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Abstract 
 

 

This paper is presented as a textual analysis describing which authenticity elements are likely 

to disappear when the archives in a near future almost entirely will be electronic. From this 

basis I analyze the concept of authenticity from a wider understanding than traditionally 

discussed in Archival Science. The archival community tends to deal mainly with a utilitarian 

perspective on authenticity; the archival document as evidence and transaction. 

 

The reason behind the wish to bring forward research from related scientific areas is that they 

tend to treat archival media partly from a different theoretical view, partly as objects. It seems 

that treating archival media as objects, not merely as logical documents, would have impact 

on the concept of authenticity. 

 

I have chosen photography and textual document as the main archival media based on the rich 

theoretical treatment especially photography has had, mainly throughout the last 50 years. A 

treatment and discourse looking upon the media from a multitude of angles: Photography as 

archival object, as archival medium, as semantically problematic (as to reality and truth), as 

digitalized and electronic medium, as art medium. 

 

There seems to be a loss of authenticity in digitization and in electronic media, but also an 

increased polarization of the concept itself. On the one hand emotivity and magic as an 

authenticating force, on the other the highly context-based and rational interpretation of the 

term. I have also listed a multitude of different terms used in the literature related to 

authenticity, including fictitious terms made to fill in gaps in the existing confusion of ideas. 

 

This dichotomy indicates an irreversible split in the concept of authenticity. A split that needs 

further research to be fully understood. 



 4

 

 

 
1 Innledning 
 

1.1  Bakgrunn 
 
 Bruken av autentisitetsbegrepet i moderne arkivteori kan sies å fjerne seg fra 

tilknytningen begrepet har til det fysiske objektet alt etter som det fysiske objektet er i ferd 

med å forsvinne som bærer av dokumentets innhold. Basert på en slik hypotese ønsker jeg å 

vite hvilke elementer av autentisitet som forsvinner ved digitaliseringen av tekstdokumenter; 

de elementer som i liten grad blir med over i det digitale. Det analoge tekstdokumentet er 

både form og innhold: Form som avbildning og objekt samt innhold som intensjon og 

budskap. Da vil det trengs en analyse og sammenligning av autentisitetsbegrepet brukt på 

tekstdokumentet som avbildning og objekt.  

 En tanke som oppsto relativt raskt i arbeidet var om det finnes et klart skille mellom 

måten å behandle autentisitetsbegrepet på i arkivvitenskapen i motsetning til i andre 

vitenskaper: Den kontekstuelle bevisverdien som skal stadfeste om en handling har funnet 

sted og at dokumentet er hva det gir seg ut for å være. Dette ståsted ser umiddelbart ut til å 

være i motsetning til semiologers og kulturhistorikeres vekting av autentisiteten som aura, 

magi og kult. En annen dikotomi, særlig brukt av kulturhistorikere, uttrykkes i en motsetning 

mellom den historiske måten, som har med opphav å gjøre, og den identitetsmessige, som har 

med innhold. Gjennom lesningen av litteraturen danner det seg et komplekst bilde, der 

tolkninger og bruk av begrepet sammenveves i stor grad, og danner med det et utgangspunkt 

for å besvare spørsmålene. Likevel – det finnes motsetninger i bruken av autentisitetsbegrepet 

og i den praksis som blir resultat av denne begrepsteorien som er verdt å se nærmere på. 

 

1.2  Hensikt og spørsmålsstillinger 
 
 Ved å undersøke autentisitetsbegrepet i en bredere kontekst enn slik det tradisjonelt 

har blitt behandlet i arkivvitenskapen, vil jeg undersøke i hvilken grad faglitteraturen gir svar 

på følgende spørsmål: 

• Hva går vi glipp av når vi om en stund mangler det fysiske tekstdokument som taktilt 

og sansbart objekt, og hvilke konsekvenser får det? 
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• Kan arkivvitenskapen oppnå større innsikt i autentisitetsbegrepet gjennom andre 

fagområders digitale formidling og digitale opplevelse?  

 Jeg har valgt arkivmediene fotografi og tekstdokument for via dem å vise 

motsetningene innen arkivene og mellom arkivmediene i forhold til hovedtemaet. Bruken av 

fotografi spesielt er for å vise kultverdien ved et arkivmedium samt det problematiske ved å 

behandle ulike arkivmedier ulikt med hensyn til autentisitet. 

 Heller enn å avslå fotografiet som arkivmedium på grunn av dets egenskaper og 

særegenheter, burde det være i arkivvitenskapens interesse å nærme seg dette mediet på dets 

egne premisser, ikke minst på grunn av den utfordringen som tekstdokumenter har i 

digitaliseringens tidsalder. Dessuten er svært mange av de objektene/fotografiene som et arkiv 

skal ivareta, nettopp av kategorien det bevisst skapte objektet, og som dermed kommer inn 

under et bredere autentisitetsbegrep, inkludert i kunstteori og objektteori.  

