MØTEBOK
Kommune

Valdres Natur- og
Kulturpark

Styre, råd, utvalg m.v. Møtested:
Møterom Stølen,
Regionstyret
Skrautvålsvegen 77
2900 Fagernes

Side 1 av 2
Møte dato

28.08.2019

Sak nr :

RS 49-/-19

Arkivmateriale etter arbeid med Valdres Bygdebok

Bakgrunn
Valdresmusea ønsker avklaring på det videre eierskapet til arkivmaterialet etter arbeidet
med Valdres Bygdebok. En mengde materiale etter arbeidet med Valdres Bygdebok ligger i
dag oppbevart på Valdres Folkemuseum. Materialet tilhører stiftelsen Valdres
bygdeboknemd, som består av styret i Valdres Historielag og de seks ordførerne i Valdres.
Nå som arbeidet med bygdeboka for Nord-Aurdal avsluttes må videre oppbevaring avklares.
Materialet er en større ansamling relativt uordna papirer, rundt 30 hyllemeter. Materialet
kan i grove trekk deles i to kategorier; avskrifter av historiske kilder fra alle kommunene i
Valdres, og materiale etter forfatternes arbeid, deriblant delvis bearbeidet tekst og diverse
korrespondanse.
Valdresmusea ser det som ønskelig og hensiktsmessig at det opprettes et arkiv etter Valdres
Bygdebok som vil inngå i museets samling av privatarkiv, og dermed også i Opplandsarkivet
som Valdresmusea er tilslutta. Ved å innlemme materialet i museets arkivsamling vil
materialet være sikret bevaring og tilgjengeliggjøring etter museale standarder. Også
historikk og informasjon om arkivets opprinnelse vil bevares gjennom museet registrering. I
praksis vil dette bety at arkivet bevares i museets magasin og gjøres tilgjengelig på
forespørsel for alle interesserte, fra forskere til privatpersoner. Registreringen av arkivet vil
publiseres på Arkivportalen.
Innlemmelse av materialet til arkivsamlingen forutsetter at eierskap overdras til museet, slik
at materialet kan fullverdig innlemmes på lik linje med de andre privatarkivene museet
bevarer. På grunn av begrenset egnet lagringsplass og personal kan museet kun bruke
ressurser på materiale som fullt inngår i museets samling. Håndtering og oppbevaring av
arkiv som har eierskap hos andre enn museet er ikke aktuelt.
Det er behov for en rask avgjørelse om eventuelt overdragelse av materialet til museet,
ettersom arbeidet med bygdeboka avsluttes i begynnelsen av september. Papirene bør
grovordnes i samarbeid med nåværende bygdebokforfatter Harald Hvattum. Det er derfor
ekstra viktig at det tas en avgjørelse i noe tid før arbeidet med bygdeboka er avslutta.

Vurdering
Dette må vurderes til å være en god løsning for arkivmaterialet etter arbeidet med Valdres
bygdebok. Muset ønsker å bruke museets standard-kontrakt for avlevering av materiale til
sign.
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samlingene. De seks valdresordførerene er medlemmer i stiftelsen Valdres bygdeboknemd
på linje med styret i Valdres historielag. Beslutningen om overdragelsen bør være fattet
både av Valdres historielag og av Regionstyret i Valdres.

Forslag til vedtak:
Regionstyret tilrår at arkivmateriale etter arbeid med Valdres Bygdebok overdras fra stiftelsen
Valdres bygdeboknemd til Valdresmusea A/S. Overdragelsen bør skje etter Valdresmusea A/S
standard-kontrakt for avlevering av materiale til samlingene.
Regionstyret ber styret i Valdres historielag om å slutte seg til en slik eiendomsoverdragelse.

Vedtak:

sign.
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