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Archival Descriptions through the Looking Glass: 

Paratexts in Wonderland
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Bakgrunnen for artikkelen i The American Archivist

• Godkjent, selvvalgt forskningsprosjekt i Arkivverket om arkivbeskrivelser opp gjennom 
tidene. 

• Selv om det finnes både skrevne og uskrevne normer for hvordan arkivbeskrivelser skal 
utformes, er det ikke sett nærmere på  hvilke funksjoner de egentlig skal tjene og hvilken 
rolle arkivaren skal ha ved utformingen av disse.

• Med min bakgrunn som filolog var det naturlig å tilnærme meg arkivbeskrivelsen som 
tekst.

• Arkivbeskrivelsen kan betraktes som en paratekst, fordi den påvirker hvordan 
arkivbrukeren tilnærmer seg, og oppfatter arkivets egentlige innhold. 



Paratekstbegrepet

• Introdusert av den franske litteraturteoretikeren Gérard Genette på 1980-tallet 

• Blir brukt om den noe udefinerbare og uklare sonen mellom det som er selve teksten, 
f.eks. i en roman, og det som ligger utenfor. 

• Paratekst omfatter utformingen av omslaget, kommentarer om bokens innhold og 
forfatter, bokanmeldelser og annet som er egnet til å påvirke hvordan leseren oppfatter 
den egentlige teksten. 

• Parateksten er også en mulig døråpner eller en barriere for at leseren skal tilnærme seg 
teksten. 



Paratext

[W]hat enables a text to become a book and to be offered as such to its readers and, more 

generally, to the public. More than a boundary or a sealed border, the paratext is, rather, at 

threshold, or – a word Borges used apropos of a preface – a «vestibule» that offers the world at 

large the possibility of either stepping inside or turning back. It is an ‘undefined zone’ between

the inside and the outside, a zone without any hard and fast boundary on either the inward side 

(turned toward the text) or the outward side (turned toward the word’s discourse about the text), 

an edge, or, as Phillipe Lejeune put it, «a fringe of the printed text which in reality controles one’s

whole reading of the text»



Paratekst-formelen

Paratekst = peritekst + epitekst

Epiteksten: en boks ytre, eksterne presentasjoner (anmeldelser, intervju, muntlige 
anbefalinger) 

Periteksten: det som fysisk finnes i selve boken (tittelen, kapitler, baksidetekst osv.).

All kontekst er prinsipielt paratekst.

Et sentralt poeng hos Genette: Man må definere parateksten før man kan studere 
utviklingen av denne. Det innebærer bl.a. At man må kunne definere paratekstens budskap 
i tid (når?) og rom (hvor?). Men vesentlig er det også å kunne svare på hvem kommuniserer 
med hvem og hva er hensikten? (hvordan?)

Paratekster har en rekke funksjoner. Disse representerer delvis forfatterens intensjoner, og 
kan således skape tvetydighet og flertydighet. Forfatteren må derfor være seg bevisst 
hvilken innflytelse hans eller hennes arbeid har: veilede leseren når det er målet og 
introdusere flertydighet og tvetydighet når det er å foretrekke. 



Arkivbeskrivelsene – en vesentlig kommunikasjons- og kontrollkanal
• Arkivaren kan gjennom sin seleksjon og presentasjon veilede og invitere inn, men også villede og stenge 

ute brukere. 

• Beskrivelsene kan bidra til å belyse og til å kamuflere ulike sider ved arkivene og arkivskaperne fordi de 
formidler én eller flere fortolkninger av disse. 

• Beskrivelsene gir oversikt over innholdet i arkivet og muligheter for gjenfinning (fysisk og intellektuell k.)



Hovedbudskapet i artikkelen: 

Archival descriptions can be seen as a looking glass through which users get to know 
the archival records. 

Nevertheless, they cannot be a “mirror” of the archival records since they contain 
interpretations as well as explicit and implicit explanations related to what is stored.



1. Ytre proveniens
2. Ordningsbeskrivelse
3. Elektronisk arkiv
4. Manglende arkivelementer
5. Kortfattet innholdsbeskrivelse 



1. Hjemmel for opprettelse
2. Forløper
3. Geografisk virkeområde
4. Evt. over- og underordnet organ
5. Funksjoner
6. Organisering
7. Etterfølger



Arkivbeskrivelser – Internasjonale standarder av nyere dato

• ISAD(G): General International Standard Archival Description (1999)

Beskrivelse av arkivenheter 

(arkiv, serie, stykke, mappe, dokument)

• ISAAR(CPF) International Standard Archival Authority Record For Corporate
Bodies, Persons and Families (2003)
Beskrivelse av arkivskapere

(virksomheter, personer, familier) 

• ISDF International Standard for Describing Functions (2007)

Beskrivelse av funksjoner 

(virksomhetsprosesser, aktiviteter, oppgaver, transaksjoner) 
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Arkivbeskrivelsene i ASTA – arkivenes innpakningspapir?