 Samtidig er et av kjennetegnene på elektroniske dokumenter at ulike medier smelter 

sammen, det vil si at det skillet mellom mediene som jeg tar utgangspunkt i, er et historisk 

skille, som også må ses i historisk sammenheng. 

 

1.3  Avgrensning 
 
 Dette utvalget har arkivet og dets innhold som utgangspunkt - ellers finnes det flere 

områder der autentisiteten er et sentralt teoretisk begrep, som kunst, arkitektur, musikk, film.  

Oppgaven skal ikke søke å beskrive hele autentisitetskonseptet, men behandle konseptet 

begrenset til forholdet mellom digitale og analoge arkivmedier, nærmere bestemt fotografi og 

tekstdokumenter.  

 
 

1.4  Metode og kildemateriale 
 
 Jeg tar utgangspunkt i en tekstanalytisk tilnærming der jeg prøver å samle essensen i 

alternative teorier for autentisitet. Jeg vil videre bruke eksempler på andre mediers autentisitet 

som problematiserer og belyser selve begrepet og som vil være relevant 

sammenligningsgrunnlag for tekstdokumenter i en arkivvitenskapelig kontekst. Videre finnes 

det i de nevnte teorier alltid et idémessig og et filosofisk rammeverk, basert på konseptet 

autentisitet, som oppgaven vil besvares gjennom. 
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Jeg har sett nærmere på et representativt utvalg av litteratur om temaet. Utvalget av litteratur 

baserer seg på at forfatterne behandler autentisiteten ut fra følgende utgangspunkt: 

• Autentisitetsbegrepet som overordnet idé 

• Signatur og håndskrift 

• Historisk 

• Semiologisk – vitenskapen om tegn, ord, symboler i menneskelig kommunikasjon 

• Kulturteoretisk 

• Fototeoretisk 

• Bevisverdien kontra den sansbare verdien 

• Digitalisering og binær representasjon 

 

 Jeg gjør spesielt oppmerksom på bruken av spørsmålsstillinger i teksten for å peke på 

mulige utvidelser av problemområdet, uten at det faller inn under oppgavens ramme å besvare 

dem. 

 
 

1.5. Forskning og teori 

 

 Oppgaven tar først og fremst utgangspunkt i vitenskapelig diskurs omkring arkiv, 

fotografi, museologi, antropologi og informasjonsvitenskap. Med disse fagområdene som 

ramme, vil jeg peke på litteraturens bruk av tverrvitenskapelige teorimodeller for å belyse 

oppgavens hovedmotiv. Disse er i hovedsak hentet fra filosofi (fenomenologi og postmoderne 

tekning) og idéhistorie.  

 Arkivteoretisk forskning rundt autentisitet har hatt utgangspunkt i hvordan man skal 

opprettholde bevisautentisiteten rundt digitale dokumenter, for eksempel InterPARES-

prosjektet og teoretikere som Cox, Duranti og MacNeil. Jeg har ønsket å utvide rammen for 

autentisitetsforskningen ut over bevisautentisitet, og har dermed i første rekke konsentrert 

oppgaven rundt ovennevnte fagområder. 

 

1.6 Begrepsdefinisjoner 

 

 Et problem som oppstår når man skal behandle autentisitetsbegrepet ut fra ulike 

forskningsområder er at det ikke er utviklet et felles begrepsapparat som kan bidra til 
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forståelse mellom disiplinene. En tverrvitenskapelig sektor som arkivvitenskapen vil i tillegg 

ha en begrepsverden i stadig utvikling, påvirket av den vitenskapelige omverden. I løpet av 

arbeidet med oppgaven er det fremkommet ulike definisjoner på autentisitet og ulike 

sammenhenger begrepet brukes i. I tillegg har jeg konstruert begreper som ikke finnes i 

litteraturen men som skal dekke overlappende begrepsforståelse. Jeg velger å ta med 

begrepslisten i innledningen, da den ikke utgjør et direkte svar på oppgaven. Denne samlingen 

av begreper vil være et nyttig supplement til lesing av oppgaven, da den kan illustrere 

arkivvitenskapens utfordringer med hensyn til begrepsbruk. 

 

Autentisitet i forhold til personer og idé: 

• Den autentiske følelse – Følelsen av å være oppriktig mot seg selv 

• Autentisitetsverdi – Oppriktig, vesentlig, naturlig, original, ekte 

• Historisk autentisitet – Har med opphav å gjøre 

• Identitetsmessig autentisitet – Har med innhold å gjøre 

Autentisitet i forhold til objekter: 

• Objektsautentisitet – objekter er ekte og originale, de er hva de gir seg ut for å være 

• Kontekstautentisitet (forfatterens konstruksjon) – Den nødvendige tilstedeværelsen av 

kontekstdata for å kunne fastslå autentisitet, for eksempel ved digitale dokumenter. 

