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Innledning 

Misjons- og diakoniarkivet, VID (heretter MDA) sendte inn søknad om utviklingsmidler i arkivsektoren 

høsten 2017. Arkivverket fattet vedtak 19.12.2017 om tildeling av kr. 75.000 til prosjektet 

«Kartlegging av norske misjonsarkiv», og dette ble meldt i tilsagnsbrev 10.01.2018. VID opprettet et 

eget prosjektregnskap med internkode 158040. 

Planen var å sluttføre prosjektet innen sommeren 2019. Av forskjellige praktiske hensyn fikk MDA 

innvilget søknader om utsettelse til juni 2020. 

Følgende medarbeidere i MDA har arbeidet med prosjektet: Gustav Steensland, Bjørg Bergøy 

Johansen og June Pettersen. Svein Helge Bergfjord Torsteinsbø har vært innleid som konsulent. I sin 

rolle som leder av Norsk bedehusmuseum på Karmøy har opparbeidet et nasjonalt kontaktnett med 

blant annet misjonsorganisasjoner. Slik har han også fått noe oversikt over arkiv i sektoren. 

Underveis i prosjektet hadde Gustav Steensland en presentasjon på Arkivverkets erfaringsseminar i 

Riksarkivbygningen 14.05.2019. 

Metode 

Avgrensning av aktuelle organisasjoner for kartlegging ble foretatt i startfasen. 

Det ble ansett som hensiktsmessig i første omgang å fokusere på medlemmer i NORME (Norsk råd 

for misjon og evangelisering), en paraplyorganisasjon for 42 norske evangeliske 

misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn. Se https://norme.no/. Noen nåværende organisasjoner er 

resultat av fusjoner, og de tidligere organisasjonene er derfor spesifikt omtalt. Underveis er også 

organisasjoner utenfor NORME kommet med, som for eksempel Samemisjonen. 

Brønnøysundregistrene inneholder noe over 275 foretak og selskap med «misjon» eller «mission» i 

navnet eller formålet. MDA har laget en oversikt, og ca. 80 av virksomhetene er ansett å ha særlig 

relevans. Av kapasitetshensyn har en foreløpig ikke iverksatt innhenting av informasjon om arkiv fra 

disse virksomhetene. 

Innhenting av informasjon har i hovedsak skjedd via e-post. For å oppnå best mulig oppmerksomhet 

om undersøkelsen ble henvendelser sendt ut enkeltvis til hver organisasjon. Det ble også lagt vekt på 

kortfattet omtale av de momenter en ønsket respons på. Henvendelsen hadde følgende innhold: 

"Misjons- og diakoniarkivet – VID har fått støtte fra Arkivverket til et prosjekt om kartlegging 
av arkiv fra norske misjonsorganisasjoner. Vi har nå etablert en oversikt på Wikipedia, og den 
blir forløpende oppdatert. Se omtale og referanser 
på https://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv_fra_norske_misjonsorganisasjoner . 
  
Prosjektgruppen består av førstearkivar Gustav Steensland (leder), førstekonsulent Bjørg 
Bergøy Johansen og konsulent June Pettersen. 

https://norme.no/
https://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv_fra_norske_misjonsorganisasjoner


  
Vi ønsker å få en oversikt over følgende elementer: 

  Hva som finnes av arkivmateriale 

 Hvor arkivmaterialet befinner seg 

 Hvordan arkivmaterialet eventuelt er eller kan bli tilgjengelig for eksterne brukere 
  
Det vil være til stor hjelp om dere kan finne fram til en kontaktperson vi kan forholde oss til. 
Om ønskelig kan det dermed bli mulig å gi muntlige svar på vår undersøkelse. Dersom dere 
ønsker besøk fra oss for å drøfte situasjonen og eventuelle behov, vil vi legge til rette for det. 
Vi ser fram til samarbeid om prosjektet!" 

 
 
Gjennomføring 
 
Som det framgår av henvendelsen, er Wikipedia benyttet til publisering av kvalitetssikret informasjon 
helt fra starten. Ganske tidlig i prosjektet ble tittelen i presentasjonen på Wikipedia justert. Fokus ble 
forskjøvet fra organisasjonene som sådan til selve virksomheten, og det ble spesifisert at 
undersøkelsen også omfatter eventuelle arkivbestander i utlandet. URL ble derfor endret til 
https://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv_fra_norsk_misjonsvirksomhet_i_Norge_og_utlandet  
 
MDA har et regneark med mer detaljert informasjon, både om de organisasjonene som er med i 
oversikten på Wikipedia og om de som ennå ikke er kartlagt. 
 
Den første henvendelsen til de utvalgte misjonsorganisasjonene ble sendt ut i perioden januar til 
april 2019. Etter hvert som svar kom inn ble relevant informasjon publisert på Wikipedia i samråd 
med avsender. Ettersom det manglet respons fra noen organisasjoner, ble det sendt ut ny 
henvendelse i mars og april 2020. Fortsatt er det i overkant av 10 organisasjoner vi mangler 
informasjon fra. 
 
Oppdatering av oversikten på Wikipedia vil fortsette også etter at prosjektet er formelt avsluttet. 
 
Resultater 
 
MDA har nå vesentlig bedre oversikt enn før over arkiv fra norsk misjonsvirksomhet. Informasjon om 
arkivbestand og tilgjengelighet er foreløpig best når det gjelder materiale som befinner seg i Norge. 
Det trengs videre kontakt og oppfølgning for å utvide oversikten over materiale i utlandet.  
 
For flere organisasjoner har henvendelsen fra MDA i anledning prosjektet ført til økt bevissthet om 
arkiv. Noen er i dialog med MDA om avtaler for deponering eller avlevering. Noen ønsker råd og 
veiledning om arkivplan, både for daglig og historisk arkiv. 
 
Prosjektet har også stor overføringsverdi til prosjektet «Samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra 
norske misjonsorganisasjoner, diakonale organisasjoner og institusjoner, og andre tilgrensende 
kirkelige og ideelle aktører», som MDA fikk tildeling til fra Arkivverket i 2018. 
 
Publisering av resultater på Wikipedia er en svært nyttig formidling, og målsettingen er å lage en 
versjon på engelsk Wikipedia. 
 
Regnskap 
 
Vedlagte oversikt viser at VID har en egenandel. Etter avtale med økonomiavdelingen i VID ble 
regnskapet avsluttet ved utgangen av 2019. Medgåtte arbeidstimer i første halvår 2020 er ikke 

https://no.wikipedia.org/wiki/Arkiv_fra_norsk_misjonsvirksomhet_i_Norge_og_utlandet


bokført, og de innebærer derfor en økning av egenandelen i prosjektet. Som nevnt ovenfor, vil 
kartleggingen fortsette og oversikten på Wikipedia bli utvidet i regi av MDA. 
 
 
Etter fullmakt, 
 
Gustav Steensland, seniorrådgiver, MDA 
 
 
 


