes indhold. I en del tilfælde kunne der være udarbejdet hele biografier med udredning af kom
plicerede slægtsforhold. Ved større privatarkiver blev der udarbejdet håndskrevne, senere maskinskrevne
fortegnelser, som blev indbundet og opstillet på Rigsarkivets læsesal (de såkaldte folioregistraturer). Se
nere blev sådanne registraturer duplikeret, så de kunne opstilles på flere arkiver (serien af foreløbige
arkivregistraturer).
En vigtigt hjælpemiddel var et fælles brevskriverkartotek, som indeholdt sedler på langt de fleste registre
rede personarkiver. Engang i slutningen 1980 erne måtte man ophøre med at føre dette kartotek, da det
krævede meget store arbejdsresurser.
I 1980’erne og 1990’erne blev der udgivet en oversigt over Rigsarkivets personarkiver og private institu
tionsarkiver i serien af guider: Rigsarkivet og hjælpemidlerne til dets benyttelse:
IV, 1: Større private personarkiver i Rigsarkivet. Red. Vello Helk. Kbh. 1984.
IV, 2: Små private personarkiver i Rigsarkivet. Red. Hans Kargaard Thomsen. Kbh. 1989.
IV, 3: Private institutioners arkiver. Red. M artin Larsen og Birgit Nüchel Thomsen. Kbh. 1999.
I disse guider kan man finde oplysninger om privatarkivernes proveniensnummer, omfang, samt en kort
indholdsbeskrivelse.

Elektroniske systemer
I Statens Arkivers arkivdatabase DAISY kan man finde oplysninger om samtlige privatarkiver, som fin
des i Rigsarkivet og Landsarkivet for Sjælland. I løbet af 2008 vil alle privatarkiver kunne søges i DAISY
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på bind- og pakkeniveau. Man kan altså sidde i Finland eller et andet land og på adressen www.daisy.
sa.dk, søge, hvad der findes af privatarkivmateriale. For landsarkiverne vest for Storebælt og Erhvervs
arkivet vil man i løbet af 2008 kunne finde alle arkivskabere i DAISY samt 40 % af arkivernes indhold
afbind og pakker.

Herunder er gengivet søgebilledet for DAISY:

Dansk Arkivalieinformationssystem
Version 3.0

Søg i Daisy

Når du søger:
Søg efter arkivskaber og/eller arkivserie.

Du kan nøjes med at skrive en del af
navnet.

Du kan afgrænse søgningen til en bestemt
periode.

I arkivdatabasen Daisy kan du finde:
Hvem

Hvad

Hvor

Oplysning om myndigheder,
institutioner, virksomheder,
foreninger og personer, som har
skabt arkivserierne i vores samlinger.

Information om de arkivserier og
fysiske enheder, som
samlingerne består af, og som er
registreret i Daisy.

Oplysning om, hvor arkivserierne
findes.

Du får vist arkivseriernes yderår,
supplerende navne og evt. andre
korte oplysninger, samt
oplysninger om indholdet af de
enkelte fysiske enheder, dvs. bind
og pakker.

Du får vist hvilken institution i
Statens Arkiver, som opbevarer
arkivalierne.

Du får vist arkivskaberens yderår,
supplerende navne og evt. andre
korte oplysninger.
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Den elektroniske registrering gør det muligt meget hurtigt at søge materiale på tværs af de enkelte pri
vatarkiver, hvilket er en del lettere end det ældre temmelig uoverskuelige system af registraturer og karto
teker. Disse er dog ikke blevet helt forældede, da en del af de mange nyttige anmærkninger, som findes i
de gamle registraturer, ikke er medtaget i den elektroniske registrering. En række af disse anmærkninger
er dog blevet overflødige, da man i DAISY kan se, efter hvilket henlæggelsessystem arkivalier ligger.
Brevskriverkartotekets oplysninger kan foreløbig heller ikke findes i DAISY.
DAISY omfatter alene de statslige danske arkiver. Da Erhvervsarkivet også hører til Statens Arki
ver, kan man således i DAISY finde en oversigt over de vigtigste erhvervsorganisationers og erhvervs
virksomheders arkiver. Ønsker man derimod at søge privatarkiver på tværs af arkivinstitutioner uden
for Statens Arkiver, må man benytte DANPA, som er omtalt ovenfor under Privatarkivudvalget. Den
nuværende udgave af DANPA kræver konvertering af data fra de enkelte arkivinstitutioners databaser. I
en fremtidig udgave af DANPA er det planen at benytte en teknologi, der gør det muligt direkte at søge
i de enkelte institutioners databaser, således at DANPA umiddelbart kommer til at indeholde nye data
fra de enkelte databaser.
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ANSKAFFNINGEN AV PRIVATARKIV I FINLAND STRATEGIER O CH GRÄNSDRAGNINGAR
Kenth Sjöblom, Finland

Privatarkivens ställning inom arkivverket - en tillbakablick
Även om arkivverket - Riksarkivet och sju landsarkiv - i första hand har haft som uppgift att förvalta
myndighetsarkiv, har man till Riksarkivet alltsedan 1800-talet också mottagit privata arkiv av olika slag.
Privatarkiven har haft en växlande hemvist inom Riksarkivet, där de under olika tidsperioder varit an
knutna till olika sektioner och avdelningar. Sedan 1960-70-talet bildade privatarkiven inom Riksarkivet
en särskild sektion (6. sektionen) och sedan början av 1990-talet en uttrycklig ”enhet för privatarkiv”.
En blick på hur arkivlagstiftningen genom tiderna förhållit sig till privatarkiven säger också en hel del
om deras roll inom den offentliga arkivförvaltningen.
Med tanke på att privatarkiven i många länder får en ytterst styvmoderlig behandling, kan man hävda
att Finland varit rätt tidigt ute. Redan i den första egentliga arkivlagen, Lagen om offentliga arkiv
(18/1939), från 1939 har privatarkiven tilldelats en roll även inom arkivverket. I § 10 noteras: ”H and
lingar, hörande till privata arkiv, kunna, på grund av överenskommelse mellan ägaren och riksarkivet
eller landsarkiv, tagas under offentligt arkivs omvårdnad sålunda, att de överlåtas till riksarkivet eller
landsarkiv, eller överlämnas att där förvaras, eller ock eljest förvaras och vårdas i enlighet med riksarki
vets eller landsarkivets anvisningar samt under dessas tillsyn.” Tyngdpunkten låg alltså på frivillighet,
både från ägarnas och arkivets sida, och denna tradition har levt vidare fram till dessa dagar.
I förordningen om Riksarkivet från år 1952 (313/1952), där arkivets uppgifter definieras, nämns att
arkivet bör: ”...i mån av möjlighet meddela råd om vårdnaden av handlingar av privat natur och träffa
överenskommelser om deras skötsel under överinseende av de allmänna arkiven”...; och senare under
paragrafen om Riksarkivets roll som forskningsinrättning: ”...förvara och anskaffa arkivalier av enskilda,
antingen som gåva eller deposition eller medels köp, samt taga avskrifter av inhemskt och utländskt
källmaterial och sålunda komplettera sina samlingar som belysa Finlands historia.”
I Arkivlagen 30 år senare (184/1982) omtalades utöver arkivverket också s.k. centralarkiv för förvalt
ningsområden, närmare bestämt för utrikes- och forsvarsforvaltningen samt gränsbevakningsväsendet,
dit flera arkivbildare överlämnar sina handlingar. Forsvarsforvaltningens och gränsbevakningsväsendets
centralarkiv var krigsarkivet, för utrikesförvaltningens del utrikesministeriets arkiv.
Gällande privatarkiv hade dessa centralarkiv enligt Arkivförordningen från år 1984 (1012/1984) till
uppgift: ”...att mottaga, förvara och ordna privata arkiv och handlingar som är av betydelse med hänsyn
till förvaltningsområdets utveckling.”
Arkivlagen från 1982 innehöll också ett särskilt kapitel med Stadganden om privata arkiv, där det sti
pulerades, att: ”Privat arkiv eller till detta hörande handlingar kan med stöd av avtal som ingås med
arkivets ägare övertagas av riksarkivet, landsarkiv eller annat i denna lag avsett arkiv för att förvaras och
vardas.
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När arkivlagen senare förnyades år 1994 (831/1994), kvarstod texten om privata arkiv närmast oföränd
rad till innehållet och endast med vissa stilistiska omformuleringar.
I Förordningen om arkivverket (832/1994) stipuleras om arkivverkets uppgifter bl.a. följande: ”... att
skaffa och förvara andra handlingar [än de som överlämnats av myndigheter] som har betydelse för
samhället och forskningen.”

Privatarkiv i institutioner utanför arkivverket
Vid sidan av arkivverket har det under långa tider funnits övriga institutioner som omhändertagit pri
vata arkiv, såsom t.ex. de finsk- och svenskspråkiga litteratursällskapen, Arbetararkivet samt enskilda
politiska partiers arkiv.
Dessa instanser började i övergången från 1960- till 1970-talet förbereda en lagstiftning för att få statligt
stöd för arbetet med att bevara privata arkiv från sådana sektorer av samhället som arkivverket i första
hand inte hade resurser att ta hand om.
Efter omfattande lobbningsverksamhet kunde man slutligen nå fram till en Lag om statsbidrag för arkiv
av privat karaktär (998/1974), som trädde i kraft 1975. Enligt lagen kunde institutioner som ombesörjde
arkiv av privat karaktär erhålla 80 % statsunderstöd för godtagbara utgifter för arkivfunktionen. De två
litteratursällskapen ansågs förvalta kulturhistoriskt så viktiga arkiv, att de med tilläggsstöd kom upp till
100 % av de godtagbara utgifterna.
Under 1980-talet utökades gruppen av privata centralarkiv med Centralarkivet för Finlands näringsliv
(i S:t Michel), Finlands Idrottsarkiv samt Tjänstemannaarkivet, och på 1990-talet ytterligare med Pre
sident Urho Kekkonens arkiv (i Orimattila).
En ny lag gällande statsbidrag till privata arkiv (1006/2006) trädde i kraft från början av år 2007. Ett
par märkbara förändringar infördes i lagen: arkivinstitutionerna fick större friheter att disponera de
beviljade medlen inom vissa ramar, men samtidigt kan statsunderstödet numera vara högst 80 % av de
godtagbara utgifterna.
Det ligger i arkivverkets intresse att understöda denna verksamhet, för utan lagstadgat stöd kunde dessa
arkivinstitutioners samlingar, som i dagens läge omfattar ca 40 hyllkilometer handlingar, riskera att
hamna vind för våg och arkivpersonalens ingående sakkunskap gå förlorad. Alternativet vore att arkiv
verket skulle omhänderta detta material och för det krävs också omfattande resurser.

Arkivverkets första officiella privatarkivstrategi 2007-2015
Arkivverket i Finland färdigställde under vårvintern 2007 den första enhetliga privatarkivstrategin som
berör hela arkivverket - riksarkivet och landsarkiven. Detta projekt gick tillbaka på den allmänna stra
tegi för arkivverket, som sträcker sig fram till 2010. Där sägs att Riksarkivets enhet för privatarkiv ansva
rar för utvecklingen av en arbetsfördelning mellan Riksarkivet, landsarkiven, de privata centralarkiven,
hembygdsarkiven och andra informationsinstitutioner som tar emot privatarkiv. Med den nya privatar
kivstrategin har i synnerhet ansvarsfördelningen inom själva arkivverket klargjorts.
I samma övergripande strategi för hela arkivverket sägs det angående anskaffningen av privatarkiv bl.a.:
”Vid anskaffning av privat arkivmaterial är målet ett arkivbestånd som på ett autentiskt och objektivt
sätt i tillräcklig utsträckning återspeglar de viktigaste aktörerna från olika tider.”
Arkivverket tillsatte en arbetsgrupp, bestående av representanter för såväl Riksarkivet som landsarkiven,
för att åstadkomma en särskild strategi för privatarkiven. Målsättningen var att dra upp riktlinjerna för

"Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?"

vilket material som är särskilt relevant att insamla, hur man säkrar en tillräcklig representativitet och hur
anskaffningen sköts mellan de olika aktörerna på fältet.
Privatarkivstrategin poängterar också betydelsen av samarbete, fortsatt utveckling av tillgängliggöran
det med stöd av arkivdatabasen VAKKA och det riksomfattande privatarkivregistret, en genomtänkt
linjedragning beträffande privatarkiv i elektronisk form samt en långsiktig planering för att säkerställa
och förbättra de statsunderstödda privatarkivens verksamhetsresurser.
Enligt privatarkivstrategin omhändertar Riksarkivet arkiv av centrala politiker och samhälleligt infly
telserika personer, statens ledande tjänstemän, betydande forskare och kulturpersonligheter, släkter och
familjer som verkat inom olika samhällssektorer, historiska herrgårdar, riksomfattande organisationers
centralforvaltning samt arkiv som dokumenterar betydelsefulla samhällsfenomen, minoritetskulturer
o.dyl.
Landsarkiven å sin sida omhändertar person-, släkt- och familjearkiv, herrgårds- och gårdsarkiv, riks
omfattande organisationers regional- och lokaladministrationer, samfund och folkrörelser som verkat på
regional och lokal nivå i sådan omfattning att en ändamålsenlig representativitet uppnås samt näringslivsarkiv i den mån det kan anses ändamålsenligt.
Denna uppdelning av arkiven är riktgivande, men i strategin betonas samtidigt, att speciellt i fråga om
privatarkiv inverkar i första hand donatorns önskemål gällande slutgiltig förvaringsplats. Arkivverket
och de privata centralarkiven kan försöka dirigera materialet i ändamålsenlig riktning, men man kan
inte tvinga donatorerna till en speciell lösning.
I strategin inlemmades även vissa metoder, såsom rådgivning och konsultation, med vilkas hjälp man
hoppas få i synnerhet organisationers arkivmaterial överlåtet i allt bättre skick i framtiden.
Det ansågs också vara av stor vikt att poängtera, att man inom hela fältet av minnesinstitutioner kon
sekvent borde följa principen att omhänderta material i så komplett form som möjligt och sträva till att
det inte sprids ut till en mängd olika institutioner på basen av innehållet eller arkivbildarens verksam
hetsområden, ett fenomen som tidigare varit synnerligen utbrett.
För att uppnå åtminstone en del av ovan nämnda målsättningar, kommer arkivverket i anslutning till
privatarkivstrategin att utarbeta ett antal mera detaljerade instruktioner och anvisningar.
Riksarkivets privatarkivenhet har under de senaste åren, i syfte att sprida information om privatarkiv
och locka fram nya donatorer, anordnat evenemang för inbjudna gäster med olika teman i anknytning
till privatarkiv. Senaste vecka ordnades ett sådant evenemang, där temat var konstnärers arkiv. Före
gående år diskuterade mah om politikers privatarkiv. Evenemangen har haft stor uppslutning med ca
100-150 deltagare varje gång.

