
Referat, arbeidsgruppe “Nettverk for Privatarkiv”, 22.januar 2014, 

Alta 
Tilstede: Helena Maliniemi fra Finnmark Fylkesbibliotek, Grete Gunn Bergstrøm fra Sámi  

Arkiiva/Samisk arkiv,  Monica Milch Gebhardt som Samlingsrådgiver for Finnmarksmuseene 

(referent), Marion Sørensen  fra Interkommunalt Arkiv i Finnmark og Sven Olaf Nillsen fra 

Statsarkivet i Tromsø. Forfall: Margrethe Vars fra RDM-Karasjok og Camilla Carlsen fra Varanger 

Museum, avd. Sør-Varanger.  

 

1. Felles grovkatalog 

Grovkatalogen er publisert på Finnmark fylkesbiblioteks hjemmesider. FFK har engasjert Hannele 

Fors til denne oppgaven i 1 mnd. Lagt ut på FFB s nettsider. Alle museene er besøkt, unntatt 

Nordkappmuseet. Det vi vet fra tidligere kartlegging er tatt med derfra.  De største fotoarkivene er 

kartlagt rundt i museene men her kan det mangle noe. Bedriftsarkiver sorteres fortrinnsvis under et 

emne, noen er overlappende og er sortert under flere. Ikke mulig å søke i fritekst. Man skal ikke 

konkurrere med ASTA. Målet er at alle arkivene som er nevnt i grovkatalogen skal til ASTA. Med dette 

verktøyet kan man få oversikt over hvem som har delte arkiver og kanskje diskutere hvem som bør 

ha det spesifikke arkivet. Linker bør ikke poppe opp i egen fane, hadde vært lettere uten. Nå er det 

ikke mulig å gjøre noe med det.  

Litt om Arkivportalen og Digitalarkivet. Arkivportalen skal være en oversikt, og kan inneholde 

smakebiter, mens Digitalarkivet er selve dokumentene.  Bilder kan hentes likevel hentes opp i 

arkivportalen.  

Digitalisering av hele protokollen kan sees som eksempel på her i Arkivportalen: (men tar veldig lang 

tid å få opp) 

http://www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/fil/FMFB/no-FMFB_arkiv_000000003097/no-

FMFB_arkiv_000000003097-3.pdf 

Digitalisering av hele protokollen kan sees som eksempel på her i Digitalarkivet: 

http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/61423/ 

Bør være mulig i se i Arkivportalen om man kan se digitalisert materiale i Digitalarkivet. Det er det 

ikke pr i dag. 

Finnmark fylkesbibliotek har digitalisert materiale på sin hjemmeside her: 

http://www.fm.fylkesbibl.no/web/index.php/privatarkiv/digitaliserte-protokoller 

Alle bes om å se gjennom detaljene i grovkatalogen og komme med tilbakemelding hvis noe er feil 

innen 10.februar. 

Lansering ventes med til lansering av egen nettside og grovkatalogen der.  

http://www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/fil/FMFB/no-FMFB_arkiv_000000003097/no-FMFB_arkiv_000000003097-3.pdf
http://www.arkivportalen.no/arkivportalen-web/fil/FMFB/no-FMFB_arkiv_000000003097/no-FMFB_arkiv_000000003097-3.pdf
http://www.arkivverket.no/URN:db_read/db/61423/
http://www.fm.fylkesbibl.no/web/index.php/privatarkiv/digitaliserte-protokoller


2. Nettverkets framtid  

Nettside for Nettverk for privatarkiv 

Vi ønsker å ha et nettsted for nettverket i løpet av våren. Vi trenger ikke egen Facebookside for 

nettverket, alle institusjoner kan bruke sine egne Facebooksider til å publisere nyheter fra 

nettverkets hjemmside.   

Innhold først og fremst grovkatalogen. Presentasjon av nettverket. Ansikter, hvem er med. Lenker. 

Fritekstsøk. Ønsker illustrasjoner, folk, ansikter, eksempler fra interessante arkiv. Målgruppe?  For 

lærere/elever.Fagpersner? En portal til Finnmarks arkiver. 

Trenger et navn på nettsiden. Tenk på det og send inn forslag. 

Hvem skal lage nettsiden ble diskutert og det kom forsalg om Arcgiraff i Vadsø eller Ramsalt i 

Tromsø. Også foreslått å få en designstudent til å lage nettside som et freelanceoppdrag.  Monica 

Har laget nettside/blogg for Finnmarksmuseene på www.fellesloft.wordpress.com 

Vi har 20 000 til disposisjon. Helena forhører seg med nevnte byrå. 

 

3. Neste nettverkssamling i Kirkenes 

Hvilke datoer passer best?  

Datoer foreslått er 20-21 mai, 3-4.juni, 10-11, juni. Forhør dere innen 10.februar i egen institusjon og 

meld fra. 

Tema for nettverkssamlingen blir Immateriell kultur. Rundt dette ble det mye diskusjon. Marion har 

konkrete eksempler fra arkiv og åndsverkloven/rettighetsbegrensninger og kan godt snakke om det 

på samlingen. De hadde kontakt med Kristine Farstadvoll som er jurist på Nasjonalbiblioteket (også 

fotojusskursholder på kurs i Kirkenes). 

Vi ble enig om fokus på kildemateriale og hvordan ta inn, bevare, katalogisere det. Standarder og tips 

råd. 

Svein Olaf nevnte behov for felles metadata og  metoder for digitalisering. Viktig. 

Andre tema som ble diskutert : 

Lovverk og digitalisering. Upublisert materiale for sikringsbehov. Begrensninger for publisering. 

Lydarkiv?  Gir dette et riktig bilde av hva vi har? Samisk arkiv bruker betegnelsen Vokalarkiv  for 

intervju og sang. 

Hvordan samle inn? Hva gjør du med det som allerede er samlet inn?  

Sikring, bevaring og formidling? 

Arkiv hadde tidligere brukere utenifra og museum hadde  brukere innenifra. Nå nærmer man seg 

hverandre. 

http://www.fellesloft.wordpress.com/


Ta utgangspunkt i kilden og håndtering av den. Felles for arkiv, bibliotek og museum. 

Kartlegging? Hva finnes av immaterielt kulturmateriale.  

Arkiv i Nordland har et felles lydarkiv. Men ble nevt at det kunne ha dårlig kvalitet? 

Hva er immateriell kultur?  

Museene ønsker å høre om alternativ til registreringsprogram. Ikke ASTA eller Primus men evt andre 

mellomstore museer som har satset. 

Søke tips hos Ringve musikkmuseum når det gjelder digitalisering av lyd. Hadde et stort seminar. 

Få innspill fra museene som jobber med modul for immateriell kultur i Primus. 

ASTA og Primus presenteres i forhold til katalogisering av immateriell kultur. 

4. Ny handlingsplan 

Helena lager et forslag til ny handlingsplan som sendes til høring. Planen må være klar til diskusjon til 

neste møte slik at den kan diskuteres. 

 

 

 

 


