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Norsk Arkivforum nr. 28 inneholder artikler basert på innlegg holdt på Arkivarforeningens seminar 
høsten 2021. Tema for seminaret var Formidling i Arkivsektoren og Forskning i Arkivsektoren.

Formidling 
Hvordan arkiver skal formidle sitt materiale har vært diskutert i lange tider. I den digitale tidsalder 
har vi teknologi som gjør det mulig for enhver å studere arkivkildene hjemme hos seg selv – bare 
materialet blir skannet og lagt ut på nettet. Vil dette løse alle problemer?

Fem artikler tar for seg formidling ut fra ulike aspekter. Svein Carstens og Lars Christan Jenssen ser 
på hvordan Arkivverkets syn på arkiv og arkivforskning har kommet til uttrykk gjennom etatens 
publiseringsvirksomhet i de siste tiårene. 

Leiv Bjellands artikkel handler om den norske diskusjonen rundt arkivformidling, sett mot en 
internasjonal bakgrunn. Han beskriver hvordan to ulike begreper om formidling har stått mot 
hverandre, og antyder årsaker til at det ene har vunnet terreng.

Guri Lande gjør rede for Arkivverkets nye formidlingsstrategi som resultat av ny teknologi. Arkiv
materialet må digitaliseres slik at kildene kan bli tilgjengelige for alle, hvor som helst og når som helst.

Ine Fintland og Marie Smith-Solbakken viser eksempler på formidling basert på arbeidet med bruk av 
arkivkilder i undervisning for masterstudenter ved Universitetet i Stavanger. 

Ann Tove Manshaus og Nina Bratland holdt et innlegg om bevaring og formidling av arkivet etter 
Vestfos Cellulosefabrikk, et formidlingsprosjekt i samarbeid med Vestfos Kunstlaboratorium.

Forskning 
Kari Folkenborg redegjorde for Forskerforbundets forskningspolitikk og vilkårene for FoUarbeid i 
arkivsektoren.

Heidi Meens artikkel orienterer om et pågående prosjekt med sikte på å etablere et felles fagtidsskrift 
for arkiv.

Harald Lindbach presenterte sin doktoravhandling Minoritetspolitiske dokumentasjonsstrategier i 
Nordområdet på 1700- tallet. Her har han vist hvordan arkiver etter dansknorsk og svensk forvaltning 
gir opplysninger om samiske og kvenske forhold.

Kristin Synnøve Kjos har skrevet artikkelen om språkforskeren Hallfrid Christiansen (18861964), som 
tok doktorgraden på nordnorske dialekter.

***

Publikasjonen kan bestilles fra Arkivarforeningen for kr.100, pluss porto. Bestillingen sendes til post@
arkivarforeningen.no
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REDAKSJONSKOMITEENS 
FORORD
Arkivarforeningens planlagte vårseminar 2021 ble som følge av pan-
demien utsatt til høsten, i håp om at det da skulle være mulig å holde 
et slikt arrangement. Det gikk bra, og seminaret fant sted 28.–29.  
september på Thon Hotel Storo i Oslo. Programmet var todelt: tema 
for den første dagen var Formidling i arkivsektoren, og siste dag var 
avsatt til innlegg om ulik aktivitet knyttet til forskning og forsknings-
politikk.

Spørsmålet om hvordan arkivmateriale skal formidles, og i hvor stor 
grad arkivinstitusjonene skal prioritere det, har lenge vært omdisku-
tert. På Norsk Arkivseminar i 2001 hevdet riksarkivaren i sitt inn-
ledningsforedrag at formidling ikke var arkivarenes primæroppgave. 
Dette utløste en lengre diskusjon som ikke forhindret at Arkivverket i 
årene som fulgte la store ressurser i å formidle arkivene til publikum. 

Formidling presenteres fra forskjellige vinkler i første del av denne 
utgaven av Norsk Arkivforum. I sitt innlegg «Aktiv formidling» og 
«passiv tilgjengeliggjøring» drøyt 20 år senere beskriver Leiv Bjelland 
hvordan den norske debatten om arkivformidling utviklet seg etter 
årtusenskiftet; han ser et vendepunkt omkring 2016 i synet på «bred» 
kontra «smal» formidling og setter det i sammenheng med de mulig-
hetene som digitalisering av arkivmateriale nå byr på. Lars Christian 
Jenssen og Svein Carstens artikkel diskuterer (i noe omarbeidet form 
fra deres seminarinnlegg) synet på arkiv og arkivforskning i de siste 
40 årene med utgangspunkt i arkivfaglig litteratur som Arkivverket 
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selv har publisert. Ut fra dette antyder de at utviklingen av arkivfaget 
i Arkivverket ikke helt har hatt kontakt med den arkivfaglige virkelig-
heten utenfor institusjonen.

Guri Lande er direktør for strategi og styring i Arkivverket. Hen-
nes artikkel redegjør for strategiske veivalg for tilgjengeliggjøring 
av arkivmateriale. Den kan leses som en programerklæring, og viser 
stor tro på hvordan digital teknologi kan tas i bruk for å tilrettelegge 
arkivene for brukerne. Ved siden av tilgjengeliggjøring og formidling 
setter Lande opp en tredje oppgave: kommunikasjon. Arkivverkets 
formidlingsvirksomhet vil fremover bli nedskalert i forhold til arbei-
det med kommunikasjon. 

Fredrik Larsens innlegg på seminaret (ikke trykt) viste hvordan arkiv-
sektoren kan samarbeide med media om å formidle arkivkilder slik at 
media faktisk finner og bruker dem.

Ine Fintland presenterte konkrete eksempler på formidling med 
bakgrunn i et samarbeidsprosjekt med Universitetet i Stavanger. En 
intensjon var å skape interesse for å bruke arkivkilder i forhold til 
intensjoner i læreplanene. Artikkelen viser master- og bachelorstu-
dentenes erfaringer og reaksjoner etter møter med arkivkilder med 
undervisning som siktemål. 

Ann Tove Manshaus’ og Nina Bratlands artikkel beskriver arbeidet 
med å bevare arkivet etter Vestfos Cellulosefabrikk. Etter et krevende 
ordningsprosjekt, viser de hvordan arkivmaterialet blir brukt i for-
midling i samarbeid med Vestfos Kunstlaboratorium.
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Seminarets andre dag åpnet med et innlegg av Kari Folkenborg som 
presenterte Forskerforbundets medlemsundersøkelse om arbeidsvil-
kår og tid til FoU-arbeid innenfor arkivsektoren. Henriette Sagengen 
redegjorde for bekjempelse av skjeggkre ved frysing av arkivmateriale 
i Statsarkivet i Kongsberg. 

Heidi Meen skulle ha holdt et innlegg om arbeidet med å etablere et 
nytt arkivtidsskrift, felles for hele arkivfeltet. Hun hadde forfall, men 
har levert sitt manuskript slik at innlegget nå kan presenteres i Norsk 
Arkivforum. 

Harald Lindbach redegjorde for sin doktorgradsavhandling Mino-
ritetspolitiske dokumentasjonsstrategier i Nordområdet på 1700-tallet. 
Her har han studert hvordan samer og kvener opptrer i dansk-norske 
og svenske arkiver etter lokal og regional forvaltning.

Den siste artikkelen i denne utgaven av Norsk Arkivseminar har ikke 
sitt opphav i årets seminar. Kristin Synnøve Kjos har studert Hallfrid 
Christiansen (1886-1964), den første kvinnen som tok doktorgrad i 
nordisk språkvitenskap, med nord-norske dialekter som tema. Artik-
kelen er basert på Christiansens privatarkiv, som hun donerte til Uni-
versitetet i Oslo og som senere ble overført til Universitetet i Bergen.

Fire av artiklene i denne utgaven av er fagfellevurdert.

Vilhelm Lange, Lars Christian Jenssen, Per Kristian Ottersland, Torkel 
Thime
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Svein Carstens 
og Lars Christian Jenssen

«KOR E ALLE HELTER HEN...?»

Sammendrag 
Artikkelen diskuterer synet på arkiv og arkivforskning de siste 40 
årene slik det kom til uttrykk i Arkivverket selv.1 Tiårene er på den 
ene siden kjennetegnet av kraftige samfunnsendringer med økende 
digitalisering, nye arbeidsformer og nye måter å forstå og forklare 
arkiv og dokumentasjon på. På den annen side kan det også virke 
som om «livet i arkiv» fikk gå sin faste gang uten synderlig påvirkning 
fra livet og arbeidet utenfor institusjonene. Hva betød egentlig sam-
funnsendringene for forståelsen av arkiv i arkiv?

I artikkelen ser vi nøyere på noen av de «autoritative tekster» om arkiv-
faget som ble utgitt av Arkivverket i lys av de problemstillinger og de 
behov som tekstene skulle besvare, og igjen i lys av det omkringlig-
gende samfunnets behov og utvikling. Artikkelens utgangs- og slutt-
punkt er en av forfatternes egne møter med Arkivverket som nytil-
satt i Statsarkivet i Trondheim i 1980-årene. Hans refleksjoner om 

1 Artikkelen bygger på forfatternes innlegg på seminar i Arkivarforeningen september 
2021. Forfatterne takker kolleger for kommentarer og diskusjon på seminaret og 
i etterkant av det, og redaksjon og fagfeller i Norsk Arkivforum for kommentarer 
til artikkelutkast, og kollegene ved fagenheten for arkiv, dokumentasjons- og 
samlingsforvaltning på NTNU for inspirerende, lærerike og forfriskende diskusjoner 
uti arkivvitenskaps- og dokumentasjonsforvaltningssfæren.

FAGFELLEVURDERT 
ARTIKKEL
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fortidens praksiser ble utløst av at spørsmålet om arkivfagets forhold 
til teori ble reist ved et par anledninger under diskusjonen på Arkivar-
foreningens vårseminar høsten 2021. 

Summary
The article discusses the view of archives from within the archives 
and archival research over the last 40 years. The decades are, on the 
one hand, characterized by powerful societal changes with increasing 
digitalization, new forms of work and new ways of understanding 
and explaining archives and documentation. On the other hand, it 
may also seem as if «life in the archives» was allowed to run its course 
without much influence from life and work outside the institutions. 
What did the societal changes really mean for the understanding of 
archive in the archives? 

In this article, we take a closer look at some of the «authoritative 
texts» on archives, archival theory and records management. The texts 
were published by the National Archives in light of the issues and 
needs that the texts were supposed to answer, and, again, in light of 
the needs and developments of the surrounding society. The article’s 
start and end points are one of the authors’ own meetings with the 
National Archives as a new employee of the State Archives in Trond-
heim in the 1980s. His reflections on past practices were triggered 
by the fact that the question of the archival subject’s relationship to 
theory was raised on a couple of occasions during the discussion at 
the Autumn Seminar of the Norwegian Archivists’ Association 2021. 
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Svein får en karriere (I)
En gang for lenge siden, det var vel tilbake i 1988, det samme året 
Mikhail Gorbatsjov ble president i Sovjetunionen, at jeg som nyut-
dannet cand.philol. med hovedfag i historie søkte og fikk et vikariat 
på Statsarkivet i Trondheim. Statsarkivet i Trondheim var på dette 
tidspunktet en litt alderstynget institusjon preget av en noe bornert 
borgerlighet hvor man fortsatt var herr, fru og frøken. Jeg hadde ved 
tiltredelsen så vidt satt mine ben på Statsarkivets lesesal i forbindelse 
med er bokprosjekt jeg hadde avsluttet noen måneder tidligere. Mine 
kunnskaper om hvordan arbeidet i en arkivinstitusjon var, var til tross 
for det svært begrenset. 

Med hjertet i halsen møtte jeg første dag på statsarkivarens kontor. 
Etter at formalitetene var unnagjort, tilkalte han en eldre førstear-
kivar som skulle være min mentor. I raskt tempo trev han til seg en 
skuff fylt med løse ark fra en reol utenfor Statsarkivarens kontor og 
informerte om at dette var en seddelkatalog. I rasende fart gikk det ut 
i gangen og opp en trapp til 4. magasin. Her sto kirkeboksamlingen 
(sic) oppstilt. Luften bar preg av det. Lukten av gamle kirkebenker 
og varm trekirke var påtakelig. Gjennom magasinet bar det så ut i 
en lang gang som jeg etter hvert fikk vite het Fjerde travers. I det ene 
hjørnet hvor vi kom inn i det lange, kjølige og nakne rommet, sto 
en skrivepult med tilhørende stol. Med et smell ble skuffen med den 
angivelige kortkatalogen satt på skrivepulten. Min oppgave, forklarte 
mentor, var å gå igjennom seddelkatalogen og så ny-katalogisere arki-
vet etter Byfogden i Molde. Arkivet sto strategisk plassert i magasinet 
rett utenfor gangen/traversen hvor jeg skulle sitte og arbeide. Så for-
svant mentor like raskt som han hadde åpenbart seg. Han hadde sitt 
å tenke, fikk jeg etter hvert rede på; han var i ferd med å rydde sitt 
kontor fylt til randen av ymse arkivsaker som hadde samlet seg opp 
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gjennom en lang arbeidshverdag da han senere på året skulle tiltre en 
stilling i Oslo.

Klokka var ennå tidlig på dagen. Forsiktig så jeg meg omkring. På 
veggen bak den noe slitne kontorstolen jeg satt i, var det en utslags-
vask av støpejern med blå gummilist og kran for varmt og kaldt vann. 
Til venstre for vasken en innbygget trapp som gikk opp og ned, i 
andre enden av rommet en antikvitet av en heis med et messingskilt 
på døren hvor det sto «Tillatt brukt uten fører». Ved siden av hei-
sen en blå lukket dør og ved siden av den igjen et stort åpenbart 
hjemmesnekret trebord hvor det lå tomme arkivbokser og papir på 
en hylle under selve bordplaten. Jeg gløttet forsiktig ut i magasinet 
og fant arkivet etter Molde byfogdembete. Den eldste tingboken var 
fra 1742, da Molde fikk bystatus; den sto først. I protokollen var det 
skrevet med gotisk håndskrift! Jeg satte meg til å forsøke å forstå. 
Ganske snart var jeg i ferd med å gi opp. Dette går ikke tenkte jeg. 
Jeg får heller forsøke å finne veien tilbake til Statsarkivarens kontor 
og beklage at dette arbeidet hadde jeg ikke forutsetninger for å utføre 
– jeg måtte bare slutte. Da gikk døra opp og inn kom bli og fornøyd 
Ragnhild renholder. – E du ny hær? Måtte innrømme det, ja. Reiste 
meg og hilste og gav uttrykk for at det trolig ble en kort opptreden. 
Ja, nei, sa Ragnhild, det her e itj greit de sjø, de e mang som ha grått 
sine modige tåra her første dan på jobb. Men det bruke å gå sæ te, sjø. 

Bøtta var full, og hun svevde videre på sangens vinger.

Så, som på signal, gikk den blå døra i enden av gangen opp og der sto 
førstearkivar Ida Bull. «Du kunne kanskje ta en titt i mitt eksemplar 
av Arkivkunnskap skrevet av Alf Kiil som var statsarkivar her i mange 
år», sa hun på sin litt saktmodig milde måte. Så kan du slå følge med 
meg til spiserommet som ligger i kjelleren når den tid kommer. 
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Dermed kunne studiet i Arkivkunnskap med sikte på å nyordne 
Molde byfogdembete arkiv begynne. I praksis innebar det at jeg leste 
det Kiil skrev om: «Byfut og byskrivar», en administrasjonshistorisk 
utredning som begynner med Gjaldkeren og slutter med et avsnitt 
om «Priserett» syv sider senere. 

Med nyvunnen kunnskap begynte jeg så smått om senn å «ordne» 
arkivet etter Molde byfogdembete. I hovedsak besto dette i å sjekke 
at den gamle seddelkatalogen som var satt opp i årene etter krigen 
stemte, og så legge til senere avleveringer. Den store og tidskonsume-
rende utfordringen ble etter hvert å få skrevet en ny katalog i «KATA-
REG», Arkivverkets nyutviklede katalogprogram som ble introdusert 
av en flybåren entusiastisk arkivar Hege Britt Randsborg fra Riksarki-
vet, men som i praksis viste seg svært krevende å bruke.

Litt etter hvert som arbeidet skred frem og jeg fulgte samtalen mellom 
mine kolleger, fikk jeg en forståelse av at arkiver skulle ordnes etter 
«proveniensprinsippet» – den urokkelige gullstandarden for alt arkiv-
arbeid. Hva det innebar, ut over at arkivene som hadde oppstått i en 
nærmest organisk prosess hos arkivskaper skulle holdes samlet i den 
orden de var skapt, og hvorfor det var slik, forble langt på vei lite mys-
terium – det bare var slik. «Den nederlandske manualen» gav så vidt 
jeg forsto svar på de fleste prinsipielle, metodiske og praktiske spørs-
mål som kunne melde seg i forbindelse med ordning og beskrivelse av 
papirbaserte arkiv. Jeg kom imidlertid aldri så langt at jeg fikk følelsen 
at det var nødvendig med noe studie av dette grunndokumentet. Så 
lenge jeg støttet meg til Kiil og holdt meg til de grunnleggende faglige 
prinsippene som rådet grunnen, var jeg, så vidt jeg kunne forstå, på 
den sikre siden. Men hva betød nå det, og var det der jeg egentlig ville 
og burde være? 
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Etter at jeg hadde arbeidet en stund på statsarkivet, fikk jeg også lære 
at det tidligere, for lenge, lenge siden hadde eksistert et annet ord-
ningsprinsipp – pertinensprinsippet. Med tiden fikk jeg også høre 
litt om Hilary Jenkinson og arkivarens rolle som nøytral forvalter og 
ansvarlig for å bevare arkivenes autentisitet samt om Theodore Roo-
sevelt Schellenberg og kassasjonsproblematikk. Men ikke noe av dette 
representerte noen utfordring i forhold til det praktiske ordningsar-
beidet vi drev med. Så hva betød arkiv og «arkivforskning» fra 1970- 
og 1980-tallet for Arkivverkets ansatte og ledelse? Og hva betød sam-
funnsendringene for forståelsen av arkiv, og hvilket innslag fikk de 
utover i Arkivverket, og hva mente man nå i Arkivverkets ledelse med 
«arkivforskning»?

En skoledannende bok
I 1988 var Alf Kiils bok Arkivkunnskap: statsarkiva, autoritativ.2 
Boken, som fortsatt er aktuell og i bruk, illustrerer at arkivkunnskap 
som kunnskapsfelt var synonymt med «administrasjonshistorie» både 
da den kom ut og i de neste dekadene. Og administrasjonshistorie ble 
igjen langt på vei forstått som hjelpedisiplinen arkivfag sitt spesielle 
forskningsfelt. 

Hovedperspektivet i boken må i dag kunne beskrives som ahistorisk, 
om en for eksempel tar utgangspunkt i det Kiil skriver om «Byfuten 
og Byskrivaren». Fremstillingen baserer seg her på at det løper en sam-
menhengende ubrutt linje fra middelalderen og frem til avvikling av 
embetet, der arkiv er arkiv i den forstand at de ikke settes inn i noen 
historisk kontekst. Det er heller ikke gjort forsøk på periodisering 
av arkivet. I den utstrekning det endrer seg, skjer det i forbindelse 
med at funksjoner blir lagt til eller fjernet fra embetet. Teknologiske 
2 Kiil 1969; 1987.
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endringer er i liten grad beskrevet eller problematisert.3 I den forbin-
delse kan det være verd å merke seg at initiativet til boken Arkivkunn-
skap kom fra Landslaget for bygde- og byhistorie, ikke Arkivverket, 
som man i retrospekt lett kunne komme til å ta for gitt.4 I foror-
det skrev da også Kiil at «boka er tenkt å skulle gi arkivgranskarar ei 
innføring i norsk administrasjonshistorie, kjennskap til embetsverket 
og dei ulike embetsfunksjonane». Samtidig uttrykker han håp om at 
boken kunne bli et nyttig redskap for «arkivtjenestemenn» og på den 
måten indirekte bli til hjelp for de som henvendte seg med spørsmål 
til statsarkivene.5 

Kiils bok ble første gang utgitt i 1969. Han hadde da arbeidet i Arkiv-
verket siden 1934, og han hadde også praksis fra flere institusjoner.6 
De siste 20 årene, fra 1954 til 1974, arbeidet han som statsarkivar i 
Trondheim, og det var vel i denne perioden boken ble til. Kiil hadde 
da han tiltrådte som statsarkivar i Trondheim, allerede påtatt seg 
arbeidet med å skrive boken som i utgangspunktet var langt bredere 
anlagt enn bare å befatte seg med statsarkivene7. Det gjenstår imidler-
tid at Kiils formative år som «arkivtjenestemann» tidsmessig nok må 
plasseres til årene før 1945.

Kiil skriver innledningsvis i et eget kapittel om arkivordning på drøyt 
fire sider. Tilnærmingen er formal, praktisk og pragmatisk. «Av prak-
tiske omsyn står kvart enkelt embetsarkiv samla, og ein vil helst at 
arkiv av same slag skal stå i same rom».8 Han viser også til at det tid-
ligere ofte var slik at arkivene ble oppstilt etter alfabet, og han viser i 

3 Et mulig unntak her er presskopibøkene. 
4 Opphavsretten til boken tilhørte Norges allmennvitenskapelige forskningsråd. 
5 Kiil (1969) Forord.
6 Mykland, Bjørkvik & Hamre (1998): 18. 
7 Ibid. 53.
8 Kiil 1969: 26.
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den forbindelse til at sorenskriverarkivene i Statsarkivet i Oslo begynte 
med «Aker» og sluttet med «Øvre Telemark».9 Fordelen med dette var, 
ifølge Kiil, at de som skulle finne frem og sette bort arkivsaker kunne 
gjøre dette uten kunnskap om topografi og embetsordning – bare 
man var stødig i alfabetet. Som grunnlag for oppstilling av sorenskri-
verarkiv, skriver han, «er det naturlig å begynne med sorenskriveren 
som dommer, derav står Tingbøkene først.

Videre redegjør Kiil for både pertinenssystemet som han omtaler som 
ordning etter emne, eller «realistisk» ordning, og proveniensprinsippet 
som han kaller «Heimstad prinsippet»10, og som han forklarer ved å 
vise til at et aktstykke skal ligge der det hører hjemme, det vil si på det 
stedet hvor det ble plassert da det ble arkivstykke av det. Årsaken til at 
man forlot «realistisk ordning» var ifølge Kiil at dette ordningsprinsip-
pet var ufullkomment da et dokument kunne ha opplysninger om mer 
enn en sak og omfatte mer enn ett emne. Dessuten ble det vanskelig, 
når et dokument ble tatt ut av sin opprinnelige sammenheng, å finne 
ut hvordan saksforholdet hadde blitt håndtert av ulike instanser. Han 
gir ellers ingen generell teoretisk begrunnelse og heller ingen eksplisitt 
henvisning til forskjell mellom indre og ytre proveniens. 

Kiils bok må i sin samtid antas å ha vært plassert sentralt i det arkiv-
faglige nasjonale kunnskapsfeltet. Boken var et pionerarbeid og altså 
aktuell som lærebok for en nytilsatt arkivarvikar i 1988, og den bru-
kes vel fortsatt. Boken kom også til å danne skole for flere senere 
utgivelser. 

Arkivverkets arbeid rettet seg da Kiils bok kom i 1969, ennå primært 
mot den statlige arkivdanningen på nasjonalt og regionalt plan. På 

9 Kiil 1969: 27, note 2. 
10 Kiil 1969: 28. 
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slutten av 1980-tallet var arbeidet med å etablere interkommunale 
arkivordninger kommet godt i gang. Flere IKA-organisasjoner var 
etablert og i gang med å ordne og tilgjengeliggjøre de kommunale 
arkivene. 

I 1987 kom Harald Hals’ og Dagfinn Slettans Kommunearkiv i Trøn-
delag: katalog: ordningsplan utgitt av Statsarkivet i Trondheim og 
Trøndelag folkemuseum. Samme år kom også Liv Mykland og Kjell-
Olav Masdalens Administrasjonshistorie og arkivkunnskap – Kommu-
nene. I introduksjonen til Administrasjonshistorie skriver Liv Mykland: 
«Målet med denne boken er å presentere kommunalt arkivmateriale 
og forklare hvordan det er oppstått. Boken er ment som et hjelpemid-
del for kommuneadministrasjonen, som har ansvaret for arkivene, og 
for brukergrupper utenfor administrasjonen: forskere av alle slag.»11 
Tilnærmingen er administrasjonshistorisk, formal og praktisk-prag-
matisk, og altså tenkt som et hjelpemiddel for kommunenes admi-
nistrasjon. Boken er utgitt på Universitetsforlaget i 1987 i samarbeid 
med Riksarkivaren og med støtte fra Norges allmennvitenskapelige 
forskningsråd. 

I 1992 kom så Knut Johannesens, Ole Kolsruds og Dag Mangsets 
Håndbok for Riksarkivet: Riksarkivaren skriver her i forordet: «Med 
Håndbok for Riksarkivet trer Norge inn i rekken av land som har en 
håndbok for landets sentrale arkivinstitusjon – Riksarkivet». Videre 
het det: «Norske kommuner og lokale statlige har allerede fått sine 
håndbøker – Liv Mykland og Kjell-Olav Masdalen: Administrasjons-
historie og arkivkunnskap. Kommunene (1988) og Alf Kiil Arkivkunn-
skap. Statsarkiva (1969 og nyutgivelse 1987).» Boken føyer seg altså 
inn i tradisjonen fra Kiil. 

11 Mykland & Masdalen (1987): 1.
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Målsettingen med Håndbok for Riksarkivet blir forklart i forordet: 
Boka var en «jubileumsgave til dem som søker opplysninger i Riks-
arkivet, enten de gjør det i forbindelse med arbeids-, velferds- og 
forskningsoppgaver eller av ren interesse».12 Men håndboken retter 
seg også mot statsforvaltningen, som ifølge Riksarkivaren nå fikk 
muligheten til å se sammenhengen mellom det de selv oppbevarte av 
arkiv, og det eldre materialet som Riksarkivet hadde overtatt ansvaret 
for.13 Boken ble utgitt på forlaget Ad Notam Gyldendal og var så å si 
i sin helhet finansiert over Riksarkivarens eget budsjett 1989-1991, 
men med noe direkte midler fra Kirke-, utdannings- og forsknings-
departementet. 

Felles for alle disse bøkene er at de altså ifølge forfatterne også hen-
vender seg til et publikum utenfor det etablerte, institusjonaliserte 
arkivfaglige kunnskapsfeltet. Det tas på en måte for gitt at den arkiv-
faglige tilnærmingen de representerer likevel er enhetlig forstått og 
akseptert så vel blant publikum utenfor som innenfor arkivene og av 
det arkivfaglige personalet som bemanner institusjonene. Framstil-
lingene søker dessuten å vise at det historisk eksisterer en arkivfaglig 
kontinuitet mellom forholdene slik de har vært i fortid og slik det 
fortsatt er, eller i hvert fall bør være.

Et paradoks
Noe av det forunderlige i framstillingen av det norske arkivkunn-
skapsfeltet som enhetlig og faglig internalisert ligger i at det sentrale 
proveniensprinsippet i praksis synes å ha vært noe svakt forankret i 
flere arkivfaglige sammenhenger, i hvert fall på regionalt og lokalt 
nivå. I Trondheim sto og står fortsatt kirkebøkene fra Møre og 

12 Johannesen, Kolsrud & Mangset (1992): 5.
13 Ibid.
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Romsdal, Trøndelag og Nordland topografisk oppstilt, tatt ut av sin 
sammenheng i prestearkivene. Dette var en ordning som nok i sin tid 
oppsto som en praktisk løsning i en situasjon hvor prestearkivene ikke 
var ordnet og etterspørselen etter kirkebøkene fra lesesalens publikum 
var stor. Mye tyder også på at prestearkiv ved Statsarkivet i Stavanger 
så sent som på 1980-tallet ble ordnet «realistisk». Dessuten er det verd 
å merke seg hva Liv Mykland skriver i innledningen til Administra-
sjonshistorie og arkivkunnskap – Kommunene. Idet hun redegjør for 
ulike ordningsprinsipper i kommunearkivene skriver hun bl.a. at ved 
siden av de kronologisk ordnede «pakkesakene» finnes det materiale 
ordnet realistisk, dvs. ordnet etter pertinensprinsippet. Hun føyer så 
til: «Den realistiske ordningen og fordelene ved den ble utgangspunk-
tet for utgivelsen av kommunale arkivnøkler fra 1930-årene av».14 
Ifølge Rådgiver Pål Kristian Langøien hos IKA Trøndelag var ennå 
Roalds kommunale arkivsystem i bruk i en av Trøndelag kommunene 
så sent som i 1972.15 

Kommunearkivene beskrives da også av Mykland, på tross av Riks-
arkivarens ansvar som tilsynsmyndighet, en myndighet han for øvrig 
hadde delegert til statsarkivene i 1967, som «lite påaktet». Det kan 
dermed synes nærliggende å hevde at den kommunale arkivdannin-
gen lenge levde et liv utenfor innflytelsessfæren til de teoretisk tone-
angivende kretsene i Arkivverket. 

Praktiske hensyn synes altså lenge å ha kunnet overstyre den antatt 
internaliserte prinsipielle arkivfaglige posisjonen. Det kan dermed 
fremstå som om arbeidet med arkivene i deler av det arkivfaglige 
feltet, les Arkivverket, lenge var preget av det som Terry Cook og 
J.M Schwartz omtaler som rutinemessig gjennomføring av teori, noe 

14 Ibid., s. 9.
15 E-post fra Langøien 14.11.2021. 
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som i så fall i realiteten underminerer den kritiske koblingen mellom 
teori og praksis.16 Likeså som om kommunal arkivdanning til ut på 
1970-tallet levde sitt eget liv på egne premisser uavhengig av de teo-
retiske posisjonene man antok var allment anerkjent og internalisert 
som grunnlag for arkivarbeid generelt i Arkivverket. 

Administrasjonshistorien
Den arkivfaglige tilnærmingen i disse tre «håndbøkene» med vekt 
på administrasjonshistoriske formale forhold synes så videreført 
i sin grunnkonfigurasjon i førstearkivar i Riksarkivet Ole Kolsruds 
arbeider utgitt mellom 2001-2012 i Riksarkivarens publikasjonsserie 
«Administrasjon og arkiv». I alt kom fem bøker ut i serien. Den første 
ble skrevet av førstearkivar i Riksarkivet Alfhild Nakken og omhand-
let Sentraladministrasjonen i København og sentralorganer i Norge 
1660-1814. Forfatter av de fire neste var førstearkivar i Riksarkivet 
Ole Kolsrud. Han holdt det gående gjennom en drøy 15-års-peri-
ode 1996-2012, og bøkene dekket regjeringskontorene i periodene 
1814-1940, 1940-1945, 1945-2005 og direktoratene på 1800-tallet. 
Kolsrud arbeidet solo, men hadde referansegrupper å diskutere arbei-
det med.17 Forskningen bak utgivelsene var opprinnelig forankret i 
kunnskapsbehovene til arkivfagsstudentene ved universitetet i Oslo.18 
Formålet framkom eksplisitt ved initieringen av arbeidet, og i riksar-
kivarens forord til Nakkens bok. Herstad skrev her at det hadde vært 
et savn for studiet at det fantes lite egnet litteratur om forvaltningens 
administrasjonsapparat og om oppkomsten av arkivene. Forsknings-
utvalget i Arkivverket hadde satt «denne saken på dagsordenen i 1995. 
16 T. Cook, J.M. Schwartz. Archives, records, and power: From (postmodern) theory to 

(archival) performance, Archival Science 2: 1–19, 2002, p173. https://link.springer.
com/article/10.1007/BF02435620 Lest 14.11.2021.

17 Kolsrud 2001; 2004; 2008, og 2012.
18 Kolsrud (2001): Innledning. 
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Utvalget ville at faget skulle få hva det trengte (vår utheving) og ville 
samtidig utfordre det vitenskapelige personalet i Arkivverket til å løse 
oppgaven. I et lengre perspektiv vil en slik framstilling bli et viktig 
fundament for et forskningsrettet arkivfag.»19 

I forordet til Kolsrud ble imidlertid ikke arkivfagsstudentene framstilt 
som en målgruppe. I den første av Kolsruds bøker (om tida 1814 til 
1940) noterte riksarkivar John Herstad bare at målet var «... å forstå 
administrasjonsorganene som arkivskapere» og at boka «… gir økt 
innsikt i den norske sentraladministrasjonens historie».20 I den neste 
(1940-1945) het det at «Brukerne av okkupasjonstidens arkiver har 
med dette fått et utmerket hjelpemiddel til å orientere seg om de 
administrative forholdene og til å vurdere arkivene i sin rette kon-
tekst.» Kolsrud selv viste imidlertid til arkivstudiet i innledningene til 
disse to første av de fire bøkene; deretter var det slutt også for ham.21

Nå var selve oppmerksomheten om arkivenes oppkomst i det som 
faktisk ble skrevet, også betydelig nedtonet i Kolsruds bøker. Der 
Nakken trofast mot oppdraget og arkivfagsstudentene hadde knyttet 
historien om arkivenes oppkomst til den administrasjonshistoriske 
framstillingen i bokas enkelte kapitler, var inntrykket langt svakere 
for Kolsruds vedkommende. Fokuset på arkivdanningen var nær 
fraværende i Kolsruds første bok (for perioden 1814-1940). I den 
neste (1940-1945) utgjorde de et samlekapittel på 40 s. av bokas 400 
s., og de var bygd på tekster fra to tidligere publiserte arbeider med 
mer depotperspektiv enn dokumentasjonsforvaltnings- og «arkivenes 
oppkomst»-perspektiv. I den følgende boka (1945-2005) utgjorde de 
et sammendragskapittel på 13 av i alt ca. 450 sider, og i den siste 

19 Nakken 2000.
20 Rikarkivarens forord, Kolsrud 2001: 11.
21 Rikarkivarens forord, Kolsrud 2004: 13.
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(norske direktorater på 1800-tallet) var temaet arkivenes oppkomst 
knapt berørt. Mest bemerkelsesverdig er det likevel at oppmerksom-
heten om hvilke enkeltkontorer, store som små, som blir etablert når 
og hvor i departementene, vedvarer i boka om tiden 1945-2005 også 
etter 1960-tallet, da forvaltningen gikk over til sentraliserte avdelings-
arkiver. Kolsrud skrev altså primært kontorhistorie i de femten årene 
han holdt på med dette prosjektet, ikke arkivhistorie. Han uttrykte 
det selv også slik i 2008: 

«Ved å forklare hvorfor disse departementene, avdelingene eller kon-
torene har oppstått, endret seg eller blitt avviklet, bidrar man samti-
dig til å forklare hvorfor arkivene er blitt som de er blitt. Kunnskap i 
administrasjonshistorie må ses på som en helt grunnleggende del av 
arkivarenes og arkivfagstudentenes faglige ballast. […] Å sette i gang 
et såpass omfattende prosjekt utelukkende med tanke på de tross alt 
fåtallige arkivfagstudentene føltes likevel ikke helt bekvemt. Det var 
fra starten av også en ambisjon om at framstillingen skulle kunne 
brukes av andre – av mine kolleger i deres daglige arbeid med arki-
vene, og av forskerne og arkivbrukere i det hele […] Én ambisjon har 
jeg måttet renonsere på. Jeg hadde en tanke om at beskrivelsen av 
det enkelte administrasjonsorgan skulle ledsages av en omtale av det 
kildemateriale det hadde etterlatt seg i form av arkiver. Men jeg innså 
snart at det ville bli for overveldende – både arbeidsmessig og ikke 
minst volummessig. Bøkene ville svulmet voldsomt opp. Dessuten 
innså jeg at jo nærmere man kommer opp mot vår tid, jo vanskeligere 
blir det å vinne tilstrekkelig oversikt over arkivsituasjonen. Derfor vil 
en bare finne sporadiske konkrete omtaler av arkivene, og færre i det 
siste bindet enn i de to foregående.»22 

22 Kolsrud 2008: 2.
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Etter hvert som Kolsruds kompilatoriske kontorsamling gjennom 
drøyt femten år nedfelte seg i fire bind, som i all sin monumentali-
tet mer var å ligne med kontorleksikon enn generiske framstillinger 
av utviklingen i norsk sentralstatlig dokumentasjonsforvaltning, ble 
det også klart at arkivfagsstudentene og deres lærere i stor grad var 
overlatt til seg selv og til forfattere fra andre samfunnsvitenskaper enn 
historie. Bøkene i serien var først og fremst uttrykk for at administra-
sjonshistorie fortsatt var den sentrale arkivvitenskapelige forsknings-
arena for ledelsen i Arkivverket. Innholdet i de fire siste bøkene viser 
med tydelighet at det var kontorene i seg selv og ikke arkivene som 
ble skapt med dem, som var den primære interesse i arbeidene. Det 
er nok slik at både forfatter Kolsrud og hans riksarkivarer oppfattet at 
Kolsruds bøker ville kunne inngå i og bli viktige i den videre arkivfag-
lige forskningen, slik Herstad også hadde beskrevet det. Men utfor-
dringen var kanskje at det arkivfaget de talte om og som de mente 
Kolsruds administrasjonshistoriske forskning ville støtte oppunder, 
var et annet, mer statisk og alderdommelig fag enn det arkivfaget som 
det faktisk ble undervist i både ved Universitetet i Oslo og andre ste-
der etter den norske studiereformen i 2003.

Teori – praksis
De større diskusjonene, som igjen bidro til arkivfagets transformering 
til arkivvitenskap, var knyttet til grunnleggende spørsmål. Det dreide 
seg om postmoderne forståelser, nye digitale arbeidsformer og konse-
kvenser for arkiv og dokumentasjon, et nytt syn på arkivbeskrivelse 
og ny teori om bevaringsverdivurdering av arkiv. Med andre ord: hva 
skal bevares for evigheten og hvem skal fatte beslutningen? Her ble 
også en gammel debatt om forholdet mellom teori og praksis i arkiv-
vitenskapen vekket til live. Det var blant annet spørsmål om hvilken 
nytte vi har av teori, og hvordan vi kan sette teorien ut i livet.
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Spørsmålet om forholdet mellom teori og praksis i arkivvitenskapen 
har mange valører. Diskusjonen var nok mer hørbar i utlandet enn i 
Norge, selv om også representanter fra norske arkivarmiljøer deltok 
aktivt i internasjonale fora hvor også slike og beslektede spørsmål ble 
diskutert. 

Rolige kompromisser om at arkivfaget var «vitenskapelig basert» og at 
«arkivteorien var nyttig for prinsipielle avveininger», kom til uttrykk 
også i norske etablerte arkivmiljøer og sammenhenger, men kunne 
nok også forstås som uforpliktende og noe uambisiøse.

Et samlet forsøk på å løfte blikket gjennom en bredere arkivteore-
tisk tilnærming kom med Jørgen Marthinsens bok Arkivteori i 2012. 
Boka har både et empirisk deskriptivt element og et normativt, og 
det normative innslaget bikker tidvis over til det doktrinære, som om 
ikke annet så i deler er preget av en ahistorisk tilnærming. Et eksem-
pel på dette kan være det Marthinsen skriver om pertinensprinsippet: 
«Pertinensprinsippet sprang ut av en samfunnsmessig og forsknings-
messig ‘moteretning’ – tanken om at all kunnskap og vitenskap hørte 
hjemme innenfor et universelt klassifikasjonssystem. Det var et prin-
sipp som ble påtvunget arkivfaget utenifra. Erfaringene herfra kan 
virke som vaksine mot falske profeter og deres vranglære i vår tid. 
Arkivfaget må voktes kontinuerlig for å hindre at man innfører over-
ordnede eller tilsynelatende overordnede, men arkivfiendtlige løsnin-
ger, redskaper og systemer utenfra.»23 Metaforer som «de falske pro-
feter» og «vranglære» hadde Marthinsen hatt i bruk siden 1990-årene 
knyttet til undervisning og forelesninger om «allment arkivskjema» 
og behovet for å ordne og bevare arkivdokumenter etter deres indre 
sammenheng.24

23 Marthinsen 2012: 36 f.
24 Marthinsen 1997: 6.
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Marthinsen beskrev altså her pertinensprinsippet knyttet som det 
var til opplysningstidens vitenskapelige kunnskapsregime – preget av 
hierarkiske taksonomier og påtvunget det ahistoriske arkivfaget. En 
praksis som var objektivt uriktig i forhold til det sanne og riktige. 
Den grunnleggende forestillingen i boken fremstår dermed som om 
arkivteori og praksis er laminert på en slik måte at det er mulig, men 
strengt tatt ikke ønskelig å skille dem fra hverandre. Teori og praksis 
påvirker hverandre gjensidig. Teorien har et rent nytteaspekt som er 
begrunnet i praksisen: praktiske problemer som oppstår, krever utfor-
ming av bedre og mer presis teori.25

En vending tilsynelatende uten virkning 
I løpet av 1980- og 90-tallet kom postmodernismen for alvor til 
Norge. Begrepet postmodernisme kan være vanskelig å få tak på. Fel-
les for det tankegodset som inngår i begrepet, er/var en kritisk utfors-
kning av opplysningstidens tiltro til fornuft, sannhet og fremskritt. 
I stedet ble søkelys satt på at kunnskap og sannhet var relative eller 
konstruerte størrelser, formet av sosiale prosesser og maktforhold.26 
Internasjonalt kom det postmoderne tankegodset til å bidra til at det 
ble etablert nye, og, vil mange etter hvert mene, fruktbare arkivfaglige 
perspektiver. Her hjemme holdt imidlertid augurene stand, jf. Ole 
Kolsruds artikkel i Arkivposten nr. 1 1997 «Betraktninger omkring 
Terry Cooks innlegg på ICA-kongressen i Beijing i 1996». I sin 
fremstilling er Kolsrud gjennomgående skeptisk avvisende til det 
postmoderne tankegodset Cooks bringer til torgs. Han skriver bl.a. 
«Det virker nesten som postmodernistene – og Cook med dem – aldri 
har hørt om historikernes gode gamle kildekritikk. Jeg får dessuten 

25 Jf. Berg 2016. 
26 https://psykologtidsskriftet.no/anmeldt/2016/11/postmodernisme-pa-norsk Lest 

19.11.2021.
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følelsen av at Cooks holdning fører i retning av at arkivarene skal 
foreta den kildekritikk som tradisjonelt har vært historiegranskernes 
oppgave». Diskusjonen om det postmoderne tankegodset gikk på 
denne tiden høyt også i historiefaglige miljøer. Kolsrud kunne derfor 
i sin skepsis til den postmoderne tilnærmingen støtte seg på sentrale 
historikere som Ottar Dahl (1924-2011), Knut Kjeldstadli og Kåre 
Tønnesson (1926-2019). Men, skriver Kolsrud avslutningsvis, før 
han oppfordrer sine lesere til å gå løs på Cooks artikkel selv: «Noe har 
jeg antakelig ikke forstått i det hele tatt, noe har jeg kanskje misfor-
stått. Men noe har jeg forstått.» Det han da bl.a. sikter til, er at Cook 
og postmodernistene hevdet at objektivitetskriteriet må forkastes, 
at objektivitet ikke fins hverken i arkivene eller hos arkivarene og at 
objektivitet ikke en engang et ideal å strebe etter. 