Privata centralarkivens strategier för materialinsamling
Avslutningsvis må det tillåtas några korta kommentarer kring ackvisitionspolicyn utanför arkivverket,
närmast då bland de privata centralarkiven. Med en viss generalisering kan man konstatera att ytterst
få har ett detaljerat och uttalat program att falla tillbaka på. På sina webbsidor har dessa arkiv först och
främst uttryckt utgångspunkten för, eller avsikten med, sin verksamhet. Somliga uttrycker sig mera
utförligt, andra begränsar sig till en mening eller två. Undantagen utgör egentligen Svenska Litteratur
sällskapet och Arbetararkivet, som vardera har mera uttalade och genomtänkta strategier, som också kan
läsas på webbsidorna. Det är inte skäl att här närmare gå in på detaljerna, eftersom åtminstone den fin
ländska kommentatorn säkert kommer att belysa litteratursällskapets strategi. Det kan dock noteras, att
också dessa två arkivinstitutioner i sina ackvisitionsprogram poängterar principen om arkivens helhet.
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Frågan om en gemensam ackvisitions- och förvaringspolicy för samtliga aktörer inom privatarkivfältet
har också diskuterats inom den av arkivverket tillsatta delegationen för privatarkivärenden. Inom dele
gationen har under detta år två olika arbetsgrupper arbetat med centrala frågor rörande privatarkiv. Den
ena har uttryckligen befattat sig med ackvisitionsfrågor, den andra med visioner kring hur man kunde
utveckla olika register för att främja privatarkivens tillgänglighet och användbarhet.
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DE ISLANDSKE ARKIVERS NYERHVERVELSES
ELLER INDSAMLINGSPOLITIK
GuSjön Indrufason

Kære tilhørere,
I mit foredrag vil jeg gøre rede for de islandske arkivers nyerhvervelses - eller indsamlingspolitik - med
vægt på Reykjaviks Stadsarkiv, min egen arbejdsplads.
De offentlige arkiver i Islands er Islands Nationalarkiv, Reykjaviks Stadsarkiv, herredsarkiver over hele
landet og Landsbiblioteket/Universitetetsbibliotekets manuskriptafdeling.
Nationalarkivets, Stadsarkivets og herredsarkivernes rolle er veldefineret i love og reglementer. Deres
vigtigste rolle er indsamling og registrering af offentlige dokumenter samt at vejlede afleveringspligtige
parter. Størstedelen af arkivernes arbejdskraft anvendes på dette.
Private arkivers indsamling er ...
For eksempel står der i loven om Islands Nationalarkiv fra nitten hundrede ottifem (1985) at dets rolle er
indsamling og bevaring af arkiver og andre skrevne dokumenter fra nationens historie.
Desuden står der blandt andet i reglementet om herredsarkiver: Et herredsarkiv skal blandt andet opbeva
re følgende embeders, institutioners og foreningers arkiver, jævnfør paragraf 5 (j£§5) om afleveringspligt:
teaterforeninger og andre kulturelle foreninger,
idræts- og ungdomsforeninger,
skovbrugsforeninger og et utal af andre foreninger.
Herredsarkiverne skal bestræbe sig på at få til opbevaring dokumenter fra private personer,
foreninger og virksomheder i arkivets område.
Afleveringspligtige dokumenter skal overdrages til herredsarkivet ikke senere end 30 år gamle /20.
Herredsarkivar han forkorte eller forlænge denne frist i enkelte tilfælde hvis specielle omstændig
heder taler for det.
På samme måde gæder der en særskilt vedtægt fra Borgerrepræsentationen i Reykjavik om Stadsarkivet
fra februar 2006. Reykjaviks Stadsarkiv opbevarer dokumenter fra kommunens institioner og de udgør
arkivets fundament. Arkivet holder opsyn med de afleveringspligtige parters arkiver. Arkivet udsteder
procedurevejledning for arkivering.
Som det fremgår af dette findes der en acceptabel definition i reglementet om herredsarkiver at private
dokumenter bør opbevares og der tales om inddeling i områder eller indsamlingsområder og det står
klart at det er myndighedernes vilje at private arkiver også skal indgå i de offentlige arkivers samlinger.
Offentlige arkiver kan indsamle, modtage og bevare arkivalier, som hidrører fra enkeltpersoner, fo
reninger, organisationer med videre, herunder arkivalier af den art, der omfatter lov om behandling af
personoplysninger.

69

70

Riksarkivet

Men hvordan forholder det sig med private samlinger, gøres der nok og er det i nogens interessse at
private samlingers indsamling er aktiv og organiseret. Har de myndigheder som uddeler penge nogen
interesse i at så dyre projekter som indsamling af private arkiver bliver udført. Kan vi ikke bare lade det
liggge (kan det betale sig)?
Er arkiverne selv interesseret i dette og har de den fornødne arbejdskraft til bedre at varetage det??? Hvor
dan forholder det sig i virkeligheden og hvilken indsamlingspolitik har de?
Alle Reykjaviks kommunale institutioner og virksomheder har indleveringspligt til Reykjaviks Stadsar
kiv. Andre indleveringspligtige arkivalier er dokumenter fra alle foreninger og sammenslutninger, der
modtager betragtelige tilskud fra offentlige midler og arbejder udelukkende i herredsarkivets område.
Nationalarkivet:
På hjemmeside ... fallitbo og meget forskellige dokumenter som folk afleverer, ser det ud t i l ...
Private arkiver:
Modtagelse af private arkiver har længe været en vigtig del af Stadsarkivets virksomhed. Arkivet opbeva
rer dokumenter fra privatpersoner og virksomheder i Reykjavik. Det er vigtigt at firmaer bevarer doku
menter, da de er vidnesbyrd om Reykjaviks arbejdshistorie. Dokumenterne beretter om virksomhedernes
historie og kan medvirke til at deres historie lever videre. Af dokumenter fra foreninger kan der nævnes
mødeprotokoller, medlemsregistre, kassebøger, regnskaber, korrespondence, fotografier, brochurer og
nyhedsbreve.
For virksomheders private arkiver gælder der specielle bestemmelser i skatteloven, regnskabsloven, aktie
selskabsloven og så videre. Dette betyder at i de fleste tilfælde bør arkiver bevares i syv år, ønsker virk
somheder eller privatpersoner at destruere deres arkiver er det tilladt, men så er deres historie i hovedtræk
forsvundet.
Der gøres krav til arkiverne at de indsamler private arkiver og Reykjaviks Stadsarkiv har modtaget arki
ver fra et antal privatpersoner. De er dog forskellige hvad angår størrelse og kvalitet, men vi lægger dog
vægt på virksomheder og private knyttet til arbejdshistorien.
Reolmeter på Reykjaviks Stadsarkiv ... deraf private arkiver ... .
Hvis man ser på arbejdsdelingen mellem et nationalarkiv og et stadsarkiv så skal nationalarkivet lægge
vægt på landsorganisationer, større virksomheder, folketingsmedlemmer, ministre og andre der arbejder
på landsbasis.
Manuskriptafdelingen burde lægge vægt på forfattere, komponister og lignende.
Stadsarkivet og herredsarkiverne burde lægge vægten på arkivalier fra privatpersoner i lokalsamfundet,
foreninger, mindre virksomheder og firmaer med hovedsæde i Reykjavik, borgerrepræsentanter og lig
nende.
Indsamlingspolitik:
De foreninger og sammenslutninger i Reykjavik, der modtager betragtelige tilskud fra offentlige mid
ler er forpligtet til at overbringe Reykjaviks Stadsarkiv deres arkivaler hvis det forlanges. Reykjaviks
Stadsarkiv skal udforme sin indsamlingspolitik med det formål at bevare et alsidigt billede af byens og
byboernes historie.
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Der er meget få begrænsninger for bevaring af arkiver der skabes ved privatpersoners arbejde. Man kan
sige at de bliver behandlet efter eget forgodtbefindende efter den syv års opbevaringspligt som skat
temyndighederne sætter er opfyldt. En privatperson der overdrager sine arkivalier til et arkiv har ingen
økonomiske forpligtelser medmindre han ønsker det. Det er derfor dyrt at modtage private arkiver og
registrering af dokumenterne kan trække ud.
I lyset af den omfattende privatisering må man være opmærksom på de private arkiver, eftersom der ikke
er sikkerhed for at man kan sikre adgang til så gode oplysninger om samfundet som dengang det of
fentlige varetog de fleste funktioner. Det er klart at nationens historie ikke kun er det offentligs historie,
selvom den fylder meget. Et eksempel på dette er kommunikation som kun delvis har været varetaget af
det offentlige og det er vigtigt at denne historie ikke går tabt.
I lyset af dette har man bestæbt sig på at få til arkivering store og små arkivaler fra flest mulige private og
offentlige personer, firmaer, foreninger som idrætsforeninger og forskellige erhvervsinstitutioner.
Der har ofte hersket konkurrence mellem arkiverne om arkivaler i steder for at der var samarbejde, man
har bestræbt sig på at få så meget som muligt og der er eksempler på at arkivaler kommer på egnsmuse
erne.
Vi har lagt vægt på at der herskede samarbejde i stedet for konkurrence, men vi kender tilfælde hvor
Nationalarkivet har modtaget arkivaler som vi med sikkerhed ved at burde være i vores hænder. Og hvis
emnet bringes på bane er svaret kun, at det ikke spiller en rolle i hvilket arkiv arkivalerne befinder sig
hvis bare de er indleveret, men hvis det ikke spiller en rolle, hvorfor modtager arkiverne så arkivaler der
hører hjemme et andet sted?
Der burde være mere samarbejde om at arkivaler kom til det rigtige arkiv.
Ingen tvivler på rigtigheden af at bevare offentlige dokumenter eftersom de berører folks personlige ret
tigheder og frihed, ejendom og offentlige udgifter, det offentliges gøremål og administration med mere.
Gengspejler arkivernes indhold borgernes vilje, arkivalernes ejere eller dem der bruger dem mest? Hvilket
formål tjener arkiver? Skal de opbevare nationens historie og virke, folkets og individernes liv, og skal de
være kulturelle institutioner? Eller skal de hovedsagelig være institutioner i det offentliges eje og opbeva
ringssteder for det offentlige liv. De fleste skal formodentlig varetage den mere omfattende rolle.
A f loven fremgår der ikke meget om herredsarkivernes nyerhvervelsesspolitik, men i det gældende regle
ment fra 1994 (nitten hundrede nittifire) om arkiverne kan man læse at det samme gælder for de fleste
typer arkivaler, det kan nævnes at der lægges vægt på erhvervelse af arkivaler fra erhvervslivet, foreninger
og privapersoner. Hvad angår Nationalarkivet kan det nævnes at i loven fra 1985 (nitten hundrede ottifem) om Islands Nationalarkiv lægges der større vægt på erhvervelse af private arkiver end tidligere. Er
det eventuelt forkert at offentlige arkivaler udgør en så dominerende del i de to største arkiver, Nationa
larkivet og Stadsarkivet. Viser de private arkivalier der er at finde i arkiverne en vis bredde i samfundet,
eller skal der gøres en større indsats for at udjæve dette og sikre større variation.
Skal man bevare eksempler på de fleste sider af folkelivet eller bør man indsamle store mængder om
lignende ting, for eksempel handelshistorie for at skaffe sig et godt overblik over det område.
Skal man kun bevare fremtrædende personers og foreningers historie eller burde man skaffe sig overblik
over den jævne mands historie, hans liv og virke. Jeg mener at i arkivernes ældre arkivaler drejer det sig
om det førstnævnte, men dette har sandsynligvis ændret sig.
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Arkiver må have en klar målsætning om hvad deres nyerhvervelsespolitik skal handle om. Hvilken slags
private arkiver vil de gerne erhverve sig og fra hvilke instanser. Så ville de også være i besiddelse af en
målestok for deres egen nyerhvervelsespolitik og ville have oplysninger om hvad der manglede i arkivet.
Dette er selvfølgelig diskutabelt, men muligt og eventuelt fornuftigt.
Erhvervsakivet i Århus og Rigsarkivet i København har udformet den slags politik og modtager ikke
kun det som bliver overrakt. I Island ser det ud til at arkiverne bestræber sig på at erhverve arkivaler i alle
kategorier; offentlige arkivaler, erhvervslige arkivaler, foreningsarkivaler og private arkivaler i stedet for
at fokusere på bestemte arkivalkategorier og således lægges vægten på erhvervelse af offentlige arkivaler
lokalt.
Den lovgivende magt har pålagt arkiverne pligter, det vil sige ved modtagelse af offentlige arkivaler.
Derfor falder det naturligt at spørge hvorfor arkivernes faktiske nyerhvervelsespolitik, det vil sige som
den fremgår af indkomne arkivaler ser ud til at være i modstrid med den lovfæstede og proklamerede
nyerhvervelsespolitik. Den mest nærliggende årsag er i manges øjne uden tvivl indleveringspligten af
offentlige arkivaler til herredsarkiverne og Nationalarkivet. Den har bevirket at arkivernes kræfter ho
vedsagelig er blevet brugt på at opkræve efter evne disse offentlige dokumenter. Arkiverne har endvidere
ment at denne opgave og det som der med følger har været rigelig for dem, selv om de også har arbejdet
på at erhverve sig interessante private arkiver og modtaget dem hvis de blev tilbudt. Ud fra denne lov
pligtige indlevering af offentlige arkivaler skulle det ikke undre at arkiverne har haft tendens til at give
dem prioritet og gør det stadig. Bør herredsarkiverne skelne mellem offentlige arkivaler og private? Hvad
angår indleveringspligten af offentlige arkivaler kan man se på dem som den lovgivende magts metode
til at sikre at offentlige institutioner ikke destruerer deres arkivaler, men sørger for at opbevare dem indtil
arkivet er parat til at modtage dem. Man må ikke forveksle arkivalers indleveringspligt med arkivernes
egen nyerhvervelsespligt og disse ting må ikke sammenlignes. Skal erhvervelse af private arkivalier vige
for offentlighe erhvervelser på grund af denne lovbestemmelse. Det fremgår ikke aflov- og reglementbe
stemmelser at det pålægges arkiverne en større pligt ved bevaring af offentlige arkivalier end private.
Arkivernes, (dog undtagen Reykjaviks Stadsarkiv), grundlæggende problem er mangel på faciliteter og
lokaler, men mangel på personale, som gælder for alle, er medvirkende til at nyerhvervelsespolitikken
ikke altid bliver opfyldt.
Det er en kendsgerning at kort efter nitten hundrede og sytti (1970) frembragtesder flere arkivalier i
landet end hele tidsperioden (århundreder) inden. Denne kendsgerning måtte bevirke at der blev nedsat
nye regler om modtagelse af offentlige dokumenter. (NB private arkiver).
Vi kommer tilbage til arkiverners rolle; skal de bevare nationens historie, liv og gøremål eller skal de være
det offentliges og det offentlige livs samlinger? Arkivernes initiativ til nyerhvervelsespolitik er ofte be
grænset. Overdragerne eller giverne tager oftest initiativet og arkivaliemængden er tit i takt med dette.
Arkivernes brugere har været passive hvad angår nyerhvervelserne. De færreste kommer for at gøre sig
bekendt med arkivalierne, indholdsregistrene eller ønsker at vide mere om hvad der befinder sig i arkivet,
og hvis dette sker kan medarbejderne blive lidt forvirrede. Brugerne kommer oftest i et bestemt øjemed
for siden at forsvinde; man kunne spørge sig hvordan det forholdt sig med handelslivet hvis dette var
tilfældet der. Forskere, ikke mindst historikere, ser ikke ud til at være interesseret i arkivernes situation,
nyerhvervelser og virksomhed.
Der er for lidt offentlig debat om arkivernes anliggender - især blandt historikere.
Har der været en debat omkring Nationalarkivets og herredsarkivernes indsamlingspolitik?

"Enskilt eller privat - elektroniskt eller manuellt?"