• ASTA – ArkivSystem Til Alle 

 inneholder retningslinjer og maler for 
hvordan aktører, arkiver, arkivserier m.m. 
skal beskrives. 

Men det finnes egentlig ingen utdypende 
forklaring på hvorfor det skal gjøres på en 
bestemt måte.

 Arkivarene blir ikke bevisstgjort på deres 
rolle som forfatter og språkbruker overfor 
ulike brukergrupper.

 Jf. teorier om (forsknings-)kommunikasjon.

Hva kan arkivarer lære av Love actually? 
• WOULD YOU LIKE IT GIFT WRAPPED? 
• Yes, all right.
• Lovely. Let me just pop it in the box. There
• Look, could we be quite quick?
• Certainly, sir. Ready in the flashiest of flashes. There.
• That's great.
• Not quite finished.
• I don't need a bag, I'll put it in my pocket. 
• Oh, this isn't a bag, sir. 
• Could we be quite quick, please? 
• Prontissimo. 

Forventninger? Forståelse?Behov?



Meld. St. 7 (2012-2013) Arkiv – Sosial inkludering og medverknad

• Målet med inkluderingsarbeid i arkiva er vidare enn berre å inkludere frivillige eller ufrivillige ikkje-
brukarar. Det handlar om å gjere institusjonane til aktive endringsagentar som tener samfunnet på 
beste måten. Lokal kontekst og tilknyting er sentrale element i dette arbeidet, for det er her 
institusjonane har høve til å nå relevante målgrupper.

• I sine formidlingstiltak skal arkiva på ein engasjerande måte skape og formidle kunnskap i direkte 
samhandling med dei gruppene som kunnskapen gjeld. 

• Arkiva skal vere offensive, kontaktsøkjande samarbeidspartnarar som har legitimitet, styrke og mot 
til å kjempe for visse verdiar der det er nødvendig (s. 50).



Meld. St. 7 (2012-2013) Arkiv – Brukarundersøkingar

• Ei oppleving av at arkiv «ikkje er for oss eller meg», eksisterer både for enkeltpersonar og grupper. 
[…] 

• Det kan vere institusjonelle barrierar som institusjonane og dei tilsette er med på å halde oppe, som 
gjer at somme brukargrupper anten ikkje kjem til arkivet, eller at bruken blir avgrensa […]. 

• Spørsmål ein kan stille seg, er for eksempel om formidlinga (språk, form, tone) er relevant og 
tilgjengeleg for meg som besøkjande? Kjenner eg meg velkommen? Er «mi» historie representert? 
Andre psykologiske barrierar kan vere personlege og sosiale. […] 

• Det er lite systematisk bruk av brukarundersøkingar i norske arkivinstitusjonar. Det manglar
kunnskap både om brukarar og ikkje-brukarar av arkivinstitusjonane for å kunne gjere gode analysar
av kva tiltak som kan vere aktuelle for å få fleire personar frå breiare lag av folket til å ta i bruk 
institusjonane (s. 50).



Hva vet vi om brukerne? Et eksempel fra en videregående skole i Rogaland

Av 136 elever i 3. klasse på en videregående skole i 
Rogaland hadde 56 aldri vært inne på nettsiden, men 
flertallet, 69 elever hadde besøkt siden en gang. 
Bare 11 av 136 dvs. færre enn 10 % hadde vært inne på 
siden mer enn en gang. 

Bare 17 elever fant den informasjonen de søkte, 
53 fant den ikke og 10 elever vet ikke.



Hva vet vi om brukerne? Et eksempel fra en videregående skole i Rogaland

Fant du relevante brukerveiledninger?

11 elever fant relevant brukerveiledning, 47 fant 
ikke, 3 besvarte ikke spm og 19 vet ikke. 

Hva var det viktigste formålet med å besøke 
digitalarkivet? Hva lette du etter? 



Oversikt over hvor mange av de 80 elevene som kjenner til begrepene nedenfor

• Transkribert: 19

• Kirkebok: 60

• Tinglysningsmateriale: 8

• Grunnbok: 31

• Folketelling: 62

• Skiftemateriale: 13

• Matrikler og jordebøker: 5

• Petroleumsarkiv: 27

• Fulltekstavskrift: 11



Arkivbeskrivelser som forskningskommunikasjon – hvilke(n) modell(er) 
bør/må/skal/kan arkivaren i rollen som forfatter velge? 