I den utstrekning det postmoderne tankegodset etter dette slo inn 
i det hjemlige arkivmiljøet, var det derfor i randsonen som omgav 
det toneangivende fagmiljøet i Arkivverket og kanskje da helst hos 
enkelte yngre primært engasjert i arbeide med kommunearkivene. I 
første rekke blant disse var vel mangeårig leder av IKA Hordaland 
(1987-2002) Gudmund Valderhaug som ikke var kjent for å sette sitt 
lys under en skjeppe og som følgelig yppet til debatt. I 2011 utgav han 
«Fotnote eller tekst: Arkiv og arkivarar i det 21 hundreåret» I bokas 
vaskeseddel heter det: «Formålet med boka er å stimulera til debatt 
om dei teoretiske og metodologiske føresetnadene for arkivarbeid i 
vid forstand. Forfattaren er sterkt påverka av den samfunnsorienterte 
og maktkritiske arkivfaglege diskursen som oppstod på 1990-talet.» 
En som fulgte opp den maktkritiske diskursen var Harald Lindbach, 
rådgiver i IKA Troms 1989-2009. I 2004 holdt han for eksempel 
et innlegg på Kommunearkivkonferansen i Balestrand, gjengitt i 
Arkheion nr. 2 2004. Her refererer han med den største selvfølgelig-
het til Jean-Francois Lyotard og Tom S. Nesmith m.fl. Dette gjør han 
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på en slik måte at en må kunne anta at forsamlingen var familiær med 
de postmoderne arkivvitenskapelige tilnærmingene. I sitt innlegg sa 
Lindbach bl.a. «Som arkivarer er vi uløselig knyttet til beslutningsta-
gerne. Vi er deres håndlangere og deres redskaper. Vår yrkesgruppe 
og våre institusjoner har primært oppstått ut fra behov hos beslut-
ningstagerne. Det er dermed ikke hvilken som helst type informasjon 
som finnes i våre arkiver. Våre arkiver består først og fremst av infor-
masjon som er samlet inn som et ledd i beslutningstagelsesprosesser. 
Den informasjonen vi har i våre arkiver er legitim informasjon, legi-
timert gjennom en prosess der innsamling av visse typer informasjon 
svarer til visse behov hos beslutningstagerne, disse behovene er igjen 
legitimert gjennom lovgivning eller gjennom anerkjente normer».

Etter hvert som arkivsektoren har gjennomgått et generasjonsskifte 
og nye politiske signaler har sett dagens lys, har det imidlertid vist 
seg at innflytelsen fra postmoderne arkivvitenskapelige tanker i ikke 
ubetydelig grad har seget inn og blitt premissgivende for deler av den 
faglige diskursen uten at det dermed eksplisitt forstås eller omtales 
som nettopp det. Selv en av de sentrale aktørene i det den opphetede 
sannhetsdebatten som raste i det historiefaglige miljøet rundt millen-
niumskiftet, Tor Egil Førland, forsøkt 20 år etter å «pytte» det hele 
ned ved å si at han overreagerte.27

Samfunnsperspektivet
Med St. meld. 22 (1999–2000) Kjelder til kunnskap og oppleving 
dukket behovet for å se og forstå arkivenes samfunnsrolle som politisk 
signal. Begrepet ble ikke i bruk i meldingen, men den inneholder 
likevel viktige formuleringer om samfunnets forventning til insti-

27 Førland 2019. Lest 18.02.2022 
https://www.fortid.no/artikler/2019/sannhetsdebatten-pytt.html 
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tusjonene, særlig forventningen om mer aktivt formidlingsarbeid.28 
Disse signalene ble forsterket gjennom St. meld. 48 (2002–2003) 
Kulturpolitikk fram mot 2014. Arkivmeldingen, Meld. St. 7 (2012-
2013) Arkiv, som kom ca. 10 år senere, kan ses på to måter, enten 
som en videreføring av disse tankene, eller som et hvileskjær med 
bakgrunn i et noe beskjedent ambisjonsnivå. Det var også den første 
stortingsmeldingen som var dedikert til arkivområdet alene. 

Med NOU 2019: 9; Fra kalveskinn til datasjø slo begrepet samfunns-
dokumentasjon for alvor inn i norsk arkivpolitikk etter et flerårig 
utredningsarbeid tidligere i tiåret. Begrepet samfunnsdokumentasjon 
brukes positivt 37 ganger i utredningen. I avsnittet om Privatarkivene 
heter det for eksempel: «Det er et sentralt mål å sikre en slik bredde 
av samfunnsdokumentasjon at det skal være mulig for ettertiden å 
forstå hele samfunnet, ikke bare offentlig sektor.» Arkivene tillegges 
nå eksplisitt en langt bredere rolle enn å fungere som historiefors-
kningens kilder, de har også fått en demokratilegitimerende funk-
sjon.29 En slik tilnærming aktualiserer nye typer spørsmål som hva 
er arkivets samfunnsfunksjon, hvem har brukt og bruker arkivene, 
arkivenes historie etc. 

Diskusjonen om hvilken rolle arkivinstitusjonene har spilt og bør 
spille i samfunnet, er altså relativt ny i norsk sammenheng. Denne 
diskusjonen faller da også utenom det som fram til 2000-årene og i 
økende grad senere var den autoriserte og etablerte fagligteoretiske 
tilnærmingen innen feltet selv. Denne typen tilnærming aktualiseres 
ikke minst av en tiltagende forståelse av at de som arbeider med arkiv 
har betydelig makt. De gjør valg og utvalg med stor betydning for 

28 Gausdal 2017: 14 ff. Jf. Gausdal: Arkivenes samfunnsrolle, 22. mars 2018.  
https://www.historieblogg.no/?p=3814. Lest 21.11.2021. 

29 Jf. Jenssen & Soknes 2021: Bl.a. s. 152 ff.
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hva fremtiden kan få vite om fortiden, og de har en vesentlig rolle i å 
bestemme hva som skal bli definert som kulturarv.

Postmodernisme
Hvordan skal vi forstå forskjellen på en eventuell «norsk arkivteo-
retisk posisjon» og de nye politisk etablerte kravene som ble stilt til 
arkivarbeidere og institusjoner? Her kan det være hjelp å hente fra vårt 
naboland Sverige og fra en artikkel publisert av Berndt Fredriksson i 
Archival Science 2003, «Postmodernistic Archival Science – Rethin-
king the Methodology of a science». 

Fredriksson var sentralt plassert i det svenske arkivlandskapet - arkivar 
i det svenske utenriksdepartement, og emnesansvarlig og professor 
i arkivvetenskap ved Stockholms universitet. Han var noenlunde 
jevnaldrende med flere av arkivunderviserne og lederne i det norske 
arkivverket som den kommende riksarkivar Ivar Fonnes og Jørgen H. 
Marthinsen, og han vil formodentlig ha kjent dem begge fra nordisk 
og internasjonalt arkivsamararbeid.

Fredriksson synes å innta en mellomposisjon mellom tradisjonelle og 
postmoderne synsmåter, og kanskje nærmere de første enn de siste. 
Han erkjente postmodernismens påvirkning av arkivvitenskapen, 
ønsket selv å diskutere dette innslaget og etterlyste metodeutvikling 
bedre tilpasset postmoderne perspektiver. Først og fremst represente-
rer postmodernismen for Fredriksson økt vekt på flerveis samfunns-
perspektiv i arkivforskningen. Utviklingen av vitenskapelig metode 
innen arkivvitenskapen måtte baseres på en postmoderne tilnærming, 
der arkiv og arkivvitenskap blir sett i lys av det omkringliggende sam-
funnet og vice versa.30 
30 Fredriksson 2003:177.
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For å kunne si noe om de vitenskapelige metodene til disiplinen, 
var det igjen nødvendig å ta utgangspunkt i og spesifisere de ulike 
områdene og underområdene innen arkivvitenskapen, og så si noe 
presist om hva slags metoder som er anvendelige for hvert område. 
Fredriksson så selv arkivvitenskapen som delt i et empirisk og et nor-
mativt område, med hver sin metodologi. Til den empiriske arkivvi-
tenskapen lå temaer og underområder som samfunn og arkiv, arkiv-
rett, arkivaryrket, bruk av arkiv, evaluering av implementering av 
nye metoder. I det normative området lå arkivteori, arkivdanning, 
bevaringsvurdering, ordning og beskrivelse og tilgjengeliggjøring av 
arkivdokumenter.

Fredrikssons posisjon har en mer tradisjonell kunnskapsplattform enn 
den rent postmoderne med det tydelige skillet mellom (forsknings)teori 
og praktisk erfaring fundert på en oppfatning om at disse feltene hører 
hjemme og bør problematiseres i ulike sammenhenger. Det samme 
gjelder den hierarkiske inndelingen av arkivvitenskapen i hovedområ-
der som normativ og empirisk arkivvitenskap. Dette var noe av den 
samme tilnærmingen som gjennomgående dominerte og til dels fort-
satt dominerer i Norge, inklusive de tre håndbøkene vi har omtalt over. 

Likevel er det postmoderne innslaget hos Fredriksson godt synlig 
gjennom det videre samfunnsperspektivet han anvender og som pre-
ger gamle og etablerer nye forskningsområder. Dette gjelder blant 
annet toveis-perspektivet på arkivarenes yrkesutøvelse, og det gjelder 
den komparative forskning blant annet innenfor arkivetnologi. Vi 
diskuterer dette siste elementet i det videre. 

Fredriksson påpeker at professor (og nå emeritus) i arkivistikk ved Uni-
versitetet i Amsterdam, Eric Ketelaar, har etterlyst forskning innen det 
han kaller komparativ arkivvitenskap og arkivetnologi, arkivvitenskap 
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som dreies mot kultur og organisasjon. Noen år før Fredriksson utga 
arbeidet sitt, hadde Ketelaar diskutert arkiv og arkivforskning kompa-
rativt i lys av arbeidene til den nederlandske antropologen professor 
Geert Hofstedes klassifisering av land etter kulturelle forskjeller. Disse 
forskjellene, hevdet Ketelaar, hadde også konsekvenser for forståelsen 
av forskjeller innen arkiv og arkivforskning: «What makes understan-
ding so difficult – within Europe and among non-Europeans – is not 
so much the differences in language, but the differences in culture. 
[...] The differences in archival systems have to be seen against the 
background of cultural differences, differences with respect to power 
distance, individualism, and uncertainty avoidance.»31 

Ketelaar viser så igjen til David Bearman som nettopp har diskutert 
Hofstedes studier i organisasjonskultur i artikkelen «Diplomatics, 
Weberian Bureaucracy, and the Management of Electronic Records 
in Europe and America». Mønsteret som framkommer av Hofst-
edes studier, består av «three different approaches to documentation 
rather than a simple Europe/America dichotomy. The location of 
the fracture lines is consistent with the differences in archival prac-
tices between Germanic and Romance Europe identified by (Michel) 
Duchein [1926-2021]. In addition, it predicts that we should find 
commonalties between Anglo, Scandinavian, and Dutch practices.»32 

Aktuelle forskningstemaer innenfor komparativ arkivvitenskap er 
dermed å skjelne og forklare forskjeller blant annet mellom land og 
kulturer ut fra den juridiske og administrative struktur i hvert land. 
Riksarkivenes/nasjonalarkivenes oppgaver er av spesiell interesse i 
disse undersøkelsene.33 Fredriksson påpeker så at det også er store 

31 Ketelaar 2003: 145.
32 Bearman 1994: 269 ff. Jf. Düchein 1992: 15.
33 Fredriksson 2003:185 ff.
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forskjeller mellom ulike sektorer i det enkelte land, og flere «diskur-
sive felt» (Fredrikssons begrep) som åpner for at avgrensede analyser 
av arkivsamfunnet eksisterer også i det enkelte land. Det er fortsatt 
generelle forskjeller mellom land, men det er likevel, hevder Fredriks-
son, et mer fruktbart og til og med nødvendig perspektiv som gjør det 
mulig å skjelne mellom forskjeller i arkivlandskapene i hvert land. Et 
eksempel er åpenhetsprinsippet i svensk dokumentasjonsforvaltning, 
innført i 1766. Det holdes rimeligvis gjerne fram som eksempel på 
svensk arkivpolitikk og som karakteristisk trekk for svenske arkiver. 
Men det gjelder kun for offentlig sektor i Sverige; bedriftsarkivene 
er ikke åpne. Og hemmelighold over åpenhet rår til og med i noen 
statlige etater. 

Essensen blir for Fredriksson at forskningen bør ta sikte på å identi-
fisere ulike diskursive felt, etablere grupper av arkivskapere og arkiv-
institusjoner og sammenligne de ulike feltene i hvert land og samme 
type felt i forskjellige land. Fredriksson går selv så videre i artikkelen 
med å analysere dokumentasjonsforvaltningen i det svenske utenriks-
departementet etter disse linjene.34 

I en norsk NTNU-sammenheng utgjør tankegodset fra Hofstede, slik 
det er tolket av Ketelaar og Fredriksson, viktige bestanddeler i master-
studiet i arkiv og dokumentasjonsforvaltning; her igjen særlig i emnet 
etikk for dokumentasjonsforvaltning.35 Grunnlaget er nettopp synet 
for kulturforskjeller som går på tvers av både sektorer og landegrenser, 
og en erkjennelse av behovet for å utvikle og vedlikeholde både for-
skerkompetanse og «reflekterte dokumentasjonsforvaltere» som evner 
å stå i spagaten mellom det pragmatiske og det etiske.36

34 Fredriksson 2003: 188 ff.
35 https://www.ntnu.no/studier/emner/DOK3004#tab=omEmnet lest 1.1.2022
36 Jenssen & Soknes 2020: 161 f.
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Avslutning: Osmosen
Arkivunderviser og førstearkivar i Riksarkivet Jørgen Marthinsen 
beskrev ved en anledning kunnskapsoverføringen og læringen i Arkiv-
verket av «en lang rekke svært viktige forhold innenfor arkivsektoren» 
som «en slags osmose» av kunnskaper som bare ble overtatt fra eldre 
kolleger i Riksarkivet. Det hadde blant annet medvirket til et vanske-
lig og tidvis ikke-eksisterende samarbeidsforhold ute i felt. […] Vi 
hadde heller ikke selv tenkt gjennom vårt eget arkivfaglige fundament 
[…] (og) vi så ikke helt behovet for å presentere […] det som vi 
mente var helt opplagt.»37 

Proveniensprinsippet snakket ikke Marthinsen om til noen utenfor 
arkivverdenen før han ble bedt om å holde et foredrag om lokalhisto-
riske samlinger for lokalhistorikere i 1974: «Da satte jeg meg ned og 
leste det jeg fant om proveniensprinsippet og begrunnelser for dette 
prinsippet i nyere arkivfaglig litteratur. Jeg fant lite eller intet. Så måtte 
jeg tenke gjennom det jeg hadde snappet opp i løpet av mine første 
år i Riksarkivet av råd og erfaringer og laget deretter en kort framstil-
ling av begrunnelser. […] Etter at det hele var trykt og utgitt, følte 
jeg meg fortsatt litt dum – hadde jeg oversett en tidligere publisert 
nordisk begrunnelse for proveniensprinsippet fra vår tid? Jeg ble først 
beroliget da det kom en anmeldelse av seminarrapporten. Her heter 
det bl.a.:’Tilmed rummer dette avsnit noget så sjældent som en klart 
formuleret og mere detailleret drøftelse af mulige fremgangsmåder og 
af problemer ved anvendelsen av proveniensprincippet i lokalhistori-
ske arkiver.’ Med en slik uttalelse fra en dansk kollega falt jeg helt til ro 
[…] Beklageligvis falt jeg så mye til ro når det gjaldt proveniensprin-
sippet at jeg unnlot å følge opp min lite sofistikerte begrunnelse for 
dette prinsippet. […] denne viktige fagsektoren lå langt på vei brakk i 
hvert fall i ti år etterpå – i Norge så vel som i flere andre land.»
37 Marthinsen 1997: 9.
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Svein får en karriere (II)
I løpet av de første årene som arkivar ved Statsarkivet i Trondheim ble 
jeg gradvis sosialisert inn i den etablerte arkivarrollen der, og jeg stilte 
få eller ingen spørsmål. Jeg fikk forståelsen av at arkivarbeidet primært 
var en praktisk relatert virksomhet hvor man ordnet arkiver, katalogi-
serte, møtte publikum på lesesalen og etter hvert utførte noe saksbe-
handling. Forståelsen som rådet var preget av et innenfra perspektiv 
hvor arkiv som fenomen langt på vei var forklart og forstått en gang 
for alle. Den arkivforståelsen og den tilnærmingen arbeidet bygget på, 
ga i realiteten lite rom for teoretisk nysgjerrighet og eller refleksjon. 
I den utstrekning det forgikk arkivfaglig teoretisk refleksjon, var det 
forbeholdt fjerne «eksperter» – en form for elite – i Riksarkivet. I den 
utstrekning noen syslet med noe som kunne minne om teoretiske 
arkivfaglig tilnærming på Statsarkivet, var det de som arbeidet med 
arkivnøkler og kassasjonsspørsmål i kommunesektoren. Man trengte 
i realiteten i det daglige få om noen teoretiske kunnskaper. 

Det arkivfaget jeg møtte var ennå dominert av historiefaglige til-
nærminger, og alle faglige ansatte var da også utdannet som histori-
kere. Jeg lærte at arkivene var historiske kilder og at arkivfaget var en 
historiefaglig hjelpedisiplin – noe som for så vidt ikke var vanskelig 
å forstå for en som selv var utdannet historiker. Det var også slik at 
de arkivarene som jeg lærte å kjenne, primært hadde en historiefaglig 
identitet, de forsto seg selv primært som historikere eller i beste fall 
som historikerarkivarer. 

Arkivene vi arbeidet med, ble skapt i en «naturlig», nærmest «orga-
nisk prosess» som speilte forvaltningens arbeidsform. Depotarkiva-
rens oppgave var i den utstrekning det var oppstått uorden i den opp-
rinnelige orden, å gjenopprette denne, beskrive det avleverte arkivet 
i samsvar med denne «naturlege» organisk skapte strukturen og å 
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katalogisere det med sikte på tilgjengeliggjøring. I denne konteksten 
ble det å utrede det aktuelle embetets administrasjonshistoriske utvik-
ling betegnet som «forskningsdelen» i prosessen. Dernest var arkiva-
rens oppgave å beskytte og bevare arkivet intakt, i urørt skikk slik at 
det kunne utnyttes som autoritativ historiefaglig kilder – primært av 
historikerne. 

Det var først langt senere, etter at jeg hadde sluttet i Arkivverket og 
beskjeftiget meg med helt andre typer studier – (Sveins doktorgradsa-
beid) – at jeg selv begynte å reflektere over de «sannhetene» jeg hadde 
annammet som arkivar. Det var først i arbeidet med å etablere Arkiv-
utdanning ved NTNU og etter hvert i møte med LCJ at jeg kom til å 
innse at dette var langt mer komplekst enn jeg i sin tid hadde innsett. 
Spørsmål som da etter hvert dukket opp, var: Hva er konsekvensen av 
den historiefaglige dominansen over arkivfaget? Er det virkelig slik at 
proveniensprinsippet har evig gyldighet eller er dets gyldighet histo-
risk betinget? I så fall kan pertinensprinsippet ha vært gyldig innen-
for et annet vitenskapssystem – paradigme. Er arkivene i magasinene 
utelukkende historiske kilder og ikke noe annet og i hvilken forstand 
er de i så fall det? Hva har arkivene vært brukt til – bare historiske 
studier? Svaret på det siste spørsmålet er i hvert fall – langt ifra. 

Påfallende, sett i ettertid for denne tilnærmingen eller sosialiseringen 
jeg gjennomgikk som nyansatt arkivar, var fravær av så å si et hvert 
forsøk på å historisere og situere arkivene og arkivarbeidet. Arkiv var 
arkiv og hadde vært arkiv og skulle bestå som arkiv. Og arkivaren var 
en nøytral vokter av arkivene som historikerne benyttet som kilder. 
Prinsippene for arbeid med arkivene var den gang ennå rent prak-
tiske, avklarte og ansett som verdinøytrale. 
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Etterord
Vi er altså tilbake i jakten på et paradigmeskifte i norsk arkivvi-
tenskap.38 Det store skiftet denne gang; mellom inkommensurable 
paradigmer, skillet som markerer et enten eller, og der det er umulig 
å arbeide meningsfullt på begge sidene på samme tid. Eksempelet er 
aristotelisk vs newtoniansk bevegelseslære eller fysikk.

Foranledningen for utviklingen av fysikeren og vitenskapsfilosofen 
Thomas Kuhns (1922-1996) oppfatning om vitenskapelige revolu-
sjoner gjennom paradigmeskifter tilskrev han selv sin såkalte Aristo-
teles-opplevelse i 1947. Han hadde da fått i oppdrag fra Harvard Uni-
versity-president James Bryant Conant (1893-1978) å undervise eller 
assistere i et forskningsprosjekt i fysikk. Kuhn blir sittende å tenke 
på den greske filosofen Aristoteles’ (384–322 f.Kr.) lære om fysikk. 
Den var bygd på en verdensoppfatning som ble utdatert, og erstattet 
med Isac Newtons (1642/1643-1726/1727) bevegelseslære to tusen 
år senere. 

Kuhn fikk da han satt og tenkte en opplevelse av at Aristoteles ikke 
hadde misforstått noe, at hans lære var fullkomment logisk, men sna-
rere at forutsetningene som læren var bygd på, var feil. Kuhns for-
mative «Aristoteles-erfaring» fikk form av en plutselig erkjennelse av 
at tilsynelatende utdaterte vitenskapelige tekster og ideer kan være 
fornuftige og intelligente når de blir forstått ut fra sin eget logiske 
sammenheng og sin egen bakgrunn. 

Vi har lest oss igjennom og kommentert noen av de viktigste arbeidene 
i litteraturen fra Arkivverkets stjernelag av forfatter- og arkivarforskere 
– forskningsbasert administrasjons- eller kontorhistorie, arkivbeskri-
velse og arkivteori. Det var de autoritative tekstene, utgitt så langt fram 
38 Jf. Jenssen & Carstens 2020: 220 ff.
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i tid som til 2012; Kolsruds kontorhistoriske arbeid som ledet fram 
til historien om norske direktorater på 1800-tallet, og Marthinsens 
velorienterte og brede arkivteori var blant dem. De er logiske arbeid. 
Vi forstår dem og synene og påstandene de formidler. Forfatterne har 
også mye rett i det de skriver. Men likevel er arbeidene «feil». Arkivene 
som beskrives, i den grad de tas inn i fortellingene i det hele, er sta-
tiske; og forholdet mellom samfunn og arkiv er ofte endimensjonalt.

Innlegget som denne artikkelen er basert på, ble holdt på seminar i 
Arkivarforeningen i september 2021. Svein, som ble værende igjen på 
seminaret etter vårt felles innlegg, mottok også en del kommentarer 
fra tidligere kolleger som uttrykte skepsis til å gjøre bruk av uten-
landsk teori, og vel særlig amerikansk postmoderne tankegods, i nor-
ske settinger. Svein fikk da noe av den samme fornemmelsen der, på 
seminar på et hotell i Oslo 2021, som han fikk i Trondheim på Stats-
arkivet i 1988. Det var fornemmelsen av at tida står stille, i hvert fall 
i det norske Arkivverket. 

Men tida står ikke stille.

Det har skjedd et paradigmeskifte. Og Arkivverkets ledelse fram til 
2014 tok dessverre ikke del i det.
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FAGFELLEVURDERT 
ARTIKKEL

Sammendrag
Denne artikkelen handler om hvordan arkivformidling har blitt dis-
kutert i Norge. Først tegner jeg opp et bakteppe med sentrale trekk i 
engelskspråklige debatter om arkivinstitusjonenes publikumsrelasjo-
ner. Dernest argumenterer jeg for at det parallelt eksisterte minst to 
formidlingsbegreper i den norske arkivdebatten. Videre argumenterer 
jeg for at ett av disse sto sterkt fram til om lag 2016, mens et bredere 
syn har vært mer framtredende de siste årene. Til slutt foreslår jeg 
noen årsaker til denne endringen. Teknologiske endringer og politiske 
krav er viktige, men endringene virker også i samspill med arkivfaglig 
utvikling. 

Innledning
Rundt årtusenskiftet fikk en ny oppgave for arkivinstitusjonene gjen-
nomslag. Arkivinstitusjonene skulle ikke bare gjøre arkivene tilgjen-
gelige for publikum, de skulle også drive «aktiv formidling». Denne 
artikkelen handler om hvordan arkivformidling har blitt konseptu-
alisert i Norge fra årtusenskiftet til idag. Det handler i mindre grad 
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om hvordan formidlingen har blitt praktisert. Artikkelen er basert på 
et innlegg holdt på Arkivarforeningens «vårkonferanse» høsten 2021 

Aller først ser jeg på noen trekk i engelskspråklig debatt om arkivinsti-
tusjonenes publikumsrelasjoner i tiårene rundt 2000. Dette blir først 
og fremst et bakteppe for undersøkelsen av den norske settingen, men 
det bidrar også til at den norske debatten kan sees i et nytt lys. 

Dernest tar jeg for meg hvordan arkivformidling har blitt diskutert 
og promotert i Norge siden tidlig på 2000-tallet. Her argumenterer 
jeg for at det eksisterte minst to formidlingsbegreper i den norske 
arkivdebatten: Ett smalt, som definerer formidling i opposisjon til 
tilgjengeliggjøring. Denne posisjonen assosieres gjerne med en ny og 
progressiv tilnærming til arkivenes samfunnsrolle. I Norge er posi-
sjonen dels framført av kulturdepartementet, men kanskje først og 
fremst forbundet med arkivarer fra kommunal sektor og Landslaget 
for lokal- og privatarkiv (LLP). De kanskje tydeligste talspersonene er 
danske, men de erklærer seg inspirert av norske hendelser. 

Et annet og bredere formidlingsbegrep skiller ikke klart mellom for-
midling og tilgjengeliggjøring; de to begrepene er snarere i flukt med 
hverandre. Dette brede formidlingsbegrepet har vært utbredt i Arkiv-
verket (se Lange et al. 2001, Herstad 2002), men det har ikke vært 
enerådende der. Dette synet åpner for, men forlanger ikke hva jeg har 
kalt en «iscenesettelse» av materialet (Bjelland 2013); også det å gi 
enklere tilgang til arkivmateriale sees som formidling. Sammenlignet 
med dem som forfektet det smale formidlingsbegrepet framsto denne 
posisjonen som mer tradisjonell og konservativ.

Videre argumenterer jeg for at ett av disse synene – det smale, som 
skilte tydelig mellom tilgjengeliggjøring og formidling – sto sterkt 



47«AKTIV FORMIDLING» OG «PASSIV TILGJENGELIG GJØRING» 20 ÅR ETTER 

fram til ca. 2016, mens det bredere synet har vært mer framtredende 
de siste årene.

Til slutt foreslår jeg et par årsaker til denne endringen. Én viktig årsak 
er teknologisk utvikling. Digitalisering, som er forenelig med det brede 
formidlingsbegrepet, men som tilhengere av det smale formidlingsbe-
grepet har et mer ambivalent forhold til, forandrer terrenget arkivinsti-
tusjonene tilbyr tjenester i. Den teknologiske endringen må imidlertid 
sees i sammenheng med politiske krav og med arkivfaglige trender.

Glimt fra den engelskspråklige 
formidlingsdiskursen

Arkivinstitusjoner har åpnet seg i flere omganger i historien. Fra om 
lag 1800 ble det etablert Nasjonalarkiv som i hvert fall i prinsippet 
ikke lenger var regentens eiendom, men en ressurs for samfunnet. 
Samtidig betød dette ikke nødvendigvis at arkivene var fritt tilgjen-
gelige. Sperrefrister på mange tiår var utbredt, og tilgang var et pri-
vilegium som kunne innvilges, ikke en rett for historikere og andre 
som ønsket tilgang (Duchein 1983). Eksempelvis skal den danske 
gehejmarkivar Casper Frederik Wegener midt på 1800-tallet ha nek-
tet norske brukere tilgang til arkivene, kanskje i frykt for at de skulle 
gjøre krav på dokumentasjonen (Thomsen 1976). En annen viktig 
åpning av arkivene fant sted på 1960-tallet, da institusjonene begynte 
å vende seg mot samfunnsdokumentasjon og vanlig folks liv (Yakel 
2011). Ifølge MacNeil og Eastwood (2017, s. xi-xii) blir diskusjoner 
om arkiver og arkivinstitusjoner idag ikke lenger primært forankret i 
behovene og interessene til forvaltningsapparat og historisk forskning, 
men handler i økende grad om brede samfunnsmessige verdier som 
rettferdighet, deltakelse, og accountability.
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Tilgang
Dette har også konsekvenser for hvordan institusjonene gir tilgang til 
sitt materiale. Ifølge Mary Jo Pugh (2017) innebærer det å få tilgang 
til materialet å passere over tre terskler:

Den første terskelen handler om juridisk tilgang. Er det rettslige 
grunner til å nekte tilgang? Den andre terskelen handler om fysisk 
tilgang. Finnes materialet overhodet i den depotinstitusjonen som 
mottar forespørselen? Vil materialet ta skade av bruk, eller kan det 
eventuelt gis tilgang til en reproduksjon av materialet, for eksempel 
mikrofilm? Arkivarer som vurderer om det skal gis juridisk og til dels 
også fysisk tilgang, har en vokterrolle – og skal også ha det, selv om 
ordet framstår som gammeldags og avleggs. 

Den tredje terskelen handler om intellektuell tilgang, det vil si det å 
være i stand til å forstå dokumenter og deres kontekst. Tradisjonelt er 
det to måter arkivarer har gitt intellektuell tilgang på: Referanseinter-
vjuet på lesesal og gjennom skriftlige arkivbeskrivelser og andre gjen-
finningsmidler (Pugh 2017). Arkivbeskrivelser fokuserer som regel 
på den arkivskapende konteksten, og på aggregert nivå snarere enn 
på enkeltdokumenter eller emneord (Zhang 2012a). Dette reiser ofte 
utfordringer for brukere, som typisk er interessert i informasjon om 
noe eller noen, ikke informasjon fra en virksomhet (Duff & Johnson 
2003). Dette er en av grunnene til at referanseintervjuet er viktig. 

Tilgang gitt ved hjelp av referanseintervju eller arkivbeskrivelse forut-
setter at folk er kjent med muligheten for og ber om tilgang. Bør arki-
vinstitusjonene gjøre mer? Debatten om samfunnsrelevans og arkiv-
formidling springer ut av amerikanske arkivstemmer fra 1970-tallet, 
og først og fremst 10-15 år senere (McCausland 2017, Bain et al. 
2011). 
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I en survey-undersøkelse utført av Society of American Archivists 
(SAA) i 1976 ble 400 institusjoner bedt om å liste opp alle aktivite-
ter som fremmer økt bevissthet om eller økt bruk av arkiv (Pederson 
1978, s. 161). Bare 90 institusjoner, 23%, responderte; det er nærlig-
gende å anta at formidling ikke var et satsingsområde hos majoriteten 
av de over 300 institusjonene som ikke svarte. Av de 90 responden-
tene rapporterte 28 at de ikke hadde noen slike prosjekter. «Hvordan 
kan vi speile vår tid om vi stenger oss fra storsamfunnet og […] gjør 
få, om noen, forsøk på å opplyse det samfunnet vi hevder å repre-
sentere?» spurte Ann Pederson i en kommentar til surveyen (1978, s. 
161; min oversettelse).

Noen år senere hevdet Elsie Freeman (1984) i det amerikanske nasjo-
nalarkivet at amerikanske arkivinstitusjoners holdning til brukere 
var «impresjonistisk» snarere enn systematisk, og tuftet på en rekke 
feilaktige fordommer: For det første antar arkivinstitusjoner feilaktig 
at akademisk ansatte historikere utgjør hovedvekten av brukerne, til 
tross for at de brukerstudiene som fantes primo 1980-tallet viste at 
faghistorikere bare utgjorde 30-40 % av brukerne. Videre antar insti-
tusjonene at top-down-kataloger uten emne- eller personinnganger er 
brukernes foretrukne søkemidler. På bakgrunn av disse fordommene, 
hevdet Freeman, kan institusjonene opprettholde feilaktige oppfat-
ninger om at de yter adekvate tjenester til brukerne og, følgelig, er 
brukersentrerte organisasjoner.

Canada, 1990
Den canadiske arkivarforeningens årsmøte i 1990 satte søkelys på 
tematikken tilgang og formidling, under betegnelsen «public pro-
gramming». Gabrielle Blais og David Enns (1991) og Timothy Eric-
son (1990) argumenterte for at bruk er det ultimate formålet med 
arkiver, men at institusjonene ikke legger tilstrekkelig vekt på det. 
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Tilgang og bruk krever en del intervensjoner, som bevaring og kas-
sasjon, og ordning og beskrivelse. Over tid, mente Ericson, har 
arkivarprofesjonen gjort disse intervensjonene til mål i seg selv, og 
glemt det egentlige formålet. Blais og Enns istemmer: «Mange av 
gjenfinningsmidlene våre er så komplekse og bruker-uvennlige at 
de er bortimot umulige å bruke uten veiledning fra en profesjonell 
arkivar» (1990, s. 108; min oversettelse). Konsekvensen er at arkivin-
stitusjonene svikter sin samfunnsoppgave. Gjennom å være overvei-
ende material- eller arkivorienterte på bekostning av å orientere seg 
mot brukere, har profesjonen sviktet sitt «constituency» (ibid.), altså 
det samfunnet de jobber i og skal tjene. Derfor må formidling – defi-
nert som aktiviteter som fører til direkte samhandling med publikum 
for å sikre den delaktigheten og støtten som trengs for at institusjonen 
skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag (ibid., s. 103) – anerkjennes 
som en kjernefunksjon på linje med ordning, beskrivelse og bevaring 
og kassasjon.

Mot denne publikumsorienteringen argumenterte Terry Cook (1990) 
og Barbara Craig (1990) for at det å først og fremst legge til rette 
for friksjonsløs bruk kan være å kaste babyen ut med badevannet. Å 
løfte fram interessante, men isolerte dokumenter eller enkeltserier på 
bekostning av et «holistisk» prinsipp begrenser i siste instans annen 
bruk av arkivene. Beskrivelser av enkeltdokumenter uten kontekst 
reduserer verdien for bruk i andre sammenhenger; dermed står arkiv-
institusjonene i fare for å reduseres til «McDonald’s of information» 
(Cook 1990, s. 127). Craigs posisjon er mer nøktern, men ikke min-
dre spissformulert – «our real clients are the records» (1990, s. 141). 
Det er ikke samtidas skattebetalere, men de som er dokumentert arki-
vinstitusjonene skal representere og respektere.
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Arkiv 2.0
Fra 1990 og oppover er det gitt ut en del publikasjoner om formidling 
på spesifikke måter, men lite om formidling generelt (McCausland 
2017). En undersøkelse fra 2004 viste at arkivarene som deltok i snitt 
bare brukte 6,8% av tida si på formidlingsaktiviteter, og bare 9,8% 
av respondentene mente formidling var én av de viktigste oppgavene 
deres (Theimer 2015).

Ca. 2007 sto en ny talsperson for brukerorientering fram – Kate Thei-
mer, som begynte som blogger og snart ble en slags ideolog for aktiv 
formidling (Theimer 2011a, 2011b). Influert av blant annet tidligere 
diskusjoner om arkivinstitusjoners publikumsrelasjoner, agiterte hun 
for et skifte fra archives 1.0 til archives 2.0. Begrepsparet defineres av 
en serie motsetningspar som skal være emblematiske på tradisjonelle 
arkivinstitusjoner på den ene siden, og på en ny retning på den andre. 
Blant annet tenderer arkiv 1.0-institusjoner ifølge Theimer å være luk-
kede, ugjennomtrengelige og tradisjonsbundne institusjoner, mens 
arkiv 2.0 kjennetegnes av å være åpne, transparente og innovative. Og 
mens arkiv 1.0-fagfolkene er teknofobe og inntar en rolle som port-
voktere og autoritetsfigurer, er arkivarene i arkiv 2.0 teknokyndige og 
innstilt på å fasilitere, ikke legge begrensninger på, bruk.

Arkiv 2.0 ble først framsatt som en normativ modell; dels som et pro-
vokativt statement, begrepsparet «gir folk noe å reagere på» (Theimer 
2011a, s. 67; min oversettelse), og dels for å foreslå en videre kurs. Og 
modellen tegner utvilsomt et bilde av klassisk arkivarbeid – arkiv 1.0 
– som utdatert og introvert. Samtidig er det få spor av den arkivori-
enterte bekymringen som Cook og Craig brakte inn i den canadiske 
debatten hos Theimer.
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De nord-amerikanske initiativene fra 1970-, 1980- og det tidlige 
1990-tallet hevdet altså at arkivinstitusjoner sto i fare for å miste sin 
relevans i framtida ved å ikke i tilstrekkelig grad legge til rette for bru-
kere som ikke tenkte som dem selv. Et sentralt poeng blant dem som 
har agitert for «outreach» eller «public programming» (termene bru-
kes omtrent synonymt) har hele tiden vært at sektoren er for arkivori-
entert, det vil si for opptatt av arkivfaglige prinsipper, og for lite ori-
entert mot brukervennlighet. Forskjellene mellom brukerorientering 
og arkivorientering kan oppsummeres i et par spissformuleringer fra 
Jane Zhang (2012b), som oppfatter dette som fagetiske dilemmaer. 
Fra et brukerorientert perspektiv kan det framstå som problematisk 
å gjemme bort innhold som brukere kan ha glede av i en hierarkisk 
struktur som er vanskelig å forstå og orientere seg i. På den annen side 
kan det, fra et arkivorientert perspektiv, være uetisk å løsrive doku-
menter fra sin kontekst for å gjøre dem mer brukervennlige (Zhang 
2012b). 

Ifølge Sigrid McCausland (2017) oppfattes formidling i dag som en 
kjernefunksjon i sektoren, selv om den er mye yngre enn andre kjer-
nefunksjoner. Samtidig forstås formidling veldig åpent; ifølge Thei-
mer (2015) kan alt som har som formål å promotere egen samling, 
og sekundært å øke bevisstheten om arkiv generelt, sortere som for-
midling. 

De norske formidlingsbegrepene
Vi vender til utviklingen i Norge. Arkivlovens formålsparagraf slår 
fast at arkiv skal kunne tilgjengeliggjøres, og forskriftene har regler 
om ordning og listeføring som gjør dette mulig. Formidling av arki-
ver er ikke nevnt i arkivregelverket, men har likevel lenge vært løftet 
fram i arkivpolitikken. 
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Det smale formidlingsbegrepet:
Skillet mellom aktiv formidling og passiv tilgjengeliggjøring ble sann-
synligvis etablert i ABM-meldinga (Kulturdepartementet 1999). Ter-
men «aktiv formidling» forekommer bare fem ganger i meldinga; fire 
ganger om arkiv, én gang om bibliotek. Den blir heller ikke entydig 
definert. Det nærmeste vi kommer en definisjon i ABM-meldinga er 
dette: 

Tilgangsaspektet krev at dei tenestene arkiv, bibliotek og museum 
skal yta, ikkje kan avgrensast berre til passiv tilrettelegging av 
materiale. Ei aktiv formidling der institusjonane på ulike måtar 
oppsøkjer eit publikum, er vel så viktig både i eit demokratiper-
spektiv og i eit allment kulturperspektiv» (Kulturdepartementet 
1999, s. 16). 

Det handler altså om å oppsøke et publikum. Og det kontrasteres til 
«passiv» tilgjengeliggjøring. 

Den aktive formidlinga ble fortolket av Gudmund Valderhaug, i 
egenskap av å lede arkivseksjonen i ABM-utvikling, i et intervju i Bok 
og Bibliotek. Valderhaug mante til en ny selvforståelse der arkivarer 
må forstå seg selv som historiefortellere: «[A]rkiva må bli synlege i 
landskapet. Men dei kan jo ikkje løpe ut på gata og tvinge dokumenta 
på folk. Ved å framstå som historieforteljarar må arkiva vise at det 
finst tusentals historier som ventar på å bli oppdaga. Folk må få lyst til 
å kome og finna dei sjølv. Men då må dei først få vita AT dokumenta 
er der» (Erichsen 2003, utheving i original). 

Valderhaug-intervjuet innledet den norske formidlingsdebatten. 
Riksarkivar John Herstad tok til motmæle både i Bok og bibliotek og 
i et debattinnlegg i Dagbladet. «[Det er ikke] arkivarene som primært 
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skal være historiefortellerne. Vi skal legge forholdene til rette for alle 
dem som vil fortelle historien. Om hver arkivar skulle fortelle og for-
tolke historien på sin måte, ville arkivene lett kunne bli utilgjengelige 
kaos.» (Herstad 2003). Vi skal komme tilbake til Herstad nedenfor. 
Men la det her være sagt at historiefortelling ble forsvart som et mid-
del, men ikke et mål, for flere av formidlingsproponentene. I debat-
ten som fulgte understreket Harald Lindbach (2004, s. 14) at «[d]et 
er ikke historie vi skal formidle, men arkiv. Formidlingen skal være 
vår måte å vise hva arkiv er, hvorfor vi tar vare på arkiv og hva det 
kan brukes til». Og denne formidlingen behøver ikke bare informere; 
den kan også ha et kritisk perspektiv. Flere debattanter legger vekt 
på at offentlige arkiver er skapt for myndighetenes behov, og dermed 
representerer et visst perspektiv. Blant annet er det et mål med for-
midlingen å gi bredere lag av befolkningen forståelse for at arkivene 
preges av makthaveres perspektiver, og at de inneholder skjevheter og 
mangler. Arkivarer er allerede historiefortellere, blant annet gjennom 
bevarings- og kassasjonsvurdering, hevder Gausdal (2004) og Valder-
haug (2004). Selv om det ikke er noen eksplisitte henvisninger, indi-
kerer disse uttalelsene et slektskap med såkalt postmoderne arkivteori 
der arkiver påvirkes av administrative og profesjonelle intervensjoner 
– tidvis betegnet som faglig «storytelling» (se Duff & Harris 2002, 
Schwartz & Cook 2002. Se Valderhaug 2011, kap. 6 for en fyldig 
framstilling av den norske formidlingsdebatten).

