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INNLEDNING 
Misjonshøgskolen – Misjonsarkivet (MHS-MA)1 er en bevaringsinstitusjon for arkivmateriale 
relatert til norsk misjonshistorie. Misjonshøgskolen er et aksjeselskap med Det Norske 
Misjonsselskap (NMS)2 som eneeier, og NMS med sine tilhørende virksomheter bidrar med 
den vesentligste andelen av vårt arkivmateriale. 
 
Vår bevaringspolitikk er utarbeidet i henhold til Retningslinjer for arbeidet med privatarkiv 
(fastsatt av Riksarkivaren med hjemmel i lov av 4. desember 1992 nr. 126 om arkiv § 14, med 
virkning fra 10. april 2002).3 Så langt det er råd vil Misjonsarkivet for øvrig følge de 
forskrifter som gjelder for offentlige arkiver. 
 
Vi vil inngå avtaler om arbeidsdeling med andre institusjoner som også bevarer 
arkivmateriale relatert til norsk misjonshistorie. I denne forbindelse er det tale om både 
offentlige og private institusjoner. Et slikt samarbeid har til hensikt at arkiver fra en og samme 
arkivskaper ikke splittes opp og blir oppbevart på ulike steder. 
 
BEVARINGSFORMÅL 
Inntil videre er det vår målsetting å samle inn, ordne og tilgjengeliggjøre arkiver fra følgende 
virksomheter: 
 

• Det Norske Misjonsselskap (NMS) 
o Norge 

 Hovedadministrasjonen i Stavanger 
 Regioner (inkludert tidligere kretser) 

o Utlandet 
 Administrasjon i regi av stedlige representanter 
 Felles arkiv i samarbeid med lokale kirker 

• NMS U (ungdomsorganisasjon med NMS som moderorganisasjon)4  
o Hovedadministrasjonen i Stavanger 
o Regioner i Norge 
o Virksomheter i utlandet 

• Norske skoler i utlandet hvor NMS har vært eller er medeier 
• Misjonshøgskolen (MHS) 

o Administrasjonen 
o Undervisning og forskningsprosjekter 
o Ansattes privatarkiv 

• Misjonsskolen for kvinner (1900-1983) 
• Misjonsbibelskolen (1946-1997) 

                                                 
1  Se http://www.mhs.no/arkiv/index.shtml  
2  Se http://www.nms.no/  
3  Se http://www.arkivverket.no/arkivverket/lover/arkivloven/retningslinjerprivatarkiv.html  
4 Se http://www.nmsu.no/newsread/news.asp?n=5011   

http://www.mhs.no/arkiv/index.shtml
http://www.nms.no/
http://www.arkivverket.no/arkivverket/lover/arkivloven/retningslinjerprivatarkiv.html
http://www.nmsu.no/newsread/news.asp?n=5011


Misjonshøgskolen – Misjonsarkivet: Bevaringspolitikk side 2 av 2 

                                                

• Senter for interkulturell kommunikasjon (SIK)5 
o Administrasjonen 
o Forskningsprosjekter 
o Ansattes privatarkiv 

• Organisasjons- og institusjonsarkiv med relasjon til NMS 
o Støtteorganisasjoner 

 Lærerinnenes misjonsforbund (LMF) 
 Telefonfunksjonærenes Misjonsforbund 

o Samarbeidsorganisasjoner/institusjoner 
 Kristent interkulturelt arbeid (KIA) 

o Andre kan bli vurdert som relevante 
• Schreudermisjonen (1842-1986) 
• Norsk kristen muslimmisjon (1975-1985) 
• Alfsens misjon i Øst-Asia 
• Nordiskt Institut för Missionsforskning ock Ekumenisk forskning (NIME) 
• Privatarkiv 

o NMS misjonærer 
o NMS ansatte i Norge 
o NMS tillitsvalgte i Norge 
o Misjonsinteresserte enkeltpersoner og grupper 
o Andre kan bli vurdert som relevante 

 
RETNINGSLINJER FOR DRIFTEN 
 
Samkatalogen for privatarkiver6 

• MHS-MA er representert i Arkivverkets samkatalog ved bruk av arkivsystemet ASTA. 
• Målsettingen er å tilrettelegge de gjenstående analoge kataloger samt uordnede arkiver 

for presentasjon i samkatalogen. 
 
Arkivfaglige prinsipper og rutiner 

• Proveniensprinsippet legges til grunn for all ordning og registrering av arkivmateriale. 
• Tilegnelse av arkivmateriale skjer i henhold til bestemmelser i arkivloven og 

arkivforskriften. 
• Register over tilvekst og arkivbestand utarbeides fortløpende og holdes ved like. 
• Bortsett fra de tilfeller der regelverk og inngåtte avtaler pålegger begrensninger, er 

arkivmaterialet til disposisjon for forskning og studium. Tilgjengelighet ivaretas blant 
annet ved utarbeidelse av gjenfinningsmidler, ved tilrettelegging av leseplasser for 
gjester og ved bruk av digitale presentasjoner, så som internettsider med dokumenter 
(tekst, foto, film, mv.). 

• Sikring av arkivmaterialet er et viktig anliggende og det arbeides så langt det er råd for 
at lokaler og annet utstyr er eller bringes på linje med retningslinjer for offentlige 
arkiv. 

 

 
5  Se http://www.sik.no/aktuelt.shtml  
6  Se http://www.arkivverket.no/arkivverket/kilder/oversikt/internett/samkatalogen.html  
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