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Innledning 

 

Jeg forstår det overordnede temaet for denne eksamensoppgaven til å være debatten om 

arkivformidling som har pågått de siste 20-25 årene, og hvordan det teoretiske 

fundamentet som har utviklet seg gjennom denne debatten, kommer til uttrykk i praktisk 

arkivformidling. 

 

Oppgaveteksten gir et visst spillerom, men er samtidig relativt detaljert. Innledningsvis 

gjengis et utsagn hentet fra Bente Jensen og Charlotte S. H. Jensens artikkel 

"Arkivformidling – Arkiver for alle?" opprinnelig publisert i Nordisk Arkivnyt i 2004, der 

de blant annet beskriver arkivformidling som "formidling af de beretninger om fortiden, 

der kan uddrages af arkivalierne.", dvs. at arkivformidling må dreie seg om 

arkivmaterialets historiske innhold. Dernest gjengis et utsagn fra Harald Lindbachs 

innlegg på Kommunearkivkonferansen i Balestrand 9. september 2004, publisert i 

Arkheion 2/2004, der han blant annet slår fast at "[d]et er ikke historie vi skal formidle, 

men arkiv.".  Oppgaveteksten ber om en drøftelse av Bente Jensen og Charlotte S. H. 

Jensens og Harald Lindbachs utsagn i lys av den canadiske arkivformidlingsdebatten som 

fant sted på begynnelsen av 1990-tallet. Deretter bes det om en todelt analyse av 

Arkivverkets nettutstilling "Ekstraskatten 1762". Først skal det vurderes i hvilken grad 

Jensen og Jensens og Lindbachs standpunkter kommer til uttrykk i utstillingen. Dernest 

skal det vurderes om utstillingen er "god arkivformidling". 

 

De siterte utsagnene til Jensen og Jensen og Lindbach gir uttrykk for forfatternes syn på 

arkivformidling generelt, og med dette som utgangspunkt vil jeg redegjøre for og drøfte 

arkivformidlingsdebatten, av omfangshensyn fortrinnsvis uten å gå inn i en generell 

begrepsdiskusjon. Som grunnlag for analyse av Ekstraskatten 1762-utstillingen, vil jeg 

deretter undersøke sentrale likheter og ulikheter mellom deltakerne i debatten. Med 

bakgrunn i oppgavetekstens anmodning om en vurdering av hvorvidt Ekstraskatten 1762-

utstillingen er "god arkivformidling", vil jeg forsøke å utlede hva dette er, ikke med 

ambisjon om å produsere en fasit, men for å gi meg selv noen holdepunkter i vurderingen 

utover mine egne tidvis snevre preferanser. 
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Som de fleste tekster har nok også denne et visst forbedringspotensial. Jeg håper likevel 

at besvarelsen fyller formålet og at den oppleves som relativt lettfattelig og fornøyelig 

lesning. 
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Arkivformidlingsdebatten 

Hovedlinjer 
 

I følge Terry Cook handlet arkivfaglig teori frem til 1980-tallet i all hovedsak om 

arkivmaterialets bevaring og ordning, med tilhørende neglisjering av publikums- og 

brukerrettet virksomhet (Cook 1990 s. 127). Dette endret seg i løpet av 1980-tallet, 

hovedsakelig som følge av samfunnets generelle markeds-/kundeorientering på den tiden 

(ibid s. 124), og spørsmålet om arkivformidling og brukerretting av virksomheten i 

arkivinstitusjonene ble gjenstand for intens debatt (Blais & Enns 1990 s. 101). Denne 

debatten har dreid seg om alt fra hvorvidt formidlingen bør ha en plass i 

arkivinstitusjonene eller om dette faller utenfor institusjonenes mandat til hvorvidt det er 

riktig å formidle og dermed bringe frem i lyset materiale som belyser kontroversielle eller 

vanskelige temaer. 

 

I Norge har debatten særlig dreid seg om hvilken rolle arkivaren skal ha i 

formidlingsarbeidet. Dette fremgikk blant annet av ordskiftet i magasinet Bok & 

Bibliotek på begynnelsen av 2000-tallet, der daværende ABM-utviklings Gudmund 

Valderhaug og daværende riksarkivar John Herstad argumenterte for sine ulike syn på 

arkivarene og arkivinstitusjonene som historiefortellere. Herstad mente at arkivene og 

arkivarenes mandat ikke strakk seg lenger enn til å "legge forholdene til rette for alle dem 

som vil fortelle historien.", mens Valderhaugs standpunkt var at institusjonene og 

arkivarene måtte innta "ei ny rolle som historieforteljarar" og gjennom dette vise 

publikum hva som finnes i arkivene (Valderhaug 2011 s. 158-159). Valderhaug selv 

beskriver debatten som "viktig […] fordi den utfordra den etablerte diskursen om 

arkivinstitusjonanes publikumsrelasjonar og stilte spørsmål ved arkivinstitusjonane sine 

tradisjonelle samfunnsroller." (ibid s. 160). 

