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Søknaden 

«Prosjektet vil lage en oversikt på norsk og engelsk, fortrinnsvis for publisering på 
Wikipediaog Lokalhistoriewiki. Oversikten skal presentere hovedinnhold i 
arkivbestanden av norske misjonsarkiv, samt dokumentere ordning og tilgjengelighet for 
forskning og annen bruk. Noe av materialet finnes i bevaringsinstitusjoner, og noe er 
hos de aktuelle arkivskaperne. Prosjektet kan antakeligvis bidra til planer for deponering 
eller avlevering av både organisasjons- og personarkiver.»

Søknadsbeløp: 100.000. Tildeling: 75.000

Egenandel VID på 100.000

«Kort hva søknaden gjelder»



Plan og gjennomføring

• Det ble ikke ønsket framdrift i annet halvår 2018, og vi ligger derfor etter skjema.

• Flere andre interne prosesser i VID har tatt mye tid og oppmerksomhet, bl.a. planer 
for samlokalisering av VID i Rogaland og utredning av utvidede lokaler for MDA i 
Arkivenens Hus i Stavanger.

• Vi ser stor verdi i sammenhengen mellom kartleggingsprosjektet og det neste 
prosjektet om samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra vår sektor. Det er derfor 
vårt håp at kartleggingen kan fullføres på noe overtid, og da litt parallelt med det 
andre prosjektet.

Justert framdriftsplan



Arbeidsmåte

• Styringsgruppen består av staben i MDA-Stavanger, ved VID Misjonshøgskolen.

• Oversikten på Wikipedia ble etablert omkring årsskiftet 2018/2019.

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

• Vi har foreløpig fokusert på organisasjoner som er medlem av NORME, Norsk råd for 
misjon og evangelisering. Se https://www.norme.no/

• Det er tale om ca. 42 organisasjoner og kirkesamfunn.

• Vi har også en sekundær liste, basert på firma i Brønnøysundregisteret, altså firma 
som har «misjon» e.l. i navnet og ellers i registreringen. Det gjenstår å sende ut 
informasjon til alle disse. Vi skal kvalitetssikre utsendelsen.

Noen momenter

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


Erfaringer så langt

• Det er kommet positiv respons fra en del organisasjoner, men noe purring på svar 
blir nødvendig.

• Vi har grunn til å tro at noen har fått en økt bevissthet om bevaring, ordning og 
formidling av arkivmateriale.

• Det er foreløpig lite tilbakemelding om arkivbestander utenfor Norge, altså 
dokumentasjon av organisasjonenes arbeid i utlandet. Deler av slikt materiale kan 
være bevart hos lokale samarbeidspartnere, f.eks. kirker og institusjoner etablert av 
den norske organisasjonen.

• Vi er i kontakt med en ekstern konsulent, som vi håper å kunne engasjere med det 
første. Vedkommende har god oversikt over arkiver og gjenstander hos norske 
misjonsorganisasjoner.

Noen momenter



Utvidet fokus

• Kartleggingen vil også gjelde beholdninger av arkiv fra norsk misjonsvirksomhet i 
norske bevaringsinstitusjoner.
• Vi vil benytte Arkivportalen, men det blir også aktuelt med personlig kontakt.

• Av hensyn til relevante brukere i utlandet, vil det være et mål å lage en engelsk 
versjon av presentasjonen på Wikipedia.

• MDA vil ha en intern oversikt i et regneark, og her vil vi ha detaljert informasjon til 
bruk i veiledning og betjening av brukere i Norge og utlandet.

• Vi vil orientere International Association of Mission Studies (IAMS), som har en egen 
avdeling bl.a. for arkivformål (Documentation, Archives, Bibliographies and Oral 
Histories, DABOH). IAMS har for flere år siden bedt Misjonsarkivet om å framskaffe 
oversikt over norske misjonsarkiv.

Noen momenter



Samordnings- og bevaringsplaner for arkiv fra misjon, 
diakoni, m.v.

Søknaden i 2018

Tildelingen 17. november 2018 på kr. 240.000

Finansiering: egenandel fra VID og Norsk Luthersk Misjonssambands Arkiv

Plan og gjennomføring

Erfaringer så langt

Prosjekt med støtte fra Arkivverket i form av utviklingsmidler



Plan og gjennomføring, del 1

Partnere og framdrift

• Misjons- og diakoniarkivet, VID

• Norsk Luthersk Misjonssambands 
arkiv (NLM-Arkivet)

• Misjonskirken Norges arkiv

• Første møte i styringsgruppen 19. 
mars 2019



Plan og gjennomføring, del 2

• Vi har fastsatt en nasjonal konferanse ved VID Stavanger

• Onsdag 25. mars 2020

• Litt om programmet:

• Innlegg ved Arkivverket, Arkivforbundet og Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek

• Veiledning og orientering om ordning, katalogisering

• Presentasjon av erfaringer med bruk av arkiv

• Kontakter og bygging av nettverk

• Invitasjon er foreløpig sendt til NORME og dens medlemmer, samt til VIDs eiere.

• Noen har allerede bekreftet at de vil delta.

Noen momenter



Plan og gjennomføring, del 3

• Styringsgruppen vil møtes igjen tidlig høsten 2019.

• NLM har tilsatt en fungerende arkivleder, Helge Dagsland, misjonær på Norges-
opphold.

• Vil søke råd og veiledning hos Arkivverkets avdeling for privatarkiv og 
bevaringsvurdering.

• Det blir nødvendig med ytterligere kartlegging, ettersom prosjektet også omhandler 
arkiv fra diakonal sektor og tilgrensende virksomheter og organisasjoner.

Noen momenter