For at gøre sig situationen klar er det vigtig at indsamle oplysninger om omfanget af arkivalier, arkiver
nes faciliteter og politik. Således ville historikere og andre nå en bedre forståelse af deres anliggender og
stilling. Samtidig ville historikerne og arkiverne være bedre stillet overfor myndighederne hvad angår
faglig politik og solid viden om den faktiske situation. De ville stå stærkere i at fremskaffe øget kapital
og nødvendige strukturændringer og fremsætte en aktiv nyerhvervelsespoltik.
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ANSKAFFNING AV PRIVATARKIV - STRATEGIER
O CH GRÄNSDRAGNINGAR
Vidar Øverland

Innledning
Privatarkivavdelingen ble opprettet i 1987 og i 1992 trådte den norske arkivloven i kraft. Begge disse
hendelsene har hatt stor betydning for privatarkivarbeidet i Norge. Riksarkivaren fikk med dette et hen
siktsmessig instrument i det nasjonale bevaringsarbeidet med privatarkivene.
Riksarkivets privatarkivavdeling skal ha en sentral, koordinerende funksjon i bevaringsarbeidet og dess
uten være faglig premissleverandør i privatarkivarbeidet. Riksarkivarens mål er å få til en samordning av
bevaringsarbeidet slik at dette blir mer planmessig og kostnadseffektivt og samtidig slik at både kvalite
ten på det arbeidet som utføres bedres samtidig som at flere viktige privatarkiver biir bevart.
Riksarkivaren har likevel ingen hjemmel til å regulere detaljer i andres arbeid med privatarkiver. Privat
arkivarbeidet er basert på frivillighet og det viktigste virkemiddelet og nøkkelordet er samarbeid - sam
arbeid med arkivskapere eller arkiveiere og samarbeid med andre depotinstitusjoner både på nasjonalt
og regionalt plan.
Men den største begrensningen i forhold til hvordan vi ofte biir nødt til å arbeide, skyldes mangelen på
ressurser. Virkeligheten blir derfor ofte preget av passivt mottak ved at vi i vår hverdag har mer enn nok
å gjøre med å håndtere stadige tilbud om å ta imot viktige arkiver som alle ville stått på en verneplan.
Våre viktigste virkemidler i bevaringsarbeidet er likevel følgende:
•

Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver.
Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver er hjemlet i arkivloven (§ 14).
Siktemålet har vært å få på plass et rammeverk for depotinstitusjoner som skal fremme større
grad av systematikk, kostnadseffektivitet og faglig profesjonalitet i arbeidet med å bevare pri
vatarkiver.

•

Samarbeidsavtaler (Avtaler om arbeidsdeling).
Norske depotinstitusjoner har frem til i dag i hovedsak arbeidet relativt uavhengig av hverand
re. Formaliserte avtaler om arbeidsdeling har bare unntaksvis blitt inngått. For å få mer ut
av knappe ressurser og for å unngå konflikter og konkurranse om de samme arkivene, har vi
derfor sett viktigheten av å få på plass samarbeidsavtaler med andre institusjoner.
Privatarkivavdelingen har primært bevaringsoppgaver på det nasjonale plan i forhold til lands
dekkende virksomheter. Våre samarbeidsavtaler retter seg da naturlig nok mot andre insti
tusjoner med nasjonale eller landsdekkende ambisjoner på bevaringssiden. Så langt har vi
etablert kun to formelle avtaler: en med Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek og en med
Nasjonalbibliotekets håndskriftsavdeling.
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•

Bevaringspolitikk.
De fleste norske depotinstitusjoner har ikke hatt noen klar definisjon av eget arbeidsområde
eller noen overordnet prioritering av hva som skal bevares. Bevaringsarbeidet har (og er til dels
fortsatt) i stor grad vært preget av tilfeldigheter. Vi arbeider derfor for at alle seriøse arkivinsti
tusjoner skal definere sin egen bevaringspolitikk.
Bevaringspolitikk kan gjerne defineres som en programerklæring som identifiserer hva slags
arkivmateriale vi tar sikte på å få innlemmet i vår bestand, og som beskriver forhold som på
virker tilegnelsen av slikt materiale.
Privatarkivavdelingens primære oppgave er å bevare arkiver etter private arkivskapere som har hatt
en landsomfattende virksomhet, eller som på annen måte har hatt en såfremskutt stilling innenfor
sitt arbeidsfelt at de kan regnes som betydningsfulle i nasjonal sammenheng

•

Bevaringsplanarbeid.
Vi har til nå i liten grad arbeidet med konkrete bevaringsplaner, men Privatarkivavdelingen
har som mål å koordinere arbeidet med en nasjonal bevaringsplan for privatarkiver. Vi for
søker også å få i stand et system der regionale bevaringsplaner koordineres på fylkesnivå og
rapporteres inn til Riksarkivet.
Avdelingen tar sikte å øke ressursinnsatsen på dette området slik at vi får utarbeidet en beva
ringsplan for nasjonalt betydningsfulle privatarkiver eller private aktører som driver riksdek
kende virksomhet. Vi vil som nevnt også samarbeide med andre institusjoner om utarbeidel
sen av regionale bevaringsplaner.
Vi tror at konkrete bevaringsplaner kan være et viktig utgangspunkt for bevaringsstrategier
både innenfor bestemte sektorer av samfunnet og i et nasjonalt, regionalt og lokalt perspek
tiv.

•

Koordinerende fylkesledd.
I samarbeid med Arkiv, Bibliotek og Museumsutvikling (ABM-U) har vi for relativt kort tid
siden fått på plass et landsomfattende system av fylkeskoordinerende institusjoner. Det er nå
utpekt en ansvarsinstitusjon i hvert fylke som skal koordinere privatarkivarbeidet regionalt og
lokalt og rapportere til Privatarkivavdelingen. Både statsarkiv, fylkesarkiv, interkommunale og
kommunale arkiv er representert i dette nettverket som vi håper og tror vil ha stor betydning
i forhold til økt bevaring av privatarkiver i Norge.
Vi håper på en økning i antallet bevarte arkiver, men også forhåpentligvis økt profesjonalitet
i arbeidet. Vi tror også på en viktig gevinst ved at ressursene utnyttes langt bedre, ikke minst
på depotsiden i form av felles fylkesvise eller regionale depotløsninger.
Museumsprosjektet: En første prøvesten på samarbeid mellom de fylkeskoordinerende insti
tusjonene og Privatarkivavdelingen er rettet mot privatarkiver i museer. Det finnes nemlig
ganske mange privatarkiver i norske museer. Men et fellestrekk ved disse arkivene er at de
gjerne blir liggende uordnet og dermed utilgjengelige i årevis, eller at de kun er tilgjengelige
som intern dokumentasjon for museenes egne ansatte.
Det er dessverre også slik at selve bevaringsarbeidet er drevet ganske så tilfeldig og faglig ufor
svarlig. Ikke sjelden har arkiver blitt plukket fra hverandre slik at kun enkelte bruddstykker el
ler fragmenter er bevart, og det finnes flere eksempler på at kun fotomaterialet er bevart, mens
det øvrige arkivmaterialet er gått tapt. I Norge kaller vi gjerne dette ”arkivslakting”. Siktemålet
med museumsprosjektet er med andre ord å bidra til at norske museer følger riksarkivarens
faglige retningslinjer eller evt. definerer seg ut av videre arbeid med privatarkiver.
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•

Samkatalogen for privatarkiver.
Samkatalogen er Riksarkivarens nasjonale register over bevarte privatarkiver i depot. (Jf. ar
kivlovens § 13 b). Samkatalogen er rettet mot brukere av privatarkiver i hele Norge, men den
har også en viktig funksjon i forhold til mer kostnadseffektivitet og til mer planmessighet i
bevaringsarbeidet. Arbeidet med bevaringsplaner og samarbeidsavtaler vil måtte ta utgangs
punkt i de registrerte opplysningene i Samkatalogen. Vi ser det derfor som svært viktig at
Samkatalogen og koordineringen av bevaringsarbeidet er samlokalisert i Riksarkivets Privatarkivavdeling.

•

Særskilt verneverdige privatarkiver.
I arkivloven finnes det også en bestemmelse som gir Riksarkivaren anledning til å definere
visse privatarkiver som særskilt verneverdige. Slike arkiver kan ikke deles opp, føres ut av lan
det, skades eller ødelegges uten tillatelse fra Riksarkivaren. Den som eier et slikt arkiv, plikter
å gi Riksarkivaren melding når det skifter eier. Det samme gjelder om det planlegges ført ut
av landet eller står i fare for å gå tapt. Riksarkivaren kan da for egen regning kreve å få kopiert
arkivet.
Det er imidlertid forutsatt at bestemmelsen om særskilt verneverdige privatarkiver sjelden skal
brukes og bare i forhold til arkiver som kan karakteriseres som forskningsmessig uerstattelige
eller som en nasjonal kulturskatt.

•

Internasjonal orientering.
For å øke planmessigheten og kostnadseffektiviteten i privatarkivarbeidet i Norge, forsøker vi
å holde oss orientert om både praktisk og strategisk arbeid i utlandet. Denne konferansen er i
så måte svært viktig.

•

Finansiering av bevaringsarbeidet.
Den store utfordringer er dessverre stadig vekk kampen for å skaffe penger. I Norge finnes
nemlig ingen finansieringsordning for bevaring og tilgjengeliggjøring av privatarkiver.
De føringene vi har fått av våre politikere forteller oss i klartekst at det som hovedregel skal
være arkivskaper eller arkiveier som finansierer bevaring og tilgjengeliggjøring av bevaringsverdige privatarkiver. Dette er et betydelig problem som lett fører til at vi i for stor grad kon
sentrerer oss om å bevare arkiver etter virksomheter med god betalingsevne.
Vi bevarer i dag trolig for mye av ”seierherrenes” historie, mens ”taperne”, der tingene kanskje
ikke har gått så bra eller i de tilfeller der virksomheter er avviklet i for liten grad blir bevart.
Det er i første rekke de store bedriftsarkivene som lider under en slik økonomisk styrt beva
ringsstrategi.
Hva kan vi så gjøre for å rette opp noen av skjevhetene eller kanskje rettere få noen flere finan
sielle ben å stå på?
Et viktig grep kan være å forsøke å knytte sterkere kontakt med næringslivets organisasjoner,
- Næringslivets Hovedorganisasjon og kanskje også de store arbeidstakerorganisasjonene i håp
om å få dem sterkere involvert i et forpliktende samarbeid om bevaring.
En annen farbar vei, som i noen grad er benyttet, kan være å samarbeide tettere med forsk
ningsmiljøer som bedriver oppdragsforskning. Når bedriftens jubileumsberetning skal skri
ves, trenger man arkivene, dvs. bevaring og tilgjengeliggjøring av arkivene bør på et tidlig
tidspunkt knyttes til selve historieprosjektet. Det er selvsagt langt lettere å skaffe ressurser til
bevaring og ordning før virksomhetens historie er skrevet enn etter.
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Vi har også så vidt diskutert om vi bør innføre visse betalingstjenester. Vi tenker da i første
rekke på en form for betaling for oppbevaring av arkivmateriale i våre magasiner, dvs. betaling
pr. hyllemeter magasinplass. Dette er vel ikke helt uvanlig blant en del svenske institusjoner
som retter seg mot næringslivsarkiver, for eksempel Stockholms Företagsminnen.
I Norge venter vi fortsatt på en offentlig støtteordning for bevaring og tilgjengeliggjøring av
privatarkiver. Dette har våre politiske myndigheter lovet oss gjennom kulturmeldinger og i
andre offisielle styringsdokumenter de siste 10 årene, - men vi lever fortsatt kun i håpet om en
slik ordning.
Uten friske, eksterne midler til bevaring av privatarkiver, virker de ”verktøyene” jeg har snak
ket om heller dårlig.

Materiale til utdeling:
• Retningslinjer for arbeidet med privatarkiver
• Riksarkivets bevaringspolitikk for privatarkiver
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ANSKAFFNING AV PRIVATARKIV - STRATEGIER OCH
GRÄNSDRAGNINGAR I SVERIGE
Katalin Gere

De juridiska grunderna
Enligt den svenska arkivlagen (SFS 1990:782) får arkivmyndigheterna ta emot enskilda arkiv (privatar
kiv). I propositionen Arkiv m.m. (1989/90:72) som föregick arkivlagen framhölls att det från forskningsoch kulturpolitisk synpunkt inte är ett arkivs proveniens som motiverar behovet av bevarande utan
arkivets informationsinnehåll, oavsett vem arkivbildaren är. En senare utredning, Arkiv för alla - nu
och i framtiden (SOU 2002:78), föreslog att det skulle slås fast i arkivlagen att enskilda arkiv är en del
av det nationella kulturarvet. Förslaget avslogs dock med motiveringen att arkivlagen ska handla om det
offentliga arkivväsendet (den statliga och kommunala sektorn).
Arkivlagen innehåller således inga andra bestämmelser om enskilda arkiv eller arkivmyndigheternas roll
i detta hänseende. I förordningen (SFS 1995:679) med instruktion för Riksarkivet och landsarkiven står
att arkivmyndigheterna får ge råd till enskilda i arkivfrågor.
Det finns några lagar som innehåller bestämmelser som rör bevarande av enskilt arkivmaterial under en
viss tid, exempelvis bokföringslagen (1999:1078) och personuppgiftslagen (1998:204) för att nämna ett
par av de viktigaste. Dessa lagar har dock inte skrivits med syfte att bevara kulturarvet - arkivbestäm
melserna kan ses snarare som en bieffekt.

Det svenska arkivväsendets struktur och de enskilda arkiven
Det offentliga arkivväsendet
Riksarkivet och de sju landsarkiven är statliga arkivmyndigheter. (Krigsarkivet ingår numera i Riksar
kivets organisation.) De är självständiga myndigheter, men Riksarkivet är tillsynsmyndighet mot lands
arkiven och mycket av den gemensamma administrationen sköts centralt av Riksarkivet. Styrning och
samordning sker genom det s.k. chefskollegiet med riksarkivarien i spetsen och med avdelningschefer
samt landsarkivarier som representanter. Tidigare använde man samlingsbegreppet ”arkivverket” när
man talade om Riksarkivet och landsarkiven, idag säger man ”statens arkiv”, t.ex. på vår nya gemen
samma webbplats www.statensarkiv.se.
Andra arkiv inom den offentliga sektorn är landstingsarkiven och kommunarkiven, inklusive sådana
stadsarkiv som också fungerar som arkivinstitutioner med forskarservice etc.
Alla dessa offentliga arkiv får ta emot arkivmaterial från enskilda, men deras praxis varierar.
Alla våra landsarkiv har mindre eller större bestånd av enskilda arkiv (privatarkiv). Riksarkivet har ca
25 000 hyllmeter handlingar från enskilda arkivbildare. De flesta stadsarkiven och många kommunar
kiv har också arkivmaterial i första hand efter privatpersoner och föreningar.
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Det är dock inte bara arkiven inom den offentliga sektorn som har samlingar från privata arkivbildare.
Många av de större biblioteken, exempelvis Kungliga biblioteket (KB) och universitetsbiblioteken, men
även flera av våra museer har betydelsefulla samlingar av manuskript och korrespondens från enskilda
personer.