Det var likevel ikke i Norge, men i Danmark at det smale formidlings-
begrepet fikk sin tydeligste formulering, av Bente Jensen og Charlotte 
Jensen. Forfatterne viser imidlertid til blant annet ABM-meldingas 
begreper aktiv formidling versus passiv tilgjengeliggjøring og Gud-
mund Valderhaug (Jensen & Jensen 2004), de hevder å representere 
et nordisk perspektiv (Jensen & Jensen 2005), og de har hatt betyde-
lig innflytelse i Norge (Jensen & Røsjø 2016). 
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Jensen og Jensen tar for gitt at det å være synlig i samfunnet gjennom 
aktiv formidling, bør sees som en del av arkivinstitusjoners oppgaver. 
Videre argumenterte de for at digitalisering er noe annet enn formid-
ling. Et mål var å definere et tydelig formidlingsbegrep som gjør det 
vanskelig for arkivinstitusjoner å senke ambisjonene og omgå sam-
funnsansvaret ved å begrense seg til å digitalisere sitt materiale (Jensen 
2011). 

I sin definisjon skiller ikke Jensen og Jensen formidling fra andre typer 
publikumsrelasjoner – stille materiale til rådighet, tilgjengeliggjøre, 
samt ulike former for veiledning – først og fremst ved hva arkivarene 
gjør, men ved hvilke forutsetninger som stilles til brukerne og ved 
målet for interaksjonen. Tilgjengeliggjøring og veiledning kan skje 
på flere måter, men alle har som premiss at brukerne har et erkjent 
informasjonsbehov (selv om det ikke behøver å være velartikulert). 
Termen formidling, derimot, bør begrenses til aktiviteter rettet mot 
brukere som ikke har et kjent informasjonsbehov. Og målet kan, men 
må ikke være konkret arkivbruk. Hensikten bør først og fremst være 
at publikum får en positiv bevissthet om arkiver og arkivinstitusjo-
ner. Formidlingen kan så arte seg på forskjellige måter, som foredrag, 
utstillinger, skriftlige framstillinger med mer (Jensen & Jensen 2004). 
Det er altså først og fremst mål og forutsetninger, ikke type aktivitet, 
som definerer formidling i dette synet. Det kreves likevel en tilret-
telegging og bearbeidelse, det er ikke tilstrekkelig å bare presentere 
det arkivale råmaterialet. Lignende skrev Kari Haugland (2004, s. 5) 
i den norske debatten at «det går ikke an å stille ut et dokument og 
skape interesse rundt innholdet uten at det må være noe mer».
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Det brede formidlingsbegrepet
Formidlingsbegrepet til Jensen og Jensen ligner altså på det som ble 
formulert i ABM-meldinga: Det er tydelig avgrenset fra tilgjengelig-
gjøring, og det handler om å oppsøke og nå ut til et nytt publikum. 

Samtidig fantes det en annen tilnærming, som flere ganger ble arti-
kulert av folk i Arkivverket. Ett eksempel er Lange, Mangset og Øde-
gaard (2001, s 257), som hevder at man formidler når man «informe-
rer en bruker om et arkiv og tilfører vedkommende kunnskap som er 
viktig for å forstå arkivet. […] Formidling brukes altså om den delen 
av arbeidet som er rettet mot brukerne, og som øker kildematerialets 
informasjonsverdi ut over det selv». Videre skriver de: «Informasjons-
spredning om arkiver og arkivenes innhold samt fysisk spredning av 
kildemateriale omtales av og til som tilgjengeliggjøring, men anses 
her som arkivformidling» (ibid. s. 258).

Sammenligner vi dette med Pughs tilgangsbegrep, kan vi si at det før-
ste momentet – tilføre kunnskap nødvendig for å forstå arkivet – kan 
forstås som likt eller i hvert fall overlappende med å gi intellektuell 
tilgang. Det andre momentet – informasjonsspredning – ligner i sin 
tur på å gi fysisk tilgang. 

Året etter, og altså året før disputten med Valderhaug, hadde også 
Herstad talt for arkivformidling og utdypet hvordan han forsto begre-
pet. For det første nærmet han seg en definisjon negativt, ved å skille 
formidling fra en rekke ulike ting som ikke er formidling: Forskning, 
kildeutgivelse, informasjon og undervisning er alle, skrev Herstad 
(2002) utadrettede aktiviteter som ikke bør anses som formidling 
(skjønt popularisering av forskning kan være det). Han skilte imidler-
tid ikke formidling fra tilgjengeliggjøring. Dernest ga han en mer posi-
tiv avgrensning i det han skilte arkivformidling fra historieformidling: 
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[Arkivverkets] formidlingsprofil må primært preges av det som er 
genuint for arkivfaget. Vi skal ta i bruk våre historiekunnskaper 
og vårt historiske perspektiv som del av formidlingsaktiviteten 
vår, men vi skal ikke primært drive med historieformidling. Vi 
skal først og fremst formidle arkivdokumentet eller dokumen-
tene, og vi skal formidle dokumentenes og arkivenes betydning for 
historieberetningen og historiefortelleren (ibid. s. 13).

På det manifeste planet handlet arkivformidlingsdebatten mel-
lom Herstad og Valderhaug i 2003 om hvorvidt arkivarer skal være 
historiefortellere eller ikke, det vil si om arkivarers profesjonelle rolle. 
Herstad har i ettertid blitt framstilt som en antikvert forsvarer av en 
profesjonsethos fra 1920-tallet (Jensen & Røsjø 2016, Jenssen & Car-
stens 2020). Og dette er ikke en urimelig tolkning. Det er fristende 
å tolke spesielt påstanden om at det vil råde utilgjengelig kaos om 
arkivarer gir seg til å fortelle historier (Herstad 2003) som et ekko 
av Sir Hilary Jenkinson, som blant annet er kjent, og beryktet, for 
uttalelsen «The good Archivist is perhaps the most selfless devotee 
of Truth the modern world produces» (sitert fra Cook, 1997, s. 23). 
Men skillet mellom bruker- og arkivorientering gjør det mulig å se 
den norske debatten i 2003 med litt andre øyne. Leser man Herstads 
framstilling til Arkivverket i 2002 i lys av den skeptiske posisjonen til 
Cook og Craig fra den canadiske debatten, kan han også forstås som 
å være av den oppfatning at prisen for brukerorientering er for høy. I 
stedet ønsker han å legge til rette for arkivsentrert mediering.

Herstad lister opp ulike metoder som vil falle inn under de aller fleste 
formidlingsbegreper, som foredrag/kåserier, utstillinger og skriftlige 
presentasjoner. Men han nevner også det da nokså nyetablerte Digi-
talarkivet. Digital kildepublisering «åpner nemlig opp for å nå frem 
til potensielle brukere på en helt annen måte enn tidligere. Ved å 
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presentere smakebiter av dokumentene og tilrettelegge teksten for 
den målgruppen vi søker, vil vi kunne nå langt med slike formidlings-
tiltak» (s. 16). Han ser altså på digitalisering som Lange, Mangset og 
Ødegaard, og annerledes enn danskene Jensen og Jensen.

Synet på digitalisering som formidling ble videreført av Herstads 
etterfølger, Ivar Fonnes, som på Nordiske arkivdager i Trondheim 
i 2009 uttrykte at «[f ]ør kom folk til arkivene. Nå kommer arki-
vene til folket». Ifølge Bente Jensen og Ellen Røsjø (2016) forveksler 
også Fonnes tilgjengeliggjøring og formidling, fordi han snakker om 
digitalisering. Jensen polemiserer mot Fonnes’ posisjon: «[A]rkiverne 
kommer ikke hjem ind i folks stuer af sig selv, blot fordi store data-
mængder bliver digitaliseret og lagt frem på nettet i databaseform. 
Der skal udvikles en digital formidling eller kommunikation af dem, 
før målet er opfyldt» (Jensen 2011, s. 43).

Det smale formidlingsbegrepets heyday  
fram mot 2016. 

Arkivformidling var altså diskutert og etablert i Norge tidig på 
2000-tallet, og det ble løftet fram i mange sammenhenger. Det var 
tema i flere publikasjoner (Norsk Arkivforum 17 fra 2002, Arkheion 
nr. 2 i 2004, Nordisk Arkivnyt nr. 4 i 2013). Det ble etablert forum 
for formidling både i Norden og Norge, og det ble holdt egne nor-
diske konferanser i arkivformidling i 2003, 2005, 2008, 2009 og 
2014. Floater (2018) omtaler samarbeidet mellom institusjoner i 
Norden for en «nordisk modell». Landslaget for lokal- og privatarkiv 
(LLP) utviklet dessuten et eget studieprogram i arkivformidling på 
30 studiepoeng. Studiet Arkivformidling av historiske arkiver skulle 
først holdes av Høgskolen i Lillehammer 2009; i 2011 ble studiet 
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innlemmet i bachelorstudiet i arkivvitenskap ved Høgskolen i Oslo 
og Akershus.1 

Samtidig var det altså ikke entydig hva som lå i begrepet. På den 
ene siden fantes et syn der det å senke terskelen for arkivbruk var 
tilstrekkelig til å være formidling. På den andre det et smalt formid-
lingsbegrep, som tydelig skiller formidling fra tilgjengeliggjøring og 
krever noe mer enn at dokumenter gjøres fysisk eller intellektuelt til-
gjengelige. 

Kanskje sto det smale begrepet sterkest fram til om lag midten av 
2010-tallet. Det ble produsert en rekke spennende prosjekter i kom-
munal sektor. Personlig har jeg blitt fascinert av blant annet Kubens 
fysiske og analoge utstilling Avtrykk fra 2015, Oslo byarkivs skolepro-
sjekt Robert Levin, f.eks. fra 2005 og vandreutstillingen Fattigdom før 
og nå på Deichmanske i Oslo i 2014, IKA Kongsbergs skoleprosjekt 
Straff i skolen fra 2013, med tegneserier basert på en gammel pry-
leprotokoll, og Bergen byarkivs nettutstilling Byen som reiste seg fra 
ruinene fra 2016. 

Også Arkivverket var aktive formidlere i den smale forstanden i denne 
perioden. Blant annet utviklet de «merkevarene» I en sofa på arkivet, 
der populærhistoriske «bokbad» ble arrangert i Riksarkivets lokaler og 
også lagt ut på YouTube, bloggen Dokumentene forteller og det årlige 
Vårslippet. Det sistnevnte tok utgangspunkt i digitalisering, men må 
kunne betegnes som formidling også i den smale forstanden fordi 
Arkivverket lyktes i å skape blest om lanseringen av digitaliserte doku-
menter i mediene. En egen enhet i Riksarkivet jobbet aktivt med å få 

1 Senere redusert til 15 studiepoeng. Jeg har vært emneansvarlig på dette emnet i 2012 
og 2015-2021. 
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oppmerksomhet om arkivene, særlig ved å bruke blogger og sosiale 
medier (Seim 2016).

Kanskje kan man si at det smale formidlingsbegrepet kulminerte i 
Norge i 2016, da antologien #arkividag ble utgitt. Antologien sam-
let innlegg på den nordiske arkivformidlingskonferansen i 2014, der 
Kate Theimer var keynote speaker. Første avsnitt i forordet i boka 
lyder: 

Antologien #arkividag handler om formidling av arkiv, et av de 
nyeste arbeidsområder for arkivet, et livlig felt i stadig forand-
ring og gjenstand for diskusjon. Arkivenes rolle i samfunnet er 
i stadig endring og med det stigende forventninger til arkivene 
– om relevans og til deres innsats i forhold til demokrati, læring, 
inkludering og brukermedvirkning. Fokus beveger seg generelt fra 
samlingene til brukerne (Hosar et al. 2016, upaginert). 

Den siste setningen viser inspirasjon fra nord-amerikansk debatt. 

Det brede formidlingsbegrepet i medvind fra 2016
Mitt inntrykk er at det det smale formidlingsbegrepet er noe på retur 
etter 2016, mens det brede begrepet står sterkt. Påstanden min har 
flere grunner. 

For det første har mye av det offentlige ordskiftet om publikumsar-
beid siden 2017 dreid seg om digitalisering. For det andre synes det 
som om de ambisiøse iscenesettelsene av dokumentasjon har blitt 
færre (se også Floater 2018). Arkivverket har faset ut «merkevarer» 
som bloggen Dokumentene forteller og I en sofa i arkivet; prosjekter 
som passet godt inn i det smale formidlingsbegrepet. (Vårslippet har 
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imidlertid blitt gjenopplivet.) Også i kommunal sektor ser det ut til å 
være lengre mellom de ambisiøse prosjektene. Dette betyr likevel ikke 
at aktiv formidling ikke lenger forekommer. Institusjoner jeg synes 
det er rimelig å trekke fram som gode er Kuben i Arendal og Vest-
foldarkivet, som blant annet har formidlet via podkast. Begge disse 
institusjonene har ansatte med formidling som en del av stillingsbe-
skrivelsen. 

For det tredje har denne utviklingen ikke i samme grad som før blitt 
møtt av tydelig kritikk fra dem som tidligere gikk i bresjen for et spis-
sere formidlingsbegrep. Dette kan naturligvis skyldes at formidlingen 
har trådt ut av en tidlig misjonerende fase og dermed blitt mindre 
viktig å forsvare som en sårbar og skjør aktivitet, som Jensen og Røsjø 
(2016) antyder. Men i lys av det andre punktet ovenfor, samt Floa-
ters (2018) bekymring for reduserte budsjetter til formidling, er det 
rimelig å også se etter andre grunner til at den aktive formidlingen 
av arkiver promoteres mindre. Jeg skal i det følgende peke på noen 
mulige grunner. 

Digitaliseringsimperativet
Én grunn til en dreiing i diskusjonen er enkel å peke ut: Digitalise-
ring måtte prioriteres etter at Riksrevisjonen fastslo at ABM-feltet, og 
særlig arkivsektoren, ikke hadde fulgt opp digitaliseringspolitikken 
utmeislet i digitaliseringsmeldinga godt nok (Riksrevisjonen 2017, 
Stokstad 2020). Dette var altså imperativt, og kanskje pushet fram av 
et mer allment «digitaliseringsimperativ» i ABM-feltet (Henningsen 
& Larsen 2020).

Som kjent har digitaliseringen ikke bare økt i volum. Arkivverket har 
utviklet Digitalarkivet til å bli en nasjonal plattform for publisering 
av digitalt materiale. Dermed kan brukere få enklere tilgang på tvers 
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av institusjoner ett sted – dette er åpenbart en god ting. Og som vi 
husker, har digitalisering har vært en viktig formidlingsmetode for 
Riksarkivaren i hvert fall siden 2002.

Deltakelse
Formidlingsbegrepet fra det tidlige 2000-tallet har også hatt en 
blindsone, og Bente Jensen var i 2016 prisverdig selvkritisk overfor 
sitt formidlingsbegrep fra 2004: Begrepet, samt eksemplene som gis, 
inneholder bare monologiske publikumsrelasjoner; «[t]he concept 
of outreach (formidling) is theoretically a one-way didactic term. 
The table should in present form have an ‘add on’ in form of two 
way communication (dialogue) and crowdsourcing models» (Jensen 
& Røsjø 2016, s. 10-11). Et poeng fra Peter Lesters (2008) studie 
av arkivutstillinger er egnet til å illustrere: Utstillinger framstår som 
en aktivitet – man går på utstilling, og utvikler til og med museum 
fatigue. Men utstillingen er énveis-kommunikasjon, ferdig utviklet av 
en kurator som har forlatt lokalet når publikum kommer. Aktiviteten 
har altså først og fremst ligget hos arkivarer og kuratorer.

Erkjennelsen av at formidling var konseptualisert monologisk, leder 
oss til en annen grunn til at det smale formidlingsbegrepet fra tidlig 
på 2000-tallet ikke står like sterkt i dag: Signalordet formidling har 
blitt utfordret av et annet slagord, deltakelse. «Deltakende arkiv», der 
arkivinstitusjoner samarbeider med legaktører og -miljøer på en rekke 
områder, hevdes sågar å utgjøre et nytt paradigme i arkivfaget (Cook 
2013, se også Eveleigh 2017). Deltakelsen kan ta mange former, som 
innsamling av samfunnsdokumentasjon, annotering (for eksempel 
bildegjenkjenning på Facebook i forbindelse med oslobilder.no, eller 
tagging i The National Archive’s Discovery-tjeneste) eller transkrip-
sjonsdugnader.
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Deltakelse var viktig også for dem som forsvarte et smalt formidlings-
begrep. Undertittelen på den nordiske formidlingsboka er talende – 
bokas fulle tittel er #arkividag – relevans, medvirkning, dialog. Kanskje 
har de som inntil 2016 agiterte for et smalt formidlingsbegrep begynt 
å se den «aktive formidlingen» som et middel for å komme i dialog 
med publikum snarere enn som et mål i seg selv. For selv om konsep-
tualiseringen av formidling kan ha vært monologisk, fantes det kon-
krete prosjekter der publikum deltok aktivt. Ett eksempel er Bergen 
byarkivs utstilling Bestefar trodde det var dommedag, laget 60 år etter 
at et skip lastet med ammunisjon eksploderte ved kai i Bergen, der 
beretninger fra folk som var vitne til eksplosjonen ble inkludert.2 Og 
noen av prosjektene som har blitt båret fram under formidlingsfanen, 
handler like mye om deltakelse som de handler om formidling, for 
eksempel Oslo byarkivs og Opplandsarkivets akkvisisjonsprosjekter 
(Røsjø et al. 2007, Bleken & Hosar 2011). Det kritiske perspektivet 
som ble løftet fram av Valderhaug, Gaustad og Lindbach i debatten 
tidlig på 2000-tallet, kan antagelig adresseres bedre under fanen del-
takelse enn gjennom et monologisk formidlingsbegrep. 

Digitalisering 2.0
Dersom deltakelse er målet, framstår digitalisering ikke nødvendigvis 
på samme måte som tidlig på 2000-tallet. Digitalisering er naturligvis 
ikke nødvendigvis dialogisk, men web 2.0 legger til rette for respons 
i form av likes og delinger, men også i form av mer substansiell del-
takelse.

La oss igjen illustrere ved hjelp av Lesters (2008) diskusjon om arkiv-
utstillinger. Lester argumenterer for at digitale utstillinger i likhet med 

2 https://www.bergen.kommune.no/hvaskjer/tema/bergen-byarkiv-forteller/finn-
arkivmateriale/arkiver-fra-2-verdenskrig/bestefar-trodde-det-var-dommedag (konsultert 
2022-02-24)
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fysiske i utgangspunktet er monologiske – kuratoren «har forlatt byg-
ningen» i det de besøkende kommer. De er likevel mindre monolo-
giske, fordi tilbakemeldinger og dialog er enklere digitalt, besøkende 
og kurator kan kommunisere uten å være på samme sted samtidig.

Et annet poeng er at digitale utstillinger gir større anledning til å 
veksle mellom ulike utstillingsstrategier (ibid.). I fysiske utstillinger 
må man som regel velge mellom å fokusere på objekter eller på objek-
tenes kontekst. I det digitale rommet kan man enklere kombinere 
disse, for eksempel med QR-koder, eller som Bergen byarkiv har gjort 
i Byen som reiste seg fra ruinene. Selve utstillingen er for en stor del 
orientert om ulike dokumenter om brannen3, men dokumentenes 
kontekst blir utdypet i oppslagsverket oVe4, som er lett tilgjengelig fra 
utstillingens hjemmeside. 

Jane Zhang (2012a) peker på det samme i en undersøkelse av digi-
tal representasjon av arkiver. I tradisjonelle papirbeskrivelser må inn-
hold på dokumentnivå som regel ofres for opphavskontekst, aggre-
gert nivå og struktur. Digitalt kan man enklere veksle mellom å løfte 
fram enkeltdokumenter og samtidig ivareta dokumentenes kontekst. 
Dermed blir skillet mellom arkiv- og brukerorientering mindre enn 
det var. Og arkivene kan faktisk komme hjem i folks stuer, i annen 
form enn som databaser, om man følger arkivinstitusjoner på sosiale 
medier. 

Til og med i en så mekanisk og ofte ensom oppgave som transkribe-
ring på dugnad, der deltakerne ikke nødvendigvis interagerer med 
hverandre, kan deltakere få innflytelse og oppleve samhold (Ahmed 

3 https://www.bergenbyarkiv.no/bybrannen/#hjem
4 https://www.bergenbyarkiv.no/bybrannen/les-mer/
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2019). Jeg har anekdotiske indikasjoner, men ikke mer, for at det 
samme skjer blant dugnadsdeltakere på Digitalarkivet.

Digital utvikling har altså bidratt til at det er vanskeligere for tilhen-
gerne av et smalt formidlingsbegrep å kritisere det brede formidlings-
begrepet. Dette forsterkes kanskje av at formidlingsforkjempere i seg 
selv har blitt litt forelska i sosiale medier. Ifølge McCausland (2017) 
er det en tydelig tendens til at outreach og public programming flyttes 
online, til Internett og sosiale medier. (Her er det fristende å legge 
til en observasjon: Arkivsektoren har kanskje ikke hengt med i hvor-
dan inntrykket av SoMe er forandret i samfunnet som sådan. På et 
vis lever arkivsektoren ennå i 2010 – før illusjonene om hva sosiale 
medier kunne legge til rette for brast etter Den arabiske våren og 
Cambridge Analytica-skandalen (se McNamee 2020, Pötsch 2017). 
Man kan tenke seg at dette kan endres ved for eksempel en massiv 
personvernskandale på Digitalarkivet eller en velregissert trollekam-
panje mot Samisk arkiv.)

Digitalisering reiser selvfølgelig også noen utfordringer. Lester (2008) 
argumenterer for at fysiske utstillinger er digitale utstillinger over-
legne på ett punkt: Håndfaste, tredimensjonale spor fra hendelser kan 
ha en umiddelbarhet som digitale reproduksjoner vanskelig får – en 
«aura». Man kan synes hva man ønsker om denne betegnelsen, men 
de fleste leserne av Norsk arkivforum har antagelig erfart det. Ala 
Rekrut (2014) har videre pekt på hvordan informasjon som er nød-
vendig for å forstå dokumentenes kontekst eller brukshistorie, eller 
for å vurdere autentisitet, kan gå tapt i digitaliseringsprosesser. 
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Disse utfordringene aktualiseres av Arkivverkets strategi for bruk 
framover (Lande 2021).5 Strategien innebærer for det første at bruk 
i hovedsak skal skje digitalt. Guri Lande argumenterte på Arkivar-
foreningens vårseminar for at dette er en demokratisering – det gjør 
bruk uavhengig av bosted, fysisk helse, og lignende. Videre skal mest 
mulig av materialet være søkbart, blant annet ved at kunstig intel-
ligens utnyttes til å transkribere – og dugnadsdeltakere til å trene 
robotene. (Svært mye av materialet vil imidlertid også være tilgjen-
gelig som scannede reproduksjoner). Og Arkivverket skal ikke bruke 
mye ressurser på å fortolke materialet; dette blir i realiteten umulig, 
fordi robotifiseringen gjør at det digitale materialet vil øke voldsomt. 
Arkivverket satser derfor på å gjøre data tilgjengelig slik at andre kan 
stå for formidlingen. 

Tittelen på Landes foredrag var Fra historiefortelling til deling av data 
– ifølge Lande valgt fordi det var det mest provoserende tittelforsla-
get – knytter an til den norske formidlingsdebatten slik den vanligvis 
har blitt fortolket (og igjen, dette er ingen urimelig tolkning), som et 
spørsmål om arkivarer skal formidle historie eller mediere råmateriale 
til andre historiefortellere. Som hos Herstad avvises det at Arkivver-
ket bør ha ansvaret for formidlingen. Men som vi har sett, er det 
også mulig å lese Herstad i lys av den nordamerikanske debatten, som 
i større grad har handlet om hvorvidt brukervennlighet eller arkiv-
faglige prinsipper bør være styrende for publikumsarbeidet. I dette 
lyset ser Arkivverkets framtidige strategi ut til å kunne være en ganske 
ekstrem brukerorientering, og et brudd med Herstads posisjon, siden 
enkel søkbarhet er en søyle i framtidsplanen.

5 Avsnittet er basert på mine notater fra Landes innlegg på Arkivarforeningens 
vårseminar 2021. 
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Avslutning
Debatten om aktiv formidling av arkiver sprang ut av diskusjoner 
om arkivenes samfunnsrelevans i Nord-Amerika. Høylytte stemmer 
i USA og Canada argumenterte for at arkivarinstitusjonene var i ferd 
med å miste sin samfunnsrelevans ved å tviholde på esoteriske faglige 
prinsipper på bekostning av synlighet og brukervennlighet. 

Debatten kom til Norge rundt årtusenskiftet. Innledningsvis var 
debatten forholdsvis tydelig: En gruppe med basis i LLP og under-
støttet av danske stemmer – som igjen var influert av nordmenn – 
argumenterte for et smalt formidlingsbegrep basert på et skarpt skille 
mellom tilgjengeliggjøring og ulike former for iscenesettelse av arki-
ver. Blant annet to riksarkivarer hadde et annet syn, der formidling 
og digital tilgjengeliggjøring var to sider av samme sak. Det smale 
begrepet sto sterkt fram til cirka 2015, mens det bredere formidlings-
begrep, som inkluderer hva som med Pugh kan kalles fysisk og til dels 
intellektuell tilgang, ser ut til å ha vunnet gjennom. 

Det er lett å beklage at arkivinstitusjonens aktive formidling står sva-
kere enn den gjorde. Og om man tar utgangspunkt i Kate Theimers 
skille mellom et dynamisk archives 2.0 og et tradisjonsbundet archi-
ves 1,0, kan man spørre seg om dette innebærer at konservative kref-
ter har fortrengt mer progressive. Men Theimers begrepspar er altfor 
svart/hvitt til å fungere som en beskrivelse av faglig utvikling. Dessu-
ten har jeg pekt på noen momenter som trekker i en annen retning. 

For det første har sektoren mottatt kritikk for å ikke følge opp en 
vedtatt politikk. For det andre har terrenget forandret seg siden 
begynnelsen av 2000-tallet. Aktiv formidling var et middel for insti-
tusjonene til å bli synlige og interagere med publikum. Senere har 
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den arkivfaglige diskusjonen vendt seg fra monologisk formidling til 
deltakelse og andre måter å samarbeide med publikum på. 

Samtidig har den digitale utviklingen gjort forskjellene mellom det 
smale og det brede formidlingsbegrepet mindre. Digitalisering kan 
inkorporere deltakelse på forskjellige måter, og sosiale medier gjør 
det lettere å nå ut til et bredt publikum. Den interaktive web 2.0-tek-
nologien har potensiale til å bygge bro mellom hva som tidligere var 
adskilte bredder. Som Lester (2008) og Zhang (2012a) har påpekt, 
går det an å kombinere arkivfaglige prinsipper og brukervennlighet. 

Endelig står vi potensielt overfor en ny vending i hvordan arkivin-
stitusjonene legger til rette for bruk. Arkivverkets planer for fram-
tidas arkivbruk ser ut til å være både en videreføring av og et brudd 
med fortida. På den ene siden opprettholdes Herstads skepsis mot å 
la arkiv institusjonene fortelle historier. På den andre siden ser strate-
gien ut til å innebære en googlifisering av arkivene slik at friksjonen 
for brukere er minimal. Dette er noe annet enn både smale begrepets 
krav om engasjerende iscenesettelse og Herstads ønske om å «formidle 
det som er genuint for arkivfaget» (2002, s. 13). Dette gjør det kan-
skje betimelig å på ny diskutere hvordan arkivene best kan bli en 
ressurs for hele samfunnet?
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FRA HISTORIEFORTELLING  
TIL DELING AV DATA 
Arkivverkets strategi for formidling  
og tilgjengeliggjøring

Innledning
I Arkivverket har begrepet formid-
ling tradisjonelt vært knyttet til å 
formidle arkivenes innhold på en 
tilrettelagt og bearbeidet måte. 
Litt forenklet kan vi si at mye av 
formidlingen frem til nå i stor 
grad har vært knyttet til historie-
fortelling. Det er historien fra de 
ulike arkivene som skal fortelles 
gjennom en prosatekst, et foredrag, 
eller en muntlig historie. 

Hvorvidt formidling er en del av Arkivverkets samfunnsoppdrag, har 
vært diskutert tidligere. Skal arkivinstitusjonene velge enkelte kilder 
og tolke og fortelle historien ut fra disse? 

Arkivverkets samfunnsopp-
drag er å bidra til effektiv 
dokumentasjonsforvaltning 
og sikre, bevare og tilgjen-
geliggjøre et bredt og all-
sidig utvalg av samfunnets 
arkiver. 

Kilde: Tildelingsbrev for 
Arkivverket 2021

FAGFELLEVURDERT 
ARTIKKEL
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Med digitaliseringens inntog kommer endringer i samfunnet som 
påvirker arkivinstitusjonene. Endringene medfører at arkivinstitu-
sjonene må forstå og løse sitt samfunnsoppdrag på en annen måte 
enn tidligere. I Arkivverkets samfunnsoppdrag ligger kjernen for hva 
vår institusjon skal gjøre: «sikre, bevare og tilgjengeliggjøre» arkiver.1 
De digitale endringene som brer om seg, gir helt nye muligheter 
for å gjøre arkivene mer tilgjengelig for flere. Og derigjennom er en 
mulighet til å øke kunnskapen om arkivene og deres innhold. Norges 
befolkning kan bygge kompetanse om vår felles historie, gjennom 
helt nye måter å formidle kunnskap på. 

Arkivverkets møte med den digitale tiden vi lever i kommer blant 
annet gjennom føringer og strategier fra regjeringen og Stortinget. 
Etaten har føringer gjennom tildelingsbrevet som bygger på stortings-
proposisjonen og statsbudsjettet. Men vi har også mange andre mel-
dinger som gir oss føringer for hvordan vi skal prioritere og hvilken 
retning vi skal gå i. Dette er blant annet Statens digitaliseringsstrategi, 
Statens strategi for innovasjon, Statens strategi for kunstig intelligens, 
kulturmeldingen og Statens kommunikasjonspolitikk. Her er det 
mange føringer som påvirker oss, både direkte og indirekte. 

Arkivverkets utvikling vil påvirkes av både trender i samfunnet, og 
føringer i politikken. Arkivverket har flere ulike roller og funksjoner 
som må tilpasse seg disse endringene. Denne artikkelen vil først og 
fremst omhandle området formidling, og hensikten med å drive for-
midling. Det vil derfor være føringer og trender tilknyttet dette fag-
området som primært omtales i artikkelen, Arkivverkets overordnede 
utvikling baserer seg på den fullstendige IKT-politikken. 

1 Tildelingsbrev for Arkivverket, 2021, arkivverket.no



77FRA HISTORIEFORTELLING TIL DELING AV DATA  

Arkivinstitusjonenes formidling endrer seg
Da arkivene kun var analogt tilgjengelig, var premissene for å løse 
arkivinstitusjonenes samfunnsoppdrag annerledes enn i dag. De som 
hadde behov for informasjon, måtte møte opp på en lesesal og studere 
materialet der. Det betydde at informasjon som skulle nå ut til flere, 
måtte trykkes opp, enten i bøker, aviser eller tidsskrift, eller formidles 
gjennom foredrag, TV eller radio. Materialet som formidles på den 
måten, må være bearbeidet og tilrettelagt for sitt publikum, slik at 
det er enkelt å forstå og fanger interessen til leserne. Det må også 
passe inn i den rådende sjangeren, som tidligere gjerne besto av lengre 
artikler der forfatteren går i dybden på det aktuelle materialet. 

Det kunne være flere årsaker til at arkivinstitusjoner ønsket å drive 
formidling på denne måten. Materialet som hadde allmenn interesse, 
ble bearbeidet og presentert og nådde dermed ut til mange. Det 
kunne øke interessen for arkiv, arkivinstitusjonenes betydning, samt 
at det kunne bidra til allmenn kunnskapsøking om arkivenes innhold 
og historien vår. Statsarkivar i Tromsø, Harald Lindbach, argumen-
terte allerede i 2004 for at den sterke knytningen mellom historiker 
og arkivar hadde utfordringer, fordi arkivinstitusjonenes oppgave var 
å formidle arkiv, ikke å formidle historien.2 Og for kort tid siden 
kunne vi lese at Arild Haraldsen argumenterte i Digi.no i september 
2021 for at Arkivverket med digitaliseringens inntog først og fremst 
vil bli en digital kunnskapskilde: I motsetning til andre etater blir der-
for digitaliseringen [i Arkivverket] ikke rettet mot tjenesteproduksjon 
til innbyggere og næringsliv, men kunnskapsproduksjon til forskning og 

2 Lindbach, Harald, 2004, Formidling av arkiv, et forsøk på en problematisering, Arkiv 
Troms, publisert på nett 2017
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beslutningstagere.3 Kulturmeldingen, som kom i 2018, har også kon-
kludert med at «vi må utfordre hva det å formidle er, og vår rolle i 
dette».4

I et samfunn der kildene er digitalt tilgjengelig for alle, vil muligheten 
for økt historieforståelse og formidling av denne, bli allemannseie. 
Samtidig må arkivinstitusjonene oppfylle kjernen i sitt samfunnsopp-
drag som nå er å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre kildene på digitali-
seringens premisser. 

Arkivverket er døråpner til historien
Arkivverket har de siste årene utviklet seg for å tilpasse seg digital 
dokumentasjonsforvaltning. Overgangen fra papir til digital er stor 
og den forandrer ikke bare formatet på arkivene, den forandrer også 
grunnleggende premisser for hvordan etaten skal bevare og tilgjenge-
liggjøre arkivene. I den digitale verden er det økosystemets spilleregler 
som gjelder, og ett av de viktigste prinsippene er at brukernes behov 
står i sentrum. Da må Arkivverket endre hvordan vi jobber med bru-
kerne våre: hvordan vi identifiserer deres behov, hvordan vi utvikler 
tjenester som svarer på deres behov, og hvordan vi kommuniserer med 
brukerne. I et økosystem vil Arkivverket, som tjenesteleverandør, ha 
en tett symbiose med brukerne, der brukerne blant annet bidrar til 
å teste nye løsninger og kommer tilbakemeldinger i en tidlig fase. 
Brukernes forventninger vil også endre seg og utvikle seg hele tiden, 
slik at tjenestene hele tiden må forbedres og justeres kontinuerlig, de 
blir aldri ferdigstilt. 

3 Haraldsen, Arild, 2021, Jeg savner en strategisk diskusjon om Arkivverkets fremtid, 
Digi.no

4 Kulturmeldingen 2018: Kulturens kraft (Meld St 8), s 39, pkt 5.4
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Arkivinstitusjonene vil i fremtiden motta store datamengder. Meng-
den informasjon i samfunnet tidobles hvert syvende år. Det betyr at 
Arkivverket vil øke sine datamengder eksponentielt de neste årene. 
Arkivverket vil ikke lenger være i stand til å løse oppgavene sine med 
manuelle prosesser. Når datamengden øker, må Arkivverket derfor 
finne nye måter å løse oppgavene sine, prosesser og tjenester må auto-
matiseres. 

Som tidligere beskrevet er selve kjernen i Arkivverkets samfunnsopp-
drag å bevare og gjøre materialet tilgjengelig. Materialet som ligger i 
et magasin på et av etatens arbeidssteder og må bestilles på en lesesal, 
er ikke spesielt godt tilgjengelig for alle landets innbyggere. For en 
del yngre brukere vil informasjonen rett og slett oppfattes som util-
gjengelig. Det gjelder også innbyggere som er bosatt i andre deler av 
landet enn der materialet oppbevares. Det er verken brukervennlig 
eller demokratisk å ha så begrenset tilgang til arkivmaterialet. 

For å klare å levere på samfunnsoppdraget, med den økende data-
mengden, og med nye, endrede brukerbehov, må derfor Arkivverket 
digitalisere både materiale og tjenester. 

Den digitale strategien innebærer blant annet å digitalisere de mest 
brukte, analoge arkivene. Hva som er «mest brukt», eller mest 
etterspurt, vil endre seg over tid. For det første vil det avhenge av hvor 
gode søkemuligheter det er for de analoge arkivene: desto bedre søke-
muligheter, desto enklere å finne og be om materiale. For det andre 
vil etterspørselen endre seg etter som mer og mer data blir tilgjengelig: 
da vil bruken øke og det vil komme nye brukergrupper som etterspør 
andre data enn tidligere. 
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Arkivverkets digitaliseringsarbeid dreier seg ikke om å «sette strøm på 
papir». Det er ikke slik at dokumentene som tidligere kun var fysisk 
tilgjengelig, tilsvarende i en digital kontekst kun skal være tilgjengelig 
og lesbart på en skjerm. Da vil i så fall brukeren ha omtrent like mye 
arbeid og utfordringer med for å finne frem i materialet. Arkivverket 
skal utnytte digitaliseringens muligheter. 

Digitalarkivet er arkivsektorens plattform for å lagre og publisere 
data, med over 7 millioner besøk hvert år.5 I 2020 fikk Arkivverket 
en bevilgning på 140 millioner kroner for å utvikle plattformen til 
å omfatte både statlig, kommunalt og privat arkivmateriale.6 Dette 
betyr at Digitalarkivet i årene fremover vil bygges opp til å dekke 
brukernes forventninger og behov, og nye muligheter og nye tjenester 
vil fortløpende bygges inn i Digitalarkivet. Det finnes ikke en fasit 
på hvordan denne plattformen vil bli, det må vurderes og justeres 
fortløpende. Men muligheten for å finne, og benytte, materialet på en 
enkel måte er den viktigste målsettingen.

Når digitaliseringens potensiale utnyttes fullt ut, vil oversikt, frem-
finning og søkemuligheter forbedres enormt. Dette er blant annet 
kjent gjennom Googles søkemotor, Finn.no. Digital tilgang kombi-
nert med effektive søk og andre digitale tjenester øker tilgjengelig-
heten betydelig. Og når tilgjengeligheten øker, vil også mulighetene 
for å bygge kompetanse på materialet øke, både for akademia, media, 
underholdningsskapere og alle som er interessert i historien vår. Arki-
venes gull blir tilgjengelig for flere, og gullet kan brukes til så mye 
mer.

5 Arkivverkets årsrapport 2020, arkivverket.no
6 Prp 1 S (2019-2020), statsbudsjettet, regjeringen.no



81FRA HISTORIEFORTELLING TIL DELING AV DATA  

Vi har tidligere kalt satsningen på Digitalarkivet for Norges største 
digitaliseringsprosjekt.7 Men det er også et stort demokratiserings- og 
kunnskapsprosjekt. Norges autentiske kilder vil bli mye mer tilgjen-
gelig for hele befolkningen. Ikke bare fordi de er digitale, men først 
og fremst fordi det blir enkelt å finne frem med den funksjonaliteten 
som bygges inn. Når tilgangen øker vil kompetansen på materialet 
også øke – og det gir bedre muligheter for brukerne av Digitalarkivet 
til å bruke dataene, for eksempel til formidling. 

Arkivverket skal legge til rette for at andre bruker 
våre data

Én av Arkivverkets viktigste føringer i statens digitaliseringsstrategi, 
er at vi skal legge til rette for at andre kan bruke våre data. De skal ha 
mulighet til å bruke dem både som kilde, og for å bygge verdiøkende 
tjenester på dem. Det skal Arkivverket gjøre gjennom å dele sine data.

Arkivverkets ambisjon er at brukerne enkelt skal kunne finne det de 
er ute etter med noen få tastetrykk. Det skal også være mulig for bru-
kere å finne informasjon uten arkivfaglig forhåndskunnskap. Søket 
skal gjøres på tvers av alle kildene i Digitalarkivet; både statlig, kom-
munalt og privat materiale.

Arkivverkets tjenester inkluderer å veilede brukerne slik at de opp-
dager og forstår arkivene. Brukerne må selv sette seg inn i innholdet 
og tolkning av kildene.8 Det betyr at Arkivverkets kilder må være 
oversiktlige og enkle å forstå. Folk skal enkelt kunne oppdage hvilke 

7 140 millioner til sikring av nasjonens hukommelse, nyhetsartikkel, 7.10.2019, 
arkivverket.no

8 Arkivverkets serviceerklæring, arkivverket.no
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kilder vi har, og hvilke kilder som gir opplysninger om det temaet 
de er ute etter. De må få informasjon om hvilken kontekst arkivene 
har blitt til i, hva slags type informasjon de inneholder og typisk hva 
informasjonen kan brukes til. 

For å kunne bruke moderne teknologi er første skritt å transkribere 
dokumentet, da omgjøres informasjonen til data. Arkivverket vil der-
etter finne de metadataene som er nødvendig for å kunne jobbe med 
dokumentene på denne måten. Både transkribering og identifisering 
av metadata vil gjøres i en kombinasjon av kunstig intelligens med 
hjelp av Arkivverkets håndskrifteksperter og kompetente frivillige. 
Det betyr at maskinene vil identifisere for eksempel geografiske ste-
der, tidsperiode, navn osv. Medarbeidere og frivillige med arkivfaglig 
eller historisk kompetanse vil trene opp algoritmene, slik at de hele 
tiden får bedre treffsikkerhet og gjør mer presise søk. Kontekstinfor-
masjonen – metadataene – vil dermed utvides fra å være på kildenivå, 
til også å være på dokument og innholdsnivå. Eksempler på kilder 
som allerede har fått innganger på dokument og sidenivå er eien-
domsmateriale og kirkebøker i Digitalarkivet. Mesteparten av dette 
arbeidet er gjort manuelt, men ved hjelp av digitaliseringen vil Arkiv-
verket i tiden fremover være i stand til å gjøre dette raskere, og på mer 
materiale. 