Den canadiske debatten 
 

Arkivformidling/brukerorientering var tema i flere artikler utgitt i 1990 som et tillegg til 

magasinet Archivaria 31 (Winter 1990-91). Artiklene presenterte til dels svært 

motstridende syn. I Gabrielle Blais og David Enns' artikkel "From Paper Archives to 

People Archives: Public Programming in the Management of Archives", diskuterer 
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forfatterne hvordan "outreach" og "public programming" har vært snevert orientert mot å 

bistå historikere i deres undersøkelser, og at man har vært så opptatt av "the assumed 

objectivity of the record" at man har neglisjert brukerrettingen av institusjonenes 

virksomhet (s. 101). Videre slås det fast at fordi publikums forventninger øker, må 

arkivene reorientere seg fra en "materials-centred" til en "user-centred" tilnærming til sitt 

virke (s. 103), og at det er brukernes behov og ønsker som må være førende for hvilket 

materiale institusjonene tilegner seg og hvordan dette materialet gjøres tilgjengelig. Dette 

støttes av Timothy L. Ericson i "'Preoccupied with our own gardens': Outreach and 

Archivists", som rett frem utrykker at målet med arkivvirksomhet er bruk av materialet; 

"The goal is use." (s. 117). Terry Cook er grunnleggende uenig, og sier i sin artikkel 

"Viewing the World Upside Down: Reflections on the Theoretical Underpinnings of 

Archival Public Programming" at Blais og Enns' tilnærming i verste fall vil kunne 

"undermine […] the very richness of that documentary heritage which the new public 

programming would make available." (s. 123). Cook mener det ikke er forsvarlig å 

brukersentrere arkivinstitusjonenes virke i et slikt omfang som Blais og Enns og Ericson 

legger opp til, nettopp fordi arkivarer og arkivenes brukere har grunnleggende ulike 

innganger til arkivmaterialet. Der brukerne gjerne ønsker å ta utgangpunkt i et navn, et 

emne eller et tema (ibid s. 126), er arkivene ordnet etter proveniens, og informasjonen er 

dermed ikke tilrettelagt for umiddelbar tematisk eller personorientert tilgang. Cook støttes 

av Barbara Craig, som i sin artikkel "What are the Clients? Who are the Products? The 

Future of Archival Public Service in Perspective", uttrykker at det er "the record" som må 

være hovedfokuset i alt arkivarbeid. Samtidig etterlyser hun en mer gjestmild tilnærming 

til brukeren enn den tradisjonelle; "I am no apologist for reference service which 

effectively restricts access: public services must be developed as integral parts of each 

archives operation.".  

 

Samtlige artikkelforfattere er enige om viktigheten av å gjøre arkivene mer tilgjengelige 

for brukerne. Cook beskriver det slik: "[…] making the incredible richness of archival 

holdings available to more users, and to a greater variety of users, in more interesting and 

effective ways." Uenigheten dreier seg således om i hvilken grad og med hvilke 

virkemidler dette skal skje, og ikke minst hva som bør være arkivgjerningens overordnede 

mandat. Her kan frontene synes mist like steile som i den norske varianten av debatten. 

 



Side 6 av 24 

Likheter og ulikheter mellom de ulike standpunkter 
 

Noe forenklet kan man si at Bente Jensen og Charlotte S. H. Jensens standpunkt er at 

arkivformidling innebærer formidling av historiene som "bor" i arkivdokumentene, mens 

Harald Lindback mener dette plasserer arkivformidlingen for nært opp til 

historieformidlingen og dermed faller utenfor arkivene og arkivarenes mandat; "Det er 

ikke historie vi skal formidle, men arkiv.". Mens Jensen og Jensen vil bruke 

arkivdokumentene som redskaper i utledningen av historien som skal formidles, altså 

arkivformidling i betydningen fortolkning av kilder og presentasjon av denne 

fortolkningen, plasserer Lindbach ansvaret for å fortelle historiene hos historikerne; 

"Arkiv er ikke historie, men det kan være råmateriale for historie. Det er imidlertid 

historikeren som gjennom rekonstruksjon gjør dette råmaterialet til historie." (Lindbach 

2004 s. 14).  

 

Jensen og Jensens definisjon av arkivformidling forutsetter at formidling ikke krever noe 

av brukeren fordi det dreier seg om målrettet presentasjon av en tilrettelagt og bearbeidet 

fremstilling av innholdet i arkivmaterialet; "Ved formidling må forstås, at de budskaber, 

som kan uddrages av kilderne, præsenteres i en bearbejdet form, således at netop 

budskapet eller innholdet er kernen i det formidlingsmessige produkt." (Jensen og Jensen 

2004 s. 4-5). Målet med formidlingen er historisk forståelse og positiv bevissthet om 

arkiver (ibid), men ikke nødvendigvis bruk av arkivalier.  Lindbach på sin side ønsker at 

arkivformidlingen kun skal dreie seg om å synliggjøre hva arkiv er; "[…] midlet – bruk 

av konkrete eksempler i formidlingen – skal være styrt av målet, som er å skape større 

forståelse for arkiv.". Valderhaug har påpekt at dette heller ikke er uproblematisk fordi 

det ikke finnes en klar og omforent forståelse av arkivbegrepet (Valderhaug 2011 s. 171). 

Samtidig åpner Lindbachs standpunkt for formidling av og fra arkivdanningen, altså at 

arkivformidlingen ikke trenger å være historisk orientert (ibid s. 170).  