Det privata arkivväsendet
Merparten av våra privata arkivinstitutioner har vuxit fram successivt fr.o.m. 1970-talet, ofta med aktivt
stöd från de statliga arkivinstitutionerna. Denna privata arkivsektor består idag av tre centrala arkivin
stitutioner och många fler regionala och lokala dito.
De tre stora centrala arkiven som har hela landet som upptagningsområde beträffande vissa typer av
arkivbildare är TAM-arkivet (tjänstemannarörelsens arkiv), det relativt nygrundade Centrum för näringslivshistoria och det nu över hundra år gamla Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek (ARAB). Det sist
nämnda tar emot arkiv från det Socialdemokratiska partiet, Landsorganisationen (LO) och från andra
partier, organisationer samt personer inom den politiska vänstern.
För närvarande finns det också 22 regionala folkrörelsearkiv, de flesta har minst ett län som upptag
ningsområde. De tar emot arkivmaterial från föreningar, organisationer, privatpersoner och sju av dem
fungerar även som regionala näringslivsarkiv. Därutöver finns det åtta regionala näringslivsarkiv. Några
få av dessa institutioner är mer att betrakta som paraplyorganisationer för lokala förenings- och företags
arkiv, men de flesta har egna depåer och möjlighet att ta emot besökare/forskare. De flesta drivs i föreningsform samt får både regionalt/lokalt och statligt bidrag till sin verksamhet. Utöver det finansieras
verksamheten genom avgifter från medlemmarna/deponenterna och i förekommande fall kursavgifter
och konsultarvoden.
Som jag tidigare har konstaterat finns det egentligen inga lagar eller bestämmelser som reglerar den
privata arkivsektorn i Sverige. Utan att kunna luta sig mot ”lagen” har institutionernas profil och po
licy beträffande förvärv av arkivmaterial utvecklats successivt under flera årtionden, påverkade av olika
faktorer. Geografin och finansieringsmöjligheterna har haft stort betydelse, men också rådande kultur
politiska prioriteringar.

Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv
Riksarkivet som är vår äldsta arkivinstitution har alltid haft enskilda arkiv i sitt bestånd - de allra första
lär ha kommit i statens ägo genom konfiskation (Erik Sparres handlingar kring 1600). Under 1800-talet började man medvetet samla på de enskilda arkiv som bedömdes som betydelsefulla. I första hand
koncentrerade man sig på person-, släkt- och gårdsarkiv, då tidens historieskrivning också var inriktad
på ”framstående” personers gärningar. Under 1960-talet bildades sektion 3 inom Riksarkivet med detta
område som sin specialitet.
En bit in på 1900-talet började de första organisationerna deponera sina arkiv hos Riksarkivet. Genom
brottet på detta område kom dock först under 1970 talet, då man medvetet och systematiskt började
bygga upp ett ”folkrörelsearkiv” som en egen enhet inom Riksarkivet.
1974 tillkom enheten för pressarkiv på grund av en begäran från Föreningen Sveriges pressarkiv och
museum att den pressforskningsinriktade delen av verksamheten skulle förstatligas. Riksarkivet övertog
då och har sedan dess byggt vidare på föreningens bibliotek, arkiv och föremålssamling.
1989 genomfördes en omorganisation vid Riksarkivet och sektion 3, Folkrörelseenheten och Pressarki
vet slogs ihop till en byrå, Byrån för enskilda arkiv som sedan ett par år tillbaka heter Avdelningen för
enskilda arkiv.
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I början av 1990-talet startade avdelningen en kampanj, ”Rädda ditt företagsarkiv” som resulterade i
flera depositioner av näringslivsarkiv. Några av de mest intressanta lämnades dock in tidigare, bl.a. arki
vet efter AB Kreuger & Tolls 1954 och Grängesarkivet 1984.
Från mitten av 1990-talet och några år framöver drev avdelningen för enskilda arkiv projektet ”In
vandrarnas kulturarv” som syftade till att skapa kontakt med invandrarorganisationer och inventera
arkivmaterial. Tack vare det har Riksarkivet fått ta emot flera depositioner i form av både person- och
föreningsarkiv av den karaktären.
När fideikommissen avskaffades i början av 1990-talet var det återigen dags att inventera och samla in
de gårdsarkiv som annars hade gått ett osäkert öde till mötes.

Riksarkivets förvärvspolicy (anskaffningspolicy),
tradition och praxis
Det finns egentligen inget policydokument som sammanfattar de grundprinciper som styr förvärvet av
enskilda arkiv vid Riksarkivet. Den självklara grundtanken är att säkra forskningsintressant material för
framtiden. Det brukar också framhållas att Riksarkivet eftersträvar representativitet beträffande de olika
områden vilka inte omfattas av det offentligas verksamhet, så som organisationslivet, delar av kulturlivet
och politiken, näringslivet etc. Under de senaste femton åren har det mångkulturella och genusperspek
tivet fått ett tydligt genomslag i förvärvspolicyn.
I regel sammanfattas denna policy i att Riksarkivet tar emot enskilda arkiv av riksintresse. Någon när
mare definition av begreppet ”riksintresse” brukar dock inte anges - Riksarkivet förbehåller sig rätten
att ta ställning till denna fråga vid varje enskilt fall. Det finns förstås en praxis och en tradition som jag
skall försöka redogöra för här.

Person-, gårds- och släktarkiv
Beträffande person- och släktarkiv har man av tradition eftersträvat att samla in material från politi
ker (borgerliga), högre tjänstemän, diplomater, militärer (Krigsarkivet) och på annat sätt inflytelserika
personer. Handlingar från vetenskapsmän, författare och konstnärer har också varit välkomna tillskott,
men här finns det ett visst avgränsningsproblem gentemot exempelvis Kungliga Biblioteket som gärna
tar emot författararkiv och vissa universitetsbibliotek som i sin tur samlar på arkiv efterlämnade av
vetenskapsmän. Även arkivbildarens geografiska ursprung kan ha betydelse i sammanhanget. Vissa uni
versitetsbibliotek vill gärna samla in handlingar från personer som de uppfattar som ortens ”store son”.
Var sådana arkiv hamnar avgörs av deponentens/givarens önskemål eller, i vissa fall, de aktuella institu
tionernas övertalningsförmåga.

Folkrörelser och organisationer
Vad beträffar arkiv från folkrörelser, politiska partier (borgerliga) och organisationer omfattar avdel
ningens intressesfär riksorganisationernas arkiv eller organisationer som är unika i sitt slag även om verk
samheten inte omfattar hela landet. Det är bara undantagsvis och på begäran från riksorganisationen
som regionala eller lokala organisationers arkiv tas emot och införlivas med huvudorganisationens arkiv.
De brukar i regel hänvisas till de regionala folkrörelsearkiven. Här kan det ibland uppstå konflikt mellan
landsarkivens och de regionala folkrörelsearkivens intressen, men den principiella avgränsning som har
funnits sedan folkrörelsearkiven tillkom är till de sistnämndas fördel.
Bland de organisationsarkiv som sedan decennier tillbaka har tagits emot av avdelningen finns flera av
näringslivets centrala organisationer. På senare tid har dock Centrum för Näringslivshistoria som till
kom genom en ombildning av ett lokalt näringslivsarkiv, Föreningen Stockholms företagsminne, visat
sig vara intresserat av dessa organisationers arkiv.
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Näringslivsarkiv
Att definiera någon typ av förvärvspolicy inom detta område är kanske det allra svåraste för en statlig
arkivinstitution. De politiska beslutsfattarna har länge ansett att näringslivet själv får stå för kostna
den för bevarande av sina arkiv. Det är emellertid en hållning som inte riktigt kan omsättas i praktisk
verksamhet. Det är inte så svårt att inse att en betydande del av näringslivets dokumentation är av allmänkulturellt intresse genom att den utgör underlag för vetenskaplig forskning och undervisning. Det
är dock inte alltid att företagen vill ta det ekonomiska ansvaret fullt ut för att detta intresse ska kunna
tillgodoses.
Även om förvärv av näringslivsarkiv inte kan anses vara avdelningens huvudinriktning beträffande för
värv av enskilda arkiv så har man tagit emot viktiga depositioner under åren. (Gustafsberg, Tumba
Bruk, Gränges, AB Aerotransport, AB Fermenta, konkursförvaltningen efter Kreuger & Toll etc.) Vilka
näringslivsarkiv som är att betrakta som ”av riksintresse” är en svår fråga, men utgångspunkten är ma
terialets förmodade värde för forskning. Riksarkivets senaste sådant förvärv är Stora Ensos historiska
arkiv i Dalarna.
Under 1990-talet drev Riksarkivets avdelning för enskilda arkiv kampanjen ”Rädda ditt företagsarkiv”
med bl. a. syftet att påskynda etablering av regionala näringslivsarkiv på områden i landet som inte hade
sådana. Det resulterade i att flera nya arkivinstitutioner bildades och i vissa fall ombildades befintliga
folkrörelsearkiv till att omfatta även näringslivet. Idag täcker dessa arkiv hela Sverige med undantag av
Västkusten, där Landsarkivet i Göteborg, av tradition, har fyllt uppgiften att fungera som näringslivs
arkiv för området. Dessa arkiv tar emot i första hand det lokala/regionala näringslivets material. Deras
kapacitet är dock begränsad både vad det gäller förvaringsutrymme och service.
Större företag, ofta med verksamhet över hela landet som inte själv vill/kan ta hand om sina arkiv kan
vända sig till Riksarkivet eller det också stockholmsbaserade Centrum för näringslivshistoria (CfN).
Medan Riksarkivet är intresseratav att i första hand bevara historiskt värdefullt material för eftervärlden,
erbjuder CfN förutom förvaring även vissa kommersiella tjänster och lösningar.

Pressarkivet inom avdelningen för enskilda arkiv
Pressen på riksnivå är Pressarkivets målgrupp. Både redaktionellt material och material från enskilda
journalister är av intresse. Lokalpressen kan vända sig till de regionala eller lokala arkiven. Eftersom
avgränsningen är ganska klar, förekommer det sällan några intressekonflikter mellan de olika arkivin
stitutionerna.

Förnyad diskussion om förvärvspolicy för statens arkiv
Statens arkiv (Riksarkivet och landsarkiven) står inför en diskussion beträffande förvärv av enskilda
arkiv. Den har aktualiserats i första hand av att privata arkivinstitutioner (regionala folkrörelsearkiv och
näringslivsarkiv) uttryckt missnöje över vissa av de statliga arkivinstitutionernas policydokument och/
eller agerande. Kärnan av denna konflikt är förstås frågan om vilken institution som är bäst skickad att
ta hand om vissa typer av enskilda arkiv. Problemet har ofta en inte ovidkommande ekonomisk aspekt
också, i varje fall för de enskilda institutionernas del.
Förhoppningsvis kommer denna diskussion att utmynna i större enhetlighet och bättre samordning
inom statens arkiv samt ett bättre samarbete och samförstånd inom hela arkivsektorn beträffande för
värv av enskilda arkiv.
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FÖRBEREDDA KOMMENTARER KRING TEMAT
ANSKAFFNINGSPOLITIK
Erik Nørr

Arkivlov og organisation
I alle lande: arkivlove giver adgang til at modtage privatarkiver, men frivilligt
• I både Norge, Sverige og Finland: særlige privatarkivafdelinger i RA, ikke længere i Danmark
• I alle lande en række aktører på privatarkivområdet
I Norge egentlige samarbejdsaftaler med andre aktører ABA, Nationalbibliotekets hånd
skriftsafdeling
I Sverige karakteristisk med en lang række større aktører:
TAM, Centrum, ARAB, folkrörelsearkiver, næringslivsarkiver (ses på Nordiske Arkivdage) også misnöje
I Danmark uformelt samarbejde i Privatarkivudvalget
I Finland: Love 1974, 2006 om 80 % statsstøtte, stærke privatarkivinstitutioner:
Litteraturselskaberne, Centralarkiv Finlands näringsliv, Idrætsarkiv, Tjenestemandsarkiv,
Kekkonen (som i USA)

Resurser, bevaringspolitik, strategi
Området enormt stort, derfor mangler resurser, også i Norge og Sverige, der har langt flere resur
ser end i Danmark
Bevaringspolitik: af riksintresse
Definition af arbejdsområde og overordnet prioritering
Interessant i Norge med de regionale bevaringsplaner på fylkesniveau (indrapportering til RA)
I Sverige: Policy ikke udformet, men afgrænsningsproblemer til KB og universitetsbibliote
kerne, bl.a. om byens store mænd, lokale underorganisationer konflikt til landsarkiver, RA
taget imod store firmaer
Indsamlingsstrategi:
I Sverige Red ditt näringsarkiv, indvandrernes kulturarv
i Finland: Første officielle privatarkivstrategi 2007-15 (både RA og LAA): vigtigste aktører
fra forskellige tider indsamles, men respektere donatorers ønske; arkiver ikke spredes på flere
institutioner

Andre interessante emner i rapporterne
Forholdet til museerne (uordnet, utilgængelige, plukarkiver, arkivslagtning)
enten følge Rigsarkivarens anvisninger, eller aflevere arkivalierne;
I Danmark: samarbejde med museerne om registrering
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Værneværdige privatarkiver (norske regler, der sikrer mod udførsel m.v., i Danmark. Værdi over
100.000 kr.)
I Norge: samkatalog over bevarede privatarkiver i depot (register i RA)
I Danmark DANPA
Kenth Sjöblom nævner det finske RA’s rådgivning og tilbud om konsultation over for privatarki
vejere, og evenemanger, der skaffer nye donatorer: er det vejen frem?

