
Unn Hovdhaugen og Johanne Bergkvist 

6. Norske arkivmøtet i Ålesund 18.04.2013 

Strategier for økt representasjon i kommunale arkiver 

HELE BYENS HUKOMMELSE? 



Verdenserklæringen om arkiver 

 Arkiver dokumenterer beslutninger, handlinger og minner. 

Arkiver er en unik og uerstattelig arv som overføres fra 

generasjon til generasjon. Arkiver forvaltes fra de blir til, for 

å bevare deres verdi og meningsinnhold. De er autoritative 

informasjonskilder som understøtter pålitelige og 

transparente administrative prosesser. De spiller en 

vesentlig rolle i samfunnsutviklingen ved at de sikrer og 

bidrar til individets og fellesskapets hukommelse. Åpen 

tilgang til arkiver beriker kunnskapen om samfunnet, 

fremmer demokrati, beskytter innbyggernes rettigheter og 

bedrer livskvaliteten.  
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Vedtatt av generalforsamlingen i ICA (The International Council on Archives) i Oslo, 

september 2010. Godkjent i den 36. sesjon av Generalkonferansen i Unesco, Paris 

november 2011. 

 



Arkivarens rolle 

Med bakgrunn i dette anerkjenner vi: 

 

 arkivarenes rolle som profesjonelle fagpersoner med 

grunnleggende og spesialisert utdanning, som tjener sitt 

samfunn ved å bidra til at arkiver blir skapt, og ved å velge 

ut, forvalte og gjøre arkivmaterialet tilgjengelig for bruk 
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 Oslo byarkivs visjon er å være byens hukommelse.  

 De kommunale arkivene inneholder avgjørende 
dokumentasjon for at både enkeltpersoner og forskere 
skal kunne «huske» historien.  

 De offentlige arkivene er satt sammen ut fra den 
offentlige virksomhetens arbeid og mål. De gjenspeiler 
derfor kun en del av samfunnet og befolkningens liv og 
virke. 
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Hele byens hukommelse? 
 
 Store deler av byens innbyggere er bare representert i de 

offentlige arkivene som klienter, mens deres egen 

stemme, versjon eller rolle som aktører er fraværende.  

 Særlig mangler dokumentasjon fra minoriteter, 

innvandrere, uorganiserte eller folk uten verv eller posisjon 

i det offentlige samfunnet. 
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Husket eller glemt? 
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«Quod non est in actis, non est in mundo» - Den som ikke 

finnes i arkivene, finnes ikke 



Strategier 

For å nå Byarkivets visjon om å være hele byens 

hukommelse har vi valgt å være en aktiv pådriver for å 

komplementere de allerede eksisterende kommunale 

arkivene.  

 

Dette gjør vi gjennom: 

 Innsamling av privatarkiv 

 Samtidsdokumentasjon 
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Deltakelse og medvirkning 

«På mange måtar er dei offentlege arkiva 

ein garantist for at det finst 

dokumentasjon om alle nordmenn. 

Likevel er det enkelte grupper som lett blir 

usynlege i dei offentlege arkiva, ved at 

dei sjølve ikkje kjem til orde med si eiga 

historie. Det er sett i verk tiltak for å 

bevare slike arkiv… Det vil medverke til å 

gjere aktivitetar, identitet, behov og 

problem synlege, og det vil komplettere 

det offentlege arkivmaterialet som allereie 

finst.» 

 
Stortingsmelding 10 – 2011/2012 «Kultur, inkludering og deltaking», kap. 5.5 

 

 



Arkivenes og museenes sosiale ansvar 



Metoder for innsamling og dokumentasjon 
 
 Aktiv innhenting og oppsøkende arbeid 

 Medvirkning 

 Inkludering 
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Tre caser fra vårt samarbeid 

der medvirkning og inkludering 

er nøkkelen: 

 Innhenting av privatarkiv fra 

romanifolk 

 Minneinnsamling, dialog og 

innhenting av privatarkiv fra 

Fattighuset 

 Fotodokumentarprosjekt 

med =Oslo 

 



Innsamling av privatarkiv 

 Byarkivet har gjennomført et vellykket arbeid med 

innsamling av arkiv etter 26 innvandrerorganisasjoner i 

Oslo: Oslos multikulturelle arkiver 2004-2007 

 Privatarkiv gir viktige bidrag til å utfylle dokumentasjonen 

av byens organiserte virksomhet.  

 Om ikke privatarkiver bevares som del av den kollektive 

hukommelsen vil vi få et mangelfullt bilde av fortida. 