I fremtidens Digitalarkiv vil kildene automatisk kobles sammen ved 
hjelp av metadataene som er identifisert i det enkelte dokument. Det 
betyr at Digitalarkivet vil bygge lenker fra en kilde til den neste. På 
denne måten vil en bruker få hjelp til å finne flere relevante kilder som 
gir informasjon om det temaet han eller hun er ute etter. Digitalarki-
vet vil også tilrettelegges for brukere som jobber med store mengder 
informasjon. Dette kan være både i form av tjenester som henter ut 
og setter opp datasett brukeren ønsker seg, og muligheter for å lagre 
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og gjenfinne søk. Dette er bare et par eksempler på hvordan brukerne 
kan jobbe med informasjon fra arkivene i fremtiden. Mulighetene er 
mange, og alle brukere har mulighet til å være med og påvirke hvilke 
tjenester og hvilken funksjonalitet de ønsker Digitalarkivet skal tilby. 

Andre forbedringer som vil påvirke brukernes mulighet til å oppdage 
og forstå kildene er Arkivverkets innsats for å forbedre den digitale 
veiledningen. Dette gjelder både informasjon for gjenfinning, og om 
selve materialet. Det gjøres gjennom å kartlegge kompetansen til våre 
medarbeidere og gjøre den digitalt tilgjengelig på hensiktsmessig vis. 
På denne måten kan kunnskapen nå ut til mange flere enn de som 
i dag har nytte av den, samtidig som den kan tilrettelegges for ulike 
brukergrupper og aktiviteter. For eksempel kan samme kunnskap 
brukes til å lage enkle veiledningstjenester for skoleelever med enkelt 
språk og med kilder som passer denne gruppen, mens samme innsikt 
kan brukes til mer grundig veiledning om kilder, sammenhenger og 
innhold til forskere. Her vil løsningene også på sikt bygges opp med 
kompetanse fra eksperter utenfor Arkivverket, slik at tjenestene blir 
vesentlig bedre. 

Når digitaliseringen endrer vår måte å utføre samfunnsoppdraget 
samtidig som informasjonsmengden øker drastisk, vil formidling 
i større grad utføres av miljøer utenfor Arkivverket. Arkivverkets 
bidrag vil være å sørge for god tilgang til dataene og legge til rette for 
formidling. 

Enkelte brukere er bekymret for at digitaliseringen av arkivene vil 
medføre at de ikke lenger skal ha tilstrekkelig tilgang til kildene, eller 
at de ikke vil klare å finne frem til den informasjonen de trenger. Arkiv-
verkets tjenester består i å veilede brukerne til informasjonen de er ute 
etter. Denne tjenesten har hittil vært avhengig av enkeltmedarbeidere 
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og deres kunnskap, men med den økende datamengden Arkivverket 
skal håndtere vil det bli umulig i tiden fremover. Omleggingen som 
Arkivverket gjennomfører er derfor uunngåelig og helt nødvendig, 
og vil bedre tjenestene på sikt. Enkelte brukere vil kanskje fortsatt ha 
behov for fysisk tilgang til arkivene også i fremtiden, men hovedande-
len vil betjenes digitalt. Den digitale omleggingen er, som mange har 
påpekt, ikke gjort over natta. Arkivverket har et stort digitalt etterslep 
å ta igjen før vi har den datamengden og de tjenestene vi trenger for 
å levere på samfunnsoppdraget vårt. Vi holder på med en stor oppus-
sing, og vi gjør alt vi kan for å holde åpent i oppussingsperioden i 
stedet for å stenge. 

Kildeformidling får nye kanaler og formater
Litt forenklet kan man si at den tradisjonelle formidlingen, som ofte 
var fysiske arrangementer, eller formidlet i analog form, gikk mer i 
dybden, tok lengre tid å lese, og krevde god historisk kunnskap for 
å utarbeides. Dagens digitale flater har andre spilleregler for hvor-
dan vi når ut til målgruppene våre. De mest åpenbare endringene 
er at fortellingene som regel er kortere, og oftere utformet i digitale 
formater, med film, lyd og bilder. Men selve innholdet preges også 
av en annen måte å formidle på. De digitale flatene krever at man 
fanger leserens oppmerksomhet raskt, og historier som skal leses må 
ha en oppbygning og lay out som er tilpasset lesernes scrolling over 
skjermen. Leseren må fanges fort, ellers vil leseren bare scrolle videre 
eller skifte kanal. 

Digitaliseringen har også gitt helt andre muligheter for å fortelle his-
torier, for eksempel gjennom spill, eller andre formater som kan leve-
res som apper eller digitale tjenester. Dette krever annen kompetanse 
enn kun den historiske, av de som ønsker å formidle fra kildene. Det 
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betyr at en av de viktigste oppgavene til arkivinstitusjonene fremover 
er å tilrettelegge materialet slik at andre aktører kan bygge tjenester 
på kildene, og formidle på nye måter. Fremtidens arkivformidling vil 
bestå av helt andre formater enn i dag og kreve mer samarbeid fra 
ulike fagmiljøer. 

Arkivverkets data skal brukes av mange, og på ulike måter. Arkivver-
ket skal tilrettelegge sine data for deling med offentlig forvaltning. 
Forvaltningen vil bruke dataene til sine tjenester. For eksempel kan 
Arkivverkets data brukes i livshendelsen «dødsfall og arv», som er 
én av syv livshendelser som er utpekt som et satsningsområde hvor 
innbyggerne skal få sømløse tjenester. Forskere vil bruke kildene til 
forskning, og slektsforskere vil bruke kildene til å tegne slektstreet 
sitt. Det vil også være en rekke aktører som ønsker å bruke Arkiv-
verkets data til formidling. Dette kan være formidling av utvalgte 
temaer, og formidlingen kan være i form av spesialiserte digitale tje-
nester, eller artikler, bøker, film eller spill. Da må Arkivverkets data 
integreres med andres data og gjøres tilgjengelig for innbyggerne i 
sanntid. Eksempler på formidling i form av spill er Tidvis som har 
brukt arkivmateriale til å utvikle blant annet det digitale minispillet 
Edvard Sills eventyr,9 samt spillet Oslo havn 1324.10 Like viktig er de 
som bruker historiske data i spesialiserte formidlingstjenester, der de 
selv bearbeider og beriker dataene og tilbyr tjenester for et publikum 
med spesiell interesse for et fagfelt. Gode eksempler er Norsk digitalt 
fangearkiv,11 Krigsseilerregistret12 og Historisk befolkningsregister.13 

9 Edvard Sills eventyr, Tidvis
10 Oslo Havn 1324, Tidvis
11 Norsk digitalt fangearkiv, fanger.no
12 Krigsseilerregisterert, Norsk senter for krigsseilerhistorie, krigsseilerregisterert.no
13 Historiske befolkningsregister, histreg.no
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Arkivverket styrker sine kommunikasjonsaktiviteter

Tidligere var kommunikasjonsområdet ikke veldig høyt prioritert i 
Arkivverket, det var formidling som var viktig, med sin egen organi-
satoriske enhet på kartet. Med kommunikasjon menes her aktiviteter 
som retter seg mot brukere og innbyggere, som sosiale medier, media, 
presentasjoner og innlegg, nettsider, film, streaming etc. De siste årene 
har kommunikasjonsområdet blitt bygget opp og profesjonalisert i 
mye større grad. Dette henger sammen med et behov for å henvende 
seg til flere ulike målgrupper, med andre, og nye budskap. Dette er i 
samsvar med Statens kommunikasjonspolitikk.14 Historieformidling 
har ofte en tendens til å appellere til de historieinteresserte, men 
Arkivverket må nå ut til mange flere. Da må vi tilpasse språk, budskap 
og kanaler. 

For å øke innsatsen med å nå ut til flere, har etaten identifisert hvilke 
grupper som er viktige for oss og hvordan vi kan nå frem til dem. 
Foruten «mannen i gata», er det viktig for Arkivverket å nå ut til blant 
14 Statens kommunikasjonspolitikk, 2021, regjeringen.no

Målene for den statlige kommunikasjonspolitikken er at innbyg-
gerne skal:

• få korrekt og klar informasjon om sine rettigheter, 
plikter og muligheter

• ha tilgang til informasjon om statens virksomhet
• inviteres til å delta i utformingen av politikk, ordnin-

ger og tjenester

Kilde: Statens kommunikasjonspolitikk, 2021, regjeringen.no
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annet nåværende og potensielle brukere av kildene våre, til politikere 
og beslutningstagere, til forvaltningen, akademia og aktuelle jobbsø-
kere. Da må vi ha kommunikasjonskompetanse på hvordan vi jobber 
med målgrupper og tilpasser budskap og kanal. 

Kommunikasjonsarbeidet har den åpenbare hensikt å informere mål-
gruppene våre om kildene våre. Som formulert i samfunnsoppdraget 
vårt, er det en viktig oppgave for å øke bruken av arkivene. Men 
kommunikasjonsaktivitetene har også en viktig funksjon for strate-
gien vår. Når vi øker den generelle kjennskapen til Arkivverket, og 
forståelsen for de strategiske satsningene Digitalarkivet og Innebygd 
arkivering, vil det medvirke til nødvendig støtte for å nå etatens mål. 
Vi får også en bedre dialog med omverdenen, og viktige samfunnsde-
batter om arkivenes betydning. 

Arkivverket har de siste årene satset mer på digitale formater. Det er 
viktig å nå ut til de som ikke kjenner til Arkivverket, eller vet noe 
om arkiv. Arkivverket må henvende seg til yngre brukergrupper, og 
studenter fra ulike fagretninger. De finner sin informasjon på andre 
flater enn forrige generasjon, og er mer vant til at informasjonen er 
tilrettelagt, for eksempel gjennom korte filmer eller tekster. Etaten har 
derfor bygget kompetanse om hvordan vi kan bruke nye kanaler og 
formater til å støtte opp om kjennskap til samfunnsoppdraget vårt, og 
samtidig hjelpe oss med å oppnå de strategiske målene. 

Det betyr at Arkivverket har styrket sine kommunikasjonsaktiviteter, 
og nedskalert de formidlingsaktivitetene etaten drev med tidligere. 
Den formidlingen etaten fortsatt utfører er i større grad innvevd i 
digital kommunikasjon, der formålet som regel er å formidle arki-
vene, ikke å fortelle historiene. På digitale flater vil denne informa-
sjonen nå ut til mange flere, både nåværende og fremtidige brukere. 
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Arkivverkets hensikt er ikke å fortolke og fortelle historiene, men at 
brukerne selv skal oppsøke kildene.

Norges hukommelse blir allemannseie
Når Digitalarkivet er bygget opp til å håndtere fremtidens datameng-
der og brukerkrav vil det bli enklere å oppdage og forstå kildene. 
Dette vil gi mulighet for flere til å bruke kildene. Kildene vil være 
tilgjengelig for alle, hvor som helst, og når som helst. Informasjo-
nen vil være mulig å finne og forstå uten at brukeren har arkivfaglig 
kompetanse. Og kildetilfanget vil være rikt og sammensatt fra ulike 
sektorer og samfunnslag. 

En viktig bærebjelke i demokratiet er at vi alle har tilgang til de auten-
tiske kildene, slik at vi kan bygge kunnskap og forståelse. Arkivverket 
må derfor oppfylle samfunnsoppdraget om å sikre, bevare og tilgjen-
geliggjøre kildene digitalt. Det betyr at formidling, i form av historie-
fortelling, også vil endre form. Tidligere var formidling forbeholdt 
de få som hadde mulighet til å oppsøke lesesalen, eller var ansatt i en 
arkivinstitusjon og hadde kompetanse til å forstå kilden. Med Arkiv-
verkets ambisjoner om å være døråpner til historien, vil flere kunne 
benytte arkivene og bruke kildene til ulike typer formidling, om alt 
fra heksebrenning, til krigshistorie og regjeringsforhandlinger. Hele 
Norges befolkning vil ta del i vår felles historie. 
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NØKLER TIL DYBDELÆRING

Innledning

«Mitt første personlige møte med arkiver var i 2018, og da hadde 
jeg gått to år på grunnskolelærerutdanningen ved UiS. […] lite 
visste studentgruppen min og jeg at dette kom til å påvirke utdan-
ningen vår i så stor grad det gjorde.»1

Med denne erkjennelsen innledet lærerstudent Cecilie Aarøe sitt fore-
drag på Statsarkivet i Stavanger ved 50-årsjubileet i 2020. Hun er 
én av rundt 250 samfunnsfagsstudenter ved Universitetet i Stavanger 
som har jobbet med arkivkilder i undervisningsopplegg for grunnsko-
len.2, 3 Universitetet og Statsarkivet har siden våren 2017 lagt vekt på 
at fremtidige lærere i samfunnsfag skal ha forståelse for, kunnskap om 
og erfaring med hvordan de kan bruke arkivkilder i undervisnings-
sammenheng.4

1 Cecilie Aarøe: Innlegg på Statsarkivet i Stavanger sitt 50-årsjubileum, 16. september 2020.
2 Gjelder emnene: MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn) og MGL2050 Samfunnsfag 

1 (5.-10. trinn). Arkivkilder som utgangspunkt for fortellingsutvikling er sentralt i 
Samfunnsfag 2; MGL1051 (1.-7. trinn) og MGL2051 (5.-10.trinn).

3 Hvert kull har vært på rundt 50 studenter.
4 Det nåværende opplegget med FoU-oppgaver som rapporteres her, startet vi med våren 

2020.

FAGFELLEVURDERT 
ARTIKKEL
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Målet med denne artikkelen er å synliggjøre og skape interesse for 
arkivkilders didaktiske potensiale og relevans i forhold til intensjoner 
og mål i læreplanen for grunnskolen.5 Sentrale begreper er læring og 
dybdelæring. Vi vil også se nærmere på samfunnsfagets kjerneelement 
og enkelte av kompetansemålene som ligger til grunn for det oppleg-
get vi har utviklet. For å konkretisere arbeidsmetoden vil vi med til-
latelse fra studentene benytte noen utdrag fra deres arbeider. Teksten 
bygger videre på en tidligere publisert artikkel om bruk av arkiver i 
høyere utdanning.6

Bruk av arkiv og bibliotek i utdanning
Alle lærere og elever kjenner godt til hva et bibliotek er, hva det inne-
holder og hvordan de kan søke råd og veiledning der i forbindelse 
med konkrete prosjekter og undervisningsopplegg. Få har derimot 
kjennskap til hva arkiv og arkivkilder er, og hvordan de kan brukes. 
De fleste lærerstudentene vi har møtt, assosierer det med nedstøvete 
og bortgjemte papirer som ikke er i bruk. Et fåtall av dem har reflektert 
over hvor papirene kommer fra, hvilke opplysninger de inneholder, 
hvorfor de er tatt vare på og hvem som kan ha nytte av at de fortsatt 
eksisterer. 

Dette til tross for at det på alle skoler skapes arkiver der alle lærere 
er aktive bidragsytere. Hver elev har i dag sin mappe, enten på papir 
eller i digital form. Her finnes relativt detaljert informasjon om den 
enkeltes skolegang og skolehverdag. Både faglig utvikling og merkna-
der om orden og oppførsel, samt dialog med hjemmet og evt. andre 
instanser dokumenteres og har rettslig og administrativ betydning 

5 Overordnet del – verdier og prinsipper for grunnopplæringen (udir.no)
6 Fintland, 2020.
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både for skolen og eleven. For ettertiden kan opplysningene også bru-
kes som kilder til å få kunnskap om ulike sider av norsk skole. Et 
viktig formål med å ta vare på arkiver er at de kan ha forskningsmessig 
verdi i framtiden.7

Mangelen på kjennskap til ulike arkiver er ikke noe som særmerker 
dagens lærerstudenter. Det har ikke vært tradisjon for å bruke arkiv-
kilder i norsk skole eller for å gjøre elevene kjent med arkivers formål 
og arbeid. Dette legger heller ikke dagens læreplan opp til, selv om 
vi der møter begreper som «kilder», «kildekritikk» og «dybdelæring».

Læreplanens forståelse av kildebegrepet
Læreplanen formidler ikke en entydig forståelse av kildebegrepet. I 
overordnet del er ordet «kilde» brukt to ganger. Vi finner det i forbin-
delse med målsetningen om at elevene skal få kunnskap om og utvikle 
respekt for naturen gjennom å oppleve den og «se den som en kilde til 
nytte, glede, helse og læring».8 Kildebegrepet dukker også opp under 
punktet om «Undervisning og tilpasset opplæring»: «Prøving og feiling 
kan være en kilde til læring og erkjennelse, og elevene skal oppfordres til å 
prøve seg også når det er usikkert om de vil lykkes.»

7 Lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv (arkivlova), § 1.
8 Pkt. 1.5 Respekt for naturen og miljøbevissthet: Gjennom opplæringen skal elevene få 

kunnskap om og utvikle respekt for naturen. De skal få oppleve naturen og se den som en 
kilde til nytte, glede, helse og læring. 
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Dersom vi søker i de ulike fagplanene, får vi treff på «kilde» i sam-
funnsfag, naturfag9, KRLE10, musikk, engelsk11 og norsk.12 Men det 
er bare musikk som viderefører definisjonen fra overordnet del.13 Det 
er ellers kun i norskfaget at kildebegrepet blir nærmere definert 
og da på en måte som skiller seg fra den forståelsen av begrepet vi 
møter i overordnet del. Der forklares kilder som faglitteratur som er 

9 I naturfag defineres kilde som en grunnleggende skriveferdighet og en digital ferdighet: 
Å kunne skrive i naturfag er å formulere spørsmål og hypoteser og skrive naturfaglige 
forklaringer basert på evidens og kilder. [...] Dette innebærer å kunne skrive stadig mer 
komplekse tekster og benytte ulike teksttyper som bygger på kritisk og variert kildebruk 
tilpasset formål og mottaker. [...] Digitale ferdigheter er også å bruke søkeverktøy, beherske 
søkestrategier, kritisk vurdere kilder og velge ut relevant informasjon om naturfaglige emner. 
Utviklingen av digitale ferdigheter i naturfag går fra å kunne bruke enkle digitale verktøy 
til å i økende grad utvise selvstendighet og dømmekraft i valg og bruk av digitale verktøy 
og kilder. Et eget kompetansemål blir det først etter 7. trinn: Mål for opplæringen er at 
elven skal kunne: skille mellom observasjoner og slutninger, organisere data, bruke årsak-
virkning-argumenter, trekke slutninger, vurdere feilkilder og presentere funn.

10 Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk, RLE01-03: I KRLE er kilde nevnt 
under kjerneelementet Utforsking av religioner og livssyn med ulike metoder: [...] Deres 
forståelse av religioner og livssyn utdypes og utfordres gjennom analyse av og kritisk refleksjon 
over kilder, normer og definisjonsmakt. Grunnleggende ferdigheter: Å kunne skrive: [...]
Dette innebærer at elevene i skriftlige arbeider gradvis tar i bruk fagspesifikke begreper og 
ulike kilder for å utvikle kompetanse til å vurdere egen læring i arbeid med faglige tekster. Å 
kunne lese: [...]Videre innebærer det å sammenligne og systematisere informasjon og vurdere 
kilder kritisk. [...] Dette innebærer i økende grad å forstå fagbegreper og å kunne finne, 
bruke og vurdere ulike kilder til informasjon. Digitale ferdigheter: [...] Det omfatter også 
å kunne innhente informasjon om religioner og livssyn fra digitale kilder og tolke og kritisk 
vurdere informasjonen.

11 Læreplan i engelsk, ENG01-04: Å kunne skrive [...] Det innebærer også å bruke 
ulike typer kilder på en kritisk og etterrettelig måte. 7. trinn: Kompetansemål: samtale 
om ulike kilders pålitelighet, og velge kilder til eget bruk 10.trinn: Kompetansemål: 
lese sakprosatekster og vurdere hvor pålitelig kildene er + bruke kilder på en kritisk og 
etterrettelig måte.

12 Læreplan i norsk, NOR01-06: https://www.udir.no/lk20/nor01-06
13 Læreplan i musikk, MUS01-02: Kompetansemål etter 7. trinn: Mål for opplæringen er 

at eleven skal kunne: Lytte, eksperimentere og skape nye uttrykk med instrumenter, kropp, 
stemme eller lyd fra andre kilder, og presentere resultatet. Kompetansemål etter 10. trinn: 
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: skape og programmere musikalske forløp ved å 
eksperimentere med lyd fra ulike kilder.
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tilgjengelig på bibliotek eller i digital form. Det er en relativt snever 
forståelse i og med at den utelukkende omfatter det som ofte blir kalt 
sekundære kilder.

Med den tverrfaglige tenkningen læreplanen legger opp til, må en 
legge til grunn at forståelsen av hva en kilde er i norskfaget, også må 
ha relevans for samfunnsfaget. I samfunnsfag er den nærmeste presi-
seringen læreplanen gir, at geografiske og historiske kilder inkluderer 
kart, og at kart kan gi landskapsinformasjon.14 

Både etter 2., 4. og 7. trinn inneholder læreplan for norskfaget kom-
petansemål som involverer bibliotek. Når elevene er 7 år gamle, skal 
de mestre å låne og lese bøker. Ved overgangen fra barne- til ung-
domsskole skal de kunne «orientere seg i faglige kilder på bibliotek og 
digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster». 
Etter å ha fullført grunnskolen, og før de tar fatt på videregående 
utdanning, skal de kunne: «bruke kilder på en kritisk måte, markere 
sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster.»

I læreplan for samfunnsfag er det ingen kompetansemål som er 
direkte koblet til bibliotek eller arkiv. Men begrepet «kilde» er nevnt 
flere ganger. Det er både en grunnleggende faglig ferdighet og et fag-
lig kompetansemål. Likevel blir det ikke tilstrekkelig presisert eller 
forklart hva det innebærer at elevene skal kunne: «samtale om ulike 
kilder», «søke etter informasjon i ulike kilder», «vise til kilder», «utforske, 
tolke og reflektere kritisk over kilder», «velge bort kilder», «behandle og 
navigere i digitale kilder» og «utøve digital kildekritikk».15

14 Kompetansemål etter 4. trinn: beskrive kultur- og naturlandskap i Noreg og samtale 
om korleis historiske og geografiske kjelder, inkludert kart, kan gi informasjon om 
landskap.

15 SAF01-04.
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Ifølge læreplanen kan det slik sett synes som det utelukkende er 
bibliotek som oppbevarer og tilgjengeliggjør kilder. Det blir dermed 
norskfagets definisjon av kildebegrepet som er førende for måten det 
forstås på og benyttes på i andre fag. De primære kildene, de ulike 
arkivkildene, som flere av fagbøkene bygger på, blir ekskludert, mar-
ginalisert og usynliggjort. Slik sett kan læreplanens forståelse av kil-
debegrepet bli et hinder for at: «Faget skal styrke elevens evne til kritisk 
tenkning og skal ruste dem til å delta i samfunnet gjennom en utforskende 
og kritisk tilnærming til språk og tekst.»16

Forståelsen av arkivkilder
Den manglende tydeligheten knyttet til kildebegrepet blir forsterket 
ved at begrepene arkiv og arkivkilder ikke blir benyttet i lærepla-
nen. Dette er imidlertid begreper som har en klar forankring i både 
historie- og samfunnsfaglig forskning, i lovgivningen og i politiske 
styringsdokumenter. Arkivmeldingen fra 2012 gir oss denne forkla-
ringen på hva arkivene består av, og hvilket brukspotensiale de har:

«Eit arkivdokument er ei direkte, ufortolka og autentisk stemme frå 
fortida, eit vitnemål om kva folk gjorde, og korleis dette sette spor. 
Det gir ein eigen nærleik til historia og opnar for identifikasjon med 
verkelege menneske, verkelege hendingar og verkelege miljø i fortida. 
Arkivmaterialet gir høve til å arbeide med lokalhistorie eller andre 
emne knytte til nærmiljøet – korleis slo «den store historia» ut i nær-
miljøet vårt? Å arbeide i arkiva vil seie at ein sjølv søkjer informasjon 
og vurderer og samanliknar kjeldene. Det set oss i stand til å utvikle ei 
kritisk haldning til kunnskap og kunnskapsproduksjon.»17

16 Om faget. Fagets relevans og sentrale verdier, NOR01-06 s. 2.
17 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld-st-7-20122013/id707323/?ch=1 
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I lys av disse politiske signalene, som Stortinget gav sin støtte til ved 
behandlingen av arkivmeldingen i 2013, er det underlig at dette ikke 
er fanget bedre opp i den nye læreplanen for grunnskolen. Men selv 
om arkiver ikke er trukket fram i læreplanen, er det likevel ikke noe 
i den ovennevnte forståelsen av arkiver som er i strid med målene i 
denne. Det er derfor arkivmeldingens forståelse av arkiver og deres 
mulige bruksområder, sammen med læreplanens vektlegging av dyb-
delæring, som ligger til grunn for det opplegget vi presenterer i denne 
artikkelen.

Forståelsen av dybdelæring
Kvalifikasjonsrammeverket for livslang læring, som læreplanen bygger 
på, strukturerer beskrivelsene av læringsutbyttet under overskriftene 
kunnskaper, ferdigheter og kompetanse. Begrepet dybdelæring er 
ikke minst knyttet til forståelsen av hva kompetanse er: «Kompetanse 
er å kunne tileigne seg og nytte kunnskapar og ferdigheiter til å meistre 
utfordringar og løyse oppgåver i kjende og ukjende samanhengar og situa-
sjonar. Kompetanse inneber forståing og evne til refleksjon og kritisk ten-
king.»18 Dette henger igjen sammen med at læreplanens overordnede 
del presiserer at skolen skal lære elevene å lære: «Skolen skal bidra til 
at elevane reflekterer over si eiga læring, forstår sine eigne læringsprosessar 
og tileignar seg kunnskap på sjølvstendig vis.»19 Kompetanse gir slik sett 
også uttrykk for evnen til å forstå teoretiske resonnementer og sette 
dem inn i praktiske sammenhenger.

Dybdelæring blir definert som «det å gradvis utvikle kunnskap og 
varig forståelse av begreper, metoder og sammenhenger i fag og 

18 https://www.udir.no/lk20/overordnet-del/prinsipper-for-laring-utvikling-og-danning/
kompetanse-i-fagene/?kode=saf01-04&lang=nno 

19 2.4 Å lære å lære (udir.no)
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mellom fagområder. Det innebærer at vi reflekterer over egen læring 
og bruker det vi har lært på ulike måter i kjente og ukjente situasjo-
ner, alene eller sammen med andre.»20 I læreplanens overordnede del 
blir kompetanse og dybdelæring knyttet sammen med utvikling av 
verdibaserte holdninger og etisk vurderingsevne.

Disse forståelsene fra den overordnede delen trekkes videre inn i de 
underliggende faglæreplanene. Dybdelæring blir da knyttet opp til 
bruken av kunnskaper og ferdigheter på forskjellige måter, slik at en 
over tid kan være i stand til å mestre ulike faglige utfordringer, både 
på egen hånd og i samspill med andre.

De fem kjerneelementene i samfunnsfag, uavhengig av klassetrinn, er: 
undring og utforskning, samfunnskritisk tenking og sammenhenger, 
demokratiforståelse og deltakelse, bærekraftig samfunn samt identi-
tetsutvikling og fellesskap. I læreplanen er det lagt vekt på innhenting 
og bruk av informasjon fra ulike kilder, med tilhørende kritisk vur-
dering av om de er pålitelige og relevante. Informasjonen skal kobles 
opp mot refleksjon om hvorfor menneskene har gjort og fremdeles 
gjør ulike valg, både i et lokalt og et globalt perspektiv.21

Arkivkilder i samfunnsfagutdanningen for lærere
I dagens lærerutdanning er samfunnsfag ikke et obligatorisk emne. 
På bachelornivå er det et valgfag.22 Man kan da ta 30 studiepoeng, 
eller utvide dette til 60 studiepoeng.23 Historie inngår som del av 
samfunnsfaget her. Ved Universitetet i Stavanger er det to moduler 
20 https://www.udir.no/laring-og-trivsel/dybdelaring/ 
21 https://www.udir.no/lk20/saf01-04/om-faget/kjerneelementer?lang=nob 
22 https://www.uis.no/nb/studietilbud/grunnskolelaerer-for-1-7-trinn-master og https://

www.uis.no/nb/studieprogram-og-emner/grunnskolelaererutdanning-5-10-trinn 
23 https://www.uis.no/nb/studietilbud/grunnskolelaerer-for-5-10-trinn-master#studieplan 
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innenfor samfunnsfag, hver på 30 studiepoeng. Disse utfyller hver-
andre, men uten at det ene bygger på det andre. De kan tas enkeltvis 
eller i tilfeldig rekkefølge.

Arkivkilder benyttes i begge modulene. I den ene modulen blir de 
brukt som utgangspunkt for studentene til å lage en fortelling om 
fortidige hendelser (Fintland, 2018 & 2020). I den andre modulen 
benyttes arkivkilder som utgangspunkt for arbeid med et forsknings- 
og utviklingsprosjekt med tilhørende didaktisk refleksjon. Høsten 
2021 startet det første kullet med masterstudenter i samfunnsfag opp. 

Lærerstudentene Nanzy U. Sandanger, Sigurd Retallack, Emilie Høyland og Anav 
Sivertsen arbeider med minnemateriale fra 22. juli 2011. De ser nærmere på hvilke 
forskjeller og likheter er det mellom barnetegninger i etterkant av 22. juli og 9/11. 
(Foto: Ine Fintland 2022)
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I emnet mikrohistorie jobbet de med et variert utvalg av arkivkilder.24 
Det er erfaringene fra masterstudentene og bachelorstudentene sine 
møter med arkivkilder vi presenterer her.

Fordi bachelor-emnene kan tas hver for seg og i tilfeldig rekkefølge, 
har noen studenter allerede erfaring med bruk av arkivkilder, mens 
andre ikke har det. Vi mener at dette er nyttig bakgrunn for stu-
denter som skal bli lærere, fordi det avspeiler en reell utfordring ved 
gruppearbeid i skolen. I en klasse vil det faglige spriket alltid være av 
betydning for hvordan læring skjer. Noen i klassen vil ha kunnskaper 
og erfaringer som andre ikke har, og dermed kunne oppleve å være en 
ressurs for sine medelever. Dersom studentene velger å ta 60 studie-
poeng i samfunnsfag, vil de både oppleve nybegynnerrollen og rollen 
som erfaren. 

FoU-prosjektet for bachelorstudentene
Som grunnlag for studiene av arkivmateriale har Statsarkivet i 
Stavanger funnet fram relevante kilder som er offentlig tilgjengelige, 
og satt disse sammen til kildesett som studentene får tilgang til. 
Digitalt tilgjengelige kilder har vi funnet blant folketellingene (stat-
lige og kommunale), kirkebøker, emigrantmateriale, skiftemateriale, 
sjømannsruller, tinglysningsmateriale, panteregistre, pantebøker, 
assuransemateriale, branntakstprotokoller, fremmedprotokoller, 
Forsvarets krigshistoriske avdelings materiale, adressekalendre og 
fotosamlinger. Av papirbasert materiale har vi benyttet skolearkiver, 
fattigvesenets arkiver, rettsarkiver, Medisinaldirektørens arkiver, foto-
grafarkiver, Justisdepartementets arkiver, politi- og lensmannsarkiver, 

24 https://www.uis.no/nb/studietilbud/grunnskolelaerer-for-5-10-trinn-master#studieplan 
og https://www.uis.no/nb/studietilbud/grunnskolelaerer-for-1-7-trinn-
master#studieplan 
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ulike privatarkiver, auksjonsprotokoller (for eksempel auksjoner av 
jødenes eiendommer) og private arkiver.

I 2021 kunne bachelorstudentene velge mellom disse kildesettene, 
som er publiserte på Arkivverkets nettsider:25

• Lovlaust liv – om en fattig kvinnes oppvekst og liv gjen-
nom 50 år (1860-1910).26

• Utfordrende oppvekst – om en ung gutts oppvekst tidlig 
på 1900-tallet.27

• Jødeauksjoner – om jødenes eiendom og eiendeler som 
staten auksjonerte bort i 1943.28

I tillegg ble det åpnet opp for en oppgave knyttet til fjernsynsserien 
Atlantic Crossing. Her ble det dels stilt materiale til disposisjon fra en 
av manusforfatterne og vist til relevante arkivkilder som Arkivverket 
hadde gjort tilgjengelig på Digitalarkivet.29 
25 Lærerstudentene på emnene Samfunnsfag 1; MGL1050 (1.-7. trinn) og MGL2050 (5.-

10. trinn).
26 https://www.arkivverket.no/kom-i-gang-med-arkiv/kildetips-og-oppgaver-for-

studenter/lovlaust-livhttps://www.arkivverket.no/kom-i-gang-med-arkiv/kildetips-og-
oppgaver-for-studenter/lovlaust-liv

27 https://www.arkivverket.no/kom-i-gang-med-arkiv/kildetips-og-oppgaver-for-
studenter/utfordrende-oppvekst 

28 https://www.arkivverket.no/kom-i-gang-med-arkiv/kildetips-og-oppgaver-for-
studenter/jodeauksjoner 

29 For eksempel: RA/PA 1951 Østgaard, Nikolai Ramm og Ragni, E/Ea/L0001: 
Kongefamilien under 2. verdenskrig, 0004: Ragni Østgaards beretning om 2. 
verdenskrig og kongefamiliens flukt i april 1940, særlig om kronprinsesse Märtha 
og barna, 1940-1945 Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/
db50002996000001 
RA/PA 1951 Østgaard, Nikolai Ramm og Ragni, F/Fa/L0001: Dagbøker m.m., 
0003: Dagbok, «Meldinger under krigen i Norge», Nikolai Ramm Østgaard, 1940 
Brukslenke for sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db50002996100001 
RA/PA 1951 Østgaard, Nikolai Ramm og Ragni, F/Fa/L0001: Dagbøker m.m., 0004: 
9 dagbøker fra 2. verdenskrig, Nikolai Ramm Østgaard, 1940-1952 Brukslenke for 
sidevisning: https://www.digitalarkivet.no/db50002996200002
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Sammen med Universitetet i Stavanger inviterte Statsarkivet til et 
digitalt seminar: «Når tolkning av kilder provoserer». Her deltok både 
manusforfatter Linda May Kallestein og skuespiller Sofia Helin. Lærer-
studentene og de andre seminardeltakerne fikk høre nærmere om hvor-
dan Kallestein og Helin hadde jobbet med kilder, manus og rollefram-
stilling. Seminaret vekket tilstrekkelig interesse og oppmerksomhet til 
at det kom innslag om det på Dagsrevyen på NRK samme kveld.30

FoU-oppgaven
Vi har gitt FoU-oppgaven følgende allmenne formulering:

• Presenter og drøft de ulike arkivkildene og måten dere velger 
å bruke dem på.

30 Innslag på Dagsrevyen, NRK 26. januar 2021 ved reporter Oda Elise Svelstad. https://
tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/202101/NNFA19012621/avspiller#t=33m14s 

Forholdet mellom fakta og fiksjon i serien Atlantic Crossing engasjerte mange. Flere 
historikere mente at serien var lite troverdig og for å tillegg kronprinsesse Märtha større 
politisk makt enn det hun faktisk hadde.
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• Sett personen, stedet eller hendelsen inn i en samfunnsmessig 
kontekst. Dere velger selv hvilke tematikker og perspektiv dere 
ønsker å fokusere på.

• Vurder hvilke didaktiske muligheter en mikrohistorisk tilnær-
ming som bygger på arkivkilder åpner opp for.

• Reflekter avslutningsvis over hvordan mikrohistorie kan bru-
kes opp mot nye læreplaner (for eksempel dybdelæring, kilde-
kritikk). Kommenter kort forskningsetiske forhold.

De to første punktene skulle løses i gruppearbeid, de to siste individu-
elt. Hver gruppe var på mellom 3-5 personer. Gruppemedlemmene 
måtte bli enig om hvilket kildesett de ville ta utgangspunkt i. Deretter 
skulle de utarbeide og få godkjent en problemstilling for den fagteksten 
de skulle skrive. Teksten skulle være på mellom 4000-6000 ord. Ut fra 
problemstillingen ble noen kilder mer aktuelle enn andre. Kildegrunn-
laget var såpass stort at ikke alt kunne benyttes. Studentene kunne også 
supplere med andre kilder dersom de syntes det var relevant. 

Det ble gitt veiledning på arbeidet i gruppene, og studentene fikk en 
skriftlig tilbakemelding om hvordan vi vurderte det de hadde gjort så 
langt. Vi stilte ikke spesifikke krav til studentenes metodebruk for å 
tilnærme seg kildene på en kritisk måte.

Den individuelle delen av oppgaven besto av to deler; en bearbeiding 
av fagteksten og en fagdidaktisk og forskningsetisk vurdering. Studen-
tene gjorde de korrigeringene, bearbeidelsene og tilføyelsene de mente 
var nødvendige for å heve fagtekstens kvalitet. Den endelige individu-
elle teksten skulle til sammen utgjøre 3500-4000 ord pluss/minus 10 
%. Litteraturliste og noter, samt bilder og illustrasjoner kom i tillegg. 
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Våren 2022 skal studentene blant annet se nærmere på minnemate-
rialet etter hendelsene 22. juli 2011 og pandemi med utgangspunkt 
i materiale fra spanskesyken i 1918 og 1919 og offentlig tilgjengelig 
materiale fra pandemien i 2020 og 2021.

Studentenes erfaringer
I det følgende skal vi trekke fram noen sitater fra studentenes arbeid 
som viser hvordan de har arbeidet med og reflektert over stoffet, og 
hvordan arkivkilder kan benyttes i deres framtidige undervisning. 
Alle sitatene er gjengitt med tillatelse fra studentene.

Studentene gir tilkjenne en form for særegen følelse ved arbeid med 
primærkilder:

«Det er noe helt spesielt med muligheten til å gjøre dypdykk i 
gamle arkiver som har informasjon om fortidsmenneskers liv og 
leveforhold. Primærkilder tilbyr informasjon som gjør det mulig 
for mennesker å skape seg et bilde av hvordan fortiden har vært. 
Å gjøre en studie av primærkilder kan skape mye rom for fortolk-
ning, ettersom det opplevelsesmessige aspektet ikke nødvendigvis 
er dokumentert.»31

«Arbeid med arkivkilder og mikrohistorie kan være en krevende 
oppgave, da spesielt for elever på barne- og ungdomsskole. Likevel 
er det en god mulighet for å gi elevene et innblikk i forskjellige 
deler av historien som ikke alltid kommer fram i lærebøker.»32

31 Vilje Lauvsnes, student på emnet MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), våren 2021.
32 Bjørnar Kristiansen, student på emnet MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), våren 

2021.
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Muligheten for bruk av kildene til utvikling av historisk empati blir 
trukket fram:

«Mikrohistorie er med på å utvikle elevenes historiske empati, og 
legger føring for dybdelæring. Jeg vil at elevene skal være moti-
verte og engasjerte i undervisningen min, noe jeg kan oppnå ved 
å fremme historisk empati. Historien til Theodora byr på sterke 
følelser, og har likheter med elevene, som hjelper dem med å opp-
rette et personlig forhold til henne og historien. Dette personlige 
forholdet kommer gjennom historisk empati, og motiverer elevene 
til å gå i dybden, til å forstå historien, forstå strukturene i sam-
funnet og Theodoras følelser, og er derfor en sentral byggestein i 
dybdelæringsprosessen.»33

«Gjennom arbeidet med denne fagteksten kan en helt klart se 
hvordan historien om familien Becker brukes for å utvikle eleve-
nes historiske empati, dybdelæring og kildekritikk.»34

I kildekritisk perspektiv er det interessant å merke seg studentenes 
vurderinger av forholdet mellom primærverdi og sekundærverdi av 
arkivmaterialet:

«I arkivfaglig terminologi viser begrepet primærverdi til den ver-
dien som materialet opprinnelig var tiltenkt da det ble skapt. Det 
vil si hvilke administrative, faglige eller rettslige formål det skulle 
tjene. Sekundærverdi henspiller på den nytten arkivmateriale 
kan ha for andre formål enn det var skapt for. Slike formål kan 
eksempelvis være i forbindelse med forskning eller historieskriving. 

33 Synne Spande, student på emnet MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), våren 2021. 
34 Ida Serena Weberg Drågen, student på emnet MGL2050 Samfunnsfag 1 (5.-10. trinn), 

våren 2021. 
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Dette innebærer altså at primærverdien til materialet ofte er for-
skjellig fra den sekundærverdien det får for framtidige brukere. 
Beløpene Theodora mottok fra fattigvesenet er opprinnelig doku-
mentert fordi fattigvesenet skulle føre oversikt over utbetalingene 
sine. I denne oppgaven får det en sekundærverdi i form av at det 
kan gi informasjon om fattigdom på denne tiden. Arkivkildene 
brukes også som dokumentert bevis på hendelser jeg forteller om 
i oppgaven.»35

Studentenes kommer også med vurderinger av mulighetene for elev-
aktiviteter:

«Et kompetansemål etter 4.trinn er at elevene skal utforske og 
presentere samfunnsfaglige spørsmål, og søke etter informasjon i 
ulike kilder og vurdere hvor nyttig informasjonen er til å belyse 
spørsmålene.»36

«Kildekritikk kan være et relevant tema når man jobber med mikro-
historie (Fintland & Østebø, 2020). Elevene må da være detektiver 
og finne ut hvilken informasjon som er til å stole på, og knytte det 
sammen for å gi et bilde over reisen til kronprinsessen. Et annet alter-
nativ i undervisningen kan være å se på forskjeller og likheter mellom 
ulike typer kilder, f.eks. arkivkilder mot filmatisering av historiske 
hendelser eller personer. Med tanke på kronprinsesse Märtha, kan 
man da sette arkivkildene opp mot serien Atlantic Crossing. Dette 
kan gi elevene en mulighet til å visualisere historien samt gjøre elev-
ene bevisste på at dramatiseringer av historiske hendelser ikke nød-
vendigvis alltid er helt korrekt.»37

35 Ellinor Hope, student på emnet MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), våren 2021.
36 Ellinor Hope, student på emnet MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), våren 2021.
37 Bjørnar Kristiansen, student på emnet MGL1050 Samfunnsfag 1 (1.-7. trinn), våren 

2021.
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Utdrag fra hoffdame Ragni Østgaards beretning om kongefamiliens flukt under  
2. verdenskrig.38

38 RA/PA 1951 Østgaard, Nikolai Ramm og Ragni, E/Ea/L0001: Kongefamilien under 
2. verdenskrig, 0004: Ragni Østgaards beretning om 2. verdenskrig og kongefamiliens 
flukt i april 1940, særlig om kronprinsesse Märtha og barna, 1940-1945, https://www.
digitalarkivet.no/db50002996000019
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Masterstudentene i emnet mikrohistorie
Masterstudentene hadde tre eksamensarbeider med arkivkilder. Det 
første skjedde i grupper og de to siste individuelt. Alle arbeidene 
kunne være skriftlige, men det var også mulig å erstatte ett av de 
skriftlige produktene med podkast eller film, med tilhørende skriftlig 
metodekritisk kommentar.