Underskuddsmodellen

o Arkivbeskrivelsen er nødvendig for å fylle et kunnskapsgap(underskudd) hos befolkningen

o Envisrettet modell, fra arkivar til publikum

o Den dominerende modellen 

Dialogmodellen

o Toveiskommunikasjonsprosess mellom arkivar og publikum(målgrupper)

o Budskapet må skreddersys og tilpasses mottakeren

Deltakelsesmodellen

o Kommunikasjon skjer ikke bare i dialog arkivar og publikum(målgrupper), men også mellom 
individer og grupper

o Flerveiskommunikasjon



Synsvinkel/fokalisering/perspektiv – Hvem ser? Hvem taler/skriver? 

• Lat. perspicere, ‘se gjennom’.

• Arkiver og arkivskapere presenteres av arkivaren gjennom arkiv- og aktørbeskrivelse.

• Narrativt perspektiv handler ikke utelukkende om å være seg bevisst hvilke opplysninger 
man registrerer (jf. maler ASTA), men hvordan man presenterer, opplever, vurderer og 
tolker disse.

• Perspektiv innebærer persepsjon.

Focalisation – the telling of past activities of agents and events, thereby producing meaning
by regulating the flow of appropriate information usually in terms of ‘seeing’ from the
point of view of the subject of focalisation or the focaliser. There are three types of
focalisation – internal, external and zero (Munslow).



Arkivaren som forfatter og forteller – konstruktør av teksten og forteller i teksten

 Forteller – den formidlende og presenterende instans i selve teksten

 Mer eller mindre synlig

 Varierende kunnskap og innsikt

 Mer eller mindre selvbevisst

 Mer eller mindre pålitelig

 Større eller mindre distanse til det som det fortelles om

Autoral 

 «Ren» forteller, ikke aktiv som person i handlingen

 I prinsippet alltid skilt fra forfatteren

 Hovedfunksjon: presentere hendelser han ikke deltar i, og som han således har distanse til

 Personal 

 Aktiv i handlingen

 Førstepersons-pronomen (jeg) og aktivt handlingsengasjement

• Allvitende – forutsetter et verdi- og kunnskapsfellesskap med publikum

• Fortelleren flytter suverent handlingen i tid og rom, og han diskuterer sin egen teknikk med leseren

Hvilke(n) type forteller(e) 
finnes i arkiv- og 

aktørbeskrivelsene? 

Hentet fra Eli Glomnes: Din egen stil s. 73



• «When I use a word», Humpty Dumpy said in rather a scornful tone, «it 

means just what I choose it to mean – neither more nor less»

• The question is», said Alice, «whether you can make words mean so many

different things.»

• «The question is», said Humpty Dumpty, «which is to be master – that’s all». 



Alfred Hauges Mysterium (1967) – en forbilledlig arkivbeskrivelse?!



Fortelleren har tidligere antydet 
at i tillegg til de to menn 
handlingen dreier seg om, regner 
han også leseren og seg selv 
med. Det betyr blant annet at 
leseren har rett til å stille 
spørsmål. Og det er opp til 
fortelleren å svare. Men på dette 
punkt er han suveren: Han har 
laget boken, han er dens herre. 
Han kan tie eller tale. 

Men samtidig har også boken 
vært med å forme ham. Han er 
ikke den samme nå da han 
avslutter den som han var da han 
begynte. Hva vil den oppvakte 
leser spørre om? 
Den som ikke søker noe annet og 
mer, han har ingen ting søkt og 
ingen ting funnet, ikke av det 
som historien om Victor egentlig 
formidler. Men den leser som 
søker noe annet og mer, han vil 
kanskje spørre om de vesentlig 
ting. 



Fremtidige arkivbeskrivelser – hvordan bør de utformes for å tiltrekke seg brukere?

Nå relevante 
målgrupper?

Ha et språk, 
en form og 

en tone som 
bidrar til at 

arkiv 
oppleves 

som 
relevant og 
tilgjengelig 

for folk flest.



Arkivbeskrivelser - Fra dørstokktenkning til krav om universell utforming?

As archival descriptions reflect the values of the archivist who create them, it is 
imperative that we document and make visible these biases. Users should have 
access to information about the worldviews of the archivists who acquired, 
arranged, and described archival records. Archivists need to state upfront from 
where they are coming and what they are doing. They need to disclose their 
assumptions, their biases, and their interpretations. 

Archivists should promote the widest possible access to archival material and 
provide an impartial service to all users. 



I’m gonna make a change, for once in my life

It’s gonna feel real good, gonna make a difference

Gonna make it right...

[…]

I’m starting with the man in the mirror

I’m asking him to change his ways

And no message could have been any clearer

If you wanna make the archival descriptions better

https://no.pinterest.com/trishafierro/mirror-images/
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