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«Quod non est in actis, non est in mundo» 
(Den som ikke finnes i arkivene, finnes ikke)

• Arkiver er en selektiv 
hukommelse.

• Automatisk bevaring av 
offentlige arkiv (ved lov). 

• Privatarkiv blir mer tilfeldig 
bevart – avhengig av 
lovgivning, tradisjon og hvilke 
ressurser samfunnet er villig 
til å bruke på feltet. 

• Resultat: et skjevt  
samfunnsminne.
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”The critical act by archivists”
- appraisal: bevaringsvurdering – Hva tar vi vare på?

• Terry Cook: “Appraisal is the critical act by archivists. 

• Helen Samuels and Richard Cox have called it the archivist’s 
“first responsibility”, upon which everything else depends. 

• As archivists appraise records, they are determining what the 
future will know about its past: who will have a continuing 
voice and who will be silenced. Archivists thereby co-create 
the archive.”
– (Cook, Terry (Ed.): Controlling the Past. Documenting Society and Institutions. Essays in 

Honor of Helen Willa Samuels. SAA 2011)
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Helhetlig samfunnsdokumentasjon og 
arkivbevaringsteori

• Man har tradisjonelt ikke tatt høyde for en bevarings-
vurdering av den samla arkivdokumentasjonen som blir skapt 
i et samfunn og sett offentlige og private arkiv som en felles 
integrert samfunnshukommelse.

• De teoretiske tilnærmingene har generelt tatt utgangspunkt i 
et faglig landskap der bakgrunnen har vært 
arkivinstitusjonenes samfunnsoppdrag, forstått som å bevare 
offentlige arkiv, jf. den norske arkivloven. 

• Amerikanske Helen W. Samuels har forsøkt å utvikle en modell 
som omfatter bevaringsvurdering av både offentlige og 
private arkiv, samt andre dokumentasjonskilder. 
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Skape dokumentasjon

• Om arkivmateriale er gått tapt eller bare er skapt i lite 
omfang, tar hun til orde for å samle inn andre typer 
dokumentasjon. Samuels peker også på at utvelgelses-
/kassasjonsprosessen ville tjene på en bredere tilnærming. 

• Samuels sier elektronisk arkivering har tvunget 
arkivarprofesjonen til å forstå nødvendigheten av å gripe inn i 
dannelsen av disse arkivene for å sikre at de bevares og kan 
brukes for ettertida. 

• Men arkivarer er mer ambivalente i forhold til sin rolle i å 
skape dokumentasjon som ellers ikke ville eksistere. 
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Arkivforskning for å 
lage dokumentasjonsplan

• Samuels tar derfor til orde for at arkivarer som en integrert 
del av sine dokumentasjonsaktiviteter må sørge for å skape 
og sikre at arkiver skapes. Men arkivarene må ikke 
nødvendigvis gjøre det. 

• Deres viktigste rolle er å skape bevissthet rundt 
dokumentasjonsproblemene og behovet for muntlig historie, 
foto-, video eller annen dokumentasjonsaktivitet. 

• For å utføre dette, må arkivarene drive arkivforskning så de 
kan formulere en sammenhengende dokumentasjonsplan.
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Derrida

• There is no political power without control of the archive, if 
not memory. Effective democratization can always be 
measured by this essential criterion: the participation in 
and access to the archive, its constitution, and its 
interpretation.”

(Derrida, Jacques (1995): 

Mal d’archives: une impression 

freudienne (Archive Fever: 

a Freudian Impression), s. 15)

7

Marit Hosar: Quod non est in actis, non 

est in mundo, detail
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Verne Harris – the political power of the storyteller

• “Appraisal brings into sharpest focus the power wielded 
by archivists. The power of what the French philosopher 
Jacques Derrida calls consignation.* Which stories will be 
consigned to the archive and which will not. This power 
of the storyteller is ultimately a political power. Which is 
why, in a democracy, society must find ways of holding 
archivists accountable for their appraisal decisions.”
(Harris, Verne (2007): Archives and Justice. A South African Perspective (Society of 
American Archivists, Chigaco 2007, s. 104)

*Begrepet consignation på fransk og engelsk oversetter jeg med nedskrivning                                
(registrering).
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Arkivpolitikk?