Hrafn Sveinbjarnarson

Förberedda reflekterande tankar och kommentarer till
Specialtema II „Anskaffning av privatarkiv-strategier
och gränsdragningar"
Objektivitet kan man endast uppnå på två sätt. Antingen samla in allting - som man inte kan, eller
inget - som man inte accepterar. Tanken att komplettera bilden av samhället är inte utan problematik.
En bild gör man från ett perspektiv, en synvinkel. Det perspektivet kan i alla fall inte vara objektivt. Vi
har en bild i huvudet och vi tar beslut om bevaring enligt den. Vi kan inte förutse vilken bild det kom
mer att skapa hos andra.
Vilken forskning har man tänkt sig tjäna med bevarandestrategin av enskilda arkiv i Sverige och Fin
land? Är det historisk forskning? Forskning i biologi? Ekonomisk forskning? Forskning i nano-teknik?
Allting? Vi kan inte se se in i framtiden. Man kan fråga sig om det är arkivarierna som är de bäst kvali
ficerade att planera bevarandestrategin för enskilda arkiv. Vad med historikerna? Eller experter på olika
fackområden? M an tänker kanske att erfarenhet och utbildning vidrörande gallring kvalificerar arkivari
erna eftersom bevaringsbeslut som uteslutar bevaring av något annat är i princip ett gallringsbeslut. Om
det är så, så skulle kanske strategin gå under samma process som gallringsbeslut.
Stridigheter mellan arkivinstitutioner har man talat om. På den ena sidan har man resursfattigdom, det
är dyrt med arkiv och evig platsbrist —de andra skall ta över. På den andra sidan har man prestigepro
blem, fåfänga och malplacerad fetishism. Tanken finns att institutionen blir berömd av att bevara ett
arkiv. „Ortens store son“ i Universitetsbiblioteket är en lite barnslig tanke om ingen kvalificerad arkivarie
jobbar där. Varför skall bibliotek förvara författararkiv? Mejeriet skall inte behöva hålla korna. Bonden
är bäst till det. Handskriftsavdelningar i bibliotek bör underläggas arkivinstitutionerna.
En beslutande myndighet behövs, liknande det danska privatarkivudvalg, eller kanske en självständig
myndighet. Om två arkivinstitutioner börjar bråka om ett arkiv och börjar tänka på uppdelning af arki
vet behövs en Salomon för att se vem det är som bekymrar sig över att barnet blir skurit itu.
Frågan om vem skall betala för registrering, emballage, flyttning och magasin: Den som kan, den som
vill eller alla? Detta medför fara för ekonomisk diskriminering. Finansiering skapar rättigheter, arkivin
stitutionen kan knappast kräva egendomsrätt över arkiv som får driftsbidrag och betalar för sig själv.
Ciceros fråga Cui bono? För vem och varför är arkiven bevaringsvärdiga - allmänheten eller någon an
nan. Allmänheten bör betala.
Betalningstjänster inom den offentliga sektorn, i form av uppbevarande i arkivmagasin är en omöjlighet
på Island eftersom där finns finns företag på marknaden som hyr ut magasin. En offentlig institution får
inte konkurrera med et privatföretag.
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Det norska begreppet „arkivslaktning“ måste ingå i Nordisk arkivterminologi. Professionalism är den
enda flyktvägen från slaktarna. Vi arkivarier uttöver själva arkivslaktning i form av gallring, förutom
liten skönhetskirurgi i form av rensning. Frågan är om enskilda arkiv som har mottagits skall gallras
över huvud taget. Jag ser ingen grund till att motta arkiv för att gallra delar av det. Vi driver inte sopstationsverksamhet.
Allt eller inget principen - om arkitektritningerna fattas i en arkitekts arkiv, skall det räddas? Jag har
själv stått överför problemet, arkivritningar var redan inlämnade till Reykjaviks konstmuseum, familjen
tänkte lämna det övriga till Nationalarkivet; arkitektens och hans hustrus arkiv. Jag var svag - och er
bjöd att motta resterna. Men i slutändan valde de att dela upp arkivet ytterligare och jag tror att hustruns
del hamnade på kvinnohistoriska museet. Och där fick nog inte mannen plats.
Privat arkivväsen ser ut till att fungera väl både i Finland och i Sverige. Om liknande blev grundat i
Island och fick offentligt bidrag ville det bli avleveringspliktigt till Nationalarkivet enligt gällande lag.
Frågan är om vi behöver lagändring för att göra privata arkivinstitutioner med statsstöd möjliga, med
professionella arkivarier och eventuellt med begränsad inspektionsplikt från Nationalarkivets sida.
Tillit är enormt viktigt, när man t.ex. tänker på religionssamfund som lämnar sina arkiv till offentliga
arkivinstitutioner. Kan offentliga arkiv säkra t.ex. listor över medlemmar av den slags samfund, eller för
politiska föreningar och föreningar för minoritetsgrupper? Håller ett leveransavtal mot offentlighets
princip, arkivlag och andra lagar? Hannah Arendts bok: Eichmann in Jerusalem, A Report on the Banality
o f Evil blev tankeväckande i sin tid. Arkivarier och bibliotekarier i USA ser Patriot Act från 26. October
2001, som högst problematisk, totalitär lagstiftning. (Om Patriot Act och arkiv se Gregor TrinkausRandall: „The USA PATRIOT Act: Archival Implications“ s. 12-16. Archival Outlook. Newsletter of
The Society of American Archivists. Nov/Dec 2003.)
Och slutligen till bevarandestrategin: Skall strategin gälla utan flexibilitete och frivilligt inlämnade arkiv
som faller utanför strategin förkastas?

Linda Holmås

Kommentar til spesialtema II: "Anskaffelse av privatarkiver strategier og grensetrekninger"
Jeg skal i det følgende forsøke å knyttet en oppsummerende kommentar til innleggene som er blitt av
holdt under denne seminardelen kalt for ”Anskaffelse av privatarkiver - strategier og grensetrekninger”.
”Anskaffelse”, ”strategier” og ”grensetrekninger” er stikkord som angir og definerer nedslagsfeltet og
virkeområdet for det nasjonale privatarkivarbeidet i de respektive landene. Min kommentar vil bygge
på en komparasjon av hovedtrekkene som presenteres i innleggene. Hva er essensielt felles og forskjellig
i tilnærminger knyttet til problemstillinger på feltet? Hva slags verktøy og virkemidler har man tilgang
til? Spørsmålet er nært forbundet med variablene lovverk og økonomi som til sammen legger premissene
og føringene for virksomhetsutøvelsen i de nordiske landene.

Fellestrekk ved rammeverk og føringer: Lovverk og finansieringsgrunnlag
Bevaring av arkiver med privat proveniens hjemles kun svakt eller overhodet ikke, i de nasjonale arkiv
lovene innen de nordiske landene. Uten lovhjemmelsgrunnlag; ingen avleveringsplikt. I danskenes Sta
tens Arkiver hexer det på deres internettside at det er institusjonens oppgave å samle inn og bevare private
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arkiver, men at avlevering av privatarkiver er basert på gjensidig frivillighet. I Norge og Sverige har man
hatt utredninger før og etter iverksettelse av arkivlovgivningen som har gått lenger i å utrykke behovet
for også å lovregulere privatarkivfeltet, men dette er i siste instans ikke lagt til grunn for gjeldende lov
verk, slik vi blant annet har hørt det omtalt i det svenske innlegget. I henhold til svensk lovgivning får
man ha en rådgiverfunksjon, mens man i norsk sammenheng er pålagt å angi retningslinjer for privatarkivarbeidet, holde oversikt og føre register over bevaringsverdige privatarkiver. Den finske arkivloven har
siden 1939 omtalt privatarkiver, men også i Finland er det knesatt en bevarings tradisjon som hviler på
gjensidig frivillighet mellom arkivverk og privataktør. I islandsk lovgivning finnes tilsvarende en uttrykt
”vilje” til bevaring av privatarkiver, men ingen pålagte forpliktelser overfor private arkivskapere når det
gjelder avlevering.
Det kan framheves som et særtrekk at det i den norske arkivloven åpnes opp for lovhjemlet myndighetsutøvelse på to områder. Det ene gjelder for privatarkiver som Riksarkivaren har registrert som særskilt
verneverdige. Slike skal ikke deles opp, føres til utlandet, skades eller ødelegges uten samtykke fra Riks
arkivaren (jf. arkivlovens §18). Bestemmelsen forutsettes brukt bare unntaksvis når privatarkiver anses
for å være forskningsmessig uerstattelige, eller når arkiver kan betraktes som nasjonale kulturskatter (jf.
Lange et al. 2001: 52). Det andre forholdet gjelder ved et arkivs skifte av status fra offentlig til privat,
noe som for eksempel inntreffer i forbindelse med privatisering av offentlig næringsvirksomhet. I slike
sammenhenger kan Riksarkivaren fastsette at arkivet helt eller delvis skal følge reglene som gjelder for
tidligere status (jf. arkivlovens § 20, ibid.: 55). Det norske riksarkivet har til nå ikke anvendt sin lovhjem
lede rett innenfor denne store gråsonen mellom det offentlige og det private i nevneverdig grad.
Manglende forankring i lovverk, og avleveringer basert på frivillighet, legger i neste omgang avgjørende
føringer på finansieringsgrunnlaget forbundet med anskaffelse av privatarkiver i de fem nordiske land.
På den ene side gis privatarkivarbeidet mindre prioritet og er som en følge mindre tilgodesett på de
offentlige budsjetter. På den annen side kan det være vanskelig å argumentere overbevisende om hen
siktsmessigheten ved kostnadskrevende avleveringer overfor private arkiveiere. Fraværet av økonomiske
ressurser og mangelen på finansieringsordninger i arbeidet med bevaring og tilgjengeliggjøring av private
arkiver framheves som et hovedproblem i det norske innlegget. Problemet har vært berørt på tilsvarende
måte i flere innlegg fra de øvrige deltakerlandene under dette seminaret.
Fellestrekk ved virkefeltet: Hva inndefineres som private arkiver?
Det synes å herske stor felles forståelse for hva som må regnes med til privatarkivdomenet i de fem nord
iske land. Privatarkivbestanden og det samfunnsrelaterte nedslagsfeltet for innsamlingsaktiviteten har
derfor mange likhetstrekk. Praksis og arbeidsfordeling når det gjelder innsamlingsarbeid kan være ulik,
og er gjerne knyttet til nasjonale institusjonelle forhold, noe jeg skal kommentere nærmere i neste punkt.
Basert på innleggene kan vi slå fast følgende felles inndeling av typer av private arkiver: næringslivsarki
ver, arkiver etter organisasjoner, institusjoner, foreninger, politiske partier og folkebevegelser, samt gårdsog godsarkiver, og personarkiver. Et særtrekk ved den svenske innsamlingsaktiviteten på nasjonalt plan
som bør framheves i denne sammenhengen relaterer seg til samtidshistoriske og sosiologiske trekk ved
den felles- nordiske samfunnsutviklingen; nemlig det flerkulturelle og multietniske samfunnsaspektet.
Som vi her har hørt har den svenske privatarkivavdelingen fra midten av 1990-tallet gjennomført pro
sjekter rettet mot innvandrernes kulturarv, og det flerkulturelle samfunnsaspektet har fått gjennomslag
på den bevaringspolitiske dagsorden. Det bør være et nasjonalt bevaringspolitisk mål også i de øvrige
nordiske landene å sikre alle befolkningsgrupper representativitet i arkivene. I norsk sammenheng har vi
i de senere år også sett en gryende bevissthet rundt denne problemstillingen. I 2001 gjennomførte privat
arkivavdelingen i Riksarkivet et pilotprosjekt med dette formålet for øye. Dette prosjektet ble videreført
i Oslo byarkiv som opererer innenfor den regionen i Norge med tettest innvandrerbefolkning. I løpet
av perioden 2004-2007 iverksatte Oslo byarkiv et systematisk innsamlingsarbeid knyttet til bevaring av
multikulturelle arkiver.
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Institusjonelle fellestrekk: Sentrale aktører i feltet.
I alle de nordiske landene ser vi en sameksistens av offentlige og private aktører som forvalter privatarkivarbeidet, nasjonalt, regionalt og lokalt. Praksis, tradisjon og nedfelte avtaler om hvem som bevarer hva
innen privatarkivlandskapet har noen dominerende felles trekk, men vi ser også et slående divergerende
trekk som bør kommenteres. Divergensen går ikke langs aksen offentlig - privat, men på graden av in
stitusjonalisering overhodet, uavhengig av sektortilknytning.
Dette synliggjøres særlig innenfor kategorien næringslivsarkiver hvor de nasjonale forskjellene er mar
kante. I Danmark har man siden 1948 hatt en egen organisasjon som har spesialisert seg på bevaring
av næringslivets arkiver. I dag er Erhvervsarkivet innlemmet som en del av Statens Arkiver. I Finland,
har man siden 1981 hatt en privat ikke-kommersiell institusjon i Centralarkivet för Finlands näringsliv.
I Sverige har man siden 1974 hatt en kommersiell aktør i Stockholms Företagsminnen, som i dag har
ekspandert under navnet Centrum for näringslivshistoria. På Island og i Norge har man ikke hatt en
tilsvarende institusjonell utbygging på dette viktige feltet verken innen det offentlige eller det private
segmentet. Denne manglende institusjonaliseringen i norsk og islandsk sammenheng betyr i klartekst
færre bevarte næringslivsarkiver i en nordisk komparativ kontekst. I den norske privatarkivavdelingen
har denne erkjennelsen medført at vi nå er i gang med å utvikle strategier for hvordan vi best kan sette
næringslivsarkivene i fokus i våre operative bevaringsplaner i tiden som kommer.

Felles utfordringer: Koordinering og samarbeid. Finansieringsgrunnlag
Felles nordiske utfordringer i privatarkivarbeidet, synes, på grunnlag av innleggene under dette spesial
temaet, i første rekke å knytte seg til en videre utbygging av det formaliserte samarbeidet mellom feltets
sentrale aktører i offentlig og privat sektor, samt til en videreutvikling av kontaktarbeid og samhandling
med private arkivskapere/arkiveiere. Det synes å være en felles oppfatning at behovet for en slik koor
dinering av arbeidsoppgaver først og fremst styres av ressursknappheten i denne delen av det nordiske
arkivlandskapet.

Litteraturhenvisning:
Lange V., D. Mangset, 0 . Ødegaard. 2001. Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring. Riksarkivarens
Skriftserie 11. Oslo: Kommuneforlaget AS

M aud Almström Blom

Kort kommentar till delen "Anskaffning av privatarkiv - strategier
och gränsdragningar"
•

Det finns alltid en ekonomisk aspekt - att ta betalt eller inte. Avdelningen har en budget att
hålla där inkomsterna från arkivbildarna är en viktig del samtidigt som man ska skydda det
material som tillhör vårt kulturarv.

•

Konkurrensen hänger nära ihop med den ekonomiska aspekten. En klarare uppdelning av
vilken arkivinstitution som bör ta emot vilket material skulle vara positivt, inte enbart det
ekonomiska perspektivet, men även mer effektivt ur arbetssynpunkt.

•

Det är ofta svårt att ställa krav på arkivbildaren. Resultatet kan bli att man går miste om arkiv
som vore viktiga för vårt kulturarv. Samtidigt har vi inte resurser att ta hand om arkiv i den
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takt som man skulle önska. Oordnade arkiv försvårar forskningen och förlänger arkivpersona
lens arbetstid vid förfrågningar mm.
•

Tillräckliga resurser till att besöka arkivbildare inför en leverans finns sällan. Framför allt
inte när arkivet befinner sig ute i landet. Mer tid att förbereda en leverans skulle förmodligen
i många fall förbättra skicket på materialet som levereras. Många gånger är det inte ointresse
som gör att arkiv befinner sig i dåligt skick, utan okunskap. Vilket i sin tur kanske leder till att
man får säga nej till leverans

• Att arbeta som man gör i Norge för samarbetsavtal låter mycket intressant. I Sverige har man
på flera håll haft ”Gentlemens agreement” mellan Riksarkivet och de privata arkivinstitutio
nerna vilket inte håller i dagens konkurrensläge, framför allt inte då flera av dessa gentlemen
gått i pension. Ingen vet längre vad man kommit överens om.
•

Ordentliga avtal med arkivbildaren som, om inte i detalj men inte långt ifrån, klargör vad som
ska levereras och lika viktigt, vad som inte ska bevaras för framtiden skulle underlätta han
teringen av arkivleveranserna. Dessa avtal är därför minst lika viktiga som samarbetsavtalen
mellan arkivinstitutionerna.

