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Noen årsaker til manglende dokumentasjon

• Personvernlovgivningen
• Brann, vann og uforstand
• Mangelfull veiledning 
• Uhjemlet kassasjon – bevisst/ubevisst? 
• Hjemlet kassasjon
• Private arkivskapere – gjør som de vil?
• Gode eksempler på at vi har hatt 

tilstrekkelig dokumentasjon

• Hva gjør dette med debatten og folks 
mulighet til å dokumentere rettigheter 
om 100 år? Rettighetene til folk i dag?



Personvernlovgivningen: Debatt mellom Arkivverket og 
Datatilsynet: bevaring vs sletting?



Anonymiserte elevmapper



Anonymisert innhold i elevmappe



Brann, vann og uforstand

Granskingsutvalget for barnevernssaker i Bergen

Oppnevnt 31.10.2001  av Fylkesmannen i Hordaland for å 
granske påstander om ureglementære forhold ved 
kommunale og private barnevernsinstitusjoner i Bergen 
1954-1980 – «Drægebøutvalget» - ledet av Erling Drægebø

Bergen kommune først ute i Norge med kommunal 
erstatningsordning for barnehjemsbarn høsten 2003



“«Arkivene ved enkelte institusjoner er i 
sin helhet makulert, mens det for andre 
institusjoner kan være bra 
dokumentasjon av noen forhold. Samlet 
vurdert framstår arkivmaterialet om 
institusjonene som ufullstendig og 
mangelfullt» 

«…den viktigste kilden til informasjon om 
de daglige forhold på de enkelte 
institusjonene har vært intervjuer med 
tidligere barn og ansatte.»

«Drægebø-utvalget», 
Granskingsutvalget for 
barnevernsinstitusjoner i Bergen, 
rapport 26.6.2003, s. 22.



“«Her kan det særlig pekes på at 
selv om arkivmaterialet har vært 
av grunnleggende betydning for 
denne utredningen, så har det 
vesentlige mangler, dels som 
følge av dårlige arkivrutiner, men 
også som en konsekvens av at 
opplysninger har blitt slettet.»

NOU 2004:23 Barnehjem og 
spesialskoler under lupen, rapport 
1.11.2004, s. 9



Å ta vare på det vonde gir innsikt…
Granskningskommisjoner

Arkivene og arkivarene har en viktig rolle i å 
hjelpe offentlige granskninger om feil og urett 
begått av de offentlige myndigheter!

Eksempler fra Arkivverket:

- Scandinavian Star kommisjonen

- 22. Juli kommisjonen

- Tater- og romaniutvalget 

- Granskningen av Alexander Kiellandulykken

Nå: Sannhets- og forsoningskommisjonen for 
Samer, kvener og norskfinner



Åpenhet gir innsikt og debatt
Landssvikarkivet

Innsamlet/etablert i hovedsak i årene 1945–1949.

1957-1958: Alle landets 54 politikamre sender inn 
sine landssvikarkiver til Oslo politikammer på Victoria 
terrasse.

1971-1972: Avlevert til magasinlager i bygning 19 på 
Akershus i regi av Norges Hjemmefrontmuseum, 
formelt til Riksarkivet.

1978-1979: Overført til Riksarkivets nybygg på 
Kringsjå. 

Inntil 1.1.15 tilgang for de få. Etter 2015 tilgang til for 
alle



“«People must know its
past to understand its
present and face the 
future»

Nellie Letita McClung


