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Hva er arkivmessig bevaring?

• Dokumentasjon er registrering, samling, 
systematisering og skriftliggjøring av ulike 
typer informasjon (materielle, visuelle, 
skriftlige og muntlige kilder). Informasjonen 
nedfeller seg i et dokument = 
dokumentasjonen. Når denne 
dokumentasjonen håndteres arkivfaglig, som 
informasjon som skal kunne gjenfinnes til evig 
tid, har vi en situasjon med arkivmessig
bevaring. 



Dokumentasjon = 
kildeskaping → arkivbevaring

• Dokumentasjon av bygde steder og strukturer 
er en prosess der faktainformasjon fremskaffes 
gjennom direkte observasjon i felt. Formålet er 
å skape et arkiv, som regel både skriftlig og 
visuelt, for permanent lagring. Prosessen er 
vanligvis beskrevet som «arkivmessig 
bevaring» og vil i mange tilfeller også 
innebære at det gis tolkninger av stedet eller 
strukturen (Palmer & Neaverson 1998:82, oversatt av TA).



Knut Kjeldstadli om levning og 
kilde
• Levninger er alt som er overlevert fra fortiden. 

De blir kilder når de tas i bruk for å besvare 
spørsmål.



Hvorfor trenger vi arkivmessig bevaring? 
Sikre prioriterte kildeverdier!

• Alle kulturminner er historiske levninger og 
representerer en potensiell historisk kilde; de 
kan utsi noe om produksjon og samfunn, 
teknologi og materialbruk, sosiale strukturer, 
økonomi, markedskontakter etc.

• Selv for perioder og virksomheter som er godt 
dokumentert ved skriftlige og muntlige kilder, 
utgjør kulturminner et viktig supplement og et 
selvstendig korrektiv til historisk viten. 
Moderne levninger kan også gi informasjon 
om forhold som skriftlige kilder ikke dekker.



Kildeskaping

• Kulturminner er materiell kultur i menneskelig 
handlingssammenheng. Våre materielle 
omgivelser er først og fremst humanistiske 
kunnskapsobjekter. Stilt overfor et 
kulturminne som skal bevares arkivmessig, må 
det prioriteres hvilke levningselementer som 
skal bevares som kilder. Prioriteringen må 
være basert på en kvalifisert spørsmålsstilling 
til kulturminnet.



En konservert historisk situasjon: 
Levningsvernet – en skulpturpark?

Hamar: Domkirkeruinen i vernebygget. Foto: Torstein Frogner



Kulturminner som ikke kan bevares, 
skal dokumenteres

• Å bevare gammelt 
produksjonsutstyr fra 
industrien sammen med 
bygningsmassen lar seg 
bare gjøre i begrenset 
omfang. I forbindelse med 
utskifting eller nedlegging 
av virksomheter, er et 
alternativ til vern å 
dokumentere det som 
fjernes (s. 31)



Kgl. res. 1. sept. 2006
Overordna føresegner om forvaltning av 
statlege kulturhistoriske eigedomar: 

«Staten sine eigedomar skal forvaltast på ein slik 
måte at dei kulturhistoriske og arkitektoniske 
kvalitetane til bygningane vert tekne vare på og 
synleggjort.»
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Takk for oppmerksomheten!

• Spørsmål?

• Kommentarer?

Foto: Sophus Tromholt