• NOU 1987:35; Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag 

• St.meld. nr. 22 (1999- 2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. Om arkiv,
bibliotek og museum i ei IKT-tid (kalt ABM-meldingen) – ABM-u 2003-

• St. meld. Nr. 45 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014

• St.meld. nr. 23 (2008-2009), Bibliotek. Kunnskapsallmenning, møtestad og 
kulturarena i ei digital tid (NB – utviklingsoppgaver 1.7.2010)

• St.meld. nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og 
formidling av kulturarv

• St. meld. Nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum, forvaltning, forskning, 
formidling fornying

• St. meld. 20 (2009–2010): Omorganisering av ABM-utvikling (lagt til NKR)

• Melding til Stortinget nr. 7. (2012 – 2013): Arkiv (--> lagt til RA 2015)

• NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014

Samdok/PRIV
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«Samfunnets arkiver»

Samfunnets arkiver bør omfatte alle sentrale arkiver som kan 
gi opplysninger om vårt samfunn uavhengig av om de er 
skapt av offentlige eller private arkivskapere. De private 
arkivene er ofte en sammenvevet del av de offentlige 
arkivene hva angår informasjon og dokumentasjon. Arkiver 
etter kjente personer, politiske partier, organisasjoner, 
bedrifter og andre typer private arkiver, kan ikke skilles ut 
fra det samlede kildegrunnlaget som er påkrevet for 
forskning og kulturhistorisk dokumentasjon.

NOU 1987:35; Samtidens arkiver – fremtidens kildegrunnlag 



 Det overordna målet for arkivpolitikken er å sikre arkiv som har stor kulturell 
verdi eller forskingsverdi, eller som inneheld rettsleg dokumentasjon eller 
viktig forvaltningsdokumentasjon, slik at arkiva blir tekne vare på og gjorde
tilgjengelege for ettertida. 

 Målet gjeld uavhengig av om arkiva er skapte av statlege, fylkeskommunale 
eller kommunale organ, av private bedrifter, organisasjonar eller 
privatpersonar. 

 Målet skal medverke til ein samla samfunnsdokumentasjon. 

 I dette ligg at ein skal ta vare på og tilgjengeleggjere bevaringsverdige arkiv frå 
alle samfunnssektorar, slik at dei samla kan dokumentere samfunnet og 
samfunnsutviklinga på ein fullgod måte. 

 Arkiva frå statleg, kommunal og privat sektor viser samfunnet frå ulike vinklar 
og ståstader, og dei utfyller kvarandre som kjelder til eit heilskapleg bilete. 

Samla samfunnsdokumentasjon (SAMDOK) 
St. meld. 7 (2012 – 2013) Arkiv
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SAMDOK – tre parallelle delprosjekter

• Arkiv i e-forvaltning

• Kommunale arkiv

• Privatarkiv

• 3 prosjektledere:

• Hans Fredrik Berg – e-forvaltning

• Anna Malmø Lund /Ingrid Nøstberg – kommune

• Ellen Røsjø – privatarkiv

• 3 strategigrupper med representanter fra:

- Kommunearkiv-institusjonene (KAI)

- Kommunenes sentralforbund (KS) 

- Norsk Arkivråd 

- Landslaget for lokal- og privatarkiv (LLP) 

- Kulturrådet (2014)

- Tre interkommunale arkiv / byarkiv

- Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (ArbArk)

- Statsarkivene 

- Riksarkivet
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Samdok privatarkiv prioriteringer 2014-15
– Oppdraget til RA fra St.meld. 7 Arkiv: konkretisere nivået for 

privatarkivarbeidet – presisering fra RA: lage en utredning i 
samarbeid med andre aktører i SAMDOK-arbeidet – ulike veivalg 
og anbefalinger. 