 

Jensen og Jensen og Lindbach er ikke kun ulike. Begge parter ønsker økt positiv 

bevissthet om arkiv som et resultat av formidlingen, og setter arkivformidlingen inn i en 

større demokratisk sammenheng gjennom å fremheve arkivinstitusjonene og arkivenes 

synlighet som avgjørende for demokratiets utvikling. Jensen og Jensen sier at å kjenne til 

arkivenes muligheter handler om historie og kulturell identitet, men også om å ha de 

nødvendige redskapene til å finne informasjon, dvs. til å kunne stille spørsmål og få svar, 
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og at dette er en vesentlig forutsetning for mennesker i et demokratisk samfunn (Jensen & 

Jensen 2004 s. 11). Lindbach retter slik virksomhet mot skoleelever og sier at vi må ha 

som mål å få arkivundervisning inn i skolen, "[i]kke først og fremst i form av 

historieundervisning, men for at elevene skal få innblikk i beslutningsprosessene i 

samfunnet, noe som er en forutsetning for å benytte sine demokratiske rettigheter på en 

aktiv og kunnskapsfull måte." (Lindbach 2004 s. 13).  

 

Det er uproblematisk å finne paralleller mellom de skandinaviske og de canadiske røster. 

I sin artikkel fra 2004, uttrykker Jensen og Jensen at de er i tvil om det er noe poeng i å 

bevare arkiv dersom man ikke samtidig arbeider for å synliggjøre dem; "Men er det grund 

til at have arkivalier, som kan stilles til rådighed, hvis der ikke også gøres en målrettet og 

aktiv indsats for at de kommer i brug, og at arkivinstitutionerne derved synliggøres?" (s. 

10).  Blais og Enns (1990 s. 107) har sin egen versjon av dette utsagnet: "In simple 

language, what indeed is the point of archives if the "collective memory" that they 

embody […] is not vigorously exploited by a wide range of users?". Hos Terry Cook 

(1990 s. 130) finner man det distinkte motargument; "Records are not appraised and 

acquired to support use; rather, they are acquired […] to reflect the functions, ideas and 

activities of records creators and those with whom they interact. Following such an 

approach, all kinds of research will be supported.". Selv om ikke Lindbach er like tydelig 

som Cook og Craig i sin omfavnelse av "the record" som hovedfokus for arkivene og 

arkivarene, tar hans artikkel fra 2004 utgangspunkt i arkivenes tilknytning til 

beslutningstakerne og at den informasjon som finnes i arkivene nødvendigvis vil speile 

dette; "Den informasjonen vi har i våre arkiver er legitim informasjon, legitimert gjennom 

en prosess der innsamling av visse typer informasjon svarer til visse behov hos 

beslutningstagerne […]." (s. 10). Det er her Lindbach finner sitt mandat, i motsetning til 

Blais og Enns (1990 s. 107) som på sin side slår fast at "use provides the ultimate 

justification for archives.". 

 

Jensen og Jensens utgangspunkt i formidlingsdebatten dreier seg om dialog og utvikling, 

og om hvorvidt institusjonene ønsker å kommunisere med omverdenen eller ei (Jensen & 

Jensen 2006 s. 1). Det legges til grunn at institusjonene ikke vil kunne utvikle seg i tråd 

med samfunnets krav dersom de forblir usynlige (ibid), og at hvorvidt institusjonene 

ønsker å formidle, til hvem og på hvilken måte, er en del av institusjonens kunngjøring til  
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omverdenen om institusjonens virke og selvforståelse (ibid s. 8). Dette går igjen hos Blais 

og Enns, som sier at "archivists […] must interact with all of the many groups that make 

up their constituency" (1990 s. 102).  Som nevnt tidligere, er det ikke nødvendigvis 

motsetninger mellom de ulike deltakerne i debatten i spørsmålet om behovet for å gjøre 

arkivene mer åpne og tilgjengelige, men mens Blais og Enns, Ericson og Jensen og 

Jensen har en brukersentrert tilnærming til arkivvirket, ønsker Cook og Craig heller en 

slags myndiggjøring av brukeren; "Study and survey users not to give them merely the 

facts and names and narrow subjects they want, but to train them sensitively, according to 

their means and backgrounds, to understand what they find within, rather than wrenched 

out of, the contextual richness of archival holdings." (Cook 1990 s. 131). Det er naturlig å 

plassere Lindbachs formidling av arkiv i en slik brukermyndiggjøringsprosess, gjerne, 

som han selv er inne på, rettet mot skoleelever. 
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Hva er "god arkivformidling"? 

Arkiv og samfunn 
 

På samme måte som bibliotekene forventes å være arenaer for dialog og debatt, og i 

forlengelsen utvikles til å fungere slik dagens litteraturhus fungerer (Letnes 2012), 

forventes arkivinstitusjonene å være deltakere i samfunnsdebatten gjennom 

institusjonenes utadrettede virksomhet. Et godt eksempel på slik aktivitet er Riksarkivets 

arrangementsserie "I en sofa på arkivet" der utvalgte temaer med tilknytning til kildebruk 

og kildetolkning, arkiv og arkivmateriale, belyses gjennom dialog og diskusjon. Målet 

med slik virksomhet må sies å være økt kjennskap til og bruk av institusjonene og et 

levende demokrati gjennom mer inklusjon og åpenhet. I tillegg skal arkivene, 

bibliotekene og museene være aktive og aktuelle samfunnsinstitusjoner med vekt på 

kritisk refleksjon og skapende innsikt (Brekke 2010 s. 22). Et av Norsk kulturråds seneste 

prosjekter inviterer kunstnere til kunstnerisk utfoldelse med utgangspunkt i arkiv. 