I undervisningen presenterte vi ulike innfallsvinkler til å tilnærme 
seg kildematerialet (Hatlen, 2020; Handgaard, 2020 & Søbye, 
2019:127). En av disse var IREAD-tilnærmingen (Hatlen, 2020:52). 
Dette er en nærlesingsteknikk utviklet av Monte-Sano, De La Paz og 
Felton (2014). Den gir et godt grunnlag for en systematisk og kritisk 
lesing. I utgangspunktet er målgruppen for denne metoden elever i de 
øverste trinnene i grunnskolen, men deler av den kan også brukes på 
de lavere trinnene. Systematikken i metoden og muligheten den gir 
til å tilnærme seg en kilde fra ulike vinkler, gjør at den også er egnet 
for lærerstudentenes egne undersøkelser.

Metoden starter med at leseren skal finne ut hvem forfatteren er (identify, 
I). Deretter leser man hvert enkelt avsnitt nøye (read, R) før man under-
søker (examine, E) forfatterens troverdighet. Så er neste ledd i prosessen 
å vurdere (assess, A) påvirkningen fra kontekst og omgivelser før man til 
slutt gjør seg opp en mening om (determine, D) forfatterens faktabaserte 
opplysninger og eksempler. Slik kommer man innom de ulike forhol-
dene ved en kilde som er nødvendige å vurdere som ledd i kildekritikken.

Mastergradsstudentene benyttet i 2021 disse kildesettene:
• Lærer Peter Njølstads dagbok fra 1918 og medisinalberet-

ninger fra Stavanger og Sand 1918/19 om spanskesyken.39

39 SAST, Pa 565 Njølstad, Peter, Dagbok 1917-1918, SAST/A-102622/E/L0002
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• De kommunale rapportene til Instituttet for historisk 
forskning 1941/42 om krigshandlingene i 1940.40

• Jødeauksjonene i Stavanger og bomappene til Herman 
Becker og ekteparet Fein.41

• Minnemateriale etter 22. juli 2011.42

Denne tegningen er en av flere som ble samlet inn fra Kirkegaten ved Oslo domkirke  
3. august 2011.43

40 RA, Forsvaret, Forsvarets krigshistoriske avdeling, Y/Ya/L0015: II-C-11-31 - 
Fylkesmenn. Rapporter om krigsbegivenhetene 1940., 1940, s. 3, https://www.
digitalarkivet.no/db50002683800003 

41 SAST, Stavanger skifteforvalter, 33BC - Auksjonsprotokoller, Auksjonsprotokoll 1940-
1945, ASAT/A-101412/001/3/22/33BC/L0013 og SAST, Stavanger skifteforvalter, 
533C - Døds- og skilsmissebo, Skifter dødsbo og skilsmissebo A-F 1947, SAST/A-
101412/001/5/53/533C/L0192

42 RA, Minnemateriale etter 22.07.2011, 2011, https://www.digitalarkivet.no/
mi10041111070003 

43 RA, Minnemateriale etter 22.07.2011, 2011, s. 115, https://www.digitalarkivet.no/
mi10041111071047 
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På samme måte som bachelorstudentene måtte de selv utarbeide og få 
godkjent en problemstilling de syntes var relevant og interessant i for-
hold til de tilgjengelige kildesettene. Mastergradsstudentenes arbeid 
ble gjennomført i løpet av noen uker, som er betydelig kortere enn 
den tidsrammen som gis til bachelorstudentene. Tekstbegrensningen 
var 3000 ord, pluss/minus 10 %. Målet var å lage noen korte fag-
tekster med didaktisk fokus. Vi oppfordret studentene til å lage opp-
legg de selv kunne ta i bruk i klasserommet i rollen som lærer.

Noen av problemstillingene som ble utviklet av mastergradsstuden-
tene høsten 2021, var disse:

• Hvordan undervise om holocaust i Norge for 10. klasse på 
en måte som fremmer kreativitet og samfunnsbevissthet.44

• Hvordan kan arkivkilder om familien Becker bidra til å 
skape forståelse for menneskerettigheter og menneske-
verd?45

• Hvem var Becker-familien? Hva kan deres historie fortelle 
om Holocaust og hvordan kan deres historie bidra til å 
bygge opp verdier som toleranse, likeverd og likestilling?46

• Hvordan skildres den tyske invasjonen i krigsrapporter 
fra Stavanger og Kristiansund i 1940, og på hvilken måte 
kan læreren anvende disse som en ressurs i undervisningen 
med målet å fremme kritisk tenking og historisk empati på 
ungdomstrinnet?47

• Hvordan kan elever på 7. trinn arbeide med kildekritikk, 
kontekstualisering og kunnskapssøking ved bruk av kilder 
om 2. verdenskrig?48

44 Håkon Bø Knudsen, mastegradstudent på emnet MGL4053-1 21H.
45 Nora Sofie Peersen, mastergradstudent på emnet MGL3053-1 21H.
46 Henriette Vawter, mastergradstudent på emnet MGL4053-1 21H.
47 Malin Grude, mastegradstudent på emnet MGL4053-1 21H.
48 Nora Sofie Peersen, mastergradstudent på emnet MGL3053-1 21H.
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• Hvilke følelser og tanker kommer til uttrykk i barn og 
unges tekster og tegninger i etterkant av terrorangrepet 22 
juli 2011, og på hvilken måte kan læreren anvende disse 
som en didaktisk ressurs i opplæringen med målet om å 
fremme toleranse?49

Studentenes erfaringer
Dette kurset ble holdt for første gang høsten 2021.50

Med utgangspunkt i en dagbok fra 1918 ble erfaringer fra spanskesy-
ken tematisert på følgende måte:

«I dagboken til Peter Gabriel Pedersen Njølstad får vi erfare livet 
til en nygift lærer som får en brå vending på livet sitt. Han blir 
gift og får vite at han skal være far samme året som alt visner bort. 
Barnet blir dødfødt samtidig som kona blir et offer for spanskesy-
ken, dette skjer mens spanskesyken sprer seg på bygda, i industrien 
og i skolene. I denne oppgaven skal vi sammenligne dødsårsaker 
i stavangerområdet med Sand i 1918, der vi skal bruker medi-
sinalberetninger og dagbokfortellingen om Njølstad. Vi vil også 
se på mulige årsaker til spredningen av pandemien og hvordan 
Stavanger og Sand fikk oppleve pandemien. Stavanger som er og 
var en storby på denne tiden har en helt annerledes struktur enn 
Sand distriktet. Sammenligner man disse to geografisk så er det en 
vesentlig forskjell på både tettheten beboerne bor i og ikke minst 
antallet innbyggere.»51

49 Malin Grude, mastegradstudent på emnet MGL4053-1 21H.
50 MGL4053 og MGL3053 – Mikrohistorie for lærere 5.-10 og Mikrohistorie for lærere 1.-7.
51 Håkon Bø Knudsen og Martin Berge, begge mastergradstudenter på emnet MGL4053-

1 21H.
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Peter Njølstad skriver om konens død i dagboken: «Det var ingen klaar skilnad paa 
hjarteslagi lenger, og andsigtet brann, og føterne heldt paa aa verta kalde. Kaldsveitten 
pibla fram, og ho sagde i eitt vekk: skund dykk, skund dykk! Smertene var nok store; 
men elles var ho ikkje klaar, berre nokre smaa øieblikk, og daa smila ho saa godt til 
mor si og til meg. Mori hulka, men eg var fyrebudd og sat roleg ved sengi til alt var 
over kl. 3 natt til søndag 8/12-18. Andre søndag i advent. Attaat alt det andre hadde 
ho og faatt blærebetændelse – Og alt dette gjorde daa ende paa henne som eg hadde 
sett mi livsvon til. Ho var som blom i eng, frisk og fager – for meg daa. Ho heldt paa 
og skulde gjeva mitt liv saa uendelegt rikt – – Men Herren tenkte det onnorleis. Naa 
staar eg att – med sorgi.»52

Auksjonene av jødenes eiendom ble lagt til grunn for et undervis-
ningsopplegg for 10. klasse:

«I denne oppgaven skal jeg begynne med å gjøre rede for hva jøde-
auksjonene var, og si litt om det jødiske ekteparet Fein som vil bli 
brukt i undervisningsopplegget. Videre vil jeg se på hvordan et 
undervisningsopplegg kan utformes med de viktigste elementene 

52 SAST, Pa 565 Njølstad, Peter, Dagbok 1917-1918, SAST/A-102622/E/L0002.
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fra LK20. Dette innebærer at undervisningopplegget innehar 
dybdelæring, dekker kompetansemålene, bruker kjerneelementene 
og de grunnleggende ferdighetene. […]

Verdiene som er gjennomgående i de fleste fag og som jeg har valgt 
skal være sentrale i dette undervisningsopplegget, er: engasjement, 
kritisk tenkning, oppbygging av toleranse likeverd og respekt. 
Disse verdiene vil bli fremmet gjennom alle tre delene av under-
visningsopplegget. Kjerneelementene som brukes i dette under-
visningsopplegget, er undring og utforskning og samfunnskritisk 
tenkning og verdier. I samfunnskritisk tenkning er det historisk 
empati som det legges fokus på i undervisningsopplegget. 

Undervisningsopplegget vil være tredelt hvor hver del skal være med 
på å fremme læring på forskjellige måter. Den første delen skal være 
mer lærerstyrt. Her går lærer, sammen med elevene, gjennom hva 
som skyldes jødehatet. Her må lærer og elever drøfte hvilke faktorer 
som er med på å påvirke nazistenes jødehat. Det viktige og kanskje 
utfordrende i denne delen er å få elevene med på å drøfte og å være 
aktive i undervisningen. Neste del av undervisningsopplegget er 
prosjektdelen. Her skal elevene jobbe gruppevis med kildene om 
jødeauksjonene og de jødiske familiene. Familien Fein er i fokus 
på oppgavene som er laget, men det er mulig å skrive om en annen 
familie om det er ønskelig fra noen av elevgruppene.»53

Datidens dokumentasjon kan i vår tid benyttes til å vurdere hvordan 
mennesker ble møtt av myndighetene i sin samtid:

«Man kan finne flere eksempler i arkivene som viser tydelig dis-
kriminering av jøder. Et av dem er da Hille søkte om å bli norsk 

53 Håkon Bø Knudsen, mastegradstudent på emnet MGL4053-1 21H.
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statsborger. Saksbehandleren skriver blant annet at Hille og hans 
familie er statsborgere som ikke er de mest ønskelige og han legger 
i tillegg til en bemerkning i Hille sin søknad om at hans sønner 
er omskårne jøder.»54

Utsnitt fra Hille Beckers søknad om norsk statsborgerskap, datert 14. april 1931.55

54 Henriette Vawter, mastergradstudent på emnet MGL4053-1 21H.
55 Arkivreferanse: RA, S-1041 - Justisdepartementet, 3. sivilkontor G, Ma 

Statsborgersaker jnr. 1501-1900 1936 -1936, jnr. 1888 Hille Becker, RA/S-1041/M/
Ma/L0023.
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Det er også interessant å se hvordan jødenes situasjon i Norge før og 
under krigen, kan knyttes opp mot en drøfting av menneskerettslige 
problemstillinger i dag:

«Verdenserklæringen om menneskerettigheter ble opprettet i 1948, 
altså 5-6 år etter at familien Becker ble deportert til Auschwitz 
[…] Uigurenes situasjon foregår derimot i dag […] Dette dilem-
maet er ikke en del av elevenes læringsmål for undervisningsopp-
legget, men kan være noe å ta opp dersom elevene blir nysgjerrige 
på hvordan situasjonen til uigurene håndteres av det internasjo-
nale samfunnet.»56

I en av podkastene som ble utviklet, koplet studenten inn både nåti-
dig relevant litteratur og dagsaktuell symbolbruk:

«Det er også laget 67 000 «snublesteiner» av en tysk kunstner ved 
navn Gunther Demnig der navnene til ofrene er risset ned i bak-
ken, dette for å minne folk om de falne og om de verste kapitlene 
i Europas historie. En god forklaring på hvorfor disse steinene 
ble laget kan være fra Simon Stranger sin bok som sier at «i den 
jødiske tradisjonen sier man at et menneske dør to ganger. Den 
første gangen er når hjertet slutter å slå […] Den andre gangen 
er når navnet til den døde sies, leses eller tenkes på for siste gang 
[…]»57

I en besvarelse som tar utgangspunkt i de sivile rapportene fra krigs-
handlingene i 1940, kommer de psykologiske reaksjonene til befolk-
ningen fram slik:

56 Nora Sofie Peersen, mastergradstudent på emnet MGL3053-1 21H.
57 Sandra Svendsen, mastergradstudent på emnet MGL3053-1 21H.
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«Et par av rapportene antyder at det i dagene etter den tyske 
okkupasjonen fantes en nervøs stemning blant elevene. I rappor-
ten fra teknisk skole står det at «den 10. april ble det fra morge-
nen av forsøkt med undervisning i enkelte klasser. Men elevene 
var i nervøs stemning, ut over formiddagen forsvant fler og fler og 
da ryktene om evakuering nådde skolen, lot resten av elevene seg 
ikke lenger overtale til å fortsette.» Det går videre fram i skrivet 
at det var vanskelig for elevene å konsentrere seg etter hvert som 
de vendte tilbake til skolen.»58

Avsluttende diskusjon
Når det er dybdelæring som er idealet, er det ikke nok å lære seg å 
benytte sekundærkilder av den typen vi finner i faglitteratur og lære-
bøker. En viss forståelse av hva som finnes i primærkilder fra fortiden 
og samtiden må også kreves. I lys av dette er bruk av offentlig tilgjen-
gelige arkivkilder noe vi mener at framtidens lærere må ha grunnleg-
gende kompetanse i for å arbeide i samsvar med både overordnede og 
fagspesifikke mål i læreplanen.

Det er ikke alltid et tydelig skille mellom det vi kaller primær-, sekun-
dær- og eventuelt også tertiærkilder (Barton, 2005: 745). Det som 
i noen sammenhenger kan aksepteres som primærkilder, vil i andre 
sammenhenger være sekundærkilder. Dette gjelder en god det av det 
materialet som studentene har arbeidet med i dette prosjektet. For 
eksempel vil brev ofte være primærkilder når det gjelder ulike men-
neskers oppfatning av forholdene i sin samtid, men de kan også være 
sekundærkilder når de forteller om hendelser som brevskriveren ikke 
selv har opplevd eller observert.

58 Malin Grude, mastegradstudent på emnet MGL4053-1 21H.
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Skillet mellom primær- og sekundærkilder er slik sett ofte utfor-
drende å ta stilling til. Men nettopp å kunne drøfte denne utfordrin-
gen er midt i kjernen av kildekritisk kompetanse. Dersom dybdelæ-
ringen man etterstreber i grunnskolen, skal gi kompetanse til å delta 
i samtidens diskusjoner om «alternative facts» og «false truths», er 
kunnskaper og ferdigheter i å beskrive og fortolke informasjon ut fra 
hvor den kommer fra en vesentlig forutsetning. Derfor må det kunne 
forventes at framtidens lærere må inneha denne kompetansen selv.

Det er selvsagt ennå ikke mulig å si noe om de langsiktige virkningene 
av et opplegg som det vi har presentert her. Men det er oppmun-
trende å se at en av studentene allerede har rukket å benytte kom-
petansen sin til å prøve ut arbeidsmåten i klasserommet og tatt dette 
opp til drøfting i en mastergradsavhandling som ble avlevert i januar 
2022 (Aarøe, 2022).

Bruk av arkivkilder medfører etiske utfordringer. Mye av det som fin-
nes, selv i åpent tilgjengelige arkivkilder, handler om personopplys-
ninger. Når personen fremdeles er levende, blir slike opplysninger til 
bruk i forskning skjermet av personopplysningsloven, eventuelt også 
helseforskningsloven. For bruk av offentlig tilgjengelige personopp-
lysninger om levende mennesker i journalistikk og undervisning, er 
lovgivningen ikke fullt så entydig.

I dette prosjektet har vi utelukkende benyttet opplysninger om avdøde 
mennesker, og anvendt opplysninger som ikke lenger er skjermet med 
hjemmel i lovpålagt taushetsplikt. Dette har i utgangspunktet ikke 
vært et forskningsprosjekt og er dermed formelt sett ikke underlagt 
forskningsetiske prinsipper i samfunnsfag og historie (Haugen & Skil-
brei, 2021: 106). Likevel har vi tilstrebet å formidle at de etiske ret-
ningslinjene som gjelder for forskning innenfor samfunnsvitenskap, 
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humaniora og teologi, også langt på vei er relevante normer for utvik-
ling av undervisningsmateriell. Derfor har vi i studentoppgavene en 
klar forventning om at etiske avveininger blir gjort eksplisitt.

Programansvarliges erfaringer
Både for studenter og lærere har prosjektarbeidet vært en arbeidsin-
tensiv periode. Studentene har virkelig fått oppleve at tilegning av 
kunnskap handler om mer enn å oppsøke en ferdig formulert tekst i 
en lærebok eller artikkel. Derfor har det vært viktig med klare rammer 
for tilbud om og forventninger til veiledning. Vi har også lagt vekt på 
en grundig introduksjon og tidlig dialog i prosessen, slik at formålet 
med studieopplegget og oppgaveskrivingen kommer klart fram.

Like fullt har også vi som lærere opplevd arbeidet som nyttig i vår 
øvrige virksomhet, både ved universitetet og i arkivet. Materialsettene 
som vi har laget og gjort tilgjengelige for studentene, kan lett koples 
på universitetslærernes eget forsknings- og utviklingsarbeid. Derfor 
er mange av kildesettene gjort tilgjengelige for etterbruk for andre på 
Arkivverkets nettsider.
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VESTFOS CELLULOSEFABRIKK 

Arkiv, samarbeid og kunst

En stor papirfabrikk stanset sine maskiner på 1970-tallet. Gjennom de 
nesten 90 årene fabrikken var i drift hadde de fleste av innbyggerne i 
det byliknende tettstedet Vestfossen hatt arbeid der. I artikkelen ser vi 
nærmere på arkivet etter hjørnesteinsbedriften Vestfos Cellulosefabrik og 
prosessen det har gått gjennom etter at fabrikken ble lagt ned.1 Vi deler 
erfaringene med å sikre mangfoldet av dokumenter og viser hvordan inn-
holdet blir brukt i formidling, med spesiell vekt på utstillinger. 

Vestfossen
Tettstedet Vestfossen ligger i Øvre Eiker kommune, i Viken fylke. 
Toget mellom Eidsvoll og Kongsberg stopper her og riksvei 35 går 
gjennom sentrum. Ved slutten av 2021 var det 3254 personer som 
bodde her.2 Vestfosselva renner rolig gjennom landskapet. I mange 
hundre år har elva, med fossen Holmefoss, vært kraftkilde for indus-
tri. Den fungerte også som transport- og reisevei da Vestfossen var et 
knutepunkt mellom Drammensvassdraget og innsjøen Eikeren. Her 
har forholdene ligget til rette for et mangfoldig næringsliv – jordbruk, 

1 A-2680 - Pa 1426 - Vestfos Cellulosefabrik, Vestfoldarkivet.
2 SSB, Areal og befolkning i tettsteder: https://www.ssb.no/statbank/table/04859/

tableViewLayout1/, Besøkt 17.01.2022.
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bergverk, sagbruk og spinnerier. I vår fortelling er det treforedling og 
papirindustri som er temaet, industrien som vokste fram fra midten 
av 1800-tallet. Noen av fabrikkbygningene er fremdeles er godt synlig 
i landskapet men inneholder nå internasjonal samtidskunst. Vestfos-
sen Kunstlaboratorium kan snart feire sitt 20-års jubileum på stedet.

Fabrikken
Vestfos Cellulosefabrik var en av de store, betydningsfulle etablerin-
gene langs Drammensvassdraget og satte preg på sine nære og vide 
omgivelser fra første dag. Trelasthandler og industrigründer Wilhelm 
Melhuus startet det hele i 1886, først med produksjon av cellulose. 

Vestfos Cellulosefabrik på 1890-tallet. I bakgrunnen til venstre ses disponentboligen 
ved Ekers Træsliberi. I forgrunnen til høyre ses hjørnet av Vestfossen Træmassefabrik. 
(Foto: Vestfoldarkivet)
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En intensivering av produksjonen skjedde i 1910, knyttet til bruk 
av elektrisk kraft. Fra 1910-12 ble virksomheten utvidet med papir-
fabrikk og egen kraftstasjon. Da hadde strukturelle forandringer i 
samfunnet vært merkbare en god stund, med tydeligere arbeidsdeling 
og sosial inndeling. Bygde- og hjemmeindustri ble erstattet av mer 
markedsbasert jordbruk og fabrikkindustri. Den nye handelsvirksom-
heten inkluderte meieri og bakeri, og var storbrukere av tjenester som 
post og telefon. Vestfos Cellulosefabrik var blitt en hjørnestensbedrift, 
omgitt av et voksende tettsted med kultur, idrett og foreningsliv.3

Antall ansatte på fabrikken gjenspeiles i den raske ekspansjonen 
fabrikken hadde. Fra rundt 100 ansatte i den tidlige celluloseproduk-
sjonen til 375 ansatte i 1935, etter etableringen av papirfabrikken. 
Navngitte og nummererte ansatte er alle listet opp i arbeidsprotokol-
ler – fra ledelse til dagarbeider. Men om arbeidere på tømmertomtene 
er regnet med her er usikkert. I en generell orientering om fabrikken 
fra 1962 står det at «fabrikken beskjeftiger for tiden ca. 400 mannlige 
og kvinnelige medarbeidere». I 1967 mistet hele 313 ansatte jobben 
etter en nedbemanningsperiode. 

Med unntak av den helt siste tiden, gikk bedriften godt, men ikke 
uten omkostninger for arbeiderne, og i mellomkrigstida bygget det 
seg opp til flere arbeidskonflikter. Bedriftsarkivet inneholder doku-
menter som gjør det tydelig at jobben på Vestfos Cellulosefabrikk 
kunne være tung, slitsom og farlig. Det var utvilsomt et gode for 
arbeiderne at det tidlig var både lege og tannlege på stedet. Allerede i 
1870 etablerte den første privatpraktiserende legen seg på Vestfossen, 
August Bommen. Men de ansatte på fabrikken hadde behov for en 
større grad av trygghet enn dette, og i 1910 ble Vestfos fagforening 
stiftet. Foruten å jobbe for arbeidernes rettigheter på fabrikken, var 
3 Skeie, Jon, 2015.
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fagforeningen aktiv i det sosiale og kulturelle livet. I forsamlingsloka-
let Arbeideren og senere i det nye Folkets hus ble det arrangert møter, 
fester, drevet kino og bingo. Fagforeningen var aktiv helt til nedleg-
gelsen av fabrikken i 1970.

Vestfos Cellulosefabrik produserte mange typer papir. Hovedkatego-
riene var bleket kartong, papir for avistrykk, boktrykk, skriving, teg-
ning og for produksjon av konvolutter. I tillegg kom det tynne inn-
pakningspapiret tissue. Papiret ble eksportert til store deler av verden. 
Ordrebøker og kunderegister setter Vestfossen inn i en internasjonal 
sammenheng og viser at fabrikken i Øvre Eiker hadde samarbeids-
partnere og kunder på alle kontinenter. I 1908 ble 40 baller sulfittcel-
lulose sendt til Hamburg med skip, 10 tonn satinert og bleket sulfitt-
kartong til Hongkong. I 1949 gikk 5000 kg kartong til Bombay og 
fin satinert manillakartong til Djibouti. Av cellulosen som ble produ-
sert, gikk det meste til papirproduksjon på egen fabrikk.

Etterspørselen sank fra begynnelsen av 1960-tallet. Grunnen var tøff 
konkurranse fra fabrikker i andre land. Krav om rensing av utslipp til 
vassdraget var også kostnadskrevende. Økonomien ble dramatisk dår-
ligere og Vestfos Cellulosefabrik gikk konkurs i 1967, som den første 
av de større treforedlingsbedriftene i Drammensdistriktet. Fabrikken 
ble kjøpt opp og drevet videre av Greåker Cellulosefabrik, som imid-
lertid valgte å avvikle produksjonen i 1970. Senere var virksomheten 
i drift en kort periode, 1974-1976, men da i regi av Vittingfos Papir-
fabrikk.

Arkiv på vandring
Etter nedleggelsen av Vestfos Cellulosefabrik ble bedriftens arkiv plas-
sert i en bygning fra 1700-tallet som hadde vært bolig for sagfogden i 
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Vestfossen. Da denne gården skulle rives omkring 1980, gjorde Bent 
Ek og andre historieinteresserte personer fra lokalmiljøet en innsats 
for å redde arkivet. Protokoller og stabler av dokumenter ble sortert 
etter årstall, pakket inn i gråpapir og plassert i kjelleren på Øvre Eiker 
rådhus. Kjellerlokalet var ikke ideelt for oppbevaring av verdifulle 
dokumenter, men det skulle gå mange år før materialet kunne plasse-
res i et forskriftsmessig arkivmagasin. 

Vestfoldarkivet, som koordinerende institusjon for privatarkiv i Bus-
kerud, ble kontaktet av Bent Ek fra Eiker Arkiv i 2005. Han var 
bekymret for fukt og skade på materialet. Med dette startet et sam-
arbeid mellom Vestfoldarkivet 
og Eiker Arkiv om å søke øko-
nomisk støtte til å gjennomføre 
en bevaringsprosess. Resultatet 
kom først i 2018 da Arkivver-
ket og Buskerud fylkeskom-
mune bevilget de nødvendige 
midlene til å ordne fabrikkar-
kivet og gjøre det tilgjengelig 
for allmennheten. Ennå var det 
ikke bestemt hvor arkivet, som 
strakte seg over 180 hylleme-
ter, skulle plasseres. Alle beva-
ringsinstitusjoner i og utenfor 
fylket var allerede fylt opp av 
materiale etter tidligere trefor-
edlingsindustri i Buskerud. Det 
endte med at ledelsen i Vestfol-
darkivet tok ansvar og tilbød 
depotplass og bevaring – med 

Arkivkonsulent Petra Erdosi muggsanerer 
arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik. 
(Foto: Ann Tove Manshaus/Vestfoldarkivet)
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den tidligere nevnte støtten fra Buskerud fylkeskommune og Arkiv-
verket. I september 2018 ble dermed arkivet etter Vestfos Cellulose-
fabrik flyttet til magasinet med adresse Hinderveien 10 i Sandefjord. 

Ordning av et kaosarkiv 
Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrikk betegnes som et kaosarkiv, et 
arkiv der den opprinnelige orden er brutt. Det består i hovedsak av 
møtebøker, korrespondanse, personalforhold, salg, produksjon, regn-
skap og produktprøver. Serien med møtebøker er komplett og gir 
blant annet innsikt i bedriftens ledelse og gründervirksomhet. Den 
omfattende korrespondansen viser brevvekslingen mellom leverandø-
rer og kunder i inn- og utland. Produksjon, salg, frakt og bruk av 
råvarer er godt dokumentert. Arbeidet i laboratoriet med kjemiske 
prosesser, papir- og celluloseprøver er også beskrevet i arkivet. I 
samme avlevering som Vestfos Cellulosefabrik kom også arkivene 
etter Vestfos Fagforening og Vestfos Cellulose- og Papirfabriks arbei-
deres sykekasse.

Etter nedfrysing av materialet, for å drepe skadedyr, ble hundrevis 
av gråpapirpakker, den midlertidige emballasjen, plassert i hyller. 
Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik var endelig klart for å ordnes. 
Arkivkonsulent Petra Erdosi fikk ansvaret for arbeidet og startet raskt 
med det som skulle vise seg å bli et svært krevende ordningsprosjekt. 
Det meste av arkivmaterialet var skadet av fukt etter alt for mange 
år i kjelleren på rådhuset. Buskerud fylkeskommune nølte heldigvis 
ikke med ekstra støtte til muggsanering, og ekstra personale ble hen-
tet inn. Nærkontakt med muggsopp kan gi store helseskader, det er 
derfor viktig å håndtere materialet riktig, med verneutstyr. I 2020 
var arkivet ferdig muggsanert og ordnet, det endte, etter kassering av 
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bilag og dubletter, på 130 hyllemeter. Arkivet var registrert og publi-
sert på Arkivportalen,4 møtebøkene fra 1886 til 1956 var i tillegg 
digitalisert og de tre første søkbare i Digitalarkivet fra 2021.

Fotografier
Blant de mange typene materiale i et stort arkiv er fotografier verdt 
ekstra oppmerksomhet, på grunn av særegne behov for bevaring og 
gode muligheter for formidling. Foreløpig har vi sett lite fotografier i 
arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik. Etter det allmenne arkivskjemaet 
skal fotografier finnes under kategorien U. Som oftest har de fysisk 
nærhet til beslektede dokumenter, som for eksempel personalmapper, 
innkjøp eller nybygg. Om fotografiene opptrer i et lite antall kan det 
ta tid å finne fram til dem i et stort arkiv. Det krever tålmodighet.

Under den lange prosessen med å redde fabrikkarkivet økte interessen 
for lokalhistorie i Vestfossen. Og hvorfor vente på fabrikkarkivet når 
det også fantes interessante kilder i skuffer og skap?

Fotografiene som i dag er knyttet til Vestfos Cellulosefabrik er stort 
sett fra en innsamling på 1990-tallet, ledet av Bent Ek og Bjørn Kris-
toffersen. Bildene ble lånt inn, digitalisert av Eiker Arkiv og levert til-
bake til eierne. Resultatet er en samling på 316 små bildefiler som er 
interessante og viser mange sider ved fabrikklivet, men har et begren-
set bruksområde på grunn av størrelse og manglende metadata. De 
innsamlede bildene er ikke foto i arkiv, men foto ved arkiv. Det kan 
være mye informasjon å finne i og rundt bildet, men ikke alltid om 
det konkrete fotomotivet.

4 Arkivportalen: https://www.arkivportalen.no/entity/no-VEMU_
arkiv_000000118663?ins=VEMU, Besøkt 17.01.2022.



126 FORMIDLING OG FORSKNING I ARKIVSEKTOREN

Formidling
Vestfoldmuseenes formidlingsplan 2020-2024 setter rammer for for-
midlingen i Vestfoldarkivet. Målet med å bevare arkiver, og i dette 
tilfellet et stort bedriftsarkiv, er at det skal formidles og være tilgjen-
gelig for bruk. Arkivformidlingen skal skape dialog, innsikt og kritisk 
refleksjon gjennom blant annet analoge og digitale utstillinger, fore-
drag, artikler og pedagogiske programmer. Formidlingen skal rette 
seg mot alle samfunnsgrupper, men med en spesiell oppmerksomhet 
mot barn og unge. Å inngå samarbeid med eksterne partnere er også 
vektlagt i planen.5 En svært aktuell samarbeidspartner er kunstsente-
ret på Vestfossen. Vestfossen Kunstlaboratorium.

I dag er deler av de gamle fabrikklokalene fylt opp av annen aktivitet. 
Et senter for samtidskunst Vestfossen Kunstlaboratorium, ble etablert i 
en av bygningene i 2003. Initiativtaker og kunstnerisk leder Morten 
Viskum åpnet den første utstillingen For alle som viste et bredt utvalg 
samtidskunst fra Jack Helgesens samling. Galleriet er organisert som 
en stiftelse og finansiert med offentlige og private midler.6 Daglig 
leder i 2022 er Lars-Andreas Kristiansen.

«Historien bak Vestfossen Kunstlaboratorium er særegen» sier kunst-
laboratoriet på sin nettside. Her kan vi lese om lokalenes tidligere liv 
og at de etter nedleggelse av papirfabrikken sto tomme i over 20 år. 
Transformasjonen fra fabrikk til galleri skjedde i perioden 2001 til 
2003. «[…] med sin unike og røffe karakter fremstår bygningen i dag 
som et særlig vellykket eksempel på gjenbruk av eldre arkitektur, så 

5 Formidlingsplan for vestfoldmuseene: https://vestfoldmuseene.no/wp-content/
uploads/2020/12/Formidlingsplan-Vestfoldmuseene-IKS-2020-2024.pdf, Besøkt 
17.01.2022.

6 Store Norske Leksikon: https://snl.no/Vestfossen_Kunstlaboratorium, Besøkt 
17.01.2022.
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vel som en historisk ramme for vår egen tids kunstneriske uttrykk.»7 
Kunstlaboratoriet holder til i den nyeste delen av papirfabrikken, 
bygget i 1917 for å romme pakkeri og en ny opprullingsavdeling. I 
bygningen til fabrikkens gamle kraftstasjon er det nå et lite museum 
som eies av Øvre Eiker Energi. 

Samarbeidet
Et lunsjmøte i Cafe Cellulose, i kunstsenterets første etasje, ble 
utgangspunkt for samarbeidet mellom Vestfossen Kunstlaborato-
rium, Vestfoldarkivet og Eiker Arkiv. En uformell diskusjon mellom 
Mari Sundet, tidligere formidler ved Vestfossen Kunstlaboratorium 
og koordinator for privatarkiv Ann Tove Manshaus endte opp i 
spørsmålet: Kan vi bruke det historiske fabrikkarkivet som kilde til 
utstilling her? Vil det vekke interesse i Vestfossen? 

De som vil se de årlige utstillingene av samtidskunst kommer fra hele 
landet, og fra verden generelt. Også fra Vestfossen. Men spørsmålet 
gjaldt altså nå potensialet i nærmiljøet – de mest kortreiste besøkende: 
Hvordan få et større antall innbyggere fra Vestfossen, unge og gamle, 
til å bruke Kunstlaboratoriet? Ansatte ved Kunstlaboratoriet og Cafe 
Cellulose, opplever ofte at folk fra stedet stikker hodet innenfor døra 
– men ofte kun for å se på det gamle fabrikklokalet. Vestfossinger er 
tydeligvis nysgjerrige på fabrikkens nye liv, antakelig fordi den har en 
betydning for dem. Kan en synliggjøring av bygningens historie, med 
arbeid og sosialt liv, skape interesse? Arkivet etter Vestfossen Cellulo-
sefabrik ville i så fall være det beste utgangspunkt. 

7 Vestfossen Kunstlaboratorium: https://www.vestfossen.com/no/om-oss/historien-om-
oss, Besøkt 17.01.2022.
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Ann Tove Manshaus i utstillingen «Fabrikken – en utstilling om Vestfos 
Cellulosefabrik». (Foto: Ada Louise Andreassen)
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De endelige avtalene ble gjort i et møte med kunstnerisk leder ved 
Vestfossen Kunstlaboratorium, Morten Viskum, Ann Tove Manshaus 
og Mette Indrehus fra Viken fylkeskommune.

Fem utstillinger
I samarbeidet mellom kunst og arkiv ble det lagt en plan om å pro-
dusere fem utstillinger, én hvert år, med start 2020. Prosjektrommet i 
Kunstlaboratoriets fjerde etasje sto til disposisjon. Dette er et rektan-
gulært, lite rom på 30 kvadratmeter, der kuratorene så langt har valgt å 
la de fire veggene danne en enkel grunnstruktur i utstillingene. Det vi 
arbeidet oss fram til av form og rytme i tekst og bilder var forholdsvis 
likt i de to første utstillingene. Etter å ha avgrenset et hovedtema med 
innledende tekst og bilder, åpnet vi opp for undertemaer, formgitt 
som punkter for fordypning – hovedbilder i stort format med sup-
plerende fotografier eller kopi av arkivdokumenter. Bildetekstene fikk 
et eget felt for ikke å forstyrre fotografienes uttrykk. Tekstsjangerne 
vi bruker er dels reflekterende og dels faktanære. Kuratorer for de 
to første utstillingene er Ann Tove Manshaus fra Vestfoldarkivet og 
Nina Bratland fra Norsk Teknisk Museum. Designer er Linn Liverød. 
Bent Ek fra Eiker Arkiv har skrevet utstillingskatalog og er fagkonsu-
lent gjennom hele prosjektet.8 De samme navnene står bak utstilling 
nummer tre, men her kommer også Mette Indrehus fra Viken fylkes-
kommune inn i kuratorgruppa. 

Utstilling nummer 1
Fabrikken – en utstilling om Vestfos Cellulosefabrik. 2.mai - 20. septem-
ber, 2020

8 Ek, Bent, 2020.
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Med den første utstillingen ville vi tegne et grunnriss for historien om 
Vestfos Cellulosefabrikk, et slags hvem, hva, hvor, med overskriftene 
Fabrikken på Vestfossen, Papir og cellulose, Foss og tømmer, Maskiner og 
mennesker og Vestfossen og verden. 

I tillegg til utstillingen med tekst og bilder i Prosjektrommet, bidro 
lydkunstner Hans Kristen Hyrve med verket «lyden av Vestfos Cellulo-
sefabrik». Barbro Djupvik Produksjoner satte opp teaterforestillingen 
«Bortenfor tiden» - en levende vandreutstilling om minner og tilhørig-
het, der de besøkende deltok med egne fortellinger. I august ble en 
helg satt av til fire forestillinger med Djupvik og foredraget «Vestfos 
Cellulosefabrik – kilder til historien» holdt av Bent Ek og Ann Tove 
Manshaus. 

Emilia Oldani danser i forestillingen «Bortenfor tiden». (Foto: Bjørn Kristoffersen)
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Utstilling nummer 2
Folk i arbeid – en utstilling om arbeidsliv på Vestfos Cellulosefabrik. 8. 
mai -26. september, 2021

I denne andre omgangen ville vi gå tettere på arbeidsvilkårene ved 
fabrikken og se på temaer som sikkerhet, bedriftshelse, fagforeninger 
og antyde veien mot bedriftens dårlige tider. 

Overskriftene var Landskapet, Kroppsarbeidet, Foreningsarbeidet og 
Avslutningen

Utstilling nummer 3
Ung i fabrikken. 
I skrivende stund er denne utstillingen er under planlegging. Her vil 
vi bruke portretter av seks utvalgte, unge fabrikkarbeidere og knytte 
disse til personopplysninger, minnesamlinger og arkivmateriale som 
forteller noe om ungdommenes liv og arbeidsforhold i deres samtid. 

Utstilling nummer 4 og 5 har vi ikke konkrete planer for ennå, men 
i 2023 vil produksjonen være inspirert av Vestfossen Kunstlabora-
toriums 20-års jubileum og i 2024 vil temaet dreie seg om den siste 
tida før nedleggelsen av Vestfold Cellulosefabrikk. Engasjementet for 
fabrikken var stor over hele landet, både i mediene og på teaterscenen. 
Mange husker forestillingen Svartkatten, satt opp av Nasjonalteateret. 

Fotografier som omdreiningspunkt 
Arkiver appellerer til både lengsler og aversjoner, avhengig av hva man 
liker av øvrighet og kontroll, administrasjon, stempler, brevhoder, 
formelle formuleringer og utredninger. Det ser kanskje ikke sånn ut 
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ved første inntrykk – men arkivet handler faktisk om livet, dokumen-
tert og satt i system. I hvert fall en del av det. Fotografier kan, som 
tidligere nevnt, hjelpe til med en dekoding av arkivspråket. Bildene 
gir ikke klare svar, men de bidrar med tolkningsalternativer og kan 
være raske veier til å engasjere de besøkende i en utstilling. Fotografier 
tilbyr en alternativ inngang til arkivlivet og dermed til arbeidsmiljøet 
på Vestfos Cellulosefabrik. Bildet som viser fire arbeidere i et papir-
pakkerom, har dårlig teknisk kvalitet. Men det gir allikevel inntrykk 
som få andre dokumenter kan bidra med – stemning, romfølelse, 
lysforhold, arbeidsklær, papirstøv - og møtende blikk. Noen å bli litt 
kjent med. 

Arbeidere i den gamle Sortersalen på Vestfos Cellulosefabrikk, etter 1917.  
(Foto: Vestfoldarkivet)
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Nyansering og tilhørighet 
Arkivet etter Vestfos Cellulosefabrik er ikke komplett, men både 
enkeltdokumenter og samlinger gir kunnskap om arbeidsforhold på 
fabrikken og om lokalsamfunnet Vestfossen. Her finnes dokumenter 
datert helt fra etableringen av cellulosefabrikken, til utvidelse med 
papirproduksjon og kraftverk, til nedleggelsen på 1970-tallet. Sam-
arbeidet med folk i lokalmiljøet har vist seg å være avgjørende for at 
dette arkivet nå er bevart. Bidrag fra beboere i Vestfossen har også 
vært et ønske og en forutsetning for å lage utstillinger om miljøet 
på Vestfos Cellulose. Målet er, gjennom hele prosjektet, å skape 
fortellinger som besøkende kan kjenne seg igjen i. Personer vi har 
hatt god kontakt med og som vi gjerne fortsetter diskusjoner med 
er Eva Bjerk, tidligere ansatt ved papirfabrikken, Bjørn Kristoffersen 
og Hans W. Horne som kjenner fabrikken godt gjennom familie og 
venner. De har bidratt gjennom samtaler og med utlån av gjenstan-
der og er eksempler på uformelle kilder til kunnskap og inspirasjon 
som har bidratt til å nyansere og heve kvaliteten på prosjektet. Det 
samme gjelder kunst- og teaterfeltet. Samarbeidet med kunstnere, der 
vi jobber i et felles kulturhistorisk interessefelt, åpner for å utforske 
hvordan kunstneriske perspektiver og følsomhet kan mobilisere de 
som besøker på empatiske og uventede måter. Utstillingsprosjektet 
bringer dermed sammen mange ulike perspektiver og opplevelser. De 
ulike samarbeidsformene gir nye blikk på arkivmaterialet, noe som er 
livsviktig for en arkivinstitusjon. 
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Forskerforbundet organiserer vitenskapelige og andre faglige ansatte 
innen arkiv, bibliotek og museumssektoren (ABM-sektoren). Som 
fagforening er det viktig å arbeide for lønnsvilkår for medlemmene, 
men det er også viktig som fagforening og interesseorganisasjon å 
arbeide for gode arbeidsvilkår og rammebetingelser for medlemmene 
og for forskning og utviklingsarbeid (FoU). For å utvikle relevant 
politikk på feltet, er vi avhengig av et kunnskapsgrunnlag. Tendenser 
og hendelser som oppstår i sektoren fanges opp av deltakelse på ulike 
arenaer i Forskerforbundet, som sektorseminar, lokallag, enkeltmed-
lemmer og de fagpolitiske foreninger som Arkivarforeningen, For-
skerforbundet ved museer og kulturminnevern og Forskerforbundets 
bibliotekforening. Med ujevne mellomrom gjennomfører Forsker-
forbundet også medlemsundersøkelser for å få en bredere oversikt 
over medlemmenes erfaringer og meninger knyttet til spørsmål om 
arbeidsvilkår og tid til FoU.