– ”En helhetlig samfunnshukommelse” Ferdig: 31.12./19.01 
• Grunnlag for Riksarkivarens nye strategi for privatarkivarbeidet i 

Norge

– Etablere felles metodikk for bestandsanalyse og 
samfunnsanalyse som grunnlag for bevaringsplaner for 
privatarkiv (arbeidsgruppe bevaringsplan).

– Forslag til ulike tiltak som kan føre til at det blir bevart flere 
viktige bedriftsarkiv (arbeidsgruppe bedriftsarkiv).

– Prioritering 2015: digitale privatarkiv
• Metode for høsting og langtidslagring av digitale privatarkiv

• Veiledninger til arkivskapere om arkivdanning og langtidsbevaring
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Hvor mye er bevart? 

• Tilfanget av bevarte privatarkiv har økt, men: Det er bevart langt færre 
privatarkiv enn offentlege arkiv, og det som er bevart, er samla sett mindre 
tilgjengeleg på grunn av manglande ordning og katalogisering (St.meld. 7). 

Type institusjon Hm. tot. (off.&priv.)   Herav hm. pr.ark Andel av bevarte pr.ark.

Sum Arkivverket 259 512 29 179 28,4 %

Andre arkivinst. 

(m/Nasj.bibl) 193 240 46 035 44,8 %

Museer 30 000 24 000 23,3 %

Folke- fagbibliotek 10 000 3 600 3,5 %

Totalt bev. arkivmateriale 492 000 102 814 100 %

privatarkivandel 20,9 %

(Arkivstatistikken 2013) 1987: ca. 5 % 2007: 13,5 % 2010: ca. 17 % 
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Store forskjeller og skjevheter
• Mange institusjoner jobber (litt) med privatarkiv - 164

– stadig flere som en integrert del av annen arkivbevaring for stat, 
kommune og/eller fylke. 

• Kun 48 arkivinstitusjoner har bevart en bestand av privatarkiv 
på 400 hyllemeter eller mer.

• Store skjevheter i bevart materiale, både geografisk og mht 
typer av privatarkiv.   

• Fortsatt for liten bredde i bevarte  arkiv etter viktige bedrifter. 

• Deler av det frivillige organisasjonslivet er svakt dekket

• Bevaring av digitalt skapte privatarkiv, er helt ubetydelig  

• Privatarkiv med rettighetsdokumentasjon er i liten grad sikra
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Uhøytidelige fylkesforskjeller bevaring privatarkiv
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Bedriftsarkiv
• Norge: Arkivundersøkelse foretatt av Samdok i 2014 viser at det er 

bevart litt over 30.000 hm med bedriftsarkiver i Norge. 

– Litt over 6 % av samlet bestand av bevarte arkiver i landet (både offentlige og 
private). 

– Mange av de bevarte bedriftsarkivene er svært ufullstendige, ofte 
fragmentariske, viser svarene.

• Sverige: én institusjon - Centrum för Näringslivshistoria i Stockholm har 
bevart omkring 60.000 hm med bedriftsarkiver

• Danmark: Erhvervsarkivet, Århus har bevart omkring 60.000 hm med 
bedriftsarkiver. (Dette tallet inkluderer arkivene fra Århus kommune)

– To sentrale institusjoner i Sverige og Danmark har hver for seg tatt vare på 
dobbelt så mange bedriftsarkiver som et samlet ”Arkiv-Norge”.

• Finland: Centralarkivet för Finlands Näringsliv, i Mikkeli, har i underkant 
av 30.000 hm med bedriftsarkiver
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Mest prekært for å få bevart en større andel 
privatarkiv i Norge er

• Å få samlet inn etterslepet av viktige privatarkiv på 
papir, særlig bedriftsarkiv.

• Å få økt magasinplass til bevaringsverdig arkivmateriale.

• Å få muligheten til å bevare elektronisk skapt arkivmateriale 
fra privat sektor.

• Å få utarbeidet regionale og nasjonale 
bevaringsplaner, herunder sektorvise bevaringsplaner som ser 
private og offentlige arkiv samlet.

Vi trenger å styrke og koordinere innsatsen for å få dette til. 