•

Sammantaget kan man konstatera att ordentliga rutiner, strategier och avtal, noggrant genom
tänkta och framarbetade genom ett samarbete mellan dem som det berör skulle underlätta
arkivleveranser och göra arbetet mer effektivt.
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DISKUSSION KRING TEMAT ANSKAFFNINGSPOLITIK
Efter lunch fortsatte seminariet under ledning av Mikael Korhonen som, på Marja Pohjolas begäran,
inledningsvis presenterade Svenska Litteratursällskapet (grundat 1885) och den verksamhet som bedrivs
i sällskapets regi, för arkivens del med statsstöd. Det framgick att sällskapet valt att gå in för digitaliseringsverksamhet i egen regi för bibehållandet av kompetens och att man startat flera arkivrelaterade
projekt. Korhonen noterade att sällskapets styrelse beslutat att grunda ett forskningsarkiv, för förvaring
av det material som tillkommer inom ramen för forskningen vid sällskapet. Några reflexioner kring ar
kivpsykologi och nyttan av uppsökande utåtriktad verksamhet avslutade presentationen.
[Förberedda anföranden av
Erik Norr
Kenth Sjöblom
Gudjon Indridson
Vidar Overland
Katalin Gere, i hennes frånvaro framfört av Maud Almström-Blom VÄL??]
[Förberedda kommentarer till anförandena av
Erik Norr
Mikael Korhonen
Hrafn Sveinbjarnarson
Linda Holmås
Maud Almström-Blom]
Mikael Korhonen öppnade diskussionen.
Inge Bundsgaard konstaterade att det talats mycket om strategi och policy. Hon framhöll vikten av att
gå den vägen i synnerhet om det råder resursbrist. Då behövs en handlingsplan för att man skall kunna
prioritera insatserna i enlighet med vad resurserna medger, vilket är en praktisk aspekt.
Eljas Orrman tog upp objektivitetsfrågorna, som gäller såväl privatarkiven som myndighetsarkiven
(i vilken mån är materialet representativt, och hur bör man se på det: enligt dokumentationsstrategi,
ackvisitionsstrategi, Booms’ tankegångar?) och är intressanta att diskutera med tanke på framtiden. För
de finländska 1980-talsanskaffningarnas del framstår arkiven efter de konkursbon som hamnat hos
skattemyndigheterna, och därefter efter överenskommelse med dem överförts till Näringslivets central
arkiv, som tankeväckande. Att ta emot arkiv vilka efterlämnats av losers; skall man göra det, och om
man alltid gör det så vad har det för följder för arkivmaterialets representativitet?
Lars Ilshammar påpekade att arkivmaterialet från organisationer med kansli, m.m., kan hanteras på
sedvanligt sätt, men hur skall man göra med nutida lösare former där kontakterna sker elektroniskt och
där det inte finns egentliga funktionärer, ensaksrörelserna etc. De borde även beaktas vid sidan av de
traditionella organisationerna.
Håkan Axelsson lyfte fram frågan om behovet av en strategi beträffande det man inte skall ta emot (för
Ålands landskapsarkivs del: varken museiobjekt eller bibliotek). Han tog också upp frågan om äganderätt,
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rätt till tillträde samt eventuella ersättningar med hänvisning till de svenska folkrörelser som deponerat
sitt material i arkivinstitutioner: Har överlåtaren upphovs-/äganderätten? Det borde åtminstone utredas.
Inge Bundsgaard meddelade att man vid Statens arkiver upphört att motta depositioner vilket även
innebär att man upphört att återbörda material. Det framgår av strategin vad slags material som tas
emot, vilket implicerar att det även finns sådant som inte tas emot. Gallringen innebär avlägsnande av
material som eventuellt skulle intressera en forskare i framtiden. När kommentarer inbegärts av forskare
om gallring har beskedet varit att inget får gallras. Nyttjarintensitet utgör ett kriterium vid bedömning
av vilken typ av material som skall gallras.
Eljas Orrman påpekade att arkivverket i Finland övergått till att s.g.s. uteslutande motta materialet som
gåva, eller som permanent deposition. Skillnaden mellan dessa alternativ är inte stor. Endast i undan
tagsfall mottas arkiv som deposition.
Vilhelm Lange konstaterade att depositionerna av arkiv är få i Norge. Bedömningarna av vad som skall
tas emot, vad inte, handlar om materialets väsentlighet på riksnivå. Det mest högtstående och nationellt
viktiga tas emot, men även sådant material som ingen sett värde i (t.ex. korrespondensen mellan två syst
rar utanför Oslo 1948-1979) vore värt att sparas. Bevaringsplaner formuleras lättare på ett lokalt plan.
Arbetet med dylika frågor är lärorikt.
Ann Hörsell ställde frågan vad som saknas i arkiven, vad som inte alls finns och frågan om de nya grup
perna. Ett exempel är de små invandrade somaliergrupperna vilka inte nödvändigtvis framstår som
riksintressanta. Hela frågan om rörligheten över gränserna vore värd närmare studium.
Mikael Korhonen inflikade att detta vore ett bra tema för nästa möte.
Per Kristian Ottersland konstaterade för sin del att ett telefonsamtal från den somaliska föreningen till
Riksarkivet hade lett till ett positivt beslut om mottagande.
Ann Hörsell påpekade att de berörda grupperna måste bli upplysta om saken. Invandrargruppernas
bakgrund är i länder där arkiven företräder makten och därför blir bemötta med fruktan.
Erik Norr konstaterade att försöken att få dokumentation kring fristaden Christiania (i Köpenhamn)
inte nödvändigtvis skulle handla om samhällsbärande ting.
Inge Bundsgaard ansåg att korrespondensen mellan de två systrarna kan vara ett tidtypiskt exempel och
därmed värd att spara.
Hrafn Sveinbjarnarson påpekade att vad som nu framstår som en tidstypisk korrespondens kan väl i
tiden ha varit en fråga om det var lönt att spara några brev.
Inge Bundsgaard fann i det inträffade ett exempel på anarkielementet i arkivarietillvaron.
Eljas Orrman såg analogier med gallringen av myndighetsarkiv: vid alltför stor strukturering av det priva
ta materialet går den kaleidoskopartade karaktären förlorad, liksom elementet av slumpmässig bevaring.
Ann Hörsell noterade beträffande bevaringen av gammalt räkenskapsmaterial efter fogdarna att det inte
nödvändigtvis alls varit tänkt att bevaras.
Mikael Korhonen förklarade diskussionen avslutad och tackade deltagarna för visad aktivitet. Eljas Orr
man tackade å Riksarkivets vägnar för den gästfrihet som Svenska Litteratursällskapet visat och för ett
lyckat seminarium i fin miljö.
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AVSLUTANDE PLANERINGSDISKUSSION O M KOMMANDE
NORDISKA PRIVATARKIVSEMINARIER
28.11.

Eljas Orrman öppnade seminariet och konstaterade att diskussionerna under de gångna två dagarna
varit intressanta, livliga och innehållsrika. Den sista förmiddagen är reserverad för diskussioner om det
fortsatta nordiska privatarkivsamarbetet, samt en rad konkreta spörsmål: institutionella aspekter (dvs.
formerna för kommande seminarier), frågan om följande möte (varvid nordiska arkivdagarna 2009 i
Trondheim och deras inverkan på planeringen bör beaktas), benchmarkingen av de nordiska arkivver
kens privatarkivverksamhet (ett separat projekt, lett av riksarkivarierna).
Inge Bundsgaard såg gärna att en sådan benchmarking utförs i Danmark, men undrade vad en sådan
skall innehålla. Vilka är parametrarna?
Eljas Orrman påpekade att benchmarkingen är en form av nordiskt samarbete, redan genomförd för
digitaliseringens del. Hade seminariet några önskemål att framföra till riksarkivarierna i denna sak? Hur
såg seminariet på framtiden? De flesta torde väl vara överens om att sammankomsterna har ett värde.
I sin nuvarande form har de varit begränsade till riksarkiven och landsarkiven. Fanns det ett behov av
breddning av kretsen, eller var det ett värde i sig att mötas i denna snävare krets?
Inge Bundsgaard tackade de finländska värdarna för goda arrangemang och ansåg det nog så nyttigt att
hålla seminarium för de statliga arkivverken (diskussionen är en annan då hela fältet är företrätt). Också
nästa möte borde hållas i denna krets.
Vilhelm Lange konstaterade att företrädare också för andra aktörer än arkivverken varit närvarande vid
seminariet i Oslo 2004. Han stödde Inge.
Jarmo Luoma-aho tyckte för sin del att också företrädarna för fältet (de privata arkivinstitutionerna)
borde få delta i seminariet.
Inge Bundsgaard replikerade att det i Danmark förvisso förelåg ett internt behov av samarbete, som
dock var ett annat, internt spörsmål.
Ann Hörsell ansåg att ett begränsat antal personer gjorde diskussionerna lättare; aktörerna i Sverige är
så många att deras närvaro skulle skapa ett helt annat slag av forum. Eventuellt kunde man tänka sig en
tudelad konferens, där hälften av tiden skulle vara reserverad för motsvarande forum som nu, hälften
även för representanter för ett vidare fält (t.ex. Wi dag + IV2 dag).
Hrafn Sveinbjarnarson påpekade att han själv var kommunarkivarie, och därför inte objektiv. Större
samlingar kunde dock bli kaotiska.
Eljas Orrman noterade sammanfattningsvis att de närvarande var i stort sett eniga om att samarbetet
skulle omfatta de statliga arkivverken och den fortsatta diskussionen skulle därför föras inom denna
referensram. Synvinkeln var ungefär den samma för alla, vilket inte utesluter en breddad diskussion om
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frågor. En tudelad konferens vore nog en möjlighet, men tungrodd för arrangörerna. Man kunde i stället
tänka sig något motsvarande som en sektor vid de följande nordiska arkivdagarna, ett forum för breddad
representativitet.
Inge Bundsgaard ansåg att förslaget om ett sådant forum, i samband med de nordiska arkivdagarna, väl
kunde framföras till de nordiska arkivdagarna. Tanken var god.
Eljas Orrman stödde Inge Bundsgaards förslag.
Erik Norr undrade om man följande gång borde samlas i samband med de nordiska arkivdagarna i
Finland om 5 år.
Inge Bundsgaard ansåg att intervallet då blev för långt.
Eljas Orrman undrade om vart fjärde år eller vart tredje vore lämpligare. Ingen av de närvarande var
troligen försedd med mandat att inbjuda till nästa seminarium, varför också detta kunde diskuteras i
Trondheim 2009.
Inge Bundsgaard ansåg även detta vara en god idé.
Deltagarna enades om följande beslut: Seminariedeltagarna ansåg att samarbetet mellan de statliga arkiv
verken i Norden på privatarkivområdet bör institutionaliseras genom regelbundna, vart tredje år återkom
mande privatarkivseminarier. Förslaget om dylikt samarbete skulle vidarebefordras till riksarkivarierna för
eventuellt välsignande och beslutsfattande. - Mötet ansåg att ett förberedande möte inför nästa nordiska
privatarkivseminarium bör hållas i Trondheim år 2009 i samband med de nordiska arkivdagarna.
Eljas Orrman bad om ytterligare synpunkter beträffande de praktiska frågorna, och undrade därefter
om man kunde gå över till innehållsmässiga dito. Han förklarade diskussionen fri beträffande idéer och
tankar inför kommande seminarier. Förelåg det ett behov av andra samarbetsformer, utöver det fram
förda förslaget om ett breddat forum i samband med arkivdagarna?
Inge Bundsgaard föreslog tillsättande av en arbetsgrupp för den nordiska benchmarkingen.
Eljas Orrman framhöll att det bör ske i tid. En eller två personer per land borde utses och något land
borde ta ansvar för organisering och genomförande; benchmarkingen kunde ta fram både tankar och
frågor för behandling inom ramen för denna samarbetsform. Alltför många tankar kan i alla fall tära på
detta arbete (eftersom resurserna är begränsade). - Förslag till teman inbegärdes.
Inge Bundsgaard ansåg att det om tre år finns ett behov att behandla frågan om de digitalt tillkomna
arkiven (born digital), än en gång. Det finns ett kontinuerligt intresse för behandling och ventilering av
de två aspekterna långtidsbevarande och tillgängliggörande.
Håkan Axelsson sällade sig till dem som fann det viktigt att resonera om dylika frågor, där man kan
tänkas tillämpa samma teknik. För Ålands del handlar det förstås om relativt små resurser.
Lars Ilshammar pläderade för allt viktigare jordnära aspekter: hur tar arkivinstitutionerna betalt, hur ser
avtalen med arkivbildarna ut?
Jarmo Luoma-aho tyckte också att digitalt långtidsbevarande skulle vara ett bra tema, om tre år. Då
borde det redan finnas fungerande former att ta ställning till.
Hrafn Sveinbjarnarson lyfte fram frågan om tillgänglighet och upphovsrätt. Att lägga ut material på
webben kan bereda svårigheter: internetutgåvorna är problematiska med tanke på t.ex. copyright.
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Erik Norr bekräftade att dessa frågeställningar inte alltid är klara t.ex. för fotografiernas del.
Håkan Axelsson stödde förslaget om en diskussion om upphovsrätt, och refererade till amerikanska
dilemman på detta område. Han hänvisade också till det svenska begreppet verkshöjd (vilket kräver in
slag av artistiska element) som än så länge utgjort ett kriterium för verksamheten i Sverige. Praxis borde
formuleras kring dessa frågor, för motande av Olle i grind.
Vidar Overland konstaterade att alla har ansvar för digitalisering av arkivalier i analog form och för syn
liggörande. Digitalisering av ljudband, en verksamhet som i Norge lagts ut till ett privat företag, skulle
vara ett intressant tema.
Inge Bundsgaard ansåg också konverteringen av film, ljudupptagningar och fotografier som ett gott och
intressant tema, som det om tre år kunde vara bra att utbyta erfarenheter om. Sådan verksamhet har
redan inletts i Danmark och Norge.
Vilhelm Lange såg i frågan om upphovsrätt en latent s.k björntand. En diskussion om riktlinjer vore
värdefull, men det finns också ett behov av juridisk expertis. Idag handlar det vid tillgängliggörande i
alltför hög grad om åtgärder ad hoc.
Eljas Orrman sällade sig till dem som i upphovsrätten såg ett intressant tema. Det kunde pejlas mot
strömningarna inom EU, trots att alla nordiska länder inte är företrädda där, eftersom medlemskap i
Europeiska ekonomiska sfären EES (Norge) ändå innebär likartade tillämpningar.
Ann Hörsell påminde om att dessa frågeställningar dryftas i alla länder (t.ex. i EU-rapporten i2010, informationssociala delen) och att en EU-expertgrupp tillsatts kring det digitala tillgängliggörandet med
följande prioritetsordning: 1) digitalt långtidsbevarande, 2) upphovsrättsliga frågor. Gruppens yttrande
är tillgängligt liksom utlåtandena kring detta. De berörda uppmanades att bekanta sig med materialet
och med vad som sker i omvärlden.
Eljas Orrman noterade att EU-direktivet beträffande myndigheters material stadgar att näringslivet bör
få tillgång till detta informationsflöde om det inte är sekretessbelagt. Arkivinstitutionerna faller dock
utanför direktivet, vilket visar hur komplex denna fråga år.
Inge Bundsgaard ansåg att EU-direktiven är en sak och vad de i praktiken innebär en annan. Denna
krets borde diskutera rent praktiska frågor, dvs. vilka implikationerna kan vara, på ett rent praktiskt
plan, av de beslut som fattas på hög nivå.
Hrafn Sveinbjarnarson lyfte fram frågan om företagsarkiven samt följderna av fusioner för arkivens del.
Erik Norr ansåg det nyttigt att granska och jämföra de befintliga databaserna över privatarkiven i de
nordiska länderna (jfr Danpa i Danmark).
Inge Bundsgaard pläderade för djupare granskning av strategierna för insamling av privatarkiv: vad döl
jer sig bakom orden ”arkiv av värde för samhället”, vad tas emot och vad inte, hur ser praxis ut? Finland
komplimenterades för välformulerad strategi.
Eljas Orrman sade sig ha haft liknande tankar om behovet av nordiska guidelines; artikuleringen av
diverse tankar kring dessa frågor vore av värde.
Ann Hörsell tog fasta på frågan om vad som saknas i arkiven (t.ex. invandrararkiven), och ansåg att det
finns ett behov av kritiskt självskådande. Hur skall man göra med grupper som ej skapar arkiv?
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Eljas Orrman påminde om att det är arkivens uppgift att ta hand om andra arkiv, eller vara med om att
skapa arkiv. Han hänvisade till amerikanska tankegångar om aktivt fyllande av luckor - i vilken mån
borde arkiven (eller någon annan) göra det som samhället inte gör?
Ann Hörsell noterade internordiska skillnader. Sverige är offensivt i fråga om gallring, anvisningar m.m.
Anskaffandet av dokumentation bör kanske skötas med extern hjälp, av socialantropologerna eller mot
svarande; det är inte nödvändigtvis arkivariernas sak.
Vidar Overland konstaterade att det redan förelåg teman för 2-3 möten. Han underströk att det som
legitimerade arkivverksamheten är nyttjarna, kunderna. Vilka är de, och för vilka ändamål används ar
kivmaterialet? Utförda undersökningar i Norge har visat att privatarkiven i allt högre grad nyttjas inom
seriös forskning’ vid sidan av det offentliga materialet, och att det uttryckligen rör sig om en trend.
Inge Bundsgaard ansåg att det skulle vara intressant att se hur nyttjarna ser ut: en tänkbar parameter i
ett benchmarking-projekt?
Vilhelm Lange inflikade att grundmaterialet för nämnda undersökningar finns vid Oslo universitet.
Eljas Orrman föreslog en fokusering av diskussionen på benchmarkingen, enligt Inge Bundsgaards för
slag, eftersom ytterligare övriga tankar eller idéer inte framförts. Impulser för arrangerandet och organi
seringen av benchmarkingen efterlystes.
Håkan Axelsson ansåg det riktigt att dylika moderna analysmetoder tas i bruk. De kan uppdaga det
man inte lagt märke till, men det gäller att stå ut med resultaten. Avsikten med benchmarking är att ta
fram goda metoder (best practices) som kan tas i bruk.
Inge Bundsgaard återkom till frågan om parametrarna: vilka sådana skall benchmarkingen omfatta?
Vilka är bestånden?, hur tillgängliggörs materialet?, hur sker ackvisitionen? Sådana frågor framstår som
relevanta i detta sammanhang.
Hrafn Sveinbjarnarson tillade frågan om lagstiftningen: hur ser den ut? Den är utan tvivel rätt långt
likartad, men ändå värd att jämföra.
Eljas Orrman fann idén god.
Ann Hörsell påpekade att den föreliggande benchmarkingrapporten berättar om digitaliseringen vid
arkivverken och framhöll att det finns flera andra aktörer. Skall benchmarkingen uteslutande endast
omfatta arkivverken eller också de övriga institutionerna? Frågan framstod som väsentlig.
Eljas Orrman påminde om att denna aspekt berör ett viktigt frågekomplex i Finland eftersom de s.k.
centralarkiven av privat karaktär har en stark ställning på arkivområdet.
Inge Bundsgaard replikerade att benchmarkningen ju inte kan svälla ut hur långt som helst.
Ann Hörsell framhöll att valet av vad benchmarkingen skall omfatta bör vara medvetet. Man skall i så
fall vara medveten om att man utelämnar stora, viktiga aktörer (som i Sverige står för ca 60 % av arkiv
sektorn).
Inge Bundsgaard ansåg att ett benchmarkingprojekt som skulle omfatta de statliga arkivverken vore
möjligt att genomföra, medan en utvidgning av det samma till att omfatta övriga aktörer skulle göra det
väldigt.
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Håkan Axelsson ställde sig bakom Inge Bundsgaards uppfattning. Det bör vara fråga om jämförbara
storheter; inom de olika länderna kan sedan undersökningar utföras på nationell nivå.
Eljas Orrman ansåg också att jämförelsen bör gälla likartade strukturer och organisationer; att sedan
utföra jämförande utredningar på nationell nivå är en god tanke. Beträffande benchmarkingen av de
nordiska arkivverkens digitaliseringsinsatser är det skäl att notera att förutsättningarna är olika inom
arkiv, bibliotek och museer. Bibliotek kan använda OCR-teknik, museer kräver tredimensionalitet följaktligen blir en ABM-jämförelse haltande.
Diskussionen var därmed till ända. Sessionsordförande Eljas Orrman uppmanade mötessekreteraren att
anteckna beslut, förslag och rekommendationer (se bilaga). Kenth Sjöblom uppmanade dem som skrivit
anföranden eller förberedda kommentarer att insända texterna, jämte powerpoints, i slutgiltig form före
31.12.2007 till arrangörerna.
Vilhelm Lange tackade i egenskap av arrangör av det föregående seminariet i Oslo arrangörerna för
lyckat seminarium och närmande diskussioner. Han överräckte skriften Dokumenterna forteller som
ett tack. Hrafn Sveinbjarnarson sällade sig till de tackande, och överlämnade isländska specialiteter, för
förtäring av människor med mod.
Eljas Orrman framförde å arrangörernas vägnar sitt tack för välförberedda inlägg, vilka anlänt s.g.s. in
extenso, och för de aktiva diskussioner som förts under dagarna. De var ägnade att stimulera till fortsatt
diskussioner. Han underströk också betydelsen av att seminarierna sammanför fackfolk till tankeutbyte,
och hoppades att mötet skulle inspirera till fortsatta möten. Om dessa seminarier hålls vart tredje år får
man ett viktigt tillskott till det nordiska arkivsamarbetet.
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PROGRAM FÖR NORDISKT PRIVATARKIVSEMINARIUM
26 - 28.11.2007 i Helsingfors