I 2012 ble det sendt ut spørsmålsskjema til Forskerforbundets med-
lemmer i ABM-sektoren. Medlemsundersøkelsen «Tid til forskning 
og utviklingsarbeid i ABM-sektoren» ble ferdigstilt og publisert på 
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Forskerforbundets hjemmesider i 2013, og inngår i Forskerforbun-
dets skriftserie. Resultater fra medlemsundersøkelsen ble beskrevet i 
Norsk Arkivforum 23 fra 2017. I 2021 ble det gjennomført en ny 
medlemsundersøkelse, med mange av de samme spørsmålene som 
ble stilt i 2012, men også med en del nye spørsmål etter ønske fra 
medlemmene i sektoren. Rapporten «Arbeidsvilkår, karriereutvikling 
og tid til FoU i ABM-sektoren» ble ferdigstilt og en del av Forsker-
forbundets skriftserie høsten 2021. I undersøkelsen i 2021 ble med-
lemmene spurt om hvilken del av ABM-sektoren de tilhørte. Dette er 
ikke en variabel som Forskerforbundet har i sitt medlemsregister, slik 
at dette baserer seg på respondentenes egenrapportering. Det gjør det 
imidlertid mulig å skille ut arkivarer som en egen gruppe, og presen-
tere funn fra denne gruppen. 

I dette innlegget vil jeg i hovedsak presentere funn fra de som har 
definert seg som en del av arkivsektoren. Dette blir dermed en studie 
av arkivarer. Der det er relevant vil det foretas sammenlikninger med 
medlemmene i museum og bibliotek. Medlemsundersøkelsen retter 
oppmerksomheten på forskning og utviklingsarbeid, arbeidsvilkår og 
karrieremuligheter, erfaringer med utfasing av fagstillinger og digita-
lisering og til slutt spørsmål om arbeidssituasjonen under koronapan-
demien. 

Utvalget
Presentasjonen av funnene for arkivarer baserer seg på svar fra til 
sammen 81 arkivarer fordelt på 11 virksomheter av ulik størrelse. 
Tariffområdetilhørighet varierer mellom stat, kommune og fylkes-
kommune og Virke. Når det i den videre framstillingen anvendes 
betegnelsen arkivar, omfatter det respondenter i undersøkelsen som 
selv har definert seg som det. Det er langt fra alle som plasserer seg i 
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arkivsektoren som har arkivar som stillingsbetegnelse. De fleste hadde 
stillingsbetegnelsen rådgiver eller senior- og spesialrådgiver. Noen var 
konsulenter og ledere, og noen plasserte seg i svarkategorien «annet». 
Noen få var amanuensis og bibliotekar.

Når betegnelsen arkivar brukes, er det denne sammensatte gruppen 
det henvises til. Litt over halvparten av arkivarene i utvalget hadde 
master eller tilsvarende, som sin høyest fullførte utdanning. De med 
PhD eller tilsvarende utgjorde 10 prosent av utvalget, og resten hadde 
bachelor eller tilsvarende. Dette avviker ikke drastisk fra museums-
sektoren eller biblioteksektoren, som hver hadde en andel på hen-
holdsvis 13 og 8 prosent av respondentene med PhD eller tilsvarende, 
slik figuren under viser. Nesten alle var fast ansatt, kun fem prosent 
oppga at de var midlertidig ansatt. 

Forskning og utviklingsarbeid i arkivsektoren
At ansatte i fagstillinger i arkivsektoren skulle gjennomføre forsknings-
oppgaver har vært en viktig sak for Forskerforbundet. Arkivverket ble 
også innlemmet i regjeringens helhetlige strategi for instituttsektor1, 
som en del av ytre etat med forsknings- og utviklingsoppgaver. Arkive-
nes innhold er gjenstand for forskning fra ulike forskningsmiljø og fag. 

Arkivarene i utvalget ble spurt om de har, eller om det er meningen 
de skal ha, forskning og utviklingsarbeid som en arbeidsoppgave. Det 
er omtrent en tredel som svarer «ja» på dette spørsmålet. Over halv-
parten, 55 prosent svarer «nei» og 12,5 prosent svarer «vet ikke». Sam-
menliknet med bibliotek- og museumssektoren, ser vi at det er først 

1 instituttrapporten.pdf (regjeringen.no) https://www.regjeringen.no/
contentassets/980bb6529e194ddb970dc04b4d138af2/instituttrapporten.pdf.
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og fremst i museumssektoren at de fagansatte oppgir å ha FoU-arbeid 
som en arbeidsoppgave. 

I den åpne svarkategorien i medlemsundersøkelsen, der responden-
tene kunne kommentere fritt det de ønsket, var det flere som kom 
med en utdypende forklaring på hvorfor situasjonen var problematisk 
når det gjaldt FoU-arbeid ved virksomheten:

«I Arkivverket er det bare arkivarer som har rett til å ta ut seks 
uker pr. år til forskning. Forskningstiden kan brukes til et selv-
valgt forskningsprosjekt som skal være godkjent av institusjonen. 
Dette har stadig blitt snevret inn fordi man nå sjelden ansetter 
arkivarer og ansetter rådgivere i stedet, til tross for at de siste kan 
ha nøyaktig samme utdannelse som de første. Dessuten annonseres 
det nå at reglene for å godkjenne selvvalgte forskningsprosjekter 
skal strammes inn.»
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Uttalelsen har gyldighet for Arkivverket, som har, eller har hatt, en 
sentral posisjon når det gjelder forskning i sektoren, i likhet med 
andre nasjonale virksomheter i museumssektoren. Den nasjonale 
arkivtjenesten har siden opprinnelsen bygget på forskningsbasert 
kompetanse. Hvordan dette blir framover, er det være grunn til å være 
oppmerksom på.

Forskningsrett og plikt knyttet til arkivarer i fagstilling, var tidligere 
en veletablert norm. En liten del av stillingen kunne brukes på egen-
valgt forskning med utgangspunkt i eget arbeid eller arkiv. I dag er 
det 23,5 prosent av respondentene/arkivarene som oppgir at de har 
forskningsrett i stillingen. 14 prosent oppgir at de ikke vet om de har 
dette. Av hele utvalget er det under en fjerdedel som vet at de har 
forskningsrett og plikt til stillingen, slik figuren under viser:

Tid til FoU
Det ble videre stilt spørsmål til de som oppga at de hadde FoU som 
arbeidsoppgave om tid til FoU, nærmere bestemt om hvor stor del 
av stillingen som skal gå til FoU-oppgaver. Av de som svarte på dette 
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spørsmålet oppga 65 prosent at de hadde 20 prosent eller mindre, av 
stillingen som skulle brukes på FoU-oppgaver. En liten andel, på åtte 
prosent, svarte at de hadde mellom 20 og 50 prosent av stillingen til 
FoU-arbeid, mens hele 27 prosent svarte «vet ikke» på dette spørsmå-
let. Det er dermed ikke store deler av arkivarenes arbeidstid som går 
med til FoU-arbeid. Likevel er det en betydelig andel som svarer at de 
ofte utfører FoU-arbeid utenom normal arbeidstid. Hele 27 prosent 
av disse som oppgir at de ofte utfører FoU-arbeid utenom arbeidstid, 
35 prosent oppgir at de gjør dette «av og til», mens 38,5 prosent 
oppgir at de «aldri» gjør dette. 

Av arkivarene som oppgir at de har forskningsrett til stillingen sin, er 
det en liten andel som oppgir at de ikke har, eller det er ikke menin-
gen de skal ha, FoU-arbeid som en arbeidsoppgave, eller som ikke 
vet om det er meningen at de skal ha det. Dette gjelder for omtrent 
en av fire arkivarer med forskningsrett og plikt til stillingen. Det kan 
synes som et paradoks at fagpersonell med forskningsrett og plikt, 
ikke utfører FoU-arbeid. 

Vi vet at tid til gjennomføring av FoU-arbeid er et gjennomgående 
problem i hele kunnskapssektoren. Sammenhengende tid er gjerne 
den største utfordringen når det gjelder konsentrasjonskrevende 
FoU-arbeid. Dette gjelder også for arkivarene. I undersøkelsen spør-
res det om problemer knyttet til gjennomføring av FoU-arbeid, og 
det er mangelen på sammenhengende tid som utgjør det største pro-
blemet, fulgt av utfordringer som balanse mellom FoU-arbeid og 
andre arbeidsoppgaver. Mye annet administrasjonsarbeid kommer 
som nummer tre.

Alle respondentene i medlemsundersøkelsen ble bedt om å vur-
dere utviklingen over tid, nærmere bestemt de siste fem årene, når 
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det gjelder tid til FoU. Figuren under viser svarfordelingen for hele 
ABM-sektoren.

Vi ser at det er særlig i arkivsektoren at respondentene opplever utvik-
lingen når det gjelder tid til FoU-arbeid de siste fem årene, som for-
verret. Til sammen er det 58 prosent som oppgir at de erfarer at utvik-
lingen er forverret eller betydelig forverret.

Skal arkivsektoren utføre FoU-arbeid?
Kulturmeldingen (Meld. St.8 (2018-2019)2 slår fast at Arkivverket 
skal ha forskning som arbeidsoppgave. Arkivenes innhold er gjen-
stand for forskning fra ulike forskningsmiljø og fag. For å bli gode 
tilrettelegger av forskning, er det viktig at arkivarene forsker selv og 
tilegner seg erfaring med gjennomføring av forskning på og i egen 
virksomhet. 

2 Meld. St. 8 (20018–2019) (regjeringen.no) Se for eksempel side 85: 
«Nasjonalbiblioteket, Arkivverket og musea må nemnast både som infrastruktur for 
forsking og som sjølvstendige forskingsinstitusjonar.»
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Forskning og utvikling har tidligere vært en arbeidsoppgave for 
arkivarer i sektoren, og det rettes i dag mye oppmerksomhet mot vik-
tigheten av forskning i museumssektoren. I den nye museumsmeldin-
gen, (Meld. St.23 (2020 -2021), er det tydelige krav om at det skal 
forskes i alle museumsvirksomheter. Mens forskningstrykket har økt 
i museumssektoren, har det ikke vært særlig oppmerksomhet rettet 
mot forskning i arkiv eller biblioteksektoren. Her har fokuset vært på 
digitalisering.

Det er ikke foreslått å innlemme forskning i formålsparagrafen i for-
slagene til ny arkivlov, hverken i NOU 2019:9 eller i det nye utkastet 
til ny arkivlov som kom fra Kulturdepartement høsten 2021. Utval-
get som utarbeidet NOU 2019:9, som lovutkastet bygger på, hadde 
ikke vurdert om historiefaglig forskning med utgangspunkt i bevarte 
arkiver burde være en oppgave for Arkivverket og andre arkivinsti-
tusjoner. Det mener Forskerforbundet er en svakhet ved kunnskaps-
grunnlaget til lovutkastet. 

Det er ulike oppfatninger i dag om hvorvidt forskning og utviklings-
oppgaver skal være en av arbeidsoppgavene for ansatte i arkiv. I den 
danske arkivloven er forskning nedfelt som en arbeidsoppgave. Det 
står: «at udøve forskning og udbrede kenskapet til forskningens resulta-
ter». Det er heller ikke uvanlig at sektoren utenfor universitets- og 
høgskolesektoren har forskning som en del av sitt samfunnsoppdrag 
og at dette er nedfelt i formålsparagrafer. Dette gjelder for eksempel 
for helsesektoren. 

Arkivverket er sammen med Nasjonalbiblioteket, en av flere offent-
lige virksomhetene som ikke har forskning og utviklingsarbeid som 
sitt hovedformål, som ble innlemmet i regjeringens helhetlige poli-
tikk for instituttsektoren i 2020. Det skal innebære noen forpliktelser 
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knyttet til oppfølging av forskningsaktiviteter. Det kan gi grunn til å 
tro at det vil bli lagt vekt på å styrke forskningsaktiviteter i sektoren, 
men det gjenstår å se om det får slike konsekvenser. 

Forskning, kompetanseplaner og akkreditering
Det har de siste årene kommet pålegg fra Kulturdepartementet, at 
også virksomheter i ABM-sektoren skal ha forskningsplaner og kom-
petanseplaner. Årsaken er å bidra til en systematisering og retning 
for FoU-arbeidet i sektoren. Kompetanseplaner for ansatte har en 
funksjon ut over det å sette FoU-arbeid i system, nemlig å utvikle 
kompetente ansatte. Det er viktig for å beholde og rekruttere nødven-
dig kompetanse i virksomhetene.

Det var 12 prosent av arkivarene i utvalget som svarte ja på spørs-
målet om de visste om virksomheten de arbeidet i hadde utviklet en 
forskningsplan. 13 prosent svarte at forskningsplan var under utfor-
ming, mens 30 prosent svarte nei og 24 prosent svarte «vet ikke». Når 
det gjaldt kompetanseplan svarte 7 prosent av utvalget ja på spørsmå-
let, 25 prosent svarte nei, 17 prosent mente en kompetanseplan var 
under utforming i virksomheten, mens 31 prosent svare «vet ikke».

Det er mer utbredt å ha forskningsplan enn kompetanseplan, og det 
vi ser er at dersom virksomheten har utviklet en forskningsplan, er 
sannsynligheten for at de også har en kompetanseplan eller en slik 
plan under utvikling større. 

Akkreditering som forskningsinstitusjon er et krav som stilles til 
virksomheter i ABM-sektor for at de skal kunne stå som søker til 
midler fra Forskningsrådet. I 2019 ble det innført krav om deling 
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av økonomiske disposisjoner som tilhører forskningsaktiviteter og de 
som tilhører driften av virksomheten, for å kunne få en slik akkre-
ditering. Omtrent 35 prosent av arkivarene i utvalget arbeider i en 
virksomhet som er akkreditert som forskningsinstitusjon, slik figuren 
under viser. Det er gjerne de store virksomhetene i sektoren som har 
slik akkreditering på plass. En av fire arkivarer er usikre på om virk-
somheten de arbeider i, har dette.

Registrering av FoU-arbeid i Cristin
Forskerforbundet har i flere år krevd at også virksomheten i ABM-sek-
toren skal ha mulighet til registrere sitt FoU-arbeid i forskningssys-
temet Cristin. Det vil gi et mer dekkende bilde av forskningsaktivite-
ter innen humanioraforskning i Norge, og gi sektoren muligheter til 
å synliggjøre arbeidet sitt i større grad. Dette gjelder først og fremst 
virksomheter i museumssektoren, men det er likevel en av tre arkiva-
rer som oppgir at de har FoU- arbeid som arbeidsoppgave, oppgir 
også at de registrerer dette i Cristin. Omtrent halvparten mener det 
ikke er relevant, eller mangler kunnskap om Cristin, mens 20 prosent 
svarer nei på spørsmål om de registrerer sitt FoU-arbeid i forsknings-
systemet.

Utfordringer knyttet til FoU-arbeid
Vi har nå berørt viktige utfordringer knyttet til FoU-arbeid for 
arkivarer i Forskerforbundet og for ABM-sektoren generelt. Det er 
også andre utfordringer, utenom tid og formelle krav, knyttet til gjen-
nomføring av FoU-arbeid som presenteres samlet i figuren under (i 
antall).
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Det kan se ut til at mangelen på forskningsmidler og fagmiljø er det 
problemet som gjør seg gjeldende i størst grad for arkivarer med FoU- 
arbeid som arbeidsoppgave.

Arbeidsvilkår og karrieremuligheter
Respondenten i medlemsundersøkelsen ble bedt om å vurdere en 
rekke sider ved sin arbeidssituasjon og sine arbeidsvilkår. Svarene 
blant arkivarene fordelte seg slik figuren under viser.

Som vi ser, er det særlig tilgang til bibliotektjenester og liknende 
arkivarene er fornøyde med, i tillegg til fagmiljø, arbeidsmiljø, vari-
asjon i arbeidsoppgaver og sine arbeidsoppgaver og ansvarsområder. 
Dette samsvarer med medlemmene generelt i ABM-sektoren. 

Arkivarene er minst fornøyde med lønnsutvikling, karriereutvikling 
og ledelse.
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Ledelse
Andelen som oppgir at de er misfornøyde med sin ledelse var domi-
nerende blant arkivarene. Nesten 40 prosent oppgir at de er veldig 
misfornøyd, mens 18 prosent oppgir at de er litt misfornøyd. 10 
prosent oppgir at de er veldig fornøyd og 32 prosent er litt fornøyd. 
Til sammen er det dermed 58 prosent som oppgir at de er veldig eller 
litt misfornøyde med ledelsen i sin virksomhet. 

Arkivsektoren skiller seg fra de andre sektorene i ABM-sektoren, når 
det gjelder denne misnøyen. At en hovedandel av respondentene for-
deler seg på kategoriene «litt misfornøyd» eller «litt fornøyd» er en 
vanlig «normalfordeling». Slik er det ikke for arkivsektoren. Hva dette 
skyldes kan det være vanskelig å si noe sikkert om, men vi kan tenke 
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oss at virksomhetsstørrelse kan ha noe å si. Det er problematisk å 
sammenlikne små virksomheter i utvalget på grunn av få variabler 
i hver kategori, men vi kan sammenlikne svarfordelingen i de store 
nasjonale virksomhetene i tre sektorene i ABM-sektoren.

Dersom vi sammenlikner respondenten fra de større virksomhetene 
med nasjonale oppgaver, som Arkivverket, Nasjonalbiblioteket og 
Nasjonalmuseet for kunst arkitektur og design, slått sammen med 
Norsk folkemuseum for anledningen, kan dette utdype bildet noe. I 
figuren under er resultatene presentert i prosent:

Når vi foretar denne sammenlikningen blir kontrastene mellom arkiv 
og de andre sektorene enda mer framtredende. Alle virksomhetene 
har vært igjennom endringer og omorganiseringer de siste årene, men 
det kan ha påvirket de ansatte ulikt og de kan ha ulike opplevelser av 
dette.
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Vurdering av karrieremuligheter
I ulike sammenhenger i Forskerforbundet, som tidligere medlem-
sundersøkelser og sektorseminar for ABM-sektoren, er uttrykt ønske 
om bedre muligheter for karriereutvikling og tydeligere stillingsstruk-
turer, som er tilnærmet lik stillingsstrukturer og kompetansekrav i 
universitets- og høgskolesektoren. I denne medlemsundersøkelsen 
ble respondentene bedt om å vurdere sine karrieremuligheter. Av alle 
arkivarene, var det en tredel som oppga at de hadde nådd toppen 
av karrierestigen og ikke hadde flere muligheter til karriereutvikling 
igjen. Det var 14 prosent som syntes de hadde gode muligheter for 
karriereutvikling og ti prosent som svarte «vet ikke» på spørsmålet. 
15 prosent svarte at de ikke hadde hatt karriereutvikling siden de ble 
ansatt, og syntes det var greit, mens 9 prosent oppga det samme, men 
syntes ikke det var greit. 

Dersom vi ser hvordan erfaringer og oppfatninger av egen karriereut-
vikling fordeler seg på antall år respondentene har vært ansatt i sekto-
ren, ser bildet slik ut:
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Figuren viser antall og ikke prosent. Det gjenstår dermed ennå arbeid 
for å bedre de ansattes karriereutviklingsmulighetene i sektoren. 

Lønnsutvikling
Å stille spørsmål om hvor tilfredse ansatte er med lønnsutvikling, kan 
være bortkastet, vil mange mene, fordi ansatte sjelden vil si seg for-
nøyde med sin lønnsutvikling. Dette spørsmålet er likevel mye brukt i 
ansatteundersøkelser. For arkivarene fordelte svarene på spørsmål om 
hvor fornøyde de var med sin lønnsutvikling seg ganske normalt. 20 
prosent oppga at de var svært lite tilfreds, mens 64 prosent oppga at 
de var enten lite tilfreds eller nøytrale. Til sammen 17,5 prosent var 
tilfreds eller svært tilfreds.

En av kommentarene i den åpne svarkategoriene i undersøkelsen var 
knyttet til lønnsutviklingen i sektoren: «Reallønnen synker, bare de som 
er tett på toppledelsen får noe ved lokale oppgjør. Tillitsvalgte har ikke 
reell innflytelse.»
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Kontorfasiliteter
Ulike kontorkonsepter og de fordeler og ulemper det medfører for 
ansatte i kunnskapssektoren har vært debattert de siste årene, særlig 
etter lanseringen av arealnormen i kjølvannet av St.Meld 21 2018-
2019, om det nye regjeringskvartalet. Hvilke kontorkonsepter ansatte 
har, varierer mellom sektorer og virksomheter. Figuren under viser 
fordelingen av kontorkonsepter i ABM-sektoren.

Fases fagstillinger ut av arkivsektoren?
I medlemsundersøkelsen ble det stilt spørsmål om respondenten 
erfarte at tradisjonelle fagstillinger ble erstattet av rådgiverstillinger, 
kommunikasjonsmedarbeiderstillinger eller teknologiske stillinger 
ved nyansettelser. 

I oversikten over stillingsbetegnelser blant arkivarene i undersøkelsen, 
var den største stillingskategorien rådgiver eller spesialrådgiver. Stil-
lingsbetegnelsen arkivar var den tredje største. I den videre framstil-
lingen sammenlikner vi respondentene i de ulike sektorene.
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Når det gjelder spørsmålet om hvorvidt fagstillinger ble faset ut til 
fordel for rådgiverstillinger, er det i arkivsektoren vi finner at dette 
gjør seg gjeldende i størst grad. 42,5 prosent av arkivarene mente de 
erfarte dette i stor grad, mens andelen for bibliotek var 4 prosent og 
museum 11 prosent. 

Respondentene ble videre stilt spørsmål om fagstillinger ble erstattet 
av kommunikasjonsmedarbeidere ved nyansettelser. Til sammen 50 
prosent av arkivarene mente de erfarte dette i stor eller i noen grad. 
Her var imidlertid avstanden til respondentene i de andre sektorene 
ikke så stor.

På spørsmål om hvorvidt fagstillinger ble erstattet av teknologi eller 
kunstig intelligens (AI) skilte arkivsektoren igjen seg fra de andre. 16 
prosent av arkivarene erfarte dette i stor grad, mens andelen for de 
andre sektorene var 0 og 1 prosent. En tredel av arkivarene erfarte 
imidlertid dette i ingen grad. Det er stor variasjon mellom arkiv, 
bibliotek og museum, og det er variasjon mellom arkivarene.
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En av respondentene kommenterte dette: «Tradisjonelle fagstillinger 
erstattes av institusjonsarkitekter. Sentral fagkunnskap videreføres ikke.»

Det er ikke stilt spørsmål om institusjonsarkitekter i undersøkelsen, 
men dette tolkes som å inngå i trenden mange tillitsvalgte har erfart, 
at fagstillinger ikke erstattes når ansatte går av med pensjon, men 
erstattes av andre stillinger. En annen kommentar understøtter igjen 
denne situasjonen: «Fagpersoner i brukerrettet virksomhet, der har det 
ikke blitt ansatt nye på årevis, og mange har sagt opp eller gått av med 
pensjon. Ledelsen fastholder på mantraet om at vi må endres i tråd med 
samfunnsutviklingen og jobbe smartere, selv om samfunnsoppdraget vårt 
ikke er, eller trolig vil bli, endret.» 

Digitalisering
Utviklingen av digitalisering har vært et diskusjonstema i hele 
ABM-sektoren i flere år allerede. Det er Forskerforbundets erfaring 
at digitaliseringsprosessene oppleves ulikt. Vi ønsket å se nærmere 
på hvordan medlemmene har erfart virkninger av digitalisering i sin 
arbeidssituasjon. 
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En viktig intensjon med digitaliseringen er forenkling og styrking av 
arbeidsoppgaver. 

Det ble stilt spørsmål om digitalisering har forenklet arbeidet og om det 
hadde styrket arbeidet. Figuren under viser svarfordelingen etter sektor.

Det er i arkivarene som i minst grad opplever at digitalisering har 
styrket deres arbeid. Blant arkivarene er det 46 prosent som sier seg 
helt eller ganske enig i påstanden, mens dette gjelder for 71 prosent 
av bibliotekarene og 56 prosent av museumsansatte.
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Når det gjelder spørsmål om digitalisering har forenklet arbeidet, 
er det igjen bibliotekarene som erfarer best utbytte av digitalisering. 
Hele 73,5 prosent sier seg helt eller ganske enig i påstanden, mens 
dette gjelder for 65,5 prosent av museumsansatte. Blant arkivarene er 
det 53 prosent som sier seg helt enig eller ganske enig i at digitalise-
ring har forenklet arbeidet deres.

Det ble videre spurt om digitalisering hadde påvirket tekniske og 
administrative oppgaver og om det hadde påvirket faglige oppgaver. 
Når det gjelder påvirkningen på tekniske og administrative oppgaver 
var det ikke store ulikheter i hvordan respondentene i de ulike sekto-
rene svarte. Når det gjelder påvirkning av faglige oppgaver, var 77,5 
prosent av bibliotekarene helt eller ganske enig i at digitaliseringen 
hadde påvirket faglige oppgaver. Dette gjaldt for 68 prosent av arkiva-
rene og 60 prosent av museumsansatte. 

Digitaliseringsprosesser oppleves dermed ikke likt i sektorene. Vi ser 
også at det er ulike oppfatninger av digitalisering blant arkivarer,noe 
som gjenspeiles i noen av kommentarene som gjengis her: «Husk at 
bruk av ny teknologi er veien å gå, sektoren må ikke være redd for dette. 
Jeg tror mer på arbeid i team, uavhengig av avdeling og sektor, som en 
god måte å få til dette på.»

En annen skrev: «Alt dreier seg om digitalisering, men hvem skal ordne 
arkivene for digitalisering og hvem skal skanne?»

At fagkompetansen var i ferd med å utspille sin rolle til fordel for 
digitalisering, var det mange som uttrykte bekymring for: 

«Vi innehar en spesiell fagkompetanse som er i ferd med å forsvinne, siden 
kunnskapsoverføring ikke prioriteres. Det er meningen at digitale løsnin-
ger skal ta vare på fagkunnskapen.»
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«Folk vil ikke ha de rettigheter de har krav på. Vi kan ikke digitalisere 
oss vekk fra kunnskap. Innholdet er det samme i arkivene. Det ender opp 
med at nasjonen Norge har tusen på tusen med arkiv eldre enn 1950 som 
ingen kan lese eller tolke.»

Satsing på digitalisering av arkiv, oppbygging av felles løsninger og 
bedre tilgjengeliggjøring er viktig. Også arkivarene og Forskerfor-
bundet støtter dette arbeidet. Det er imidlertid ulike oppfatninger av 
hvorvidt digitalisering og algoritmer kan erstatte fagkunnskap, behov 
for veiledning og tilrettelegging. Forskerforbundet mener digitalise-
ringsprosessene vanskelig kan erstatte fagkompetanse fullt ut, og at 
brukere av arkivene har krav på veiledning. Publikum har også rett til 
tilgjengelig rettighetsdokumentasjon dersom behovet skulle oppstå. 
At arkivene digitaliseres, er ikke et godt nok argument for å fjerne 
forskning som arbeidsoppgave og fase ut fagpersonale i arkivene. Det 
som er tilgjengelig digitalt, må ofte settes i en historisk og sosial kon-
tekst for å gi mening. Det er derfor nødvendig å utvikle kunnskapene 
om innholdet i arkivbestanden, om arkivenes historiske kontekst, 
samt om den vitenskapelige bruken av materialet. Uten fagansatte 
mister vi kompetanse både på arkiv og innhold i arkivene. Brukere 
som ikke er oppmerksomme på dette, risikerer ufullstendig eller feil 
dokumentasjon.

Arbeidssituasjonen for arkivarene under 
koronapandemien

Til slutt i denne presentasjonen av arkivarenes arbeidsvilkår, karrie-
reutvikling og tid til FoU, skal vi ta med litt om hvordan arkivarene 
opplevde arbeidssituasjonene under den første nedstengningen i 2020 
og våren 2021.De mest inngripende endringer arkivarene erfarte var 
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hjemmekontor og redusert kontakt med kolleger. Til sammen hadde 
63 prosent hjemmekontor i stor eller i noen grad, og 85 prosent 
opplevde redusert kontakt med kolleger. Halvparten erfarte i liten 
eller i ingen grad at arbeidsoppgaver ble satt på vent. Det var få som 
opplevde at det ble mindre å gjøre, til sammen 81 prosent oppga at de 
opplevde det i liten eller i ingen grad. 42 prosent oppga at det i noen 
eller i stor grad ble mer å gjøre. Litt over halvparten erfarte i liten eller 
i ingen grad at arbeidsoppgaver ble endret.

Figur: Arbeidssituasjonen for arkivarer under koronapandemien

Det som skiller erfaringene fra ABM-sektoren fra erfaringene fra uni-
versitets- og høgskolesektoren, er at FoU- oppgaver i liten grad ble 
satt på vent i ABM-sektoren. Dette kan skyldes at nedstengningen 
tvert imot førte til at flere fikk bedre tid til å konsentrere seg om 
FoU- oppgaver, slik flere av de skriftlige kommentarene i undersøkel-
sen tyder på.
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Heidi Meen

ET NYTT FAGBLAD FOR HELE 
ARKIVFELTET? 

I 2022 vil det bli avgjort om arkivfeltet får sitt eget fagblad, på 
samme vis som museum og bibliotek. Målet er i så fall et profe-
sjonelt fagblad som kan dekke hele feltet, uavhengig av hvilken 
sektor arkivet er bevart i, og som kan bidra til mer oppmerksom-
het for arkiv. 

Til vanlig jobber jeg som rådgiver i Vestfoldarkivet, men i denne 
sammenhengen har jeg to andre hatter; jeg er redaktør for Arkheion, 
kommunale arkivinstitusjoners eget fagtidsskrift, og er nestleder og 
representerer arkiv i ABM-medias styre. En kan kanskje si at den 
ytterste hatten i denne sammenhengen er den siste, for i 2019 fikk 
ABM-media AS 150.000 kroner i utviklingsmidler fra Arkivverket til 
forprosjektet «Ett tidsskrift for arkivfeltet» – med meg som prosjekt-
leder. 

Pandemien forsinket prosjektet noe, men rapporten som sier noe om 
hvorfor dette kan være en god idé og hva som skal til, ble sendt til 
Arkivverket 1. oktober 2021, altså kort tid etter Arkivarforeningens 
vårseminar i september. Her skulle jeg ha presentert rapporten, men 
ble syk og måtte stå over. Men rapporten ble ferdigstilt og i oktober 
2021 ble det også søkt om ytterligere arkivutviklingsmidler fra Arkiv-
verket, nå til et treårig prøveprosjekt. Også dette i regi av ABM-media 
AS, men i samarbeid med Arkivarforbundet og Arkheion.
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Om ABM-media og prosjektet 
ABM-media AS er et ikke-kommersielt aksjeselskap, noe som betyr at 
det ikke har erverv til formål. Overskudd brukes til utvikling og even-
tuell utvidelse av selskapets publikasjonsvirksomhet. Som det står i 
formålsparagrafen, er formålet å utgi frie og uavhengige fagblader for 
arkiv-, bibliotek- og museumsfeltene. Videre står det: «Publikasjonene 
skal bidra til å synliggjøre ABM-sektorene i norsk samfunnsliv og i 
den offentlige debatt og skal ha vekt på kunnskaps- og forskningsfor-
midling. Selskapet har som mål og ambisjon å sette dagsorden for, og 
belyse alle sider ved sektorene og ha som en viktig oppgave å initiere 
til nyutvikling, herunder utvikle digitale publiseringsformer for hele 
ABM-feltet i samarbeid med ulike organ og organisasjoner innen 
fagfeltet.»

Bakgrunnen for forprosjektet er at A-en i ABM er ganske liten sam-
menlignet med B og M. ABM-media gir ut bladene Museumsnytt og 
Bok og bibliotek med fire-fem papirutgaver i året. A-en ble dekket 
av Tidsskriftet Arkiv, et vitenskapelig nettbasert tidsskrift med Nivå 
1-godkjenning, men med liten aktivitet. Etter at tidsskriftets redaktør 
og ildsjel Gudmund Valderhaug hadde gått av med pensjon, hadde 
tidsskriftet nærmest ligget brakk. ABM-media så av den grunn behov 
for å revitalisere det fagfellevurderte tidsskriftet, og i den prosessen slo 
det styret at det kanskje også var på sin plass å tenke litt større – å løfte 
blikket og se på hele arkivfeltet under ett. Kanskje var tiden moden 
for en forandring på dette feltet.

Målet med forprosjektet var å undersøke nærmere hva som skal til for 
å skape et nytt, mer slagkraftig tidsskrift for hele arkivfeltet i Norge. 
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Økt oppmerksomhet 
Da riksarkivar Inga Bolstad oppsummerte debatten «Vi arkiverer 
senere – dette haster ikke», som ble arrangert av Arkivverket og Norsk 
Redaktørforening under Arendalsuka i august 2021, etterlyste hun 
den store systemdebatten på feltet, den som sjelden vinner frem fordi 
arkiv verken er noen kioskvelter eller velgermagnet.

I kommentaren pekte hun på ferske tall fra Menon Economics som 
viser at offentlig sektor i dag bruker 12 milliarder i året på arkiv, og at 
en anslagsvis kunne ha spart 4-5 milliarder kroner i året hvis systemene 
var bedre og snakket sammen. Hun sa videre at det er behov for å 
tenke radikalt nytt, og at det er viktig at næringslivet, myndighetene 
og eksterne aktører jobber sammen. Hun pekte på at tre ting må til 
for å få til de nødvendige endringene: 

• Modige politikere som bevilger de pengene som trengs
• Bedre samarbeid mellom offentlig og privat sektor
• Oppmerksomhet – «Vi må tenke nytt» og «Vi må snakke 

om konsekvensene av mangelfull arkivering»

Alle punktene er av relevans for forprosjektet, men spesielt det siste. 
I dag er de ulike arkivbladene kanskje mindre synlige enn om ressur-
sene ble samlet. Slik det er nå, er også kanalene delvis konkurrerende 
og det kan være uklart for publikum hvem som er avsender. Et mål 
med å etablere et nytt tidsskrift, er å skape en tydelig stemme og 
merkevare, et blad som kan havne på ministerens bord, bli lest av en 
utvidet målgruppe og slik sett bidra til økt oppmerksomhet for faget 
og feltet – og kanskje også få flere «vanlige folk» til å forstå betydnin-
gen av arkiv.
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Profesjonalisering 
Både Museumsnytt og Bok og Bibliotek er uavhengige fagblader som 
følger Redaktørplakaten og produserer journalistisk uavhengig stoff 
om sine sektorer. Arkivfeltet har ikke det samme. Isteden er det flere 
mindre tidsskrifter om og for arkiv, som representerer ulike miljøer 
og sider av arkivfeltet.

Arkivarforeningen gir ut Norsk Arkivforum. Norsk Arkivråd har med-
lemsbladet Arkivråd. Kommunal arkivsektor har bladet Arkheion, 
mens det ikke finnes noen publikasjoner som retter seg spesielt mot 
arkivfaglig ansatte i statlig eller privat sektor, slik det altså gjør for 
kommunal arkivsektor. Det nettbaserte Tidsskriftet Arkiv er i prin-
sippet åpent for alle innen arkivfeltet, ikke bare det vitenskapelige 
miljøet, men mye tyder på at dette ikke helt er oppfattet, for det er få 
som benytter seg av muligheten. 

De eksisterende bladene har knappe ressurser, er delvis basert på dug-
nad og har ikke mulighet til å betale for tekst og foto. Ingen av dem 
er heller basert på Redaktørplakaten, som er en erklæring (avtale) om 
redaktørens uavhengighet, plikter og ansvar.

Et mål med et nytt fagblad/tidsskrift er at det skapes handlingsrom 
til å kunne betale frilansere. Ressurser til å bedrive uavhengig journa-
listikk vil føre til et bedre produkt og en større grad av profesjonalise-
ring, og kan også bidra til at det blir økt oppmerksomhet på viktige 
temaer. 
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For hele feltet 
I dag har vi tidsskrift som retter seg mot spesifikke og til dels snevre 
målgrupper. Antagelig vil det være lettere for ett profesjonelt tidsskrift 
å nå en videre målgruppe og dermed få økt oppmerksomhet enn det er 
for flere små. Litt tabloid kan en si at målet er å slå seg sammen isteden-
for å slå hverandre i hjel. Sammen kan man få til noe bedre og større.

Tanken er som nevnt at et nytt blad skal rette seg mot og dekke hele 
fagfeltet, på tvers av forvaltningsnivå. Om dokumentasjonen er stat-
lig, kommunalt eller privat skapt, vil i denne sammenhengen ikke 
ha noen betydning. Poenget er heller å sette lys på ulike aspekter ved 
arkiv og dokumentasjon. Det vil gjøre det mulig å sette lys på proble-
matikk og temaer på en helt annen måte enn før.

I tillegg til mulighet til å bedrive kvalitetsjournalistikk, er det ønskelig 
at arkivsektoren selv bidrar med stoff, slik som blant annet har vært 
tilfelle for Arkheion. En slik erfaringsdeling har hatt stor verdi for 
miljøet, og det vil det antagelig fortsatt ha.

Løfte fagfeltet
Arkivfaget/-feltet er journalistisk sett underdekket i samfunnsde-
batten. Et nytt fagblad med mulighet for å lage godt journalistikk 
stoff, kan bidra til å sette lys på temaer, saker, personer og forhold 
i samfunnet som er viktige for å styrke feltet. Det kan også bidra til 
en økt forståelse for hvorfor det er viktig med en styrking av dette 
feltet. At arkiv spiller en viktig samfunnsrolle og er en sentral del av 
demokratiet. Et nytt fagblad kan også invitere til debatt og kritikk, og 
se nærmere på hva som skjer internasjonalt. 
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Målet er med andre ord et blad som kan sette dagsorden gjennom 
journalistiske saker, men som også kan inkludere debatt, kritikk, 
informasjon og fagartikler fra miljøet, samt sammendrag av fagfelle-
vurderte artikler og eventuelt annet vitenskapelig stoff.

Forprosjektets tre scenarier 
I rapporten til forprosjektet skisseres det tre scenarier. Det ene er at 
ingenting skjer eller endres. men argumentene for å forsøke å få til 
noe er for mange til at en ikke bør gjøre nettopp dette. Forskjellene 
på de to øvrige scenariene er at det ene inkluderer Norsk Arkivråds 
medlemsblad Arkivråd, det andre ikke. 

Den opprinnelige tanken var å slå sammen alle arkivblader til ett. 
Men Norsk Arkivråd ønsker foreløpig å beholde Arkivråd som den 
medlemsfordelen det er. Derfor er det mest realistiske scenariet, som 
også er det prøveprosjektet går ut på, at ABM-media AS i første 
omgang skaper et nytt blad med utgangspunkt i Arkheion og Tids-
skriftet Arkiv. Dersom dette blir bra, kan det kanskje på sikt være 
aktuelt med et utvidet samarbeid.

Revitalisering av Tidsskriftet Arkiv
Det nettbaserte vitenskapelige tidsskriftet eies av ABM-media AS og 
driftes av OsloMet. Formålet med tidsskriftet er å styrke den vitenska-
pelige tilnærmingen til arkivfaget og være en uavhengig arena for fag-
lig utvikling og debatt. Tidsskriftet publiserer fagfellevurderte artikler 
og fagartikler, samt redaksjonelle kommentarer og debattinnlegg om 
aktuelle tema. Publikasjonen har godkjenning nivå 1. 
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Da arbeidet med forprosjektet startet i januar 2020, hadde det ikke 
blitt publisert noen artikkel siden mai 2017. Da initiativtaker og 
redaktør Gudmund Valderhaug gikk av og Thomas Sødring fra Oslo-
Met overtok redaktørrollen, ble det samtidig klart at det var behov for 
å revitalisere det vitenskapelige tidsskriftet. 

Parallelt med forprosjektet, jobbet Sødring for å revitalisere tidsskrif-
tet gjennom et nordisk samarbeid. Sødring har fått ja fra nordiske for-
skerkolleger til å sitte i redaksjonen for det nye nordiske samarbeidet. 
Redaktørrollen ligger fortsatt hos OsloMet. Sommeren 2021 ble det 
igjen publisert en tekst, skrevet av svenske Proscovia Svärd. 

Et samarbeid med fagbladet vil kunne bidra til å øke bevisstheten om 
det vitenskapelige tidsskriftet som mulig kanal for fagfellevurdering 
tekster, samt publisering av slike.

Arkheion
Bladet Arkheion eies og drives av landets kommunale arkivinstitu-
sjoner, nærmest som et dugnadsprosjekt. Første utgave kom ut våren 
1997 og var et samarbeid mellom noen få kommunale arkivinstitu-
sjoner. I dag er hele landet representert på eiersiden, slik at en kan si 
at det nå er et fagtidsskrift for kommunal arkivsektor i Norge. Bladet 
kommer ut på papir to ganger i året, er på 40-44 sider, trykkes i et 
opplag på 2400 og legges også ut i digital versjon på nettsiden.

Alle bidrag i Arkheion kommer fra fagmiljøet selv, det vil si fra ansatte 
i eierinstitusjonene. Av og til er det også bidrag fra eksterne institusjo-
ner, men heller ikke disse får betalt. Dette har ikke vært noe problem 
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så lenge skrivingen anses som 
del av deres arbeidstid. Men det 
at det ikke er rom i budsjettet 
for å betale frilansere, inne-
bærer at innholdet får preg av 
informasjon, ikke journalistikk. 
Også bildene sendes inn av 
bidragsyterne selv, eller skaffes 
av redaksjonen fra gratis bilde-
banker. I noen sjeldne tilfeller 
betales det for å skaffe det rette 
bildet fra en billeddatabase. 