Utredningen anbefaler flere tiltak.
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Riksarkivaren skal nå utforme en strategi 
for privatarkivfeltet i Norge

Mål for strategien at samfunnet får:

• Tydelig arbeidsdeling i sektoren og mellom 
forvaltningsnivåene. Bedre samordning og effektiv 
systematisering av privatarkivarbeidet 

• Tilførsel av flere ressurser til privatarkivfeltet samlet 
sett fra stat, fylker, kommuner og større innsats av 
midler fra privat næringsliv og organisasjoner
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Tiltak - forslag

• Revisjon av arkivlov og forskrift slik at arkivlovens bestemmelser om 
privatarkiv styrkes som virkemiddel. 
• Lovarbeidet bør tilrettelegge for en god ansvarsdeling og samordning mellom 

forvaltningsnivåene (stat, fylke, kommune), jf eksempelvis hvordan dette er 
gjort på kulturminnefeltet.  

• Riksarkivaren tar et initiativ overfor NHO og bransjeorganisasjoner 
for å etablere en sentral avtale som kan stimulere til 
samarbeidsprosjekter, tilskudd av privat kapital og avtaler mellom 
private arkivskapere og ulike arkivinstitusjoner. 
– Arkivverkets tilbud til næringsliv og organisasjoner med sikte på slike 

avtaler, er magasinplass/langtidsbevaring, tjenlige verktøy for 
arkivbevaring, fri programvare som ivaretar arkivhensynet mv.
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Tiltak - forslag
• Riksarkivaren vil arbeide for økte midler på statsbudsjettet til 

utviklingsarbeid på arkivfeltet som kan bidra til en mer 
helhetlig samfunnsdokumentasjon. 

• Felles metodikk for privatarkivfeltet. Riksarkivaren stimulerer 
til at bevaringsplaner utarbeides fylkesvis og for enkelte 
sektorer basert på bestandsanalyse og samfunnsanalyse.
– Alle depotinstitusjoner bruker Asta og publiserer på Arkivportalen

– letter analyser og avdekker svakheter → de facto Samkatalog (arkivloven) 

• Riksarkivaren vil nedsette en ”tenketank” /arbeidsgruppe med 
representanter for partnerne i Samdok for bedre å synliggjøre 
arkivenes betydning og rolle i samfunnet.
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Hvordan bli bedre til å velge ut?
Bevaringsplaner - metodikk

• Formålet er å sikre bevaring av et best mulig utvalg også av privatarkiv 
som kan gjenspeile samfunnet og samfunnsutviklingen på en god måte -
helhetlig samfunnsdokumentasjon. 

• felles metodikk for 1) bestandsanalyse og for 2) samfunnsanalyse
som bør inngå i videre arbeid med 3) bevaringsplaner på ulike 
nivåer og områder. 

• geografiske (kommune, fylke, Norge) og enkelte sektormessige 
bevaringsplaner for privatarkivfeltet. Burde være helhetlig – se 

samfunnssektorer med arkivskapere (S, K, P) under ett for å oppfylle målet… 

• Til sammen: et rammeverk for Norge som helhet. 
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Utgangspunktet: Retningslinjer for arbeid 
m/privatarkiv og koordinering

• Retningslinjer fastsatt av Riksarkivaren med hjemmel i lov av 4. desember 
1992 nr. 126 om arkiv § 14, med virkning fra 10. april 2002.

• I tråd med retningslinjene har flere bevaringsinstitusjoner formulert en 
bevaringspolitikk og inngått samarbeidsavtaler med andre aktører.

• Riksarkivaren og ABM-utvikling etablerte i 2003 et landsdekkende nettverk 
av koordineringsinstanser for privatarkivarbeidet. Riksarkivet nasjonal 
koordinator. Ingen midler...

• Regional nettverksorganisering har medført økt fokus og bedre 
samhandling (avklart bevaringspolitikk i enkeltinstitusjoner og 
ansvarsdeling). Varierende hvor langt de forskjellige fylkene er kommet i 
planmessig bevaringsarbeid. 