• Autentisitetskonsept (forfatterens konstruksjon) – Den samlede idé- og begrepsverden 

rundt autentisitetsbegrepet. 

Spesialuttrykk: 

• Visuell og prosessuell autentisitet – Uttrykk fra informasjonsvitenskap (Skouvig) 

• Relativ autentisitet – Uttrykk fra arkivvitenskap (Bearman og Trant) 

• Digital autentisitet – Autentisitet rundt digitale dokumenter 

• Dokumentautentisitet – Arkivvitenskapens offisielle definisjon av dokumenters 

autentisitet, eks. ISO 15489 

• Lovmessig, historisk og diplomatisk autentisitet - Hovedtyper i diplomatisk 

sammenheng (Bartlett) 

• Instrumentell autentisitet (forfatterens konstruksjon) – Et autentisitetsbegrep uten 

tolkning og persepsjonsfaktorer 

• Representativ autentisitet (forfatterens konstruksjon) – Der en analog og digital 

formidling virker sammen i en total opplevelse 

• Utstillingsautentisitet – (Benjamin) 
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• Innholdsautentisitet (forfatterens konstruksjon) – For å belyse Roland Barthes´ 

tenkning rundt fotografiets autentisitet. 

 

 

2 Hoveddel 
 

2.1 Autentisitet 
 

2.1.1 Autentisitetens historie – samfunn og idé 
 
 
 Autentisitetens utgangspunkt var i følge antropologen Charles Lindholm en 

konsekvens av føydalsystemets fall i løpet av 1600- og 1700-tallet. Oppløsningen av den 

stabile samfunnsorden, tross dens undertrykkelse og klasseinndeling, opplevdes som 

fremmedgjørende. Denne samfunnsomveltningen fikk som resultat en masseinnflytting fra 

rurale til urbane bosetninger og dermed en overgang til ”å leve med fremmede rundt seg”, en 

vanlig definisjon av tidlig modernitet.1 

 I en slik oppløsning av tradisjonelle hierarkier og roller ble enkeltmenneskets 

pålitelighet og integritet av største viktighet. Den postreformatoriske protestantiske kirke 

hevdet også et individuelt ansvar for egen frelse. Protestantismens økte fokus på det nye 

testamente og evangelienes versjoner av Jesu lære, spesielt kjærlighetsbudet, fikk en 

intellektuell oppfølging gjennom Immanuel Kants pliktetikk og moralske imperativ om at ens 

beveggrunner til handling måtte springe ut fra en følelsesmessig ekthet: Der det tidligere var 

tilstrekkelig å handle godt, stilte den nye tid krav på en indre oppriktighet, som en dyd. En 

annen effekt Luthers lære hadde, var et fokus fra katolisismens ytre staffasje til en nedstrippet 

kirkelig apparisasjon, som skulle vise både religionen og menneskene ”som de virkelig var”. 

Dette ytre uttrykket for en indre idé kunne danne grunnlag for hykleri og for mye fokus på 

ytre fromhet på bekostning av indre oppriktighet og ekthet.2 

Også den vitenskapelige revolusjonen, nedfelt i Descartes vitenskapssyn, ønsket å fri 

seg fra tidligere maksimer og regler for dermed å kunne gjenoppdage det autentiske selvet via 

skepsis, kontemplasjon og frigjøring. En slik gjenoppdagelse av selvet var en forutsetning for 

en lignende gjenoppdagelse av den ytre verden via vitenskapen. Vitenskapsrevolusjonen var 

                                                 
1 Lindholm 2008, s.3 
2 Ibid, s. 4 
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også en av forutsetningene for den økte handels- og oppdagelsestrafikken som gjenoppdaget 

det rene og autentiske ved primitive samfunn, uttrykt blant annet gjennom Jean-Jacques 

Rousseaus omtolkning av Thomas Hobbes’ naturtilstand til noe positivt: Den edle ville som et 

autentisk forbilde for det moderne mennesket. Denne oppfattelsen av naturmenneskets edle og 

ekte egenskaper kom til å ha stor betydning for den senere romantiske forestillingen om 

autentisiteten.3 

Innsikten om eksistensen av det menneskelige og moralske selvet var en forutsetning 

for ideen om at mennesket er fritt og selvstendig, en tanke som var sentral for 

opplysningstiden. Autentisitetstanken var dermed en naturlig oppfølging av tanken om å være 

oppriktig mot seg selv.4 

Dette fikk store konsekvenser, spesielt fordi utviklingen ga det enkelte menneske 

frihet og handlingsrom til å referere til sitt personlige moralske imperativ og i større grad se 

bort fra tillærte og sosiale konvensjoner: Den ”autentiske følelse” ble også basis for å knytte 

mennesker sammen med sosiale bånd, og ga dermed legitimitet for å skape fellesskap ut fra 

svært forskjellige utgangspunkt.5 

Lindholm holder frem Rousseau som en slags ”oppfinner av det moderne 

autentisitetsbegrepet”, der han viser ideen om at det autentiske naturlige selvet blir direkte 

undertrykket av kulturelle og sosiale konvensjoner. Denne radikale troen på det egentlige, 

ekte og autentiske har også hatt innflytelse på radikale politiske bevegelser av ulike 

avskygninger.6  

 