Hensikten er å undersøke hvordan kunsten kan bidra til en diskusjon om arkiv og 

demokratisk åpenhet i arkivfeltet (Norsk kulturråd 2012). Direktør i Riksarkivets 

publikumsavdeling, Øyvind Ødegård, uttalte i forelesning 13. november 2012 at det er 

ikke forsvarlig kun å formidle "gladsakene". Dette er også hovedtemaet i ABM-skrift 26 

"BRUDD – om det ubehagelige, tabubelagte, marginale, usynlige, kontroversielle" fra 

2006, som oppsummerer prosjektet "BRUDD", hvis hensikt var å utfordre etablerte 

sannheter i museumsmiljøet og museenes ukritiske historiekonstruksjon (Østby & 

Egeland 2006 s. 5). 

Brukeren og brukermedvirkning 
 

En videreutvikling fra den "tradisjonelle" formidlingen er kommunikasjon med og 

involvering av brukeren (Jensen, forelesning 17. august 2012). Medvirkning handler om å 

åpne institusjonene og slippe til et større mangfold, flere stemmer, andre perspektiv og 

nye gjester (Brekke 2010 s. 4). Flere prosjekter i Norge har forsøkt seg på nettopp dette, 

blant annet Oslo byarkivs prosjekt "Spor etter oss – Oslos multikulturelle arkiver" og 

Opplandsarkivets prosjekt "Arkivdokumentasjon av nyere innvandring til Oppland". I 

begge disse prosjektene har aktivt dokumentasjonsarbeid en sentral plass, f.eks. lydopptak 

av intervjuer med representanter for målgruppen. Uten å diskutere hvorvidt dette er 
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oppgaver som hører naturlig til en arkivinstitusjons virke, må slik aktivitet kunne regnes 

som uttrykk for at det i de senere årene i større og større grad er lagt vekt på deltakelse 

og, i forlengelsen, interaktivitet i møte med kultur. I en artikkel i Dagsavisen 26. 

november 2012, kunne man lese om at flere av de store kunstmuseene i østlandsområdet, 

bl.a. Astrup Fearnley Museet, Munch-museet og Nasjonalmuseet, har gått sammen om å 

lage en kunstapplikasjon til mobiltelefoner som skal "tilrettelegge for at barnefamilier kan 

gjøre noe sammen når de besøker en kunstutstilling", dvs. "stoppe opp og gjøre aktiviteter 

ved verket, eller […] aktivitet i et verksted." (Rusdal 2012). Et annet tegn i tiden er 

forventningen om spillbarhet, "gamification", i kulturtilbudet. Kommunikasjonsrådgiver 

ved Oslo Museum, Oskar Seljeskog, uttrykker dette tydelig i et innlegg 26. november 

2012 på bloggen til prosjektet "Kultur- og naturreise"; "Jeg vil ha noe mer enn 

presentasjon av bilder, tekst og grafikk. Jeg vil være med! Jeg vil gjøre. Jeg vil mestre og 

vinne!".  

Nettutstillinger 
 

Ved siden av arkivinstitusjonenes øvrige digitale tilstedeværelse på nettsider, Facebook, 

Twitter, Flicr osv, er nettutstillingen en av metodene institusjonene kan benytte seg av for 

å nå ut til mange flere brukere enn de som oppsøker lesesalene (Marit Hosar 2011 s. 103). 

Melding til Stortinget nr. 7 (2012-2013) om arkiv trekker frem at Riksarkivet siden sent 

på 90-tallet har "tilgjengeleggjort utstillingar på Internett med sikte på å nå ut til fleire 

målgrupper, mellom anna skulen.", og nevner deretter en del av disse utstillingene (s. 47). 

Det sies imidlertid ingenting om hva som gjør at presentasjon av arkivmateriale på 

internett kan kalles en nettutstilling, og kanskje viktigere, hva som skiller en god 

nettutstilling fra en mindre god nettutstilling. I museumssektoren synes dette imidlertid å 

være behandlet i større grad, og det fremgår av relevante nettressurser at nettutstillinger 

må presentere materialet med en rød tråd til et overordnet tema eller en problemstilling og 

sette materialet inn i en form for kontekst, f.eks. ved hjelp av en forklarende eller 

beskrivende tekst (Hansen & Seljeskog 2011). Det er tematiseringen og 

kontekstualiseringen som skiller nettutstillingen fra den generelle samlingspresentasjonen 

(ibid). 
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Den gode formidlingen 
 

Med bakgrunn i ovennevnte kan det konkluderes at arkivformidling skal støtte opp om 

demokratiet og demokratisk deltakelse gjennom å øke publikum og brukernes kjennskap 

til arkivene og arkivinstitusjonene, den skal ha en viss markedsførings-/reklameeffekt og 

trekke nye publikummere og brukere til institusjonene, i tillegg til å bidra til forhøyet 

historisk og arkivarisk forståelse og bevissthet. Formidlingen skal utfordre etablerte 

sannheter og hjelpe brukerne med å rette kritiske blikk mot samfunnet og samfunnets 

presentasjoner av seg selv. Tematisering og kontekstualisering står sentralt, men det bør 

også inviteres til brukermedvirkning og aktiv deltakelse, f.eks. i en Web 3.0-situasjon, 

gjerne med hensikt å løfte opplevelsen og budskapet videre fra den forhåndsvalgte 

vinklingen (Hansen & Seljeskog 2011). 