• Kulturrådet har bidratt med midler til en del fylker – samhandlingsplaner
særlig.
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Bevaringsplaner

• Bevaringsplaner  er/bør være nedfelt i institusjonenes 
bevaringspolitikk. 

• De skal også bygge på samarbeidsavtaler og samhandlingsplaner 
mellom institusjoner lokalt, regionalt og nasjonalt. 

• Bevaringsplanene må ta utgangspunkt i bestandsanalysen (1) av de 
arkivene som allerede er bevart i institusjonene for området. 

• En samfunnsanalyse (2) har som mål å få kunnskap om utviklingen 
av det aktuelle samfunnet. Denne skal ses / bestandsanalysen for så 
å legge grunnlag for bevaringsplanen (3).
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Overordnet bevaringsplan for privatarkiver 
i Vestfold (2009)

• En helhetlig dokumentasjon av Vestfoldsamfunnet

• Funksjonsbasert bevaringsvurdering

• Identifiserte viktige samfunnsområder og særtrekk og ønsker 
at disse skal dokumenteres

• Forhåndsbestemmer et arkivs (evtentuelle) bevaringsverdi ut 
fra en kvalitetsvurdering av arkivskapers funksjoner og 
aktiviteter i (lokal)samfunnet

• Ikke primært innhold, men en kombinasjon
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Hva har vi fra før? Bestandsanalyser Vestfold

• Arkivkartlegging i Vestfold

• 35 institusjoner bevarte privatarkiv i fylket

• Vestfoldarkivet og fylkets 3 museer (m/underavd.) oppbevarte 
størsteparten av arkivmengden

• Arkivkartleggingen ga dem en oversikt over hvilke typer arkiv 
og samlinger som er bevart i ulike bevaringsinstitusjoner

• Neste fase: sammenholde arkivkartleggingens resultater med 
samfunnsanalysen
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Del 1 Hva ønsker man å få svar på gjennom en 
bestandsanalyse?

• Kategorier (aktørtyper), hvordan bestanden fordeler seg på de ulike 
kategoriene av privatarkiv. De viktigste er: Bedriftsarkiv, 
organisasjonsarkiv, institusjonsarkiv og personarkiv. 

• Nærings- og organisasjonskoder, hvordan arkivene fordeler seg på de 
forskjellige nærings- og organisasjonskodene. I Riksarkivet fant man det i 
analysen for næringslivsarkivene tilstrekkelig å benytte det øverste nivået 
for SSBs næringskoder (bransjekoder), men med unntak for 
industriarkivene der man gikk ett nivå ned. 

• Geografisk tilhørighet

• Lokal, regional eller nasjonal (internasjonal) tilhørighet (forvaltningsnivå)

(frts. neste side)
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Få svar på frts.

• Datering (Hvor ligger hovedtyngden av bestanden i tid?) I Riksarkivet 
benyttet man 5 hovedgrupper for datering: 1600-tallet, 1700-tallet, 1800-
1880, 1880-1990 og 1990-d.d.

• Volum (mengde), dvs. det enkelte arkiv målt i antall hyllemeter

• Ordningsgrad, dvs. om arkivet er ordnet og katalogisert (fortrinnsvis i 
Asta).

• Kompletthet, dvs. en vurdering av hvor komplett det enkelte arkiv er. I 
Riksarkivets analyse benyttet man 3 graderinger: K for komplett 
(tilnærmet komplett), U for ufullstendig og F for fragmentarisk. Dette er 
evt. en ny kategori man kan ønske i Asta.

– En vurdering av hvorvidt et arkiv er bevart komplett (tilnærmet komplett), 
ufullstendig eller fragmentarisk vil måtte gjøres ut fra en kvalifisert 
skjønnsvurdering. Svarene kan her ikke hentes ut fra systemet Asta - ennå.
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Asta – brukes til bestandsanalyse

• Gjør det mulig å registrere arkiv og arkivskapere/aktører med 
geografisk tilhørighet, koder for aktør-/arkivskapertyper 
(kategorier), næringsgrupper, organisasjonskategorier, datering, 
samt aktør/arkivskaper- og arkivopplysninger. Næringskategoriene 
(bransjekategoriene) er basert på Statistisk sentralbyrås (SNB) standard for 
næringsgruppering (SN94). Organisasjonskategoriene er i dag basert på 
inndelingen i publikasjonen ”Norske organisasjoner” (siste utgave 1993). 