Arkheion distribueres til de 
20 KAI-institusjonene som er 
medeiere, og som igjen distri-
buerer bladene videre til sine 
eiere (kommuner og fylkeskom-
muner) og andre interesserte. 
Bladet er et samarbeids- og 
dugnadsprosjekt. Redaktøran-
svaret har i alle år gått på omgang mellom eierne, og det er også insti-
tusjonene selv som primært har stått for innholdet. Siden 2016 har 
Vestfoldarkivet og undertegnende hatt redaktørrollen, og det har blitt 
tatt noen grep for å profesjonalisere det hele. Blant annet gjennom 
noe økt redaktør-ressurs (nå 25 % stilling), medlemskap i Norsk tids-
skriftforening og ny design og nettside. 

Arkheion 2|2021 – den siste utgaven av det 
kommunale arkivtidsskriftet før vedtaket 
om å gå inn i det treårige prøveprosjektet. 
Bildet er fra DigitaltMuseum. Design: 
Linn Liverød.
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Utvidet målgruppe
Målgruppen vil være videre enn det de nåværende tidsskriftene har 
hatt hver for seg. Målet er å nå politikere og beslutningstakere på alle 
forvaltningsnivå, ansatte i landets arkivinstitusjoner, også det uavhen-
gig av forvaltningsnivå, ansatte i alle institusjoner som skaper arkiv 
(inkludert privatarkiv), journalister/ media, forskere og studenter 
med flere. En konkretisering av målgruppene og hva som skal til for 
å nå dem, blir noe av det som må jobbes nærmere med når det nye 
bladet skal etableres. 

Treårig prøveprosjekt 
Det første skrittet på veien mot nytt blad, var å søke utviklingsmid-
ler fra Arkivverket til et treårig prøveprosjekt. Det neste skrittet, om 
midler ble innvilget, ville være et vedtak fra Arkheions 20 eiere om 
å gå inn i prosjektet og ved dette sette Arkheion på pause og over-
føre eierandelene til det nye bladet i prosjektperioden. I tillegg har 
ABM-media AS vedtatt å bidra med 100.000 kroner årlig i prøve-
perioden, og Arkivforbundet ønsker å støtte prosjektet på andre vis. 
For at bladet skal være bærekraftig må redaktøren/prosjektlederen, 
jobbe for å sikre driftsinntekter gjennom tilskudd, abonnentsavtaler 
og annonseinntekter. 

Redaktøren av det nye trykte fagbladet vil bli ansatt av ABM-media 
AS. I tillegg vil det bli satt sammen et redaksjonsråd fra arkivmiljøet. 
Bladet vil følge Redaktørplakaten og inneholde uavhengig journa-
listikk, noe ingen av dagens arkivtidsskrifter har kapasitet til, samt 
informasjon og stoff fra arkivmiljøet (slik som i Arkheion nå) og det 
vitenskapelige miljøet. Parallelt med dette arbeides det for å revitali-
sere det nettbaserte, vitenskapelige Tidsskriftet Arkiv, som allerede er 
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del av ABM-media AS, og som har Nivå 1-godkjenning for fagfelle-
vurdering. Dette gjøres blant annet gjennom et nordisk samarbeid 
innen det vitenskapelige miljøet. Redaktøransvaret vil fortsatt ligge 
hos OsloMet. 

Det legges opp til dialog og samarbeid de to uavhengige redaktørene 
imellom. Tanken er at fagbladet kan ha korte sammendrag av artikler 
som publiseres i fulltekst på nettsiden til Tidsskriftet Arkiv, og at fag-
bladet også skal ha informasjon om muligheten for fagfellevurdering. 
Dette vil bidra til at det vitenskapelige tidsskriftet blir mer allment 
kjent, og vil kunne gi artiklene en langt større rekkevidde. 

Veien videre? 
I skrivende stund, januar 2022, vet vi at prosjektet har blitt tildelt 
utviklingsmidler fra Arkivverket og at Arkheion har vedtatt å gå inn 
i prøveprosjektet i perioden 2022 til og med 2024. I denne perioden 
blir det derfor ikke gitt ut noe Arkheion. Det neste skrittet nå blir 
å etablere arbeidsgruppen som skal jobbe for å få det nye bladet på 
beina, samt å ansette en redaktør/prosjektleder. Arbeidsgruppen vil 
bestå av deltakere fra ABM-media AS, Arkivforbundet, Arkheion og 
OsloMet. 

Når bladet er på beina og den nye redaktøren/prosjektlederen er på 
plass, går arbeidsgruppen over til å bli et utgangspunkt for et redak-
sjonsråd som kan bistå redaktøren med innspill og en kanal inn i 
arkivmiljøet. Det blir uansett viktig for den nye redaktøren å få inn-
spill, ideer og bidrag fra dere «der ute» når det gjelder aktuelle saker 
og ting som rører seg i feltet. Ikke nøl med å ta kontakt med vedkom-
mende. Sammen kan vi skape det fagbladet Norge trenger. 
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Harald Lindbach

OVER ALLE GRENSER –  
SAMER OG KVENER  
I 1700TALLETS ARKIVER
Det geografiske området som behandles i min avhandling «Minori-
tetspolitiske dokumentasjonsstrategier i Nordområdet på 1700-tal-
let»1, er Nord-Troms på norsk side og Enontekis og Jukkasjärvi på 
finsk og svensk side. Disse områdene var på 1700-tallet i hovedsak 
befolket av samer og kvener og utgjorde hoveddelene av Torne Lapp-
mark, som også Kautokeino hørte til. På finsk og svensk side ble 
ikke kvenbegrepet benyttet, her ble kvenene omtalt som en finskta-
lende bondebefolkning. De ble gjerne beskrevet som nybyggere, selv 
om enkelte av gårdene allerede kunne være flere hundre år gamle. 
På dansk-norsk side, eller ved Vesterhavet som man ofte kalte det, 
ble befolkningen omtalt som kvener og finner. I følge domsbok for 
Enontekis i 1754 bestod befolkningen av 83 prosent skattelapper, 
som i hovedsak var sysselsatt med reindrift, og 17 prosent nybyggere. 
Begrepene nybygger og lapp er i arkivmaterialet i all hovedsak knyttet 
til næring. Det vil si at en same som driver jordbruk i alminnelighet 
vil bli beskrevet som nybygger, og en kven som driver reindrift vil bli 
kategorisert som lapp. På dansk-norsk side kan vi se av misjonæren 
Anders Sommers innberetning fra 1771 (Biskopen i Trondheim, 81b) 
at befolkningen i Lyngen bestod av 88 prosent samer og kvener og 12 
prosent nordmenn.

1 Disputas for Phd-graden i humaniora og samfunnsvitenskap, fagområde 
dokumentasjonsvitenskap, UiT (2020).
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Det foregikk gjennom hele 1700-tallet en befolkningsforflytning 
over grensen fra øst mot vest. Spesielt stor var den tidlig i perioden 
i forbindelse med store nordiske krig som skapte en flyktningebølge 
som presset befolkningen nedover mot fjordene i Nord-Troms og 
Vest-Finnmark. Før 1751 fantes det ikke en egentlig fastsatt grense. 
Befolkningen opererte i stor grad uavhengig av riksgrensene. Mange 
drev i perioder fiske i fjordene på norsk side, men bodde i andre 
perioder på svensk eller finsk side. I stor grad kan befolkningene i 
området sies å ha bevart sin samhørighet uavhengig av statsgrensene 
også i dag. Både den samiske og kvenske befolkningen i området kan 
krysse grensene og fortsatt være hjemme i sin kultur og sitt språk. 
Det finnes i liten grad arkiver som alene behandler spørsmål knyttet 
til minoriteter og urfolk. Som regel opptrer disse som undersåtter 
eller innbyggere i de ulike statenes arkiver på samme måte som andre. 
Menneskene fødes, gis navn, gjennomgår opplæring, inngår ekteskap, 
utfører arbeid og samfunnsplikter og dør til slutt. Alt dette nedfel-
les som regel i lokale eller sentrale myndigheters arkiver. Oftest opp-
trer menneskene i arkivene uten etnisk identitet. I det hele kommer 
enkeltmenneskers identitet, livssyn og virkelighetsforståelse i liten 
grad til syne i arkivene. Som regel opptrer enkeltindivider og grupper 
som objekter i den grad de er interessante i forbindelse med lokal- og 
sentralmaktens myndighetsutøvelse. Det finnes imidlertid unntak.

I forbindelse med utvidelse av statenes myndighetsområde eller i for-
bindelse med kolonisasjon oppstår det et behov for å innhente infor-
masjon for å kunne styre. I slike tilfeller kan statsmaktens behov for 
kunnskap føre til at arkivene inneholder informasjon som er knyttet 
til innbyggernes identitet og etnisitet. Språklige og religiøse forhold 
vil for eksempel være av stor betydning. En god del arkivmateriale har 
oppstått som følge av myndighetens administrative behov i områder 
hvor vi vet at befolkningen i stor grad bestod av samer og kvener. Disse 
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områdene gjennomgikk på 1700-tallet en prosess hvor statsmakten i 
stadig større grad gjorde seg gjeldende lokalt. Hele undersøkelsesom-
rådet var på 1700-tallet gjenstand for en bondekolonisasjon preget av 
nybyggervirksomhet som også betød en omlegging av de tradisjonelle 
næringsvegene og en forandring i befolkningens sammensetning. 
Samtidig ble denne bondekolonisasjonen i stor grad gjennomført av 
kvener eller finner som i seg selv utgjorde en minoritet i de to statene.

I forbindelse med prosjektet ble tingbøkene for Nord-Troms og Tor-
neå Lappmark gjennomgått. Dette var geografisk tilstøtende områder 
i Danmark-Norge og Sverige på 1700-tallet. I dag innebefatter dette 
området Norge (tingene i Helgøy og Skjervøy), Finland (Enontekiö 
härredsting) og Sverige (Jukkasjärvi härredsting). Disse rettsrefera-
tene gir et nokså enestående innblikk i samiske og kvenske forhold på 
1700-tallet. I tillegg gir arkivene oss mulighet til å følge mennesker og 
samhandling på tvers av grensene. 

1700-tallet var en periode hvor den kristne misjonsvirksomheten 
rettet mot samene for alvor skjøt fart. I Norge dekker Misjonskol-
legiets arkiv perioden 1715-1802. Dessverre er deler av arkivet gått 
tapt. I 1795 ble innkomne brev i perioden 1715-1734 ødelagt ved 
brann i København (Steen 1954: 49), ellers synes arkivet å være for-
holdsvis komplett. I Sverige ble misjonsvirksomheten formalisert på 
1700-tallet, og i 1723 kom forordningen om Lappländernas flitigare 
undervisning i Christendomen som førte til opprettelsen av Directione-
nen öfver Lappmarkens Ecklesiastikwerk i 1739. Både opprettelsen av 
Misjonskollegiet og av Lappmarkens Ecklesiastikverk kan sees som 
et ledd i en koloniseringsprosess. Begge arkivene ble gjennomgått i 
denne undersøkelsen. Det samme gjelder korrespondanse og visitas- 
og misjonærrapporter som finnes i de ulike bispearkivene og i Gene-
ralkirkeinspeksjonskollegiets arkiv. Den sistnevnte organisasjonen ble 
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utskilt fra det Danske kanselli i 1737, og hadde som oppgave å føre 
tilsyn med gudstjeneste, kirkedisiplin og religionsundervisning i peri-
oden frem til 1791.

Avhandlingen bygger på gjennomgang av svært store mengder arkiv-
materiale. Hovedmetoden har vært nærlesning av arkivdokumenter. 
Hvor og når opptrer samer og kvener i arkivene? Hvordan og hvorfor 
omtales de? Hvilke behov for informasjon hadde myndighetene? I 
hvilken grad er samer og kvener selv med på å forme arkivene? Finnes 
det ulikheter i arkivdanningen og i hva som er bevart i Norge og Sve-
rige? Hvordan finne frem i arkivene? Dette har vært sentrale spørsmål.

For å kunne styre trenger ethvert regime grunnleggende kunnskap 
om området det besitter. Etter hvert som statsveksten tiltar, blir 
også behovet for kunnskap større. Effektiv skattelegging forutsetter 
en oversikt over befolkningen, det samme gjør utskriving av mann-
skap til militærtjeneste. Kirkas virksomhet forutsatte selvsagt infor-
masjonsinnsamling. Når misjonsvirksomheten ble intensivert under 
Thomas von Westen og hans etterfølgere, ble det bygget ut et sys-
tem med lokalrepresentanter i de samiske og kvenske miljøene både 
i form av misjonærer og lokale skolemestre. Spesielt rapportene som 
misjonærene sendte inn, inneholdt informasjon om lokale forhold. 
På svensk side hadde sentralisering knyttet til de utbygde kirkestedene 
ført til et langt nærere forhold mellom kirka og både den bofaste bon-
debefolkningen i Lappmarken og reindriftsutøverne.

Lokaltingene ble benyttet som toveis informasjonskanal mellom 
innbyggerne og myndighetene. Selv om den sterkeste strømmen 
av informasjon nok gikk fra myndighetene til befolkningen, var 
det tilfeller der myndighetene måtte innhente opplysninger lokalt. 
Dette ga seg ulike utslag i forbindelse med grenseoppgangen mellom 
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Danmark-Norge og Sverige på midten av 1700-tallet. Mens de sven-
ske myndighetene benyttet lokaltingene til informasjonsinnsamling 
og grensevitneavhør, ble dette på norsk side ført i egne grenseeksa-
minasjonsprotokoller. De svenske domsbøkene er i langt større grad 
preget av konflikter og rettskrav knyttet til reindriftsnæringa, mens 
dette i stor grad er fraværende i de norske tingbøkene. En konsekvens 
av slike ulikheter i strategiene som er benyttet for å innsamle infor-
masjon og å fremskaffe dokumentasjon i perioden, er at forskere i dag 
må inn i ulike typer arkiver i Danmark-Norge og i Sverige for å drive 
komparativ historieforskning. 

En forskjell i dokumentasjonsstrategiene til de to rikene kan anes 
igjennom at Danmark-Norge i større grad synes å opprette egne orga-
nisasjoner for kontroll- og dokumentasjonsoppgaver. Både arbeidet 
til Grensekommisjonen og Kirkeinspeksjonskollegiet medførte egen 
organisasjonsoppbygging, mens man på svensk side i større grad 
valgte å benytte de kanalene som allerede fantes.

Statens viktigste lokale informasjonsbehov var befolkningsoversikter. 
Disse kom i stor grad fra andre kilder enn de som er gjennomgått i 
forbindelse med denne undersøkelsen. I Domkapitlet i Härnösands 
arkiv finnes oversikter over leseferdigheter i befolkningen, og for-
holdsvis detaljrike opplysninger om elevene ved skolen i Jukkasjärvi. 
I arkivet til Lappmarkens Ecclasiastickverk finnes også oversikter over 
befolkningsutviklingen i Lappmarken. De andre gjennomgåtte arki-
vene inneholder selvsagt en mengde innsamlet informasjon, men ofte 
på et mindre detaljert nivå.

I tillegg til den innsamlede informasjonen som har bidratt til å danne 
beslutningsgrunnlaget til myndighetene, finnes en intern strøm av 
informasjon som har gått motsatt veg, fra mer eller mindre sentralt 
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nivå til de lokale representantene. Thomas von Westens brev til pre-
steskapet i Jämtland fra 1723 (Lappmarkens ecklesiastikverk -E4) kan 
være et eksempel på dette. Her gir von Westen en skildring av samisk 
religion, og oppramsing av de ulike gudene som inngikk i den eldre 
samiske forestillingsverdenen. Skildringen er sterkt farget av avsende-
rens egen posisjon, men kan likevel ha vært benyttet som grunnlag for 
en viss kunnskapsdannelse hos mottakerne.

Arkiver er på mange måter konkrete uttrykk for behovet for å kon-
trollere. Dette kan dreie seg om å holde styring på økonomi, sørge 
for at vedtak blir satt ut i livet, og holde oversikt over planer. Evnen 
til å holde kontroll er intimt knyttet sammen med evnen til å frem-
skaffe informasjon. Uten informasjon er kontroll umulig. Kontroll 
forutsetter imidlertid tilstedeværelse kombinert med en stadig flyt av 
informasjon. Mens innsamlet informasjon kan danne grunnlaget for 
enkeltvedtak og strategier, forutsetter kontroll kontinuitet i informa-
sjonsinnsamlingen.

Få kilder gir klarere uttrykk for et samfunns kontrollbehov enn 
rettsprotokollene. Den lokale rettsutøvelsen svarer til behov både hos 
myndighetene og lokalbefolkningen; behov for ro og orden, behov 
for forutsigbarhet og rettferdighet. Samtidig er rettsutøvelsen en 
samfunnsfunksjon som kan benyttes til å undertrykke en gjenstridig 
befolkning, til å påtvinge den nye tankemønstre og handlingsmåter. 
Rettsutøvelsen kan beskrives som den formelle og direkte delen av 
samfunnets sosiale kontroll og overvåking av befolkningen. En mer 
halvformell kontroll utøves av prester, misjonærer og skolemestre og 
en uformell sosial kontroll utøves av lokalbefolkning, slektninger og 
naboer (Österberg 1991: 163). I. rettsprotokollene kommer alle disse 
nivåene til syne selv om selve domsavsigelsen og rettsutøvelsen er for-
beholdt det formelle nivået. Spesielle forhold som har tilknytning til 
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etnisitet og lokal tradisjon, gjenspeiler seg på flere måter i tingbok-
materialet. Spesielt i tilknytning til eiendomsforhold er etnisitet en 
juridisk faktor både i den svenske lappmarken og i forhold til finne-
rydningene på norsk side av grensen. Samtidig ser vi at flere samer er 
utsatt for å bli nektet edsavleggelse på grunn av myndighetenes krav 
om kristendomskunnskap. Dette gjelder på begge sider av grensen. 
I domsboka for Jukkasjärvi vises det i forbindelse med en drapssak i 
1700 til at samene fra Kaitumjavre nok har en viss kunnskap om Gud 
og himmelrike, men ikke har tilstrekkelig kunnskap om djevelen og 
helvete. De kan derfor komme i skade for å avlegge falsk ed og deri-
gjennom komme til å ødelegge for sin sjels salighet. Retten utrykker 
med denne begrunnelsen at den ikke har samvittighet til å la dem 
avlegge ed.

På midten av 1700-tallet hendte det fortsatt at edsavleggelse ble avslått 
som følge av at personer ikke tilfredsstilte myndighetene og kirkens 
krav til kunnskaper. På tinget i Skjervøy ser vi i 1755 at Peder Henrik-
sen er innstevnet for leiermål i forbindelse med at Bereth Aslaksdatter 
skal ha oppgitt han som barnefar. Peder skal ha tilbudt seg å gifte seg 
med henne mens hun lå i barselseng i en gamme i Oksfjord, men 
nektet aldeles for å ha hatt seksuell omgang med henne. Peder tilbyr 
seg umiddelbart å fri seg fra beskyldningene gjennom edsavleggelse. 
Retten finner imidlertid at «...hand er en vannkunding fin som man 
ikke Lettelig kand tilstædes benegtelses Eed». Retten utsetter saken 
og ber om at hans sjelesørger må ta han i omsorg for å få han til å 
bekjenne sannheten. Når saken kommer opp igjen det påfølgende 
året, viser det seg at også Peder Henriksens foreldre mener at han er 
barnefaren, og at de derfor ønsket at han skulle gifte seg med Bereth 
Aslaksdatter. Dette oppgis som bakgrunn for tilbudet hans ovenfor 
Bereth, noe som i utgangspunktet styrket rettens tro på at han var 
den rette barnefaren. Situasjonen syntes på dette tidspunkt utvilsomt 
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nokså håpløs for Peder, ikke en gang hans egne foreldre trodde at han 
var uskyldig. Det fremtrer imidlertid to vitner som skal få saken til 
å snu. Det første vitnet er misjonær Niels Berg. Han forteller at da 
Peder for en kort tid siden var utsatt for alvorlig sykdom, som kunne 
fått dødelig utfall, og misjonæren var tilkalt for å betjene han med 
sakramentet, uttrykte han fortsatt at han ikke hadde hatt noe med 
«...Bereth Aslaksdatter at bestille paa nogen ukyskheds maade». Der-
etter vitnet Petter Skelderup, som Peder var i tjeneste hos, at da de var 
på hjemreise fra Kristiansund forrige vinter, holdt båten på å forlise. 
De var i ytterste livsfare. Petter Skelderup hadde da sagt at hvis han 
var skyldig i det han var anklaget for, var stunden nå kommet for å 
be om guds nåde. Peder Henriksen benektet å være barnefaren også i 
dette tilfellet. Etter dette vitnemålet tillot retten at Peder Henriksen 
fikk fri seg fra anklagen gjennom edsavleggelse. Peder måtte imidler-
tid vente til alle de andre sakene var avsluttet før han fikk anledning, 
slik at han skulle få god tid til å tenke seg om. Han fastholdt imidler-
tid sin uskyld ved edsavleggelsen.

Som vi ser, utgjorde beherskelse av et kunnskapsnivå som var definert 
av verdslige og religiøse myndigheter et skille i befolkningen. For å 
oppnå fulle rettigheter innenfor det kjønn og den stand man tilhørte, 
måtte man tilfredsstille disse kravene.

Den samiske og kvenske rettsforståelsen kommer utvilsomt mest 
til syne på det uformelle nivået, som også er det nivået som i størst 
grad er holdt utenfor myndighetenes rettsutøvelse og dokumentfes-
ting. Gjennom vitneavhør og allmuehenvendelser kan den imidlertid 
glimtvis anes, så å si mellom linjene.

Kristendomskunnskap, kunnskap i de offisielle statlige språkene og 
etter hvert leseferdigheter, blir viktige faktorer for å innlemme samer 
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og kvener i statsfellesskapet. Dette er faktorer som utløser eller ute-
stenger fra statsborgerlige rettigheter. Selv om disse kravene etter 
hvert kan beskrives som allmenne – de gjaldt alle innbyggere – er det 
liten tvil om at de var vanskeligere å oppnå for befolkninger med eget 
språk og egen trostradisjon og kultur. Både på svensk og norsk side 
blir kirken, gjennom sin lokale tilstedeværelse og misjonsvirksomhet, 
gitt en sentral rolle i å sikre at befolkningen oppfylte de kravene som 
ble stilt i forbindelse med skolegang og konfirmasjonsopplæring. På 
begge sider av grensen ble det også jevnlig gjennomført egne under-
søkelser i forbindelse med visitaser, for å undersøke hvilken fremgang 
som var gjort i de ulike områdene. Eventuelle svakheter ble påpekt 
og forsøkt rettet på. Et tydelig ansvar ble lagt på den lokale presten.

En stor del av den kontrollførsel som kommer til syne i arkivdoku-
mentene, gjelder kontroll av lokal myndighetsutøvelse. Spesielt gjelder 
dette kontroll av økonomiske forhold, at bevilgede midler er benyttet 
til riktig formål og at fattede vedtak er gjennomført. En stor andel av 
arkivmaterialet utgjøres av regnskap og oversikter over økonomiske 
forhold. Økonomiske forhold er også avgjørende for inndelingen i 
sogn og misjonsdistrikter. Områdene skal være store nok til at de kan 
gi inntektsgrunnlag for kirkens virksomhet lokalt. Uenigheter knyttet 
til nettopp slike forhold utgjør en viktig del av arkivmaterialet.

Samer og kvener opptrer ikke bare i arkivene som de som avgir 
informasjon, som det innhentes informasjon om, eller som de som 
kontrolleres og styres. De opptrer også som aktive aktører. De legger 
frem forslag, protesterer mot inngrep og forhandler for å oppnå bedre 
resultat. I de områdene som er gjennomgått i denne undersøkelsen, 
utgjør samer og kvener ikke en minoritetsbefolkning. Den norske 
bosetningen i Nord-Troms på 1700-tallet er i store deler av området 
ubetydelig. I Torne Lappmark utgjør den svensktalende befolkningen 
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en enda mindre andel av befolkningen. Denne situasjonen skiller seg 
fra andre områder hvor samer og kvener utgjør klare minoritetsgrup-
per også lokalt. Både samer og kvener deltar som meddommere på 
begge sider av grensen. Innenfor kirken har begge grupper viktige 
lokale roller som skolemestre, diakoner og på svensk side i noen grad 
også som prester. 

Den samiske befolkningens forhold til de lokale myndighetene i 
Nord-Troms og Torne Lappmark skiller seg sannsynligvis en del fra 
områder hvor samene også har vært i en mer marginalisert situasjon. 
I Astafjord bygdebok har historikeren Lars Ivar Hansen vist at det 
første tilfellet der en same saksøker en norsk person skjer ved høsttin-
get i 1726, mens interne samiske konflikter fortsatt ble holdt utenfor 
det dansk-norske rettssystemet (Hansen 2003: 391). Både i Nord-
Troms og på svensk side ser vi at den lokale retten blir benyttet flittig 
i forbindelse med saker som angår interne forhold både i kvenske og 
samiske miljøer. Det kan derfor være grunn til å anta at rettsproto-
kollene gir et bedre kildegrunnlag for samisk og kvensk historie i de 
områdene der disse befolkningsgruppene ikke har vært i mindretall, 
eller i alle fall har utgjort en betydelig del av lokalbefolkningen.

Som aktører i rettsapparatet og i forhold til misjonen, opptrer samer 
og kvener selvfølgelig ikke hele tiden som grupper eller fellesskap. En 
rekke forhold som tas opp angår bare enkeltpersoner, eller konflikter 
innenfor eller på tvers av lokalsamfunn og næringer. Det finnes imid-
lertid en rekke tilfeller der fellesskap trer frem.

Samene på svensk side kunne benytte rettsmøtene til å opptre som 
fellesskap i forhold til andre næringsaktører. Både overfor gruvesel-
skap og nybyggere hevder samiske grupper sine rettigheter i felles-
skap. I forhold som gjelder grenseoppganger mellom ulike samebyer 
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benyttes også det svenske rettssystemet. I første halvdel av 1700-tal-
let kan vi iaktta at domsbøker og tingbøker inneholder informasjon 
knyttet til konflikter om næringstilgang mellom sjøsamer på dansk-
norsk side og svenske reindriftsutøvere.

Det finnes flere eksempler på at viktige dokumenter med opplysnin-
ger knyttet til eiendom og rettigheter, er blitt bevart over lang tid i 
samiske miljøer. Det mest kjente eksemplet er skoltesamearkivet fra 
Suenjel i Petsjenga, tidligere Petsamo, som inneholder materiale fra 
1601 til 1775. I dag blir dette arkivet oppbevart ved Samisk Arkiv i 
Inari, Finland. I de svenske domsbøkene som er gjennomgått i denne 
undersøkelsen, finnes også spor av dokumenter som har vært benyttet 
for å befeste rettigheter. Ved tinget i Enontekis blir et kongebrev fra 
1584 fremvist både i 1727 og i 1747 av representanter for Sundovara 
Lappeby, som vinner frem med sine rettskrav. 

Befolkningsvekst, migrasjon, statsvekst, vekst i handel og nærings-
inngrep bidro til at behovet for rettslig vern og forutsigbarhet økte. 
Utbygging av kirkelig tilstedeværelse og misjonsvirksomhet bidro også 
til økt kontakt, at gamle trosforestillinger ga tapt for nye, og gradvis 
til økt skriftlighet. Her var spesielt innføringen av konfirmasjon og 
misjonens lokale tilstedeværelse i form av skolemestre av stor betyd-
ning. Moderniteten ble drevet fram av handelskrefter, statsmakten og 
kirka, men også av pietismen og opplysningstidens ideologi. En virk-
ning av dette presset var at mengden arkivmateriale og mangfoldet av 
dokumenter øker. Antallet bygdefolk, samer og kvener som opptrer i 
arkivene øker også. De er ikke til stede bare som en passiv gruppe som 
blir beskrevet og omtalt av myndighetspersoner, men opptrer også 
som handlende aktører med evne til å benytte de kanalene som finnes 
for å få drevet igjennom sine ønsker og behov.
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Kanalene som benyttes for å oppnå ønskede resultater, kan være både 
formelle og uformelle. Det siste er tilfelle i 1760 når handelsmannen 
Giævers blir benyttet som mellommann overfor biskopen i forbin-
delse med en konflikt mellom finnealmuen og sogneprest Dons på 
Skjervøy. Selv om sognepresten tar saken opp på tinget i Rotsund 
samme år, vinner allmuen frem med sitt ønske om å få tildelt egne 
misjonærer i stedet for at sognepresten, som ikke behersket samisk 
eller kvensk, skulle utføre misjonsoppgavene.

Både samer og kvener var på 1700-tallet i en posisjon hvor de var i en 
minoritetssituasjon i begge rikene. Selv om den finsktalende bonde-
befolkningen, som levde på nybyggene i Torne Lappmarken, kan sees 
som del av en befolkning som utgjorde flertall i de områdene som i 
dag utgjør staten Finland, representerte de en grensebefolkning som 
levde under et språklig og kulturelt press. På norsk side, hvor finsk 
ikke var i offentlig bruk, ble dette presset enda sterkere. Den samiske 
befolkning levde i hele undersøkelsesområdet under et sterkt kultu-
relt, språklig og religiøst press. I tillegg kom økonomiske faktorer som 
gruvedrift, handel og fiskerier som bidro til å omforme samfunnet. 
Stadig større integrering i nasjonal, og i noen grad i internasjonal han-
del gjorde også at de kvenske og samiske lokalsamfunnene ble utsatt 
for et press i retning modernisering og integrasjon.

Minoriteter og urfolks tilstedeværelse i den dominante kulturens arki-
ver kan synes å gjennomgå en treleddet prosess. I den første fasen sam-
ler statsmakten inn informasjon, den kartlegger befolkningen, ressur-
ser, og skaffer seg opplysninger om geografiske forhold og betingelser. 
I neste fase foregår den statlige integreringen av lokalbefolkningen. 
Kirke og rettsapparat er utbygd og blir benyttet av befolkningen. Nå 
kommer minoritetens egen stemme i noen grad frem i arkivmateria-
let, men i all hovedsak på statsmaktens og den dominante kulturens 
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språk og premisser. Denne prosessen trenger ikke skje til samme tid 
over alt, men har sammenheng med nærhet til institusjoner, integre-
ring i handel og næringsliv, og størrelsesforhold mellom minoritet 
og majoritetsbefolkning. Denne undersøkelsen er gjennomført på et 
materiale som i hovedsak kan sies å samsvare med denne fasen. 

Den tredje fasen inntreffer i forbindelse med utbygging av egne orga-
nisasjoner og institusjoner for og av minoriteter og urfolk. Arkivdan-
ning foregår i større grad på minoritetenes egne premisser, og i stor 
grad også på deres eget språk. Men dokumentforvaltningen er stadig 
intimt forbundet med den dominante kulturens institusjoner, i og 
med at det foregår en stadig strøm av informasjon begge veier. Øko-
nomisk og forvaltningsmessig er det også gjerne et avhengighetsfor-
hold mellom statens og minoritetenes organisasjoner og institusjoner.

Den arkivveksten som fremtrer som et resultat av urfolks og minorite-
ters organisasjoner og institusjoner, har behov for organisatoriske løs-
ninger knyttet både til arkivdanning, arkivbevaring og publikumstil-
gang. Dette kan løses enten ved utbygging av egne arkivinstitusjoner, 
eller ved at eksisterende institusjoner tilføres nødvendig kunnskap og 
ressurser. Fremdeles vil likevel det som angår enkeltpersoners liv og 
rettigheter, i stor grad nedfelle seg i statsmaktens arkiver, både på regi-
onalt og nasjonalt nivå. Det er derfor nødvendig at spesiell kunnskap 
knyttet til minoriteter i arkivene, både språklig og kulturelt, finnes 
også i de institusjonene som er tillagt ansvar på disse nivåene.

I det gjennomgåtte materialet skiller rettsprotokollene seg ut ved at 
de gir størst tilgang til dagligliv, kultur og tradisjon formidlet av kul-
turbærerne selv. Spesielt gjelder dette domsbøkene fra Enontekis og 
Jukkasjärvi hvor den reindriftssamiske kulturen tidvis skildres på et 
detaljert nivå. Samtidig kan vi følge kontakten over grensen mellom 



182 FORMIDLING OG FORSKNING I ARKIVSEKTOREN

samer og kvener ved kysten og innbyggerne i på svensk side. Både 
nære slektskapsforhold, samarbeid og næringsmessige konflikter over 
grensen trer frem i materialet på begge sider, men bildet blir tydeligere 
hvis arkivkildene i Danmark-Norge og Sverige kombineres.

Mens rettskildene i stor grad inneholder rettsforklaringer som gjengir 
den enkeltes egen forklaring og vitnemål, og derigjennom gir større 
rom for den personlige stemmen, inneholder de ulike kirkelige arki-
vene gjerne beskrivelser gitt av embedsmenn på ulike nivå. Mens de 
svenske arkivene gjennomgående inneholder en stadig stigende grad 
av opplysninger om lokale forhold, både i form av beskrivelser og 
statistiske opplysninger, kommer dette ikke like klart til syne i det 
dansk-norske arkivmaterialet.

Både i rettsprotokollene og i de geistlige arkivene finnes det eksem-
pler på at samer og kvener har lagt frem sin sak for myndighetene 
ved hjelp av innsendte brev. De har opptrådt som aktive aktører i 
forhold til myndighetenes saksbehandling. Det er imidlertid ingen 
stor strøm av inngående korrespondanse i arkivene som har sitt opp-
hav i de samiske og kvenske miljøene. Likevel har det blitt forfattet 
brev, enten av enkeltpersoner eller av flere underskrivere, når saken 
har vært opplevd som viktig nok.

I forbausende stor grad viser arkivmaterialet at saksbehandlingen 
krysser grensene. At kommunikasjonen går frem og tilbake over gren-
sene. Mens norsk, svensk og finsk historie stadig presenteres med et 
klart nord-sør perspektiv, kommer viktige deler av historia, jeg vil si 
den viktigste delen av historia, i Nord-Troms og Tornedalsområdet 
langt bedre frem i et øst-vest perspektiv. Arkivene er imidlertid kon-
struert og blir i dag presentert på en måte som gjør dette perspektivet 
vanskelig å avdekke. 
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FRYSING AV ARKIVMATERIALE 
SOM TILTAK MOT SKJEGGKRE 
Hovedpunkter fra vår FoU-rapport 

Bakgrunnen for prosjektet
I 2018-2019 gjennomførte IKA Kongsberg et FoU-prosjekt som 
tok for seg frysing av arkivmateriale som tiltak mot skjeggkre. Bak-
grunnen for prosjektet var at man oppdaget spredning av skjeggkre 
i Norge, også i arkivsektoren. Dette medførte behov for preventive 
tiltak for å forhindre informasjonstap, tiltak som ikke skadet berørt 
arkivmateriale. Vi gjennomførte en spørreundersøkelse ved 34 private, 
kommunale og statlige arkivdepoter som bekreftet at skjeggkre var et 
økende problem også for dem, og bestemte oss for å se nærmere på 
frysing av arkiver som et mulig tiltak. En gjennomgang av forskning 
på skjeggkre og frysing av papir viste at det var behov for ytterligere 
undersøkelser på de to områdene. Prosjektet ble tildelt midler fra 
Arkivverkets utviklingsmidler på arkivfeltet, og prosjektplanleggingen 
ble utført i samarbeid med Mycoteam. Kvalifisert testing på skjeggkre 
og av papir ble gjennomført av Mycoteam og RISE PFI på oppdrag 
fra IKA Kongsberg.1

1 Rapporten i sin helhet er tilgjengelig på IKA Kongsbergs nettsider. https://
ikakongsberg.no/2019/12/20/sluttrapport-frysing-av-papirarkiver-som-tiltak-mot-
skjeggkre/
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Testing på skjeggkre og av papirprøver

Testing av letalitetstemperaturen hos skjeggkre
Integrert skadedyrbekjempelse beskrives ofte som IPM (Integrated 
Pest Management). IPM kombinerer mange metoder og strategier for 
å oppnå langvarig effekt på en økonomisk og helsemessig akseptabel 
måte (Ottesen, u.d., s.2). De senere årene har IPM-strategiene beve-
get seg bort fra bruk av kjemikalier og gift til at man i størst mulig 
grad skal unngå skadelige preparater (Mattson, 2018, s. 2). Det var 
derfor ønskelig å finne en metode for uskadeliggjøring av insektene 
som ikke innebar kjemisk behandling av arkivene. Innledningsvis i 
prosjektet ble alternative metoder drøftet med Mycoteam, blant annet 
varmebehandling. Varmebehandling som metode ble forkastet på 
grunn av hvordan høy varme kan påvirke blant annet innbindingen 
på protokoller, og man stod igjen med frysing som det mest aktuelle 
alternativet. Dette var både på grunn av ønsket IPM-strategi, men 
også fordi frysing er et relativt enkelt tiltak å gjennomføre under de 
fleste forhold.

Skjeggkre (Ctenolepisma longicaudata) er et insekt som har relativt 
lave krav til habitat. Skjeggkreene trives i temperaturer fra 20°C til 
26°C, og tåler tørrere miljøer enn for eksempel sølvkre. Over tid vil 
likevel en luftfuktighet under 55% være suboptimalt for arten (Aak, 
Rukke & Ottesen, 2019, s. 18). Skjeggkre er i prakis altetende og 
kan fordøye stivelse og karbohydrater fra papir, selv om papir ikke 
er optimal næring for skjeggkre. Skjeggkre krever tilskudd av protein 
for å oppnå full utvikling, det er altså i hovedsak voksne skjeggre som 
kan overleve lenge på papir (Aak, Rukke & Ottesen, 2019, s. 19). I et 
arkiv finner man papir, men også proteiner i form av skinninnbinding 
på protokoller. Det vil si at de fleste arkiv inneholder et godt nærings-
grunnlag for skjeggkre i ulike utviklingsstadier.
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For at man skulle ha et tilstrekkelig datagrunnlag for å gjennomføre 
adekvat testing av fryst papirmateriale var det nødvendig å kart-
legge skjeggkreenes letalitetstemperatur. Denne delen av prosjektet 
ble gjennomført på levende skjeggkre av Mycoteam i deres lokaler. 
Insektene som ble brukt ble først akklimatisert og foret opp, slik at 
forsøkene ble gjennomført på sterke individer med høy toleranse, for 
å sikre at man fikk pålitelige data.

Mycoteam gjorde følgende funn: Skjeggkre-egg kan overleve tem-
peraturer ned til -15°C, men ikke lavere temperaturer. Nymfer og 
voksne individer dør ved temperaturer under 0°C, ved at vannet i 
cellene fryser til is (Mattson, 2018, s. 11). Med utgangspunkt i Myco-
teams funn ble det gjennomført frysing av papirmateriale ved IKA 
Kongsberg.

Undersøkelser av mulige konsekvenser som følge  
av frysebehandling av papir
En studie fra Sverige viser at det dårligste papiret i bøker i svenske 
bibliotek stammer fra perioden 1860-1890 (Bøhmer, 1996, s. 13). 
Fra 1990-1992 undersøkte det nederlandske departementet for 
kultur og utdanning tilstanden til landets dokumentarv. De fant at 
papirmateriale fra perioden 1840-1950 i hovedsak var i verst forfat-
ning, på grunn av papirkvaliteten som ble brukt i denne perioden 
(Hoedemaeker, 1994, s. 251-255).

Papirarkivers tilstand og integritet påvirkes av flere faktorer. Hvordan 
papiret er produsert, hvordan det har vært og blir oppbevart, og hvor-
dan det behandles og brukes. Frysing av arkivmateriale er en form for 
behandling av arkivmaterialet, og det er flere ting som kan påvirke 
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hvilken effekt frysingen har på papirmaterialet (Espelid & Øygarden, 
2019, s. 4).

Organisk materiale blir lett påvirket av luftfuktigheten i klimaet det 
oppbevares i. Papir tar lett opp fuktighet, men kan også avgi fuktig-
het. Papir som tar opp mye fuktighet, er utsatt for risiko for mugg 
mens papir som avgir mye fuktighet, kan bli skjørt, sprøtt og lettere 
utsatt for mekaniske skader. I tillegg påvirker temperaturendringer 
papirets masse. Raske og kraftige temperatursvingninger kan derfor 
lede til rifter og andre mekaniske skader (Hoedemaker, 1994, s. 251-
255).

Det eldste papiret vi har, ble laget av tekstilfibre og har relativ høy 
kvalitet sammenlignet med papir som senere ble produsert av tre-
masse. Når det gjelder papir av tekstilfibre, såkalt klutepapir, ble dette 
mye brukt frem til midten av 1800-tallet. I 1840 fikk man en teknikk 
for knusing av treverk til bløt masse, og med dette var det mulig å 
lage papir av treverk (Schön, 2009, s. 39). Produksjonen av papir 
økte, men metodene som ble brukt medførte at papiret hadde et høyt 
syreinnhold.

Mot slutten av 1800-tallet begynte den kjemiske modifiseringen i 
papirproduksjonen, med bruk av blant annet sulfitt og sulfat. For 
eksempel ble det etter hvert vanlig å tilsette aluminiumsulfat i pro-
duksjonsprosessen. Sammen med vann danner aluminiumsulfat 
svovelsyre (Hesselberg-Wang, 1988, s. 6). Over tid fører dette til at 
papiret blir sprøtt og knekker eller går i oppløsning. Papir produsert 
i perioden fra ca. 1800 til ca. 1985 er svært syreholdig, og trenger 
stabil kald og tørr oppbevaring for å kunne bevares lenge (du Biasi & 
Douplitzky, 1999, s. 225). Også papir fra 1970-tallet har svært dår-
lig holdbarhet som en følge av produksjonsmetodene, hvor alunlim 
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fortsatt var vanlig. Først på 1980-tallet begynte man å bruke syrenøy-
trale limtyper (Greve, 2005).

Vi vet mye om aldring og bestandighet og betydningen av oppbeva-
ring når det gjelder ulike papirtyper, men en gjennomgang av tidli-
gere forskning viste at det var gjort relativt få undersøkelser på frysing 
av papirmateriale og protokoller, sammenlignet med for eksempel 
frysetørring og frysing av gjenstander. Særlig gjaldt dette i hvilken 
grad frysingen påvirker papirets tåleevne. 