Måndag 26 november (Riksarkivets huvudbyggnad, Fredsgatan 17)
Nordiska gästerna anländer under förmiddagen
kl. 12-13

Samling och välkomstlunch i Riksarkivets föreläsningssal; hälsningsord av ge
neraldirektör Jussi Nuorteva

kl. 13.00-14.15

Presentation av privatarkivfältet inom respektive nordiska länder (5 föredrag
å 15 minuter); sessionsordförande: Kenth Sjöblom
Bundsgaard, Inge (Danmark)
Pohjola, Marja (Finland)
Sveinbjarnarson, Hrafn (Island)
Lange, Vilhelm (Norge)
Hörsell, Ann (Sverige)

14.15-14.45

Kaffepaus (Riksarkivet)

14.45-15.30

Diskussion om privatarkivläget i de nordiska länderna

kl. 15.30-17.00

Rundtur i Riksarkivet

kl. 17-19

Ledig tid (för hotellbesök mm.)

kl. 19-

Middag (Restaurant Jailbird, Skatudden; http://www.jailbird.fi/)

Tisdag 27 november (Riksarkivets filial i Broberget)
kl. 9.00-10.15

Förberedda anföranden kring ”Specialtema I” (”Utmaningar gällande elektro
niska privatarkiv”; 5 föredrag å 15 minuter); sessionsordförande: Mikael Korhonen
Rasmussen, Michael Dupont (Danmark)
Luoma-aho, Jarmo (Finland)
Sigurässon, Njöräur (Island)
Ottersland, Per Kristian (Norge)
Ilshammar, Lars (Sverige)

10.15-10.45

Kaffepaus (Broberget)

10.45-11.35

Förberedda kommentarer till anförandena (5 x 10 minuter)
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11.35-12.15

Allmän diskussion kring ”Specialtema I”

kl. 12.15-12.45

Promenad till restaurang Piano

kl. 12.45-13.45

Lunch (inbjudan av Svenska Litteratursällskapet i Finland)

kl. 13.45-15.00

Presentation av SLS och dess arkiv (Mikael Korhonen?)

kl. 15.00-16.15

Förberedda anföranden kring ”Specialtema II” (”Anskaffning av privatarkiv strategier och gränsdragningar”; 5 föredrag å 15 minuter); sessionsordförande:
Mikael Korhonen
Nørr, Erik (Danmark)
Sjöblom, Kenth (Finland)
Indriäason, Guäjön (Island)
Øverland, Vidar (Norge)
Gere, Katalin (Sverige)

16.15-16.45

Kaffepaus (Svenska Litteratursällskapet)

16.45-17.35

Förberedda kommentarer till anförandena (5 x 10 minuter)

17.35-18.30

Allmän diskussion kring ”Specialtema II”

19.00-

Middag (Riksarkivet)

Onsdag 28 november (Riksarkivets filial i Broberget)
kl 9-12
[inkl. kaffepaus]

Diskussion kring fortsatt nordiskt privatarkivsamarbete (verksamhetsformer,
diskussionsämnen, arrangörsansvar, tidtabell mm.); sessionsordförande: Eljas
Orrman

kl. 12.00-ca 13.30

Lunch (Broberget)

ca 13.30-

Nordiska deltagarnas hemfärd
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DELTAGARFÖRTECKNING FÖR NORDISKT
PRIVATARKIVSEMINARIUM 26.-28.11.2007
Danmark
Bundsgaard, Inge

Statens Arkiver/Landsarkivet for Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm

Dupont, Michael
Nørr, Erik
Finland
Axelsson, Håkan

Ålands Landskapsarkiv

Hakala, Pertti

Riksarkivet

Huvinen, Raili

Riksarkivet

Korhonen, Mikael

Svenska Litteratursällskapet i Finland

Luoma-aho, Jarmo

Centralarkivet för Finlands näringsliv (ELKA), S:t Michel

Mäenpää, Markku

Riksarkivet

Nuorteva, Jussi
Orrman, Eljas
Pohjola, Marja
Rumpunen, Kauko

n
»

Sjöblom, Kenth
Island
Indriäason, Guäjön

Borgarskjalasafn Reykjavikur (Reykjaviks stadsarkiv)

Unnur Karlsdottir

Nationalarkivet

Sigurässon, Njöräur
Sveinbjarnarson, Hrafn

Herredsarkivet i Köpavogur

Norge
Holmås, Linda

Riksarkivet

Lange, Vilhelm
Ottersland, Per Kristian
Øverland, Vidar
Sverige
Almström-Blom, Maud

Riksarkivet

Gere, Katalin

- ” - (deltog inte personligen, men anförandet upplästes och ingår därför
i publikationen)
n

Hörsell, Ann
Ilshammar, Lars

Arbetarrörelsens Arkiv och Bibliotek
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BILAGOR
Arbetsgruppen för beredning av
arkivverkets privatarkivstrategi

13.4.2007

KA 295/020/2006

Arkivverkets privatarkivstrategi 2007 - 2015
Arkivverkets privatarkivstrategi består av verksamhetsidé, strategiska målsättningar och sätt att förverk
liga dessa.

1. Verksamhetsidé
Arkivverket agerar som en central och ansvarsmedveten aktör inom privatarkivfältet. I samverkan med
ägare av arkivmaterial och med övriga institutioner som samlar och förvarar material medverkar arkiv
verket till att sådant privat arkivmaterial som behövs för forskningsändamål och som är av betydelse
för såväl kulturlivet som för olika slag av samhällsaktiviteter bevaras och görs tillgängligt. Privatarkiven
kompletterar på ett väsentligt sätt den bild som myndighetsarkiven ger av det finländska samhället.

2. Privatarkivstrategiska målsättningar
•

Arkivverkets policy för anskaffning av privatarkiv har till syfte att trygga tillgången till ett
representativt och tillräckligt omfattande material från olika aktörer i samhället från olika
tidsperioder

•

Arkivverket bedriver samarbete med övriga aktörer som förvarar privatarkiv och främjar ko
ordineringen av deras verksamhet avseende privatarkiven.

•

Tillgängligheten till privatarkiven ökas med hjälp av både arkivdatabasen VAKKA och det
riksomfattande privatarkivregistret. Spridningen av information om privatarkiven och sam
arbetet med olika avnämargrupper effektiveras genom utveckling av webbtjänster.

•

Under strategiperioden formuleras riktlinjer för organiseringen av varaktig förvaring av elek
troniskt material av karaktär och enligt dessa riktlinjer utvecklas ändamålsenliga och trygga
rutiner för mottagning och hantering av sådant material. Dessa riktlinjer bör gälla för hela
minnesorganisationsfältet.

•

Utvecklingen av lokal- och verksamhetsresurserna för de privata arkiv som åtnjuter statsstöd
främjas genom långsiktig planering.

3. Förverkligandet av målsättningarna
3.1. Arkivverkets anskaffningspolicy avseende privatarkiven
Arkivverkets anskaffningspolicy i fråga om privatarkiv grundar sig på en arbetsfördelning mellan Riks
arkivet och landsarkiven. Vid anskaffningen av arkiv beaktas också ansvarsfördelningen mellan de öv
riga minnesorganisationer som förvarar privatarkiv. Valet av förvaringsplats styrs dock i första hand av
överlåtarens önskemål.
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Vid anskaffningen av privatarkiv koncentrerar Riksarkivet sig på följande slag av material som är väsent
ligt på riksnivå:
•
•
•
•
•
•
•

centrala politikers och samhällsaktörers arkiv
ledande statstjänstemäns arkiv
betydande forskares och kulturpersonligheters arkiv
arkiv som uppstått hos släkter och familjer verksamma inom olika sektorer i samhället
historiska herrgårdars arkiv
riksomfattande organisationers centraladministrationers arkiv
arkiv som dokumenterar signifikativa samhällsfenomen, såsom minoritetskulturer

Riksarkivet kan ytterligare motta personarkiv, släkt- och familjearkiv samt organisationsarkiv av regio
nal och i undantagsfall också lokal betydelse.
Vid anskaffningen av privatarkiv koncentrerar sig landsarkiven, vart och ett inom sitt distrikt, på privat
arkiv av regional och lokal betydelse av följande slag:
•
•
•
•

•

person-, släkt- och familjearkiv
herrgårds- och gårdsarkiv
riksomfattande organisationers regional- och lokalorganisationers arkiv
arkiv som tillkommit hos organisationer och folkrörelser verksamma på regional och lokal
nivå, företrädande bl.a. minoritetskulturer; vid anskaffning av dylikt material bör man efter
sträva ändamålsenlig representativitet
näringslivsarkiv då ändamålsenligheten så kräver

Landsarkiven kan motta privatarkiv av lokal karaktär från sådana orter där det inte finns något hembygdsarkiv.
Från alltjämt verksamma organisationer mottar arkivverket i regel endast material som är äldre än 10 år
och endast sådana materialhelheter som omfattar flera år.
3.2. Utveckling av anskaffningen och hanteringen av privatarkiv
Arkivverket strävar efter att utvidga det riksomfattande privatarkivregistret så att det i slutet av stra
tegiperioden omfattar de viktigaste minnesorganisationerna som förvarar privatarkiv. Ett tillräckligt
täckande register möjliggör kartläggning av eventuella luckor i bestånden och inledande av aktiva ackvisitionskampanjer i syfte att få sådant material som saknas tillvarataget.
Arkivverket strävar efter att minnesorganisationsfältet i sin helhet vid mottagande av material konse
kvent tillämpar principen om att varje privatarkiv utgör en odelad helhet som inte får splittras mellan
olika institutioner.
Målet är att privatarkiven, i synnerhet organisationsarkiven, skall kunna mottas i ett bättre skick än
tidigare, dvs. bättre gallrade, ordnade och förtecknade. Genom skolning, rådgivning och temadagar
samt avgiftsbelagd konsulthjälp strävar arkivverket efter att ge arkivbildarna bättre förutsättningar att
på egen hand ordna sina arkiv.
För att nå ovan nämnda mål utarbetar arkivverket under strategiperioden följande anvisningar:
För arkivverket
• enhetliga anvisningar om ordnandet av arkiv med syftet att effektivera nyttjandet av arkiv
databasen VAKKA
• anvisningar om gallring av mottaget material
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För överlåtare av arkiv
• anvisningar om dokumentation och hantering av material och om överlåtelseprocessen
För dem som nyttjar materialet
• anvisningar om användningen av privatarkiv, bl.a. om VAKKA-arkivdatabasens egenskaper,
om dataskydd och upphovsrättsliga frågor, kopiering och fotografering av handlingar
För hela minnesorganisationsfältet
• en rekommendation om kriterier för mottagning och urval (sampel) av material
• anvisningar om överföring av referensuppgifter till det riksomfattande privatarkivregistret
3.3. Främjandet av tillgängligheten till privatarkiv och
koordineringen av privatarkivverksamheten på riksnivå
Tillgängligheten till privatarkiven ökas genom en fortsatt utbyggnad av det riksomfattande privatarkiv
registret. Användningen av materialet främjas genom en fortsatt utveckling av arkivdatabasen VAKKA:s
sökegenskaper och komplettering av arkivbeskrivningarna med beaktande av de begränsningar som
lagstiftningen om dataskydd ställer.
Spridningen av information om privatarkiven effektiveras, genom utställningar, publikationer och artik
lar i tidningar, radio- och TV-program samt tillställningar för intressegrupper.
Tillgängligheten till privatarkiv ökas också genom digitalisering av privata handlingar av central bety
delse och arkiv med tanke på tillhandahållande via Internet. Privatarkiven görs mer kända även med
hjälp av webbutställningar.
Koordineringen på riksnivå av privatarkivverksamheten främjas av den arkivverksdelegation för privat
arkivfrågor som inrättats i syfte att på riksnivå utveckla anskaffningspolicyn avseende privatarkiv och
att främja användningen av privatarkiv inom forskning samt samarbetet mellan de institutioner som
förvarar privatarkiv.