• Bruken av nærings- og organisasjonskoder har først og fremst 
relevans for bedrifts- og organisasjonsarkivene.
– Personarkivene - og selv om det skulle være mulig å kategorisere dem i forhold til 

bransje- og organisasjonskoder, regner vi det ikke som hensiktsmessig. Aktøren kan når 
det er aktuelt evt. knyttes til organisasjonsarkiv, næringsarkiv og vice versa.
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Bestandsanalyse – verktøy
Samdok-prosjektet har utviklet:

• et verktøy i Asta som produserer uttrekk til hjelp i analyse av 
egen institusjons bestand. Uttrekk kan sorteres etter kriterier 
vi velger.

• og en analysemodul på Arkivportalen.no, der du kan trekke ut 
alle bevarte arkiv med relevans til et fylke, kommune eller 
etter en organisasjonstype eller en sektor osv. Man kan også 
få illustrert typen arkiver ved hjelp av diagrammer og 
lignende. http://analyse.arkivportalen.no/#/sok

– FORUTSATT AT METADATA ER REGISTRERT

• Her står dårlig til i dag, men nivået kan heves relativt raskt! 

• Fylkesnivået bør være et nav - utprøving av denne metoden i Aust-Agder 
og Nordland. 
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Uttrekk via Asta og via Arkivportalen

• Avdekker mangler, letter det å jobbe med forbedring av 
metadata – gjøres enten direkte i Asta eller i excel og deretter 
foreta en ny import til Asta (mer krevende teknisk).

• Økt kvalitet på metadata:
– Bedrer søkemulighetene for oss, men også for alle andre brukere og 

interesserte, f eks politikere

– Gir mulighet for analyse av bestand og å avdekke hva som mangler, så 
bevaringsplaner kan utformes

– Gir bedre statistikkgrunnlag

– Kan gi bedre grunnlag for politikkutforming 

– Og kanskje midler til sektoren?
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Arkivportalen.no
arkivaktører i 

Nordland fylke og 
Bodø kommune, i 

alt 84 treff.
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Del 2 samfunnsanalyse

• Bestandsanalysen (lokalt, regionalt, nasjonalt) må ses / : 

• Samfunnsanalysen skal gi kunnskap om samfunnsutviklingen 
(lokalt, regionalt, nasjonalt) (f eks fra ca. 1700 til i dag) – den 
må både gi et historisk blikk på samfunnet (epoker), for å 
fange opp viktige arkiver som ennå ikke er avlevert, og den 
må holdes opp mot arkivdanning i dagens samfunn og 
dokumentasjonsbehov. 
– Vi må se på den historiske og dagens utvikling av organisasjoner og 

næringsliv

– Vi vil anbefale fylkes-/sektorkoordinator bruk av referansegrupper, 
sekundærlitteratur, (fylkes)kommunal statistikk og plandokumenter

– Egen analyse må danne grunnlaget for å kunne identifisere 
arkivskapere med potensielt bevaringsverdige arkiv.
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Del 3 bevaringsplaner

• Samfunnsanalysen ses så i lys av bestandsanalysen 
(dekningsgrad) og gir et grunnlag for konkrete 
bevaringsplaner lokalt, regionalt, nasjonalt, jf. Vestfold.
– Bevaringsvurderingen av enkeltarkiv bør skje ut fra arkivskapers 

samfunnsfunksjon (innhold i neste instans)

• En bevaringsplan må forankres og holdes levende, så den 
justeres i takt med terrenget, ny forskning og undersøkelser.

• En bevaringsplan er ikke et hinder for å bevare arkiv som 
tilflyter oss mer ad hoc, men skal styre innsatsen vår, hvor vi 
setter inn støtet, hva vi prioriterer å samle inn og ordne f eks. 
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Hvor representativ er arkivskaper?