 

Det er åpenbart at de færreste formidlingsprosjekter vil ha alle disse elementene i seg (noe 

som nok også er av det gode), og som med det meste annet, må prosjektene vurderes i 

kontekst, eksempelvis tidspunktet for prosjektets gjennomføring, hvem som står bak og 

hvem målgruppen for prosjektet er. At betegnelsen "god" også er ytterst subjektiv, bør 

heller ikke mistes av syne. 
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Ekstraskatten 1762 – case-basert analyse 

Om utstillingen 
 

Via fanen "Nettutstillinger" under temaet "Bruk av arkiv" på Arkivverkets nettsider, 

finner man nettutstillingen "Ekstraskatten 1762", som er en av Arkivverkets mange 

nettutstillinger.  I 1762 ble norske borgere over 12 år pålagt en ekstraskatt for å dekke 

gjelden etter utrustning og forsterkning av krigsmakten. Nettutstillingen består av tekst og 

bilder av utvalgte dokumenter. Innledningsvis sies det at manntallet som ble utarbeidet for 

å holde styr på innkreving av skatten har vært "ei gullgruve for slektsforskarane" (s. 1). 

Det oppgis også at manntallslistene er skannet og gjort tilgjengelige på nettet. 

Grunnlag for analyse av Ekstraskatten 1762-utstillingen 
 

Som tidligere nevnt, ber oppgaveteksten om en vurdering av i hvilken grad Jensen og 

Jensen og Lindbachs syn på arkivformidling kommer til syne i Ekstraskatten 1762-

utstillingen. Den grunnleggende forskjellen mellom Jensen og Jensen og Lindbachs syn 

på arkivformidling handler om formidling av historiene som "bor" i kildene versus 

formidling av arkiv og selve arkivmaterialet. Hos Jensen og Jensen er det historiene som 

er i fokus, mens Lindbach vil fremheve mulighetene som ligger i arkivene, og plasserer 

ansvaret for å fortelle historiene på historikerne, dvs. at arkivarenes formidlingsoppgaver 

begrenser seg til å vise hva arkiv er.  

 

Jensen og Jensen er opptatt av målretting, bearbeiding og tilrettelegging av arkivkildene, 

mens Lindbach beskriver viktigheten av å myndiggjøre brukere av arkiv i et 

demokratiperspektiv, da særlig skoleelever. Jensen og Jensen fremhever økt historisk 

forståelse og bevissthet som mål med formidlingen, mens Lindbach kan synes i større 

grad å vektlegge økt arkivarisk forståelse og bevissthet som resultat av formidlingen. 

 

Fra dette kan følgende sentrale spørsmål utledes: 

1) Er Ekstraskatten 1762-utstillingen formidling av historie eller formidling av arkiv? 

2) Fortelles historier utledet av materialet i Ekstraskatten 1762-utstillingen, eller legges 

det til rette for at andre kan fortelle slike historier? 

3) Er det definert en målgruppe for utstillingen? 
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4) I hvilken grad er kildene bearbeidet og tilrettelagt (for målgruppen)? 

5) I hvilken grad kan man si at utstillingen passer inn i et demokratiperspektiv/ 

myndiggjøringsperspektiv? Egner den seg f.eks. for skoleelevers utvikling av 

demokratisk nysgjerrighet eller gjør den oss bedre i stand til å stille de rette 

spørsmålene og dermed lettere ivareta våre rettigheter i samfunnet? 

6) Er resultatet av å ha sett utstillingen økt historisk forståelse og bevissthet, økt 

arkivarisk forståelse og bevissthet, eller begge deler? 

Analyse av Ekstraskatten 1762-utstillingen 
 

Er Ekstraskatten 1762-utstillingen formidling av historie eller formidling av arkiv? 

Som beskrevet i det foregående, er et vilkår hos Jensen og Jensen for at noe skal kunne 

kalles formidling, at det er historiene som "bor" i kildene som formidles, dvs. at det gis en 

tilrettelagt og bearbeidet fremstilling av innholdet i arkivaliene. Det kan vanskelig sies at 

dette er tilfellet for Ekstraskatten 1762-utstillingen. Informasjonen som er tilknyttet de 

skannede kildene, beskriver fakta om situasjonen som førte frem til at skatten ble innført, 

og til en viss grad hvilke konsekvenser den fikk. Dette må kunne sies å være historisk 

informasjon om omstendighetene rundt skatten, fremfor informasjon hentet direkte fra de 

presenterte dokumentene. Utstillingen vektlegger i all hovedsak kildene og 

arkivmaterialet i seg selv, og er således formidling av arkiv, mer enn formidling av 

historie. 

 

Fortelles historier utledet av materialet i Ekstraskatten 1762-utstillingen, eller legges 

det til rette for at andre kan fortelle slike historier? 

Ekstraskatten 1762-utstillingen kan godt sies å presentere historisk informasjon, men 

utstillingen forteller selv ingen historier. I denne sammenhengen vil det være naturlig å 

forvente at en tilrettelagt og bearbeidet fremstilling av innholdet i materialet fortalte 

historien til en av dem som ikke hadde råd til å betale skatten eller en av dem som ledet 

eller deltok i opptøyene i innføringens kjølvann. Det er ingen tvil om at slike historier bor 

i de aktuelle kildene, og utstillingen kan sies å bidra til at disse historiene kan fortelles 

gjennom å informere om hvilken verdi materialet kan ha ("gullgruve") og hvor det finnes 

(digitalisert/analogt). Bildene i selve utstillingen har mer enn noe annet en illustratorisk 

funksjon og gir i seg selv begrenset mengde informasjon. Side 2 i utstillingen viser en 

skannet side fra en til- og avgangsliste for Gausdal, der en av registreringene forteller at 
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"på garden Fonstad var ei 'tilkommet' og ei 'avgått'. […] den 'tilkomne' Kirsti Jacobsdotter 

var uekte dotter av bror til bonden, og […] hadde fylt 12 år 22. november. Den 'avgående' 

var Gjertrud Olsdotter, kona til Knut Olsson som var soldat i Holstein.". Fremstillingen er 

nøktern, men gir likevel et innblikk i hva slags informasjon som finnes i dette materialet. 

