
Forskning og kunnskapsbehov
i arkivsektoren

Bjørn Bering



Arkivsektoren

• Arkivverket (Riksarkivet og statsarkivene)

– Statlige arkiver og privatarkiver
• Fylkeskomm/kommunale arkivinstitusjoner

(Fykesarkiver, byarkiver, interkommunale arkiver)

– Kommunale arkiver og privatarkiver
• Museer

– Privatarkiver
• Andre privatarkivinstitusjoner
(m.a. Arbeiderbeveg. arkiv, Nasjonalbiblioteket)















”Oline Stokke, Nydalens 
første veverske, foran 
vevstolen. Født 1851, 
vævning paabegynt
1864, sluttet januar 
1919”



Forskning med sikte på

• identifisere relevante, dekkende og allsidige 
kilder til kultur og historie

• teori og metodikk for å velge ut arkiver for 
bevaring (og kassasjon)

• stille spørsmål til kildene (kildebruk og 
kildekritikk)

• hensiktsmessig katalogverk, bruk av metadata, 
brukerveiledninger

• utvalg og prioriteringer i formidlingen, blant 
annet ved digitalisering og tilgjengelighet på
Internett



”Å velja ut inneber òg å velja bort; ein avgjer
kva for røyster som skal få sleppa til, kva
røyster som må finna seg i å verta tagale i 
den historiske songen. Det er difor ei stendig 
fagleg og politisk utfordring å arbeida for at 
den seleksjonen som institusjonane samla 
sett står føre, gjev eit så dekkjande og 
balansert biltete som råd er av det 
mangfaldet som som kan seiast å utgjera
norsk samfunnsliv opp gjennom tidene.”
(St.meld nr 22 1999-2000. Kjelder til kunnskap og 
oppleving



Forslag som peker mot  
kunnskapsbehov

”Planer og tiltak for digitalisering og 
arkivformidling via Internett skal 
omfatte relevante og interessante 
utvalg av arkiver fra både statlig, 
kommunal og privat samfunnssektor”

(TIL KILDENE! ABM-skrift nr 40)



Overordnet bevaringsplan for Vestfold

(foil ved M. Slyngstad, 
Fylkesarkivet for Vestfold)



Metode
• Funksjonsbasert 

bevaringsvurdering: 
- identifisere viktige 
samfunnsområder og
utviklingstrekk regionalt/ 
lokalt

• Kartlegge og analysere 
arkivskaperens rolle og 
oppgaver – som  
retningsgivende for 
arkivenes bevaringsverdi

• Utarbeide bevaringsplan 
for arkiver

(foil ved M. Slyngstad, Fylkesarkivet for Vestfold, 
noe omarbeidet)



Tema for vitenskapelige undersøkelser

1. Forståelse av arkiver som dokumentasjon av 
samfunn og kultur

• Ny forståelse av hvordan arkiver blir til, hva de 
dokumenterer og hva de ikke dokumenter

• Arkiver som refleksjoner av maktforhold, ”fortellinger”
om fortiden og/eller som ”objektiv” dokumentasjon

De herskende (eksisterende, bevarte) arkiver er de herskendes 
arkiver?)



Tema for vitenskapelige undersøkelser

2. Teori og metodikk for bevaring av 
samfunnets arkiver

• Vurdering av enkeltarkivers verdi som kilder og 
dokumentasjon

– kartlegging av arkivskapernes virkeområde og 
funksjon

– enkeltarkivenes og kategorier av arkivers verdi som 
kilder i sammenheng med andre arkiver (kontekst)

• Kriterier for utvalg som sikrer relevant og 
allsidig dokumentasjon av samfunn og historie



Tema for vitenskapelige undersøkelser

3. Ny forståelse av arkiv som 
samfunnsinstitusjon

• Arkiv som ledd i demokratiets infrastruktur
(åpenhet/innsyn, kontroll, den informerte borger)

• Arkiv som dokumentasjon av kulturelle/ 
juridiske/sosiale/personlige rettigheter og interesser
(synliggjøring av ”glemte” grupper, dokumentasjon av overgrep, 
rettferdighet)

• Arkiv som demokratiske kunnskapskilder
(”opplevelser og kunnskap til alle”)

• Klargjøring av formidlingsoppdraget



UNESCO's programme...

Documentary heritage reflects the diversity of 
languages, peoples and cultures. It is the mirror
of the world and its memory. But this memory is 
fragile. Every day, irreplaceable parts of this 
memory disappear for ever.
UNESCO has launched the Memory of the 
World Programme to guard against collective 
amnesia calling upon the preservation of the 
valuable archive holdings and library collections 
all over the world ensuring their wide 
dissemination
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