• Arkivskapers samfunnsmessige betydning 

• Bredde i representasjonen av:

– klasse, kjønn, minoriteter, geografiske og 
kulturgeografiske distrikter, næringer, profesjoner, 
livssyn og samfunnssyn 

• Aktuell tidsperiode

• Fysisk tilstand - autentisitet

• Kompletthet
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Hvor unik er arkivskaper?

• Arkiv med høy informasjonsverdi – som aviser/media, 
hjørnesteinsbedrift, bank, forsikring, arkitektkontor, 
boligbyggelag og en rekke organisasjonsarkiv

• Arkivmessig underrepresenterte grupper

• Pionervirksomhet, teknologigjennombrudd

• Dokumentasjon av miljø- og rettsforhold (eks. arbeidsmiljø, 
forurensning)

• Kulturminne

• Vitenskapshistorisk

• Kunstnerisk 

• Viktig begivenhet, ad hoc-organisasjon
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Underdokumenterte grupper
- fravær av egne stemmer

• …. større mangfald, fleire stemmer, andre perspektiv (Meld. 
St. Arkiv kap.2.6.5) 

• Tilrettelegge for å få flere fortellinger og flere perspektiver 
tilført vår kollektive hukommelse, så den blir mer helhetlig og 
relevant for flere, og vi vil kunne dele dette med flere. 

• Alternativt får vi et skjevt bilde der ettertida vil måtte lese det 
som er bevart i de offentlige arkivene ”mot hårene” for å 
finne enkelte slike spor (Kaisa Maliniemi: Hva arkivene skjulte. 
En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i 
Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865 – 1948)

• For å samle inn privatarkiv er det uansett erfaringsmessig 
nødvendig med samarbeid og kontakt med organisasjoner, 
institusjoner og enkeltpersoner. 
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Underdokumenterte grupper frts.

• Det er en forutsetning å ha tillit i miljøet / organisasjonen / bedriften 
som skal dokumenteres

• Realisere Derridas ord og utvide demokratiseringen gjennom 
«deltakelse i og tilgang til arkivet, dets struktur og dets tolkning»?

• Elizabeth Yakel: se oss som de som forbinder lokalsamfunn med arkiv 
(Yakel 2011, s. 275)

• Shilton og Srinivasan har utviklet en modell kalt deltakende arkivering 
(«participatory archiving») som ”oppfordrer til samfunnsengasjement 
under utvelgelses-, ordnings- og beskrivelsesfasene av å skape arkiv." 
(Shilton og Srinivasan 2007, s. 10). 

• Andre snakker om «community archiving» – da tar arkivarer på seg 
ansvar som veiledere og hjelpere for at en minoritet, et lokalsamfunn 
osv. kan skape dokumentasjon om seg og sitt virke. 
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Oppsummering metodikk

• Bevaringsplaner basert på bestands- og samfunnsanalyse vil være 
den mest hensiktsmessige metoden for utvikling av 
bevaringsplaner. Fylkesnivået bør være et nav.
– utprøving av denne metoden i Aust-Agder og Nordland. 

• Vi er avhengig av registrering av metadata i Asta og publisering på 
arkivportalen.no for å kunne analysere hva som er bevart av arkiv 
og legge planer for videre bevaringsarbeid. 
– Vi trenger en dugnad i alle institusjoner og publisering på arkivportalen.no! 

Bestandsanalyse for egen institusjon/aktuelt geografisk område. 

– Bare 61 av i alt 175 institusjoner som rapporterer om arkiv fins på 
Arkivportalen.no, ofte bare med deler av bestanden

• Samarbeid i de enkelte fylkene er viktig for samhandling og 
realisering! 
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Takk for oppmerksomheten!

Ellen Røsjø: ellros@arkivverket.no

SAMDOK-bloggen: http://samdok.com/

En helhetlig samfunnshukommelse:

http://samdok.com/2015/01/29/en-helhetlig-samfunnshukommelse/
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