2.1.2 Autentisitetens historie - objektet 
 

I middelalderen ble fortidens kultobjekter som eks. totemer erstattet med relikvier fra 

avdøde helgener. Disse ble i stor grad personaliserte, i motsetning til totemenes kollektive 

funksjon. Personaliseringen innebar at den aktuelle helgenens personlighet og karisma var en 

viktig del av den hellige kraften som ble overført til ettertiden.7 Walter Benjamin fremholder 

ideen om at hvert kunstverk innehar en unik ”aura”, forutsatt kunstverkets singulære 

opprinnelse. Denne oppfattelsen vil kunne overføres også til det analoge skriftdokument, men 

med den reservasjonen som ligger i Benjamins problematisering av reproduksjonen. 

                                                 
3 Lindholm 2008, s.5 
4 Ibid, s. 6 
5 Ibid, s. 7 
6 Ibid, s. 8 
7 Ibid, s. 14 
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Opprinnelsen til oppfattelsen av kunstverkets aura ligger i det kultiske forhold naturfolk har til 

enkelte objekter med en hellig status.8 

Historien om jarlen av Varenne viser tilsynelatende middelalderens tro på objektets 

magiske element. Jarlen brukte etter sigende et rustent sverd som symbolsk bevis på og 

garanti for sin egen sak i retten. Clanchy viser til at det uansett ikke ville være tilstrekkelig å 

kun vise til symboler i engelsk middelalderjus. Edvard den 1.s jurister ville ha krevd mer 

håndfaste bevis og garantier enn legenden vil ha det til.9 

Likevel viser historien og lignende historier den betydningen objekter med påstått 

autentisitet hadde, til og med inn i så konkrete sammenhenger som de juridiske. Objektenes 

symbolske verdi ble etter hvert materialisert og stilisert gjennom seglet; det autentiserende 

autoritetsuttrykket skrevne dokumenter fikk. Det var også praktiske årsaker til denne 

overgangen, da standardiseringen var en nødvendig forutsetning for utbredelse av skriften 

som kommunikasjonsmedium.10 

 

2.1.3 Autentisitetens grunnprinsipper – ideologi 
 
 

Som Lindholm beskriver autentisitet kan den i prinsippet finnes i nesten alt det vi 

mennesker kan oppleve, både internt og eksternt. Et grunnleggende begrepssett for 

autentisitetsverdier innbefatter termene oppriktig, vesentlig, naturlig, original og ekte.11 

”Autentiske personer og objekter er ekte og originale, de er hva de gir seg ut for å være”.12 

Autentisitetsbegrepet er behandlet på til dels svært ulik, til og med motstridende måter 

ut fra ulike ideologiske utgangspunkt. Tre hovedretninger kan nevnes: Modernismens tro på et 

tydelig objektivt utgangspunkt for autentisitet. Konstruktivismens vekt på at den sosiale og 

personlige forutsetning gjør autentisiteten subjektiv og relativ. Til slutt postmodernismens 

utgangspunkt at forskning omkring autentisiteten er irrelevant fordi den uansett ikke oppleves 

som relevant av mottakerne. Postmodernismen stiller i det hele tatt spørsmål om det finnes en 

objektiv virkelighet. Ut fra en slik manglende intersubjektiv enighet hevder Reisinger og 

Steiner at objektsautentisiteten mangler den stabilitet som er en forutsetning for at begrepet 

                                                 
8 Lindholm 2008, s. 13 
9 Clanchy 1993, s. 36 
10 Ibid, s. 37 
11 Lindholm 2008, s. 1 
12 Ibid, s. 2 
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skal kunne kalles et konsept. Begrepet burde derfor erstattes med mer nøyaktige undertermer 

som ekte, reell, faktisk og sann.13 

Objektsautentisiteten som idé er mindre spiselig akademisk etter modernismens fall 

som dominerende ideologi. Dette kan indikere to viktige endringer for autentisitetsbegrepet 

brukt på dokumenter: 

1. At objektsautentisiteten per se har mistet sin akademiske mening og dermed at 

postmoderne tankegods omkring dette spørsmålet har blitt dominerende. 

2. At dokumenters kontekstuelle bevisverdi helt har overtatt for den tradisjonelle 

objektsautentisiteten. 