Noen historie kan dette neppe sies å være i seg selv, men den inviterer likevel til 

ytterligere kildesøk og bruk av materialet.  

 

Er det definert en målgruppe for utstillingen? 

Innledningsvis i utstillingen erklæres det at manntallslistene som ble utarbeidet for 

innkreving av skatten, har vært en gullgruve for slektsforskere. Utover dette sies det 

ingenting om målgruppen for utstillingen. Imidlertid er det er rimelig å anta at 

målgruppen ikke er slektsforskerne, da det kan tyde på at dette materialet allerede er godt 

kjent i denne gruppen. Det er likevel ikke utenkelig at utstillingen er myntet på 

kommende slektsforskere, dvs. er laget for å fange deres gryende interesse for temaet. 

Skoleelever er en annen potensiell målgruppe, men tatt i betraktning at Arkivverket har 

egne undervisningsopplegg for skoleelever, er det også usikkert. Man kan dermed tenke 

seg at målgruppen for Ekstraskatten 1762-utstillingen er den samme som for øvrige 

nettutstillinger og besøkende til Arkivverkets nettsider, dvs. det allmenne publikum, i den 

grad denne gruppen kan kalles en målgruppe i ordets rette forstand. 

 

I hvilken grad er kildene bearbeidet og tilrettelagt (for målgruppen)? 

Da målgruppen i dette tilfellet må sies å være noe udefinerbar, kan det vanskelig vurderes 

om materialet er bearbeidet og tilrettelagt spesielt for denne gruppen. Da gjenstår hvorvidt 

og i hvilken grad materialet er bearbeidet og tilrettelagt. På side 4 i utstillingen er det 

publisert en lenke til PDF-versjonen av innledningen til materialets katalog utarbeidet ved 

ordning i 1996. Her kan man se at en del av teksten i utstillingen er hentet fra denne 

kataloginnledningen. 

 

Bildene i utstillingen fungerer tilsynelatende utelukkende som illustrasjoner til teksten, og 

selv om både fotografering og sammenstilling av bilde og tekst må kunne sies å være 

bearbeiding og tilrettelegging at materialet, er det verken utarbeidet et narrativ eller en 

tydelig rød tråd som leder de besøkende på utstillingen i den ene eller den andre 

retningen. Utstillingen fremstår dermed som uten en klar hensikt.  
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I hvilken grad kan man si at utstillingen passer inn i et demokratiperspektiv? Egner 

den seg f.eks. for skoleelevers utvikling av demokratisk nysgjerrighet eller gjør 

utstillingen oss bedre i stand til å stille de rette spørsmålene og lettere ivareta våre 

rettigheter i samfunnet? 

Utstillingens tema egner seg meget godt i en demokratisk sammenheng, da det berører 

flere sentrale demokratiske anliggender; myndighetsutøvelse (her beskatning), 

myndighetskontroll og myndighetenes registrering av borgernes personlige informasjon. 

Uten å gå inn på de mange både dagsaktuelle og historiske fasetter dette kan ha, er det 

utvilsomt at utstillingens tema er et glimrende utgangspunkt for videre "demokratiske 

undersøkelser".  Hvorvidt selve utstillingens tekniske utforming og kommunikasjon med 

de besøkende underbygger temaets muligheter, f.eks. inspirerer til demokratisk 

nysgjerrighet, er et annet spørsmål – og det tør påstås; dessverre med et ganske annet 

svar. 

 

Hva er resultatet av å ha sett utstillingen, økt historisk forståelse og bevissthet, økt 

arkivarisk forståelse og bevissthet, eller begge deler? 

Ekstraskatten 1762-utstillingen gir grunnleggende og god informasjon om ekstraskatten 

som ble innført i 1762. I så måte kan man si at utstillingen bidrar til økt historisk 

kunnskap, men kanskje ikke i like stor grad til økt historisk forståelse og bevissthet, 

dersom man regner "forståelse og bevissthet" som noe dypere og mer omfattende enn 

"kunnskap". Utstillingen gir også informasjon om hvor de ulike skannede kildene ligger i 

magasinene, og veiledning av typen "Rekneskapa for åra 1762 til 1765 inneheld flest 

opplysningar, og det er dei som nå ligg på nettet.". Dette må kunne sies å være 

informasjon som vil kunne bidra til økt arkivarisk forståelse og bevissthet. Informasjonen 

som gis er imidlertid begrenset til mer eller mindre generelle opplysninger om materialet 

og materialets lagring, fremfor mer konkret veiledning i bruk av det, og man støter derfor 

på den samme distinksjonen som ovenfor, dvs. hvorvidt utstillingen gir økt forståelse og 

bevissthet ("jeg forstår hvordan jeg skal bruke materialet som grunnlag for mine videre 

undersøkelser"), fremfor kun kunnskap ("jeg vet hvor materialet ligger i magasinene").  
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Sentrale funn 