 Beskyttelsen av privatarkiver er svak i lovgivning. 

 For Byarkivet var det en stor merverdi med økt nettverk, 

nye brukere og større kunnskap om Oslo.  
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Et minoritetsarkiv under oppbygging 

 Vi viderefører arbeidet med minoritetsarkiv ved å samle 

inn to privatarkiv fra romanifolket/de reisende    

 Innsamling og oppbygging av et arkiv som spenner over 

private papirer, dokumenter fra organisasjonsdrift og 

pågående innsamling av samtidsdokumentasjon 
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Samarbeid 

 Prosess med aktiv innsamling av arkivmateriale 

 Veiledning i ordning og registrering  

 Deltakelse og formidling 

 Samarbeid forplikter og innebærer valg 
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Foto: Bernt Eide, 2009 



 
Det pågående dokumentasjonsprosjektet 
«Romanimanuš rakrar avri! Romanifolkets egne 
historier» del av privatarkivet. 



«Når endene ikke møtes. Fattigdom før og nå» 

 I Byarkivets pågående prosjekt 

«Når endene ikke møtes. 

Fattigdom før og nå» arbeider vi 

parallelt med tilgjengeliggjøring 

og formidling av historisk 

kildemateriale og innhenting av 

fortellinger om fattigdom i dag.  
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Innsamling av samtidsdokumentasjon. 
  Våre to samarbeidspartnere: 

 Fattighuset og =Oslo 
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Fotodagbøker fra = Oslo 

 Samtidsdokumentasjon: innsamling av foto og bildetekster 

fra 8 selgere av =Oslo 

 Samarbeid via administrasjonen i =Oslo 

 =Oslo får reklame 

 Selgerne blir tatt på alvor og vi er opptatt av deres historie 

 Tilbakemelding er at mange liker å ta bildene, ikke 

problem å få fotografer 

 Merverdi for selgerne: Byarkivet kjøper blader som de kan  

selge videre for dobbel pris 

 Hva får vi: Utvidet kontaktflate og unikt arkivmateriale til 

formidling i dag og som dokumentasjon for ettertida 
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En dag i Hans Josteins liv 
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«Jeg vaska føttene mine i fontena på Nasjonalteateret. Hadde fått nye 

sokker fra =Oslo. Jeg hadde veldig vondt i beina i den perioden». 



Samarbeid med Fattighuset 

 Samtidsdokumentasjon: innsamling av dagbøker og 

intervjuer med frivillige/brukere 

 Veiledning i rettighetsdokumentasjon, kurs og omvisning 

 Innsamling av privatarkiv 

 Medvirkerne som ressurspersoner 
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Dagbøker fra fattighuset 
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«Jeg var utmattet og sliten, og av gammel erfaring litt usikker på hvordan 

dette egentlig ville gå, så jeg ringte til den nå hjemvendte saksbehandler 

KK for å forvisse meg om at ingen ting kunne gå galt denne gangen. KK 

bekreftet at det så ut til at jeg hadde krav på rundt kr. 3000,- i supplering 

for å nå 5.800,- (som er satsen), og anbefalte meg å søke. Før jeg fikk 

gjort noe med dette, ble min sønn, jeg, og de som passet meg, smittet av 

en slem variant av diare/oppkast. Da jeg endelig etter alt dette fikk 

innlevert søknaden, beskrev jeg det inntrufne i rubrikken «av betydning for 

søknaden». Da begynte jeg å føle meg roligere i den tro at alt var greit og i 

god gjenge, og at skuta var på rett kjøl og hadde stø kurs. 

Tidlig i september 2002 mottok jeg noe som så ut til å være korrekt 

bostøtte, gikk endelig til trygdekontoret, hvor jeg fikk klarsignal til å starte 

skolegangen, meldte meg opp til eksamen, fikk studiemateriell i posten, og 

så lykkelig og optimistisk frem til fem år med produktiv skolegang.  

Dog gikk det ikke bra denne gangen heller».  



Et åpent arkiv 

Utfordringer, ringvirkninger og verdier ved medvirkning og 

innsamling av samtidsdokumentasjon: 

 For å få til vellykkete prosjekt må vi være bevisst på 

hvordan arkivinstitusjonen kan være både inkluderende 

og ekskluderende  

 Medvirkning som metode gir økt representasjon i 

arkivmaterialet 

 Arkivet blir mer tilgjengelig og brukt av flere 

 Ved å åpne opp institusjonen på flere felt fungerer arkivet 

som en møteplass og bidrar til demokratisk tilgang til 

arkiv 
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«What’s in it for them?» 
 