 

2.1.4 Postmoderne innflytelse 
 

Den postmoderne oppfatningen har i turismevitenskap og antropologi den konsekvens 

at mottakere (turister) ikke bryr seg videre om objektene eller sammenhengene er autentiske 

eller ikke.14 Analogt med dokumenters mottakere/brukere ser man her at begrepene og 

profesjonene skiller lag semantisk. Den postmoderne implikasjon på arkivvitenskapen handler 

først og fremst om et svar på overgangen fra utelukkende fysiske medier og dermed arkivenes 

stedbundethet og fysiske lagring. 

Slik ser man at det postmoderne har hatt innflytelse på hvilken tillit varetektsstrategien 

har, men at brukeres oppfatning av hvorvidt autentisiteten er viktig, ikke har endret seg. 

Arkivteorien har tilpasset begrepet til en omskiftelig verden, og dermed kan lenken til den 

opprinnelige begrepsstammen være brutt; det gjenstår bare et språklig rudiment som forbinder 

analoge dokumenters objektsautentisitet med digitale dokumenters kontekstautentisitet. 

 

2.1.5 Teorier om autentisitet 
 

En mulig måte å unngå denne tilsynelatende uunngåelige splittingen av 

autentisitetsbegrepet tilbake til et paradigmatisk konsept etter Thomas Kuhns definisjoner, 

ligger i Martin Heideggers fenomenologiske perspektiv. Fenomenologien gjør at Heidegger 

ikke er opptatt av objekters autentisitet, siden de uansett fremstår som de er.15 

                                                 
13 Reisinger og Steiner 2005, s.66 
14 Reisinger og Steiner 2005, s.72 
15 Ibid, s. 76 
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Persepsjon og opplevelse av autentisitet er i følge fenomenologien ikke metafysisk. 

Det som er kan både vise og skjule seg for oss. Et relevant eksempel er at man leser 

informasjon som i et øyeblikk kan virke uforståelig, i neste øyeblikk fremstår det klart for oss. 

Det uforståelige dokumentet er fortsatt der, men forståelsen er ikke åpenbar.16  

Heidegger bruker et gresk ord for sannhet (Aletheia) for å vise det som ikke er holdt tilbake.17 

Ut fra dette kan man utlegge at det som viser seg er autentisk, noe som kan virke som en 

motsigelse. Likevel, et sentralt poeng i fenomenologien er å omfavne alle opplevelser og 

prøve å se fenomenene som de er, i motsetning til å komme fenomener i møte med en 

blokkerende mengde for-dommer (i hermeneutisk forstand). Max Weber tok i sin 

sosialvitenskapelige skildring av byråkratiet utgangspunkt i det idealtypiske ved sosiale 

fenomener. Dette innebar at en analyse av byråkrati som sosialt fenomen nødvendiggjorde 

bruken av ikke-personlige størrelser; idealtyper.18 Bruken av slike idealtyper i teoretiseringer 

av kjente fenomen er også noe vi kjenner igjen fra Platon, som i sin idélære brukte 

allmennbegreper for å skille ideene fra en sansbar verden. Max Webers rasjonalisering av det 

personlige har ledet til oppfattelser om en normativ forutsetning: At den byråkratiske 

modellen avhenger av at mennesker blir normerte inn i roller som nødvendigvis må 

undertrykke individets særskilte egenskaper. 

Slike teorimodeller har ført til oppfattelsen av at moderniteten bringer med seg krav 

om et ekstremt de-individualisert samfunn. De politiske utslagene denne oppfattelsen har ført 

til har uten unntak resultert i undertrykkende regimer som ettertiden har fordømt. En kan 

undre på om disse regimenes utbredelse i det 20. århundre har vært et viktig premiss for det 

store fokus på jeget og individualisme som har preget den vestlige verden siden slutten av 

1900-tallet. 

 

2.1.6 Opplevelse av autentisitet 
 

Argumenter om at autentisiteten har oppstått under spesifikke historiske 

omstendigheter (eks Lindholm, se s. 7) vil kunne indikere at autentisiteten ikke er intuitiv. 

For å undersøke dette nærmere har forskere fra University of Toledo undersøkt 

overgangen fra 1800-tallets isolerte objektssyn basert på naturvitenskapelige fakta 

(”objektbasert epistemologi”) til 1900-tallets inkludering av omkringliggende kulturelle 

                                                 
16 Reisinger og Steiner 2005, s. 77 
17 Ibid, s.78 
18 Store Norske Leksikon http://www.snl.no/Max_Weber/sosiolog 
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aspekter, inkludert besøkendes forforståelse (”objektbasert diskurs”). Basert på denne 

overgangen tar forskerne utgangspunkt i en hypotese om at barn og voksne opplever skillet 

mellom naturlige og kunstige verdener forskjellig. Tre aspekter ved autentisitetskonseptet er 

spesielt aktuelle her; realismen, originaliteten og den ærefryktfremkallende egenskapen hos 

objekter.19 

Naturvitenskapens sterke grep om tradisjonell museumsvirksomhet ble svekket i 

begynnelsen av det 20. århundre, som følge både av at museenes sterke stilling som 