Hos Jensen og Jensen er det budskapet/innholdet i arkivmaterialet som gjennom 

bearbeiding og tilrettelegging utgjør det formidlingsmessige produkt (Jensen & Jensen 

2004 s. 5). I det foregående er det vist at dette i liten grad er tilfellet for materialet som 

presenteres i Ekstraskatten 1762-utstillingen. Hos Lindbach er målet med arkivformidling 

å formidle arkiv, dvs. å demonstrere hva arkiv er (Lindbach 2004 s. 14). Dette er i langt 

større grad tilfellet for den aktuelle utstillingen, som mer enn historiene, vektlegger 

materialet i seg selv, og mulighetene som ligger i det. Presentasjonen av materialet 

fremstår mer som "out of the box" (bokstavelig talt), enn bearbeidet og tilrettelagt. Uten å 

gå i detalj på de begrepsmessige distinksjoner i formidlingsdebatten, er det i denne 

sammenhengen naturlig å stille spørsmålstegn ved om utstillingen faktisk kan regnes som 

formidling slik dette forstås av Jensen og Jensen, eller om det snarere dreier seg om 

veiledning eller case-basert veiledning (Jensen og Jensen 2004 s. 4). En liknende 

distinksjon finnes ikke hos Lindbach, som kun skiller mellom tilgjengeliggjøring og 

formidling, følgelig at Ekstraskatten 1762-utstillingen hører hjemme i kategorien 

formidling.  

 

Øyvind Ødegaard påpeker i boken "Privatarkiver" (s. 268) at formidling som ikke når 

frem, er bortkastet og at formidling som ikke når frem til den tiltenkte målgruppen, er 

feilrettet. Det er vanskelig å se at det er definert en konkret målgruppe for Ekstraskatten 

1762-utstillingen, og det foreligger derfor heller ingen målretting av utstillingen. I 

forlengelsen blir hensikten med utstillingen utydelig. Det er ingen tvil om at temaet 

utstillingen omhandler vil kunne egne seg godt til bruk i mange sammenhenger, f.eks. i 

prosjekter hvis hensikt er å belyse demokrati og borgerrettigheter, og at materialet i 

tilsvarende grad egner seg til å skape både økt historisk og arkivarisk forståelse og 

bevissthet. Ekstraskatten 1762-utstillingen kan imidlertid ikke i seg selv sies å gjøre dette.  

 

 

 

 

 

 



Side 17 av 24 

Er Ekstraskatten 1762-utstillingen "god arkivformidling"? 
 

Hva som er "god arkivformidling" vil i alle tilfeller være en subjektiv vurdering. Med 

bakgrunn i tidligere drøftelser, kan det likevel sluttes at enkelte kriterier kjennetegner den 

gode arkivformidlingen: 

 

1) Den støtter opp om demokratiet og demokratisk deltakelse. 

2) Den har en viss markedsførings-/reklameeffekt. 

3) Den bidrar til forhøyet historisk og arkivarisk forståelse og bevissthet. 

4) Den utfordrer etablerte sannheter og hjelper brukerne rette kritiske blikk mot 

samfunnet og samfunnets presentasjoner av seg selv. 

5) Den åpner for og inviterer til brukermedvirkning og aktiv deltakelse. 

 

Kriteriene må ses i sammenheng med omkringliggende informasjon, så som tidspunktet 

for prosjektets gjennomføring, hvem som står bak og hvem målgruppen for prosjektet er. 

 

For å unngå å repetere momenter som allerede er belyst i forrige avsnitts analyse, vil jeg 

gå rett til den subjektive kjernen av hvorvidt Ekstraskatten 1762-utstillingen er "god 

arkivformidling". Min påstand er at utstillingen er en relativt uinspirert og i overkant 

nøktern presentasjon av et i utgangspunktet ytterst interessant arkivmateriale. 

Utstillingens markedsførings-/reklameeffekt må dermed antas å være begrenset, dvs. at 

brukere som er interessert i historie generelt eller dette temaet spesielt og ønsker å bruke 

originalkilder til selv å finne frem til historisk informasjon, nok vil oppleve utstillingen 

som inviterende, mens brukere som ikke kjenner arkivene eller som oppfatter 

arkivinstitusjonene som mer eller mindre utilgjengelige lager for gamle papirer, vil få sine 

oppfatninger bekreftet i møte med utstillingen. Utstillingen retter på ingen måte et kritisk 

blikk på samfunnet eller samfunnets presentasjon av seg selv, uten at det betyr at 

materialet ikke har muligheter for dette i seg. Samtidig gis det ingen anledning til 

brukermedvirkning eller annen interaksjon med utstillingen. Noe så enkelt som et 

kommentarfelt kunne åpnet for deling av brukernes egne fortellinger om spennende 

oppdagelser eller andre erfaringer med bruk av materialet, men dette er ikke mulig slik 

utstillingen er i dag. Fordi den er laget i 2012, er det utelukket at tekniske begrensninger 

er årsaken til en slik mangel.  
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Som beskrevet tidligere, er en nettutstilling en tematisert og kontekstualisert presentasjon 

av et utvalgt materiale, normalt bilder med tilhørende tekst som er satt sammen med en 

rød tråd til det overordnede temaet eller den overordnede problemstillingen. Med denne 

definisjonen i mente, er det naturlig å spørre seg om nettutstillinger i seg selv er et 

medium som egner seg for god arkivformidling, i alle fall arkivformidling i den betydning 

dette har hos Jensen og Jensen. Legger man Lindbachs forståelse til grunn, kan man 

likevel lett tenke seg at det finnes bedre måter å formidle arkiv på. Dersom Ekstraskatten 

1762-utstillingen hadde blitt presentert helt eller delvis i et annet medium, f.eks. som film, 

ville informasjonen med en gang blitt mer tilgjengelig og lettfattelig for flere brukere. 