I 1995 utførte Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) et 
forskningsprosjekt for å kartlegge hvordan gjentatt frysing påvirker 
papirstyrke. SP målte effekten av gjentatt frysing på papirbestandig-
heten ved hjelp av folding endurance-metoden, det vil si at papiret 
blir brettet gjentatte ganger, til man finner papirets bristepunkt. Et 
representativt utvalg papirtyper med ulike PH-verdier og ulike ald-
ringsegenskaper, produsert mellom 1910 og 1920, ble brukt i studien 
(Antonsson & Samuelsson, 1996, s. 5-7).2 Resultatene fra undersø-
kelsen i Sverige i 1995 viste at gjentatt frysing av papiret ikke gav 
signifikante negative utslag på papirets tåleevne. I tre av seks tilfeller 
så man faktisk tendenser til økt tåleevne (Antonsson & Samuelsson, 
1996, s. 19-20).

Undersøkelsen som ble utført av SP i 1995, viser den at gjentatt 
frysing av papirmateriale ikke nødvendigvis er skadelig. En ulempe 
ved forsøket, med tanke på frysing som metode for å uskadeliggjøre 
skjeggkre i arkiver, er at forsøkene er fokusert på papirmateriale fra 
1910-1920. Med andre ord er ikke resultatene direkte overførbare til 
materiale fra perioden ca. 1800-1910 og 1920-2000.

2 Se også Lars Björdal: «Effects of Repeated Freezing on Paper Strength», i Proceedings of 
the 3rd Nordic Symposium on Insect Pest Control in Museums, Stockholm 1998.
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Prøvematerialet som ble brukt i fryseforsøkene ved IKA Kongsberg 
og deretter sendt til testing ved RISE PFI, ble valgt ut fra følgende 
kriterier: Materialet skulle være representativt for en betydelig andel 
av det materialet som befinner seg i norske arkivdepoter, det skulle 
være nok identisk og uskadet materiale slik at man kunne gjennom-
føre pålitelige tester, og det skulle selvfølgelig ikke testes på arkivver-
dig materiale. Det viste seg å være krevende, men gjennomførbart, 
å skaffe til veie mange og store nok papirprøver som innfridde disse 
kriteriene, i tillegg til at materialet skulle være representativt for pro-
duksjonsmetodene og konsekvensene av disse for hver periode. Det 
ble gjennomført tester på materiale fra cirka 1835, cirka 1869, cirka 
1952, samt fra 1970- og 1990-tallet.

Fryseforsøkene som ble gjennomført ved IKA Kongsberg, kan deles i 
to kategorier. Den første kategorien er materiale som skulle sendes til 
testing av riv- og slitstyrke, samt flatevekt, ved RISE PFI.

Testing av riv- og slitstyrke
Fordi eventuelle skader som kan oppstå som en følge av at vann-
molekylene i papir krystalliseres skjer allerede idet materialet fryses, 
ble materialets relative fuktighet (RH) på papiroverflaten målt før 
materialet som skulle til RISE PFI ble fryst i en kistefryser. Papir bør 
oppbevares i et rom med temperatur på 16-19°C og RH på 30-60% 
(Ramsholt, 2012, s. 16). Det vil si at materialet helst bør ha en RH 
som tilsvarer dette, helst fra 40-60% og ikke over 65%. Dersom 
materialet har en RH over 60%, bør tiltak settes inn, særlig dersom 
det skal fryses eller har vært fryst. Materialet som skulle testes hos 
RISE PFI, ble fryst til -41,8°C. Etter en kontrollert opptining på 48 
timer, hvor fryseren ble slått av og ikke åpnet, ble materialets RH 
målt på nytt (Espelid & Øygarden, 2019, vedlegg 4).



191FRYSING AV ARKIVMATERIALE SOM TILTAK MOT SKJEGGKRE 

Resultatet av testene utført av RISE PFI kan oppsummeres slik: de 
indekserte verdiene som tar høyde for ulik flatevekt av prøvene, viser 
at det er liten forskjell i styrkeegenskapene ved fryst og ubehandlet 
prøvemateriale for 1950, 1970 og 1990. Prøvene fra 1835 og 1869 
viser en noe større forskjell i styrkeegenskapene (Espelid & Øygarden, 
2019, vedlegg 2-3.)

Testene viser altså at det er forsvarlig å fryse arkivmateriale, med hen-
syn til papirets tåleevne. Forskjellen i styrkeegenskapene i papirprø-
vene skyldes trolig at frysingen kan forsterke svakheter som forårsakes 
av ujevnheter i papiret. Disse ujevnhetene er forårsaket av produk-
sjonsmetodene. Nedgangen i styrkeegenskapene er likevel ikke så 
betydelige at det er grunn til å fraråde frysing av papir fra 1800-tallet, 
dersom det er behov for det.

Den andre kategorien fryseforsøk som ble gjennomført ved IKA 
Kongsberg, hadde til hensikt å synligjøre utfordringer ved frysing av 
arkivmateriale, blant annet hva slags utstyr, hvilke ressurser og hvor 
mye tid en slik prosess kan kreve, samt utfordringer som kondenspro-
blematikk og eventuelle fukt og muggskader.

Frysing av arkivmateriale – praktiske problemstillinger
Når det gjelder utstyr og ressurser, er det en fordel om man har utstyr 
til måling av temperaturer og RH. Dette er en engangsutgift som 
kan bidra til å effektivisere fryseprosessen, men også minske risikoen 
for kondensproblematikk. En annen engangsutgift kan være å inves-
tere i en fryser, dersom man skal gjennomføre frysing av arkiver selv. 
Hvilken fryseløsning som velges, kan påvirke hvor effektivt frysingen 
gjennomføres, og dermed hvor ressurskrevende den vil være. For 
eksempel vil man i en husholdningsfryser ofte bruke lengre tid på å 
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oppnå lave temperaturer like under lokket sammenliknet med i bun-
nen eller mot veggen av fryseboksen. Protokoller er mer kompakte 
enn arkivbokser, og protokoller og arkivbokser som står i midten og 
høyt oppe i en fryseboks vil ofte oppnå ønsket temperatur senere enn 
materialet rundt. Jo tynnere og mindre kompakt objektet som skal 
fryses er, jo raskere vil innfrysingen gå. Dette innebærer blant annet 
en utfordring når det gjelder protokoller, særlig ved bruk av hushold-
ningsfrysere og fryseskap (Espelid & Øygarden, 2019, s. 16).

Dersom man fyller en hel fryser til maks kapasitet med protokoller, 
må en beregne at innfrysingen vil ta lengre tid enn om man fryser 
færre protokoller i flere omganger. Temperaturen bør alltid måles der 
det er sannsynlig at ønsket temperatur oppnås sist (Espelid & Øygar-
den, 2019, s. 16-17).

Tradisjonelt har man i museumssektoren forseglet gjenstanden eller 
materialet som skal fryses i plast. Fryseprosessen har normalt vært 
fulgt av en kontrollert opptining, for eksempel at man skrur av fry-
seren eller fryserommet og lar materialet stå til man har oppnådd 
ønsket tilnærmet vanlig oppbevaringstemperatur, for å unngå kon-
dens eller mekaniske skader. I utgangspunktet arbeidet vi ut fra en 
forutsetning om at alt arkivmateriale som skal fryses, må forsegles for 
å unngå kondensskader. I den første fasen av dette prosjektet forseglet 
vi arkivboksene med plast, fordi bruk av plast kunne innebære rele-
vante utslag på innfrysningstiden som en følge av at plasten kan virke 
isolerende (Espelid & Øygarden, 2019, s. 18).

Det har blitt gjennomført frysing av arkivmateriale uten bruk av for-
segling, både i Norge og andre land. Erfaring fra disse tilsier at arkiv-
materiale kan fryses uten forsegling uten at materialet blir skadet. En 
vellykket frysing uten forsegling forutsetter at det er tatt hensyn til 
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materialets RH i forkant av frysingen, samt at tineprosessen ikke blir 
forsøkt fremskyndet – for eksempel ved at materialet plasseres i et spe-
sielt varmt rom – slik at det raskt utvikler seg kondens som en følge av 
temperaturforskjellene (Espelid & Øygarden, 2019, s. 18).

Etter hvert gikk vi over til å fryse arkivbokser som ikke var forseglet i 
plast, og da vi etter tre forsøk uten plast ikke så tegn til uønsket høy 
RH i materialet eller kondensproblematikk, gikk vi over til å fryse 
materialet uten plast.

Gjennomføringen av forsøk ved IKA Kongsberg
I forsøkene ved IKA Kongsberg ble det benyttet to kistefrysere. For 
hver innfrysing, det vil si frysing til ønsket kjernetemperatur var opp-
nådd, ble disse fylt helt opp med arkivbokser som var fylt med papir. 
Det ble registrert hvor lang tid innfrysingen og opptiningen tok for 
hver sett med arkivmateriale som skulle fryses (Espelid & Øygarden, 
2019, vedlegg 5-7). I testene ble det brukt både protokoller, syrenøy-
trale esker av massivpapp og syrefrie esker av bølgepapp. 

I de fleste testene ble det brukt arkivbokser i bølgekartong, da det 
er denne typen som i størst grad fungerer isolerende og kan forsinke 
fryseprosessen. Det er også disse arkivboksene som per nå anbefa-
les brukt av Arkivverket. Boksen i bølgekartong har en tykkelse på 
1,7 mm, og tilfredsstiller ISO-standard 6588-1:2012, DIN EN ISO 
9706 og DIN ISO 16245 – type A. PH-verdien ligger mellom 7,5 
og 10. Vannabsorbsjons-evnen til kartong måles med Cobb-skalaen. 
Boksene har også en Cobb-verdi på 60 (Cobb60), som tilsier at de 
er i den lavere delen av Cobb-skalaen når det gjelder vannabsorbsjon 
(Klug, 2022).
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Når det gjelder massivkartongen som ble brukt, er disse syrenøytrale. 
Tykkelsen er 1,0 mm ±10% og kartongen tilfredsstiller ISO 9706: 
1994, samt ISO 16245: 1999. PH-verdiene ligger mellom 7,3 og 8,2.

Hensikten med å bruke to ulike typer bokser var å undersøke om og i 
hvilken grad emballeringen påvirket frysetid og materialets RH. Bøl-
gepapp kan virke isolerende på grunn av luftlommene i pappen. Eldre 
arkivmateriale blir ofte deponert eller avlevert i eldre arkivbokser av 
massivpapp. For å unngå spredning ved ompakking av materiale, blir 
derfor materialet også ofte fryst i bokser av massivpapp. Forsøkene 
utført ved IKA Kongsberg viste ingen større avvik som kan knyttes til 
boksene når det kommer til materialets RH etter frysing. De viste hel-
ler ikke betydelige forskjeller i innfrysningstid (Espelid & Øygarden, 
1019, vedlegg 4-7). Materialets og emballasjens RH ble målt i forkant 
av frysingen og i etterkant av tiningen.

Materialet ble plassert i en fryser før den ble skrudd på, for å unngå 
eventuell kondens som følge av raske temperaturendringer. Etter å ha 
oppnådd ønsket kjernetemperatur, ble fryseren skrudd av, og materi-
alet fjernet når kjernetemperaturen tilsvarte temperaturen i rommet 
fryseren stod i +/- 1-2°C. Denne metoden ble også valgt for å unngå 
eventuell kondens og større endringer i materialets RH som følge 
av raske temperaturendringer. Det ble også gjennomført tester hvor 
materialet ble flyttet direkte til klimaregulert magasin i fryst tilstand. 
Heller ikke i disse tilfellene så man tegn til kondensproblematikk eller 
uønsket utvikling av materialets RH i den grad at det ville være ska-
delig for materialet.

Målingene i fryseren ble gjennomført ved bruk av dataloggere 
(Comark RF312-TP). Målinger av RH og duggpunktstemperaturer 
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på materialet ble gjennomført med en datalogger med sverdprobe 
(Rotronic hygropalm HP32 og Rotronic HC2-HS42).

Målingene som ble gjennomført, viste at materialet ikke viste tegn til 
større endringer i RH i de tilfellene hvor materialets RH var tilfreds-
stillende før innfrysing. Den minste økningen i RH var på 0,89% 
og den største på 4,29% (Espelid & Øygarden, 2019, s. 14, Vedlegg 
4-7).

Selv om resultatene fra RISE-PFI og våre egne funn i fryseforsøkene 
viser at frysing ikke ser ut til å føre til betydelige skader på papir-
materialet, er det en del faktorer som kan ha negative konsekvenser 
for papirmateriale som fryses, dersom man ikke tar hensyn til disse i 
forbindelse med frysingen.

Materiale som ikke har blitt oppbevart i klimaregulert magasin eller 
annet forskriftsmessig rom, kan ha en høy RH. Dersom materialet 
har en høy RH, kan dette føre til økt risiko for slitasje og brudd 
i papirets bindinger og fibre i forbindelse med at vannet krystalli-
serer seg under frysingen. Samtidig kan forhøyet RH føre til kon-
densproblematikk og eventuell muggvekst dersom det forekommer 
raske endringer i temperatur og luftfuktighet der materialet tines eller 
oppbevares under tining.

En kritisk faktor i den sammenheng er duggpunktstemperaturen. Det 
vil si den temperaturen hvor luften ikke lenger kan holde vannet i 
gassform, og vanngassen omdannes til dråper. Det vil si at når luf-
ten blir kaldere enn duggpunktet, omdannes vanndampen til væske. 
Når duggpunktet er lavere enn frysepunktet omdannes vanngassen til 
iskrystaller. Duggpunktet avhenger av relativ luftfuktighet og tempe-
ratur (Metrologisk institutt, 2021, duggpunkt).
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Våre kriterier for frysing - slik gjør vi det i dag
Basert på funnene vi gjorde da vi testet frysing av papirmateriale i 
kistefrysere, og for å forhindre risikoen for fukt- og muggskader, har 
vi ved IKA Kongsberg innført flere kontrollpunkter ved frysing av 
arkivmateriale. Vi gjennomfører frysing i kistefrysere i egne lokaler, 
samt at vi veileder våre eierkommuner når de skal fryse større meng-
der arkivmateriale på paller ved bruk av eksterne aktører.

Når det gjelder frysing av arkivmateriale i kistefrysere hos oss, kon-
trollerer vi materialets RH. Dersom denne ikke er for høy, setter vi 
materialet ned i fryseren, skrur denne på og lar materialet oppnå 
ønsket kjernetemperatur. Vi har bestemt at materialet minimum skal 
ha en kjernetemperatur på -25°C, selv om forsøkene til Mycoteam 
viste at det er tilstrekkelig med en temperatur på -15°C og anbefaler 
en kjernetemperatur på -20°C (Mattson, 2018, s. 11). Dette er for å 
ta høyde for feilmargin ved plasseringen av temperatursensoren, og 
for å forsikre oss at alt materialet har tilstrekkelig lav temperatur til å 
uskadeliggjøre alle skjeggkre. 

Når kjernetemperaturen er oppnådd, skrur vi av fryseren og gjen-
nomfører en kontrollert opptining. Når kjernetemperaturen er til-
nærmet lik temperaturen i rommet eller samsvarer med temperaturen 
i magasinet vårt (+/- 1-2°C), avhengig av hvor materialet først skal 
oppbevares, tar vi materialet opp og plasserer det der det skal stå. I 
den forbindelse kontrollerer vi materialets RH på nytt, slik at vi kan 
gjøre tiltak dersom vi ser uønsket høy RH. Vi setter inn tiltak for å 
unngå kondens og muggproblematikk dersom materialet har en RH 
på mer enn 60% under eller etter tiningen.

Tiltak vil være å sørge for tørking av materialet, for eksempel ved å åpne 
protokoller slik at luft kommer til, eller henge opp enkeltdokumenter. 
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Dersom materialet har høy RH før frysing, pakker vi inn arkivstyk-
kene i plastemballasje for å forhindre at materialet trekker til seg ytter-
ligere fukt som følge av frysingen, og kontrollerer og gjør eventuelle 
tiltak i etterkant av opptiningen.

Vi har i flere tilfeller mottatt frosne deponeringer hvor hele paller har 
vært fryst. I forkant av frysingen forsikrer vi oss om at de som gjen-
nomfører frysingen oppnår ønsket kjernetemperatur for fullstendig 
gjennomfryst materiale. Dersom materialet ikke kan fraktes i fryse-
kontainer, blir det plassert tett under frakt og fraktet umiddelbart til 
IKA Kongsberg. Dette er for å forhindre at materialets temperatur 
synker raskt, da det kan føre til kondens og uønsket fuktproblema-
tikk. I tillegg innebærer en rask overlevering at vi kan overvåke tem-
peratur og eventuell fuktutvikling når materialet skal tines. Dersom 
vi oppdager avvik blir pallen pakket opp, materialet kontrollert ytter-
ligere og tiltak i form av tørking gjort ved behov.

Frysing av arkiver krever ressurser, og det er flere forhold som kan 
påvirke hvordan hver enkelt fryseprosess bør gjennomføres; hvor store 
mengder arkiv som skal fryses, hva slags utstyr man har tilgjengelig til 
frysing, plassering av utstyret i forhold til inntaksområde, tempera-
turovervåkning og kontroll av RH, samt oppbevaring og mellomlag-
ring påvirker hvor mye arbeidstid som går med til å fryse materialet. 
Vår erfaring er at frysing kan gjøres relativt effektivt, enten ved at vi 
plasserer det infiserte materialet i karantene og fryser mindre mengder 
fortløpende eller ved å fryse flere paller samtidig.

Vi har to mindre frysere i mottak, og kan raskt flytte mindre mengder 
materiale fra karantenesonen og inn i en kistefryser. Når materialet 
er gjennomfryst og har oppnådd tilnærmet romtemperatur tas det 
ut. Dette medfører at den arbeidstiden som medgår til frysingen når 
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materialet først er deponert, er den tiden som går med til å flytte 
materialet mellom karantenesonen og fryseren, samt målinger av RH.

Frysing av paller er også en effektiv måte å fryse materialet på, men 
krever et godt forarbeid. I vårt tilfelle innebærer det veiledning av 
kommunen, klare kravspesifikasjoner til eventuelle eksterne aktører, 
samt flere ressurser ved deponering av materialet til vårt mottak. Pal-
lene er ofte pakket inn i plast, og det er viktig å få av denne plasten 
idet materialet kommer inn i mottak, fordi overflyttingen fører til 
kondens på plasten på grunn av rask endring i temperatur og RH. 
Fordi materialet bør stå tett samlet inntil kjernetemperaturen i de 
ulike flytteeskene er tilnærmet romtemperatur, også dette for å unngå 
kondens, kan monitoreringen av materialets RH være relativt ressur-
skrevende. På den annen side kan man ved frysing av paller behandle 
store mengder materiale på en gang. 

Frysing av arkiv som en del av en helhetlig IPM-Strategi
Ved IKA Kongsberg har frysing av arkivmateriale vært en del av vår 
IPM-strategi siden 2019. I tillegg til frysing har vi høy tetthet av lim-
feller som monitoreres jevnlig. I 2019 behandlet vi bygningsmassen 
vår med giftåte, noe som resulterte i en nedgang i antall skjeggkre på 
omtrent 97% fra foregående år (Espelid & Øygarden, 2019, s. 1). Til 
tross for en gjennomgående overvåkning og kontinuerlig kartlegging 
har vi ikke sett en betydelig økning i antall skjeggkre siden 2019. 
Bruk av gift bør av helsemessige årsaker være begrenset i de aller fleste 
tilfeller, men vi ser at kombinasjonen giftåte, frysing og kontrolltiltak 
er vellykket hos oss, og vil være en overførbar strategi som kan tas i 
bruk de aller fleste steder.
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Oppsummering
Frysing av arkiver er en godt egnet metode for uskadeliggjøring av 
skjeggkre. Skjeggkre overlever ikke temperaturer under -15°C, og tes-
ter av riv- og slitstyrke viser at arkivmateriale kan fryses uten at det er 
stor risiko for å skade materialet. For at frysing som tiltak mot skjegg-
kre skal kunne gjennomføres på en trygg måte, må man ta høyde for 
at alt materialet har oppnådd tilstrekkelig lav temperatur. Man bør 
også legge inn feilmargin når det gjelder målingene, for eksempel ved 
å si at alt materiale må ha en minimumstemperatur på minst -25°C 
før det tines.

Frysingen kan gjennomføres i mindre frysere som kistefrysere og fry-
seskap, eller fryserom og frysekontainere. Det er viktig å forebygge 
kondensutvikling som kan føre til fukt- og muggskader på materialet. 
Dette kan man forebygge ved å kartlegge materialets tilstand og RH 
i forkant av frysingen, samt ved å gjennomføre en kontrollert oppti-
ning uten store temperaturforandringer.

Dersom materialet har høy RH, det vil si høyere RH enn det som 
er anbefalt for langtidsoppbevaring, kan materialet pakkes i plast i 
forkant av frysingen for å unngå at det trekker til seg mer fuktighet i 
løpet av fryse- og tineprosessen. Dersom materialet har forhøyet RH 
under eller etter tining, bør det settes inn tiltak for å tørke materialet.

Erfaringen fra IKA Kongsberg er at frysing som en del av en helhetlig 
IPM-strategi er et effektivt tiltak mot skjeggkre.
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Kristin Synnøve Kjos

SPRÅKFORSKEREN HALLFRID 
CRISTIANSEN – CON AMORE

Hallfrid Christiansen (1886 – 1964) var den første kvinnen som 
tok doktorgrad i nordisk språkvitenskap. Hun var en del av et 
metodisk paradigmeskifte, i tillegg studerte hun noe så useriøst som 
nordnorske dialekter. Heldigvis for oss i dag er det noen som har 
tatt vare på arkivmaterialet, slik at vi kan lære henne å kjenne.1

Hallfrids siste vilje
I 2016 mottok Universitetet i Bergen 
arkivmaterialet etter Språksamlin-
gene i Oslo. Det kom i store lastebiler 
over fjellet, med alt fra kartsamlinger 
til murpuss fra kjellerne på Blindern. 
Blant alt dette var også arkivet etter 
forskeren Hallfrid Christiansen.

Arkivmaterialet består av 12 hylle-
meter med korrespondanse, målfø-
reprøver, annen faglig produksjon 
i form av forelesninger og foredrag, 
vitenskapelige og populærvitenska-
pelige artikler, avisartikler om og av 
1 Artikkelen er tidligere publisert i På Høyden, Universitetet i Bergen.

Passfoto av Hallfrid Christiansen 
fra 1948.
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henne, søknader og mye mer. Noen uker før hun døde, skrev hun i 
testamentet sitt:

«Som min siste vilje bestemmer jeg, Hallfrid Christiansen født 
20/2 1886, at etter min død skal alt jeg etterlater meg av mate-
riale som er samlet eller utarbeidet, ordnet, systematisert og/eller 
som foreligger i kartoteks eller manuskripts form, og som gjelder 
mitt fagområde som språkforsker i videste forstand, tilfalle Uni-
versitetet i Oslo, slik at dette kan stille det til rådighet ved utlån 
til hovedfagsstuderende og andre språkforskere som trenger det til 
sine spesialstudier. Bøker, manuskripter og utkast som ligger uord-
net i bunker må ettersees og ordnes og kritiseres og det som er ver-
diløst, kastes. Det samme må gjøres med manuskripter og utkast 
som ligger spredt utover eller i bokhyllen.»

Etter hva vi sitter igjen med, vil jeg anta at ryddejobben ble for kre-
vende for dem hun hadde tiltenkt den oppgaven. Godt for oss er det, 
for ellers ville kanskje mye interessant gått tapt. 

Fra Gimsøya til «Gimsøy-målet»
Hallfrid, tidligere Andreassen, ble født på Gimsøya i Lofoten. Hun 
vokste opp i en storfamilie der faren var lærer og klokker. Etter folke-
skolen gikk hun på folkehøgskolen på Ekren ved Melbu (1903–1904). 
I 1906 var Hallfrid 20 år, og hun begynte på Angells privatskole i 
Kvæfjord. Året etter giftet hun seg like godt med skolens grunnlegger, 
Rasmus Chr. Angell (1875–1907). Uheldigvis døde han av tuber-
kulose året etter. Hallfrid arbeidet noen år som huslærer forskjellige 
steder i Nord-Norge, før hun reiste til Kristiania. Der livnærte hun 
seg som kontordame, journalist og privatlærer. Hun giftet seg på nytt 
med journalisten Olav Lüchen Kopstad (1896–1915), men det året 
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hun fødte datteren Solfrid, døde også han. Datteren ble sendt nord-
over, mens hun ble igjen i hovedstaden for å arbeide og studere.

I 1925 fullførte Hallfrid eksamen artium. Da var hun 39 år, og gift 
for tredje gang med arkitekten Julius Christiansen (1880–1967). 
Ekteskapet og den økonomiske tryggheten ga henne muligheter til 
å utdanne seg videre. Ti år etter eksamen artium disputerte hun for 
doktorgraden med avhandlingen «Gimsøy-målet» (1935). Da ble hun 
den aller første kvinnen med doktorgrad i nordisk språkvitenskap.

Forsker før sin tid
Hallfrid ble aldri tatt inn i varmen av fagmiljøet sitt og anerkjent 
med en fast stilling. Hun var ansatt i flere midlertidige stillinger, ved 
universitetene i Oslo og i Bergen. Hun utførte forskning og feltarbeid 
enten ved hjelp av stipendmidler eller fra egen lomme.

Hun holdt en rekke forelesninger i emner knyttet til norske dialek-
ter, veiledet hovedfagsstudenter og skrev flere vitenskapelige artikler 
for nordiske og ikke-nordiske vitenskapelige tidsskrift. Av arbeidene 
hennes, er lærerheftene om norske dialekter (1946–1948) det mest 
kjente. Hun ble også utmerket som medlem av Det Norske Viden-
skaps-Akademi. Hallfrids største ønske var imidlertid å få en fast stil-
ling, slik at hun kunne slippe hele tiden å tenke på hvordan hun skulle 
finansiere forskningen sin. Årsaken til denne motviljen fra fagmiljøet 
var sammensatt. Det er allikevel tre klare trekk som peker seg ut. 

Hallfrids forskning brøt med den rådende vitenskapelige tradisjonen. 
Norsk målførearkivs leder Sigurd Kolsrud var førsteopponent da hun 
disputerte. Han kunne ikke finne noe positivt ved avhandlingen hen-
nes. Han mente at man burde studere «landsmaalet og dets dialekter» 
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og ta hensyn til den historiske utviklingen av ord og språk. Det ble 
derfor helt uinteressant å studere én enkel dialekt, som Hallfrid gjorde 
med sin avhandling «Gimsøy-målet». Hun ønsket imidlertid å forstå 
dialekten ut ifra samtidens språk, og ikke som en del av et fornorsk-
ningsprosjekt.

En annen forklaring er at hun valgte nordnorske dialekter som 
forskningsemne. Ivar Aasen la an tonen allerede i 1845 da han sa «Thi 
hva Dialekten i Nordlandende angaar, da maa det antages at denne er af 
mindre Vigtighed» (fra Karlsen, 1998). Det nordnorske ble altså i god 
tradisjon sett på som uvitenskapelig og uviktig å forske på, og hadde 
blitt et «sørgelig forsømt emne» (Sommerfelt, 1964). Også her var 
hun en pionér som banet vei for nordnorske dialektstudier. 

En siste sten til byrden var at hun var av feil kjønn, og dermed også var 
på feil sted. I artikkelen Hun samlet de nordnorske dialektene (Apollon, 
2016) står det først i ingressen, at Hallfrid var en 49 år gammel hus-
mor da hun disputerte. Selv spøkte hun med at hun hadde grøtsleven 
i den ene hånden og pennen i den andre (Sommerfelt, 1964). Til tross 
for spøken, kan det likevel tenkes at hun ikke så på seg selv som en 
typisk husmor. Hennes ambisjoner lå helt andre steder. I et ikke-pu-
blisert radioforedrag for Husmortimen (1939), beskriver hun dilem-
maet mange av datidens kvinner med høy utdannelse sto i:

«Men der finnes (…) kvinnelige videnskapsmenn som ikke er så 
heldige at deres egne interesser faller sammen med miljøets. De 
må føre en dobbelttilværelse som er både tidsspillende og enerve-
rende. Og hvis de ikke tåler ensomheten blandt sine egne er de 
nødt til å skape sig et eget miljø utenfor hjemmet, hvor de kan få 
utfolde sin egentlige personlighet.»
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Ut ifra det vi kan forstå, var Hallfrid – med en så stor produksjon 
på de få årene hun var aktiv som forsker – antakelig en av de heldige 
kvinnene som fikk støtten hun trengte hjemmefra. Det var imidlertid 
helt andre holdninger som møtte henne på arbeidsplassen. Det språk-
vitenskapelige miljøet var en mannsbastion, og det var en vanskelig 
oppgave å få innpass der man ikke var ønsket. Hallfrid forklarer:

«Teoretisk står menn og kvinner her i samme bås. Men i praksis 
er det mange ting som gjør det vanskeligere for kvinner enn for 
menn (…) Kvinners videnskapelige arbeider har jo til siste tid 
vært underkastet mannlig bedømmelse, og da er det klart at det 
er de prestasjoner som kan måles så å si med tall og metermål som 
lettest kan opnå en rettferdig dom, mens humanistiske arbeider, 
som må få en mere skjønnsmessig vurdering vanskeligere slipper 
igjennem. Mannen er enda ikke fortrolig med kvinnens uttrykks-
måte og opfatter den lett som utslag av noen mindre verdifullt.» 

Hallfrid hadde alle odds mot seg da hun som kvinne ønsket en posi-
sjon innen språkvitenskapen, med nye vitenskapelige idéer og studier 
av språk nord for polarsirkelen. Man kan jo lure på hva som fikk 
henne til å fortsette. 

Forskning ut til folket
Hallfrid var vitebegjærlig. I arkivmaterialet finner vi spor etter hennes 
interesse for språk fra tidlig ungdom. I perioden 1902–1906 hadde 
Hallfrid brevvenninnen Ingebjørg Sigurdsdottir på Island. De første 
brevene fra Ingebjørg var skrevet halvveis på dansk og islandsk, men 
etter hvert gikk de over til å bare være på islandsk. Man kan gå ut ifra 
at om Hallfrid ikke kunne skrive islandsk selv, så forsto hun innholdet 
i brevene. 
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Videre i livet lærte hun seg gammelgermanske språk, gresk og sanskrit, 
og hun hadde bifagseksamen i tysk. Vi vet også at hun kunne fransk, 
siden hun i begynnelsen av sin forskningskarriere (1937-1838) stu-
derte ved Sorbonne i Frankrike. Det finnes også spor i arkivet som 
tyder på at hun hadde kjennskap til russisk.

Hallfrid likte å forelese og formidle, og det fortelles at hun var en 
populær foreleser og foredragsholder, en gjerning hun holdt på med 
helt til det siste. Fra høsten 1940 finnes det et usendt utkast til søk-
nad til stillingen som leder av det «Propedevtiske kursus i fonetikk og 
almen lingvistikk», der hun skriver: «Siste høstsemester har jeg nyttet 
doktorens rett til å holde forelesninger ved Universitetet, og har gitt en 
innføring i norsk dialektologi for bortimot 60 tilhørere.»

At hun benyttet seg av doktorens rett, betyr at ingen kunne nekte 
henne å undervise siden hun hadde en doktorgrad. Hun fikk ingen 
vederlag eller annen støtte fra instituttet, men hun valgte å undervise 
allikevel.

Hun ønsket at forelesningene hennes ikke bare skulle være av interesse 
for norskstudenter, det var viktig for henne at andre språkinteresserte 
kunne følge dem. Hun hadde også som mål at andre utenfor fagmil-
jøet skulle få ta del i kunnskapen. Hun så det som sin oppgave å gjøre 
språkvitenskapelige metoder og resultater tilgjengelige for folk flest:

«(…) har planer om å skrive helt populære innføringer i fonetikk, 
fonologi, skandinavisk språkhistorie og språkgeografi. Legfolk bør 
få innblikk i de grunnleggende prinsipper for de videnskaper, som 
beskjeftiger seg med de viktigste av alle hjernefunksjoner: språket 
og talen, og bør settes i stand til å se vårt eget talemåls og skrift-
måls sammenheng med det som står oss nærmest.»
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Forskning av og med folket
Hallfrid var også en særdeles aktiv feltlingvist, og utførte flere reiser 
både under studiene sine og etterpå. Etter krigen og fram til 1962 
registrerte hun dialekter hver sommer, og det var særlig nordover som 
var reisemålet. Til slutt hadde hun kartlagt dialektene i mesteparten 
av Nordland og Troms fylke, så langt nord som kommunene Karlsøy 
og Lyngen (Karlsen, 2011). 

Hallfrid arbeidet for å få oppfylt sin aller største drøm; å gi ut en 
nordnorsk dialektordbok. Dette klarte hun ikke å realisere. Imidlertid 
har vi alt forarbeidet i arkivet, inkludert en samling på over 85.000 
ordboksedler.

Feltarbeidet hennes er det mest særegne materialet i arkivet etter 
Hallfrid. Det består av mengde med feltnotater og korrespondanse 
med heimelsmenn- og kvinner, i dag kalt informanter. Hun hadde 
regelmessig kontakt med flere av dem, og deres bidrag er den dag i 
dag uvurderlig. All korrespondanse ble journalført i egne bøker, med 
små beskrivelser over hva saken gjaldt. I de mange brevene som finnes, 
skinner det igjennom at folk satte pris på henne. Hun kom dem nær 
som mennesker. Brevene er fulle av private betroelser og hjertesukk:

«Takk for samvær i sommer, og for brevet. Det er nesten oppkvik-
kende å treffe virkelige åndsmennsker, men da tendet det også 
en halvglemt lengsel etter å få ofre meg for slikt. Jeg ville være 
dikter, jeg ville samle gamle sagn og fortellinger og bygge bøker 
og historiske romaner av det. Nå, det er jo nesten latterlig – jeg 
som er lærerinne og husmor og har mer enn nok å gjøre.» (brev fra 
Stamsund, 1947).



210 FORMIDLING OG FORSKNING I ARKIVSEKTOREN

Con amore
Hallfrids glede og iver etter å forske var nærværende gjennom hele 
hennes forskerkarriere. Hun ga seg aldri, og man sitter igjen med en 
følelse av at her er det mer enn stahet og jernvilje som var drivkraften 
hennes. 

Kjell Venås forklarte det så fint at Hallfrid var drevet av con amore, 
kjærlighet til faget. Videre sier han at «Om vi ser på det som kom i 
avhandlingar og sider, så er det ikkje lite, men det blir endå større dimen-
sjonar over verket når ein tenkjer på kva slags sider dette er, kva arbeid 
som ligg bak det som er vitskapssider, og det som kanskje berre vart bak-
grunnskkunnskap og samlingar i skuffar og skåp, som andre kan nyte godt 
av.» (Venås, 1986). 

Heldigvis for oss var dette en konkret form for kjærlighet som har 
satt spor etter seg. Hallfrids kjærlighet til språkvitenskapen finnes i 
arkivmaterialet, og hvis vi leter der, kan det hende at vi er så heldige å 
få oppleve et snev av den.
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teen ved Vilhelm Lange (vilhelm.lange@gmail.com). Artikkellengde 
bør normalt ligge mellom 4000 og 8000 ord. Avvik avklares med 
redaksjonen.
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Utforming av manuskript
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2.  En kort overskrift, eventuelt også en kort supplerende 

underoverskrift. Redaksjonen kan forkorte titler.
3.  En ingress eller et sammendrag på inntil ca. 100 ord. Fag-

fellevurderte artikler skal ha et sammendrag/abstract på 
norsk og engelsk. Se også nedenfor.

4.  Brødteksten skal være inndelt ved hjelp av korte mellom-
titler, eventuelt i to nivåer. Mellomtitlene skal ikke være 
nummerert.

5.  Avsnitt markeres med blank linje (ikke innrykk).
6.  Unngå forkortelser («dvs.» skrives fullt ut),
7.  Det skilles mellom tankestrek (–) og bindestrek (-).
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8.  Sitater skal markeres med «franske anførselstegn» (doble 
vinkler). Utelatelser i sitatene markeres med klamme og tre 
punktum [...].

9.  Utheving av tekst markeres i kursiv (ikke understreking). 
10. Referanser: Kildehenvisninger kan enten settes i parentes i 

den løpende teksten (APA-stil) eller som fotnoter nederst 
på siden (Chicago-stil). Det valgte systemet bør følges kon-
sekvent.

11. Weblenker som oppgis, må inneholde fullstendig URL og 
vise direkte til den aktuelle kilde, eller til det nettsted som 
viser videre til denne kilden. Dato for når siden sist ble lest 
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12. Fotnotehenvisninger plasseres normalt nærmest mulig det 
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Illustrasjoner
Hver artikkel kan inneholde inntil 4-5 relevante illustrasjoner. 
Illustrasjoner sendes elektronisk i tilstrekkelig høy oppløsning, typisk 
ca. 3 MB for fargefotos. (Vær oppmerksom på at Norsk Arkivforum 
normalt trykkes med alle illustrasjoner i sort-hvitt. Dette kan ha 
betydning ved utforming av grafer, tabeller o.l.) Illustrasjoner skal 
angi opphavsrett der dette er aktuelt (f. eks.: Foto Odd Amundsen 
©Riksarkivet).

Gjengivelse må være avklart med rettighetshaver. Kontakt redaksjo-
nen ved tvil.
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Illustrasjoner med bildetekst leveres på egne filer, merket ill. 1, ill. 2 
osv. Bildetekstene merkes i forhold til dette. I løpende tekst markeres 
ønsket plassering slik: <ill. 1 med bildetekst inn her>

Redaksjonen foretar korrekturlesning og alminnelig språkvask. Even-
tuelle forslag til redaksjonelle endringer vil bli forelagt forfatter for 
kommentarer.

Særskilt for artikler som ønskes fagfellevurdert
Norsk Arkivforum publiserer også fagfellevurderte artikler. Fagfelle-
vurderingen skal tjene som en uavhengig vitenskapelig kvalitetssikring 
av artiklene og foregår slik:

• Redaksjonen vurderer enten på selvstendig grunnlag eller 
etter forespørsel fra artikkelforfatter om innsendte bidrag 
skal fagfellevurderes før publisering.

• Artikler som skal fagfellevurderes, skal ha sammendrag/
abstract på norsk og engelsk. Artiklene skal ha kildean-
givelser både som fotnoter i løpende tekst og i referanse-
liste til slutt i teksten. Kildeangivelser skal være i henhold 
til APA 6th: https://kildekompasset.no/referansestiler/
apa-6th-tilpasset-fotnoter/ 

• Artikler som skal fagfellevurderes, blir anonymisert og 
sendt til 1-2 fagfeller med særlig kompetanse innenfor 
artikkelens tema. Fagfellene skal særlig vurdere om artik-
kelen presenterer ny viten eller forståelse, om fremstillin-
gen er velargumentert og funnene etterprøvbare. Vurderin-
gen skal helst ikke overstige 2800-4000 tegn (ca. 1 – 1 ½ 
A4-side).



• Fagfellene uttaler seg til redaksjonen om artikkelen kan 
publiseres uten endringer, publiseres med endringer, eller 
ikke publiseres.

• Forfatterne mottar eventuelle merknader til artiklene i 
anonymisert form.

• Artikler som anbefales godkjent uten endringer, blir 
publisert uten videre i neste utgave i Norsk Arkivforum. 
Artikler som anbefales publisert med endringer, videresen-
des til forfatter sammen med fagfellevurderingen og med 
oppfordring om å innsende et revidert manuskript innen 
en nærmere angitt frist. Når den reviderte artikkelen er 
mottatt, blir den gjennomgått og vurdert av redaksjonen, 
som eventuelt kan be om nye, mindre endringer før publi-
sering.

• Artikkelen blir deretter publisert som fagfellevurdert 
artikkel.

Publisering
Norsk Arkivforum publiseres på papir og på Arkivarforeningens nett-
sider.

Norsk Arkivforum forbeholder seg også rett til å publisere artiklene 
på andre nettsteder.
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Norsk Arkivforum nr. 28 inneholder artikler basert på innlegg holdt på Arkivarforeningens seminar 
høsten 2021. Tema for seminaret var Formidling i Arkivsektoren og Forskning i Arkivsektoren.

Formidling 
Hvordan arkiver skal formidle sitt materiale har vært diskutert i lange tider. I den digitale tidsalder 
har vi teknologi som gjør det mulig for enhver å studere arkivkildene hjemme hos seg selv – bare 
materialet blir skannet og lagt ut på nettet. Vil dette løse alle problemer?

Fem artikler tar for seg formidling ut fra ulike aspekter. Svein Carstens og Lars Christan Jenssen ser 
på hvordan Arkivverkets syn på arkiv og arkivforskning har kommet til uttrykk gjennom etatens 
publiseringsvirksomhet i de siste tiårene. 

Leiv Bjellands artikkel handler om den norske diskusjonen rundt arkivformidling, sett mot en 
internasjonal bakgrunn. Han beskriver hvordan to ulike begreper om formidling har stått mot 
hverandre, og antyder årsaker til at det ene har vunnet terreng.

Guri Lande gjør rede for Arkivverkets nye formidlingsstrategi som resultat av ny teknologi. Arkiv
materialet må digitaliseres slik at kildene kan bli tilgjengelige for alle, hvor som helst og når som helst.

Ine Fintland og Marie Smith-Solbakken viser eksempler på formidling basert på arbeidet med bruk av 
arkivkilder i undervisning for masterstudenter ved Universitetet i Stavanger. 

Ann Tove Manshaus og Nina Bratland holdt et innlegg om bevaring og formidling av arkivet etter 
Vestfos Cellulosefabrikk, et formidlingsprosjekt i samarbeid med Vestfos Kunstlaboratorium.

Forskning 
Kari Folkenborg redegjorde for Forskerforbundets forskningspolitikk og vilkårene for FoUarbeid i 
arkivsektoren.

Heidi Meens artikkel orienterer om et pågående prosjekt med sikte på å etablere et felles fagtidsskrift 
for arkiv.

Harald Lindbach presenterte sin doktoravhandling Minoritetspolitiske dokumentasjonsstrategier i 
Nordområdet på 1700- tallet. Her har han vist hvordan arkiver etter dansknorsk og svensk forvaltning 
gir opplysninger om samiske og kvenske forhold.

Kristin Synnøve Kjos har skrevet artikkelen om språkforskeren Hallfrid Christiansen (18861964), som 
tok doktorgraden på nordnorske dialekter.

***

Publikasjonen kan bestilles fra Arkivarforeningen for kr.100, pluss porto. Bestillingen sendes til post@
arkivarforeningen.no
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