forskningssentra i større grad ble overtatt av universitetene samt av at samfunnsvitenskapene 

fikk sterkere innflytelse. I tillegg var kommunikasjonen mellom kurator og besøker enveis, 

der vitenskapens ”objektive” fremstilling ble presentert i forenklet form slik at besøkende 

kunne ha muligheten til å forstå komplekse vitenskapelige sammenhenger. En slik praksis ble 

etter hvert endret i retning av en diskursbasert utstillingspraksis, der mennesker, objekter og 

kulturer blandes, med dialog og utvikling som mål.20  

Hypotesen om barns spesielle forutsetninger som kulturkonsumenter har bakgrunn i en 

antakelse om at barn ikke primært er interessert i klassifisering, men ønsker å forklare og 

spørre om hvorfor ting er som de er.21 Da blir det neste naturlige spørsmål om barn oppfatter 

at det eksisterer en uuttalt forskjell mellom original og kopi. Spesielt det Skouvig kaller 

”prosessuell autentisitet” (se s. 21); at man via å oppleve en tilsvarende prosess eller situasjon 

oppnår en forståelse av hvordan den originale prosessen/situasjonen forløp. Turismen, og 

spesielt kulturturismen, er kanskje det tydeligste eksemplet på en slik form for autentisitet, der 

turistene går villig inn i en hyperrealistisk situasjon med håpet om å få forkortet avstanden fra 

den historiske hendelse til dagens tablåerstatning. Voksne vil gå inn i slike tablåer med en klar 

oppfattelse av at dette er et falsum og en lek, en slags kontrakt mellom tilbyder og mottaker.22 

Forfatterne beskriver det ærefryktfremkallende ved objekter ved at de påkaller estetisk 

sans, følelser, intellektuell nysgjerrighet og beundring for andres verk. En slik opplevelse er 

riktignok en illusjon, og kan dermed klassifiseres som et falsum. Likevel kan opplevelsen av 

autentisitet være så nær en sann opplevelse det er mulig å komme nettopp fordi den fremkaller 

essensen av det originale. Noen forskere forklarer denne prosessen med begrepet ”smitte”, det 

vil si at kontakt mellom kilde og mål (autentisk objekt og mottaker), resulterer i en overføring 

                                                 
19 Evans et. al. 2002, s. 56 
20 Ibid, s. 58  
21 Ibid, s. 60 
22 Ibid, s. 63 
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av essens. Et interessant moment i forfatternes argumentasjon er at de i prinsippet mener at 

mediert (les: reprodusert) kontakt også kan overføre denne ”smitten”23 

Selv om man skulle tro at opplevelsen av magisk overføring av egenskaper via 

objekter faller lettere for barn, viser studier at voksne aldri mister enkelte barnlige illusjoner, 

eller aldri ønsker å miste dem. Hvilke omgivelser objektene oppleves i, har også betydning for 

graden av autentisitetsopplevelse.24 Man kan tenke seg at opplevelsen av kongelige 1600-talls 

dokumenter forsterkes når arkivdepotbygningen er et barokkslott som til og med har huset 

noen av dokumentene opprinnelig. En slik kontekst er det ikke mulig å gjenskape digitalt, og 

dermed kan ikke medierte dokumenter på denne måten konkurrere i autentisitetsopplevelse 

med det analoge. 

Det blir stilt spørsmål ved om økt bruk av mediering eller kopier i utstillinger vil ha 

konsekvenser for barns evner til realitetsopplevelse. Barn lærer seg gradvis å gjenkjenne 

autentiske objekter gjennom å bli eksponert for dem, ofte i museer.25 Gjennom den etter hvert 

totale medieringen analoge dokumenter gjennomgår i starten av det 21. århundre, vil dette 

også kunne ha konsekvenser for opplevelsen av skrift og dokumenter? Og, ikke minst; når 

dokumenter opphører å være fysiske objekter, hvilke konsekvenser får denne frigjøringen fra 

den fysiske verden for hvordan barn, og etter hvert alle mennesker oppfatter forholdet mellom 

kropp og kommunikasjon? 

 

2.1.7 Metoder for å fastslå autentisitet – diplomatikk for tekstdokumenter og fotografi 
 
 

Som en vesentlig basis for humanistisk vitenskap ligger behovet for å tolke primære 

og sekundære kilder. Vurderingen av kildenes autentisitet vil i denne sammenhengen være 

helt sentral. Når man står ovenfor representasjoner av originalkilder, i form av for eksempel 

fotografier, utvider metodene for å fastsette autentisitet seg fra fysiske spor til også å omfatte 

hvilke metoder som er anvendte for representasjonen. Disse ulike formene for 

representasjoner har ført til en utvidelse av autentisitetsbegrepet, av Bearman og Trant kalt 

relativ autentisitet. Spesielt har dette blitt aktuelt for å utvikle metoder for å stadfeste digital 

autentisitet.26 Teorier om representasjoners relative autentisitet har vært utgangspunkt for det 