Dette ville man kunne gjøre helt uten å fortelle historier, men likevel med en 

grunnleggende og inklusiv brukerorientering i bunn. 
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Oppsummering og avslutning 

 

Temaet for denne eksamensbesvarelsen har vært de siste tiårenes debatt om 

arkivformidling, og hvordan det teoretiske fundamentet som har utviklet seg gjennom 

denne debatten kommer til uttrykk i praktisk arkivformidling, helt konkret i Arkivverkets 

nettutstilling "Ekstraskatten 1762". I besvarelsen har jeg redegjort for og drøftet 

arkivformidlingsdebatten med utgangspunkt i oppgavetekstens sitater fra Bente Jensen og 

Charlotte S. H. Jensen og Harald Lindbach og deres holdninger til arkivformidling. Fra 

dette har jeg isolert relevante likheter og ulikheter i de to standpunktene, og deretter brukt 

dette i vurderingen av i hvilken grad de ulike standpunktene kommer til uttrykk i 

Ekstraskatten 1762-utstillingen. Ved hjelp av relevant formidlingsteori og -empiri har jeg 

forsøkt å utlede hva som kan/bør menes med beskrivelsen "god arkivformidling". Jeg har 

deretter forsøkt å anvende det jeg har funnet i vurderingen av hvorvidt Ekstraskatten 

1762-utstillingen er "god arkivformidling".  

 

Den grunnleggende forskjellen mellom Jensen og Jensen og Lindbach ligger i holdningen 

til hva arkivformidling skal og bør innebære. Mens Jensen og Jensen mener at 

arkivformidling dreier seg om å formidle historiene som kan utledes gjennom bearbeiding 

og tilrettelegging av utvalgt arkivmateriale, mener Lindbach at arkivarene og 

arkivinstitusjonenes primære oppgave i formidlingssammenheng må være å formidle 

arkiv, og dermed overlate historiefortellingen til andre. Analysen av Ekstraskatten 1762-

utstillingen viser at denne i all hovedsak følger Lindbachs formidlingsoppskrift, og at det 

er tvilsomt om den etter Jensen og Jensens definisjon i det hele tatt ville kunne kalles 

formidling. I utstillingen er det i liten grad innholdet i kildene som står sentralt, men 

snarere materialet i seg selv og mulighetene som ligger i dette. I tillegg fremstår 

materialet som relativt lite bearbeidet og tilrettelagt, utstillingens målgruppe er ikke 

tydelig definert og utstillingen fremstår som uten en klar hensikt. 

 

I vurderingen av hva som er god arkivformidling har jeg blant annet lagt vekt på hvorvidt 

formidlingen støtter opp om demokratiet og demokratisk deltakelse. At dette er av stor 

betydning i formidlingssammenheng, underbygges av at Jensen og Jensen og Lindbach er 

enige om viktigheten av denne dimensjonen i arkivformidlingen. Min konklusjon på dette 

punktet er at selv om materialet har gode muligheter for å bidra til utvikling av 
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demokratisk nysgjerrighet, kan ikke Ekstraskatten 1762-utstillingen i seg selv sies å gjøre 

dette. Til det er den ikke tilstrekkelig "levende" og interaktiv, og den fremhever i 

begrenset grad de gode mulighetene materialet gir for undersøkelse av temaer som 

myndighetsutøvelse, myndighetskontroll og myndighetenes registrering av person-

opplysninger, både i et historisk og i et dagsaktuelt perspektiv. I tillegg har jeg slått fast at 

noe så enkelt som et kommentarfelt ville kunne løfte utstillingen fra å være en enveis 

presentasjon, til å bli en dialogarena for engasjerte brukere. Valg av et annet medium, 

f.eks. film, til presentasjon av hele eller deler av utstillingens innhold, ville samtidig 

kunne gjort informasjonen lettere tilgjengelig og mer forståelig for flere og kanskje også 

nye, arkivbrukere. 

 

I "I en verden af fremmede ord" beskriver Nina Møller Andersen (2002 s. 36) filosofen og 

litteraturviteren Bakhtins forståelse av sannheten, og sannhetens dialogiske natur: 

"Sandheden opstår og lever ikke i det enkelte menneskes hoved, men mellem mennesker 

som i fællesskab, i dialogisk kommunikation, søger efter den. Selv den individuelle 

sandhed er dialogisk orientert, for jeg'et kan kun opleve sig selv gennem andre, og hvis 

sandheden ikke er dialogisk orientert, bliver den en løgn.". Arkivformidlingsdebatten – og 

arkivteoretisk diskurs generelt – har mange og ulike stemmer, og, dersom man legger 

ovennevnte sitat til grunn, er det summen av disse, og stemmenes interaksjon med 

hverandre, som utgjør den "sandhed" vi til en hver tid må forholde oss til. Det er ikke 

utenkelig at det ganske enkelt er i åpen mottakelse og forståelse av "den anden" og "det 

fremmede ord" (ibid s. 12) at de beste resultater vokser frem, også i arkivsektoren.  
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