Generaldirektör

Jussi Nuorteva

Arkivråd

Eljas Orrman
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Riksarkivets bevaringspolitikk for privatarkiver
Med utgangspunkt i Riksarkivarens retningslinjer for arbeidet med privatarkiver
(2.2) har Riksarkivet definert sin bevaringspolitikk for privatarkiver slik:
1.

Riksarkivets primære oppgave er å bevare arkiver etter private arkivskapere som har hatt en
landsomfattende virksomhet, eller som på annen måte har hatt en så fremskutt stilling in
nenfor sitt arbeidsfelt at de kan regnes som betydningsfulle i nasjonal sammenheng.
2. Riksarkivet bevarer arkiver etter private arkivskapere som faller utenfor denne definisjonen,
dersom det ikke kan finnes andre praktiske alternativer for bevaring. I visse tilfeller vil Riks
arkivet også kunne ta hensyn til at arkivskaper selv uttrykker ønske om at arkivet skal opp
bevares her.
3. Riksarkivet knytter normalt visse betingelser til en beslutning om å motta et privatarkiv som
faller inn under Riksarkivets bevaringspolitikk:
• Materialet blir Riksarkivets eiendom ved avlevering.
• Arkivet skal avleveres ordnet og med en katalog eller en arkivliste som Riksarkivet god
kjenner.
• Omkostninger knyttet til selve avleveringen eller som følger av at arkivet ved avlevering
ikke er tilfredsstillende ordnet eller pakket, bæres av arkivskaper/arkiveier.
• Riksarkivet forbeholder seg rett til å kassere eller tilbakeføre til arkivskaper/arkiveier ma
teriale som ikke vurderes som bevaringsverdig. Når det ansees for hensiktsmessig, forbe
holder Riksarkivet seg å kunne overføre avlevert arkivmateriale til andre depotinstitusjoner, etter å ha orientert arkivskaper/arkiveier om dette.
• Riksarkivet forplikter seg til å gjøre avleverte arkiver tilgjengelig for publikum så snart
som mulig etter avlevering, eventuelt med den begrensning av publikums adgang til ar
kivet som er avtalt med arkivskaper/arkiveier, eller som følger av bestemmelser gitt i lov
eller i annet regelverk.
Når særskilte forhold tilsier det, kan Riksarkivet motta og oppbevare et privatarkiv som depositum.
Riksarkivet kan også motta et uordnet privatarkiv uten vederlag for ordningsarbeidet dersom arkivet har
høy bevaringsverdi og arkivet enten må ansees som herreløst, eller arkivskaper/arkiveier ikke har midler
til ordning eller mulighet til å ordne det selv. Materiale som mottas på slike premisser, vil bli ordnet og
gjort tilgjengelig når Riksarkivet kan finne ressurser til det.
1.

Det nasjonale systemet for bevaring av privatarkiver bygger på at bevaringsverdige arkiver bør
bevares og gjøres tilgjengelig i samsvar med den enkelte depotinstitusjons bevaringspolitikk.
Forholdet mellom Riksarkivet og andre depotinstitusjoner som bevarer privatarkiver regule
res gjennom avtaler om arbeidsdeling, jfr. Riksarkivarens retningslinjer (2.1).

Fastsatt av Riksarkivaren 11.04.2002
John Herstad (s)
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Retningslinjer for arbeidet med privatarkiv
Fastsatt av Riksarkivaren med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 14, med virkning
fra 10. april 2002.
Kapittel 1. Formål og virkeområde

1.1 Formål
1.1.1 Formålet med retningslinjene er å sikre at arbeidet med bevaring av privatarkiver utføres planmes
sig og systematisk og at depotinstitusjoner følger allment godtatte arkivfaglige prinsipper og rutiner. Det
etableres samarbeid mellom instanser som arbeider med bevaring av privatarkiver. Arbeidet samordnes
av Riksarkivaren.

1.2 Virkeområde
1.2.1 Retningslinjene gjelder for arbeidet med privatarkiver i Arkivverket, for andre offentlige organer
som arbeider med å ta vare på privatarkiver samt for private institusjoner som arbeider for å ta vare på
privatarkiver, og som mottar offentlig tilskudd til dette arbeidet.
1.2.2 Retningslinjene gjelder for alle typer arkivmateriale i henhold til arkivlovens definisjon, jf. § 2.
Dette omfatter dokumenter og registre på papir, elektronisk materiale i databaser, arkivsystemer, fagsys
temer og lignende, samt kart, tegninger, foto, film, lydbånd med mer.
Kapittel 2. Nasjonalt system for bevaring av privatarkiver

2.1 Avtaler om arbeidsdeling
2.1.1 Arbeidet med bevaring av privatarkiver skal baseres på arbeidsdeling mellom samarbeidende de
potinstitusjoner.
2.1.2 Depotinstitusjoner bør arbeide for at det blir inngått formelle avtaler om arbeidsdeling med andre
depotinstitusjoner som arbeider innenfor samme sektor, geografiske område eller samfunnsområde, eller
som det av andre årsaker er naturlig å samarbeide med. Som et minimum bør avtalen definere partenes
arbeidsområder i forhold til utvelgelse og oppbevaring av privatarkiver.

2.2 Bevaringspolitikk
2.2.1 Bevaringspolitikk defineres som en programerklæring som identifiserer hva slags arkivmateriale
en depotinstitusjon tar sikte på å få innlemmet i sin arkivbestand og forhold som påvirker tilegnelsen av
slikt materiale.
2.2.2 Depotinstitusjoner bør ha en offisiell bevaringspolitikk som definerer institusjonens arbeidsom
råde og avgrenser det i forhold til andre institusjoner, ulike typer av arkivskapere, emner, funksjoner,
aktiviteter, geografiske områder, tidsperioder eller annet.
2.2.3 For å unngå unødvendig konkurranse og konflikt mellom depotinstitusjoner bør en depotinstitusjons bevaringspolitikk ikke stå i motsetning til andre institusjoners bevaringspolitikk. For å oppnå dette
skal en depotinstitusjon om nødvendig inngå avtaler om arbeidsdeling med andre institusjoner.
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2.3 Bevaringsplaner
2.3.1 En bevaringsplan defineres som en oversikt over de arkivene en eller flere depotinstitusjoner tar
sikte på å bevare.
2.3.2 Hver enkelt depotinstitusjon bør ha som mål å utarbeide en bevaringsplan på grunnlag av egen
bevaringspolitikk og etter vurdering av de arkivskapere og arkiver som omfattes av den.
2.3.3 Det bør utarbeides overordnede bevaringsplaner på nasjonalt og regionalt nivå. Arbeidet med
nasjonal bevaringsplan samordnes av Riksarkivaren, mens arbeidet med regionale bevaringsplaner sam
ordnes av koordinerende organer på fylkesnivå utpekt av Riksarkivaren. Hver enkelt depotinstitusjon
bør i størst mulig utstrekning harmonisere egen bevaringsplan med overordnede bevaringsplaner.

2.4 Særskilt verneverdige privatarkiver
2.4.1 Arkivlovens § 13 gir Riksarkivaren anledning til å registrere privatarkiver som særskilt vernever
dige. Bestemmelsen forutsettes brukt unntaksvis, og bare på arkiver som kan karakteriseres som forsk
ningsmessig uerstattelige eller som nasjonale kulturskatter.
2.4.2 Forslag om registrering av særskilt verneverdige privatarkiver skal sendes direkte til Riksarkivaren
eller til koordinerende organ på fylkesnivå, som sender forslaget med sin innstilling til Riksarkivaren.

2.5 Samkatalogen for privatarkiver
2.5.1 Samkatalogen for privatarkiver er Riksarkivarens nasjonale register over bevarte privatarkiver, jf.
arkivlovens § 13 b.
2.5.2 Alle depotinstitusjoner bør sende inn opplysninger om sine privatarkiver til Riksarkivaren. Depot
institusjoner som sender informasjon om sine arkiver til Samkatalogen, skal følge særskilte retningslinjer
som er utarbeidet av Riksarkivaren.

2.6 Innrapportering
2.6.1 Depotinstitusjoner med lokalt eller regionalt arbeidsområde sender et eksemplar av depotinstitusjonens offisielle bevaringspolitikk, inngåtte avtaler om arbeidsdeling og utarbeidete bevaringsplaner til ko
ordinerende organ på fylkesnivå, som rapporterer opplysningene videre til Riksarkivaren. Depotinstitus
joner med nasjonalt arbeidsområde innrapporterer tilsvarende opplysninger direkte til Riksarkivaren.
Kapittel 3. Arkivfaglige prinsipper og rutiner
3.1.1 Proveniensprinsippet skal legges til grunn for ordning, katalogisering og utarbeidelse av andre
gjenfinningsmidler. Dette innebærer at arkiver så langt råd er bevares atskilt fra andre arkiver og i sin
opprinnelige orden.
3.1.2 Registre og andre gjenfinningsmidler som er skapt under arkivdanningen, bør bevares sammen
med det tilhørende arkivmaterialet og være en integrert del av institusjonens system for gjenfinning.
3.1.3 Depotinstitusjoner bør følge nasjonale og internasjonale standarder for beskrivelse av arkivskapere
og arkiver.
3.1.4 Depotinstitusjoner som arbeider med bevaring av elektronisk arkivmateriale skal så langt råd er
benytte lagringsmedier, formater og datastrukturer som Riksarkivaren har godkjent for offentlig arkiv
materiale.
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3.2 Tilegnelse av arkiver og arkivmateriale
3.2.1 Depotinstitusjoner skal ikke tilegne seg arkivmateriale i strid med bestemmelser i arkivloven og
arkivforskriften.
3.2.2 Tilegnelse av arkivmateriale bør være i samsvar med institusjonens bevaringspolitikk. Unntaksvis
kan annet arkivmateriale mottas og da først etter konsultasjon med andre aktuelle depotinstitusjoner.
3.2.3 Depotinstitusjoner bør ikke begrense seg til kun å bevare de deler av et arkiv som er interessante
for depotinstitusjonens spesialfelt. Gjennom avtaler om arbeidsdeling bør det søkes løsninger der arkivet
kan oppbevares i sin helhet og samlet.
3.2.4 Ved avlevering eller deponering skal depotinstitusjonen inngå en skriftlig avtale med eier eller giver
av arkivmaterialet. Avtalen kan omfatte økonomiske forpliktelser, eiendomsrett, ordning og katalogiser
ing, kassasjon, publikums adgang, tilbakelån, oppbevaring samt retten til bruk av materialet. Avtalen
bør som et minimum avklare eiendomsretten til materialet og publikums adgang til det.
3.2.5 Depotinstitusjoner skal kvittere for det arkivmaterialet som biir avlevert eller deponert. Kvitter
ingen skal inneholde nødvendige opplysninger om giver eller eier, navn på arkivskaper, eventuelt navn på
arkiv, arkivinnhold og omfang, samt sted og tidspunkt for avlevering eller deponering.

3.3 Register over tilvekst og arkivbestand
3.3.1 Depotinstitusjoner skal føre register over sin arkivbestand og nye tilvekster.
3.3.2 Overføring av arkivmateriale til andre depotinstitusjoner, eller tilbakeføring til arkiveier, skal re
gistreres av depotinstitusjonen.
3.3.3 Store og betydningsfulle kassasjoner av arkivmateriale i depotinstitusjonens arkivbestand skal do
kumenteres.
3.3.4 Ved utlån av arkivmateriale til andre depotinstitusjoner eller til giver/eier skal det føres register
over hva som blir utlånt og hvor lenge materialet skal være utlånt. Det skal foreligge kvittering både ved
utlån og tilbakelevering.

3.4 Tilgjengelighet
3.4.1 Depotinstitusjoner skal ha som målsetning at bestanden av privatarkiver skal være ordnet og til
gjengelig for publikum. Det bør utarbeides hensiktsmessige gjenfinningsmidler til bruk for publikum.
3.4.2 Depotinstitusjoner skal ikke holde tilbake informasjon fra privatarkiver ut fra eksterne eller interne
forskningsmessige behov, med mindre dette er særskilt avtalt med arkiveier, giver eller deponent.
3.4.3 Innskrenkninger i publikums adgang til et arkiv bør fastsettes etter avtale med arkiveier, giver
eller deponent. Arkivmateriale som inneholder sensitiv informasjon om personer, forretninger, forsvar,
forholdet til andre makter, eller som av andre årsaker ikke bør være fritt tilgjengelig, skal klausuleres i
samsvar med gjeldende lover og regler. Depotinstitusjoner bør arbeide for at en klausul ikke utformes
slik at den på en urimelig måte begrenser en forsvarlig bruk av arkivmaterialet, eller virker diskrimine
rende på grupper av brukere.
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3.5 Sikring av arkivmaterialet
3.5.1 Det bevarte arkivmaterialet skal sikres mot vann og fuktighet, mot brann og skadelig varme, mot
skadelig påvirkning fra klima og miljø og mot skadeverk, innbrudd og ulovlig adgang. Så langt det er
råd skal depotinstitusjoner følge forskrift om offentlige arkiver av 11. desember 1998 nr. 1193, kapittel
IVA-B.
3.5.2 Enhver depotinstitusjon har ansvar for at det arkivmaterialet som den oppbevarer, ikke utsettes for
unødig slitasje eller nedbryting, og for å iverksette nødvendige tiltak for å unngå at skader oppstår eller
for å rette opp slike skader.
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