                                                 
23 Evans et. al. 2002, s. 72 
24 Ibid, s. 73 
25 Ibid, s. 75 
26 Bearman og Trant 1998, s.2 
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felles begrepssettet omkring dokumentautentisitet som blant annet er nedfelt i ISO-standard 

15489: ”An authentic record is one that can be proven  

a) to be what it purports to be, 

b) to have been created or sent by the person purported to have created or sent it, and 

c) to have been created or sent at the time purported”27 
Det 17. århundres viktigste endring i både arkivteorien og historiefaget; diplomatikken, 

viste en overgang fra å støtte seg på ytre bevis (segl, vitneprov) til at selve dokumentenes 

fysiske form ble en del av bevisvurderingen, sammen med det innholdsmessige.28  

Bruken av diplomatiske prinsipper er også en del av en mer inkluderende diskurs 

omkring fotografiets plass i arkivene. Joan Schwarz har gitt et vesentlig bidrag til denne 

diskursen ved å søke å tilnærme fototeori fra ulike utgangspunkt med arkivteorien.29 

Resultatet av denne tilnærmingen sees for eksempel i den arkivlitteraturen som spesielt 

omhandler fotografiet. Fotografiets status etter postmodernismen viser alltid et relativt, 

betinget og ikke-autoritært medium. Egenskaper som etter hvert også begynner å få 

konsekvenser for hvordan fotografiet behandles i arkivkontekst.30 

Når det gjelder beskrivelse av det fotografiske medium har det også her eksistert 

grunnleggende skiller mellom fagområdene. Institusjoner som tradisjonelt har ivaretatt 

fotosamlinger har hatt en akademisk tilnærming til fotografiets beskrivelse og autentisitet som 

skiller seg fra arkivvitenskapen. Nettopp forhold til beskrivelse og autentisitet er sentrale 

faktorer om man praktisk og teoretisk ønsker en tettere tilnærming mellom det tekstlige og det 

ikke-tekstlige dokumentet. En slik tilnærming er beskrevet av Nancy Bartlett som anvending 

av diplomatiske metoder for fotomediet.  

 Der er i følge Bartlett behov for at arkivarer lærer seg en ”mer nyansert metodologi for 

å analysere og beskrive det fotografiske medium”, mye på grunn av en akkumulert ignorering 

av foto som arkivmateriale.31 Diplomatikken gir arkivarer muligheter til å fastslå blant annet 

autentisitet via interne og eksterne elementer. 

 Luciana Duranti fastslår tre hovedtyper autentisitet i en diplomatisk kontekst:  

1. Lovmessig autentisitet baserer seg på at en offisiell autoritet fastslår ekthet.  

2. Historisk autentisitet refererer til hendelser som faktisk har funnet sted.  

3. Diplomatisk autentisitet vil si at dokumentene refererer til seg selv gjennom arkivskapernes 

regler for hvordan dokumenter skapes. En måte å definere autentisitet på som ikke 
                                                 
27 ISO 15489 
28 MacNeil 2000, s.22 
29 Schlak 2008, s. 92 
30 Ibid, s. 93 
31 Bartlett 1996, s. 487 
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utelukkende baserer seg på de tradisjonelle elementene autoritet og sannhet, vil i følge Bartlett 

kunne passe som kriterium for ikke-taktile og reproduktive medier som fotografi.32 Den 

medfølgende konsekvens av en slik teori er at så lenge kriteriene i punkt 3. er oppfylte, vil 

også digitale og virtuelle dokumenter kunne dekkes av autentisitetsbegrepet, og en gammel 

teori har dermed fått betydning for løsningen av et nytt problem. 

 Fotografiets autentisitet består også av eksterne og interne elementer som sammen 

viser det alltid kontekstuelle aspektet ved diplomatisk autentisitet. Eksterne elementer har 

endret seg fra den fysiske apparisasjon ved analoge fotomedier til metadata, vannmerker og 

de algoritmer som gjør det digitale fotografi synlig og mulig.33 De interne elementer ved et 

fotografi, derimot, er som Bartlett påpeker, lite analysert i en diplomatisk og arkivteoretisk 

forstand. De eksterne og spesielt interne karakteristika ved fotografiet blir behandlet 

grundigere ut fra foto- og kunstteori senere i kapittel 2.4.  

 Arkivarer vet sannsynligvis tradisjonelt for lite om fotografiets egenart. 

