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For å sikre helhetlig samfunnsdokumentasjon, inngår 
Arkivverket avtaler med aktører som påtar seg å koordinere 
arbeidet med arkiver innenfor bestemte samfunnsområder. 
I 2019 fikk Misjons- og diakoniarkivet nasjonalt ansvar for 
arkiver fra misjon og diakoni. I 2020 fikk vi også ansvar for 
kristne kirker og organisasjoner generelt. 

Misjons- og diakoniarkivet disponerer forskriftsmessige 
arkivmagasin og vi vil gjerne ta imot flere arkiver. I tillegg 
til arkivbevaring og formidling, kan vi også påta oss  
ordnings- og katalogiseringsarbeid, samt digitalisering. 

I 2020 har vi tatt inn arkiv fra blant annet Israelsmisjonen, 
teologen Nils Alstrup Dahl og Norges Kristelige Student- 
og Skoleungdomslag. Vi er også i dialog med andre 
aktører.  

I januar 2021 lyser VID ut inntil to doktorgradstillinger med 
tilknytning til Misjons- og diakoniarkivet. 

Fra NMS-arkiv til 
nasjonal bevaringsinstitusjon

I 2020 har Misjons- og diakoniarkivet  
intensivert digitaliseringsarbeidet for 
å gjøre arkivet mer brukervennlig. 
Mer om dette i årsrapporten.
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Les mer om Misjons- og diakoniarkivet på  
https://www.vid.no/historisk-arkiv/, og ta gjerne  
kontakt med oss på historiskarkiv@vid.no. 

Alle bildene i årsrapporten er tilgjengelige fra  
hjemmesiden vår. Georg Tveitane har stått for  
grafisk design.



Bevaringsplan
Som et ledd i arbeidet med å legge til rette for bevaring 
av et bredt utvalg arkiver fra misjon og diakoni, har vi 
med støtte fra Riksarkivaren, og i samarbeid med Mis-
jonskirken Norge og Norsk Luthersk Misjonssamband, 
utarbeidet en bevaringsplan. Representanter fra flere 
ulike aktører har hjulpet oss med kartlegging. 

Status
Kartleggingen viser at arkiver fra misjon og diakoni 
oppbevares på mange ulike steder: I private 
arkivinstitusjoner som Misjons- og diakoniarkivet og NLM-
arkivet, hos statsarkivene og i de kommunale arkivin-
stitusjonene, og i museer og biblioteker. Mye materiale 
står fortsatt på hovedkontor og hos lokale sekretariat. 
Det kan være en utfordring i forhold til fukt, mugg, 
skadedyr, vann eller brann.

Arkivenes Hus
På grunn av byggearbeider på VID vitenskapelige høg- 
skoles nye campus i Stavanger, flyttet vi til Arkivenes 
Hus i juni. Her er vi samlokalisert med Arkivverket, 
Byarkivet i Stavanger og Interkommunalt arkiv i Rogaland. 
Når VIDs nye campus er ferdig i 2022, flytter vi tilbake til 
Misjonsmarka. Vi vil imidlertid fortsatt samarbeide tett 
med det svært kompetente arkivfaglige miljøet i 
Arkivenes Hus. 

Bevaringsplan for arkiver 
fra misjon og diakoni

Arkivenes Hus er et kultur- og forskningssenter som samler det viktigste historiske 
kildematerialet fra Rogaland og andre deler av landet. Huset er på hele 15 000 kvadrat-
meter, og underjordiske arkiver utgjør nesten halvparten av bygningsmassen.

På lesesalen i Arkivenes Hus 
kan studenter, forskere og andre 
interesserte lese brev fra Zululand 
eller bla i rapporter 1880 årenes 
Madagaskar.
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Digitaliseringsprosjekt
Vi har intensivert digitaliseringsarbeidet 
for å gjøre arkivet enda mer brukervennlig.  
På hjemmesiden vår, under foto, film og lyd, 
kan du blant annet laste ned fotografier fra  
Madagaskar og Sør-Afrika, se film fra Kina  og 
høre lydopptak med Lars Oftedal. Vi digitali- 
serer også for publisering på Digitalarkivet. Så 
langt kan du bla i kirkebøker fra Kina. 

Digitalt Misjonsmuseum 
Misjonsmuseet går tilbake til 1864 og er  
Stavangers eldste museum. Vi har 
fotografert alle de vel 3000 gjenstandene, og 
planlegger nå en digital utstilling. Eksperter 
fra blant  annet British Museum og SOAS 
University  of London har hjulpet oss med 
kartleggingen av tekstiler, mynter og kunst fra 
Kina. Les  mer om jakten på en «kinesisk 
Rembrandt»  i Misjonsmuseet på 
hjemmesiden vår.

Forskningsarkiv 
Sammen med VIDs forskergruppe Misjons- 
og diakonihistorisk forskning (MiDiHi) jobber 
vi for at flere skal oppdage det 
forskningsmessige potensiale i arkiver fra 
misjon og diakoni. Gruppen er tverrfaglig, og 
har både norske og internasjonale 
medlemmer. I november var ett av VIDs tre 
fremragende forskningsprosjekt samlet til 
digital workshop for å diskutere hvordan 
arkivmateriale kan bli analysert ved hjelp 
av begrepet translojalitet, prosjektets  
sentrale begrep. 

Bildet har tittelen “En compradore” og er 
hentet fra vår samling med glassdias fra 
Kina. Samlingen gir innsikt i det Norske 

Misjonsselskaps arbeid i Hunan provinsen  
i perioden 1902-1949, men dokumenter 

også kinesisk kultur og samfunnsliv.
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