Nydiplomatikken åpner for en mer kontekstuell tilnærming til autentisitet som kan avhjelpe 

denne kunnskapsmangelen. Bartlett etterlyser et vokabular for arkivenes bruk og 

implementering av det fotografiske medium: En deskriptiv thesaurus som skal dekke 

”funksjoner, prosesser og presentasjonsformater for skapelse, endring og overføring”.34 En 

konsekvens man kan lese ut av Bartletts artikkel er dermed at det ”stumme” fotografiet har 

oppnådd å ”snakke for seg selv” 35 gjennom digitaliseringens beskrivelsesbehov. Gitt de 

diplomatiske premissene for beskrivelse vil ikke-tekstlige medier kunne tilfredsstille 

Schellenbergs primær- og sekundærverdier for records. Sett ut fra et fototeoretisk synspunkt 

kan denne optimismen virke naiv. Alle de aspekter, valg og personlige for-dommer som ligger 

bak det å ta et bilde kan settes opp mot forestillingen om det objektive fotografiet som record. 

Selv om metodologien i diplomatikken, som den ble utviklet av Jean Mabillon, brukte 

både fysiske bevis som skriftanalyse og analyse av blekk og papir/pergament, ser det ut til at 

den intellektuelle analysen; tekstkritikken, fikk mest innflytelse i ettertiden.36 Det kan dermed 

se ut til at diplomatikken ikke har vært veldig opptatt av objektsautentisitet, og at 

dekontekstualiseringen og universaliseringen var det virkelig radikale ved diplomatikken. 

 

 

                                                 
32 Bartlett 1996, s. 489 
33 Ibid, s. 490 
34 Ibid, s. 492 
35 Ibid, s. 493 
36 MacNeil 2000, s.21 
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2.2 Arkivteori 
 

2.2.1 Arkiver og ny virkelighet 

 

 Den postmoderne teoretiske innflytelsen nevnt i kapittel 2.1.3 har naturlig nok også 

hatt konsekvenser for arkivvitenskapen. 

Relativistisk tilnærming til arkivvitenskapen er uttrykt blant annet gjennom Michel 

Foucaults ”Archaeology of Knowledge” og Jacques Derridas ”Archive fever”. Forståelsen vi 

mener å inneha gjennom inntrykkene livet gir oss, er i følge postmoderne tenkning alltid 

filtrert gjennom egen forforståelse og egne meninger. Dermed vil den autoritative tolkning av 

tekstlig budskap og, om man vil være konsekvent, det autoritative dokument, støte på 

prinsipielle problemer.37 

Som Sarah Tyacke påpeker, er ikke postmoderne tankegods umiddelbart egnet til å 

tilpasses en praktisk arkivhverdag. Denne relativismen kan til og med ansees som direkte 

subversiv i forhold til de normative prinsipper som tradisjonell arkivteori baseres på. Likevel; 

åpenheten mot postmoderne tilnærming kan vise et sunnhetstegn for en ung vitenskap. En 

nyttig påpeking er uansett at arkivteoretiske prinsipper har endret seg gjennom tidene og 

dermed har endret hvordan vi har valgt ut informasjon for senere generasjoner.38 

Den interesse som arkivvitenskapen har vist for postmoderne tanker må ikke underslå 

det faktum at postmoderne filosofi på ingen måte er ukontroversiell. Den har fått kritikk for å 

bruke blomstrende nyord og betegnelser som kan stå i motsetning til den stringente og logiske 

filosofitradisjon. 

”Arkivet ivaretar unike records som ikke kan finnes noe annet sted” Dokumenters 

autentisitet i arkivsammenheng kan heller ikke ses på som en utelukkende singulær kvalitet. 

Dokumenter i arkiver er alltid del av en større eller mindre helhet, som for eksempel en 

arkivserie. Dette gjør at isolerte enkeltdokumenter alltid vil mangle en arkivfaglig 

kontekstdimensjon, og autentisiteten blir, med Derridas ord, ”utsatt”.39 

Selv om det originale dokumentet ikke nødvendigvis må være til stede for å fastslå 

autentisitet, kan man argumentere med at det trengs for å oppleve originalitetens ”aura”. Anne 
                                                 
37 Tyacke 2001, s.17 
38 Ibid, s.18 
39 Neef et. al. 2006, s. 29 
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Franks dagbøker ble, for å beskytte originalen, laget i to faksimiler, komplett med rustflekker 

på metallbeslagene og ikke til å skille fra opprinnelsen. En bihensikt med produksjonen av 

disse faksimilene var å gjenskape originalens aura.40 I beskrivelsen av Anne Frank-museet i 

Amsterdam gir Sonja Neef en definisjon av den autentisiteten som trekker så mange 

mennesker til det huset hvor Anne Frank levde, skrev og ble fanget; som preget av 

forfalskningens dialektikk. I motsetningen mellom de utallige kopier av teksten som er gitt ut 

og det utstilte originaleksemplaret, ligger en bevissthet om en materialitet som får oss til å 

høre stemmen til den avdøde selv. Det paradoksale er at eksemplaret er den før nevnte 

faksimilen, som likevel fremkaller den autentiske magi, nettopp ved hjelp av materielle og 

teatrale virkemidler i utstillingssammenhengen.41 

Den historiske autentisiteten, som er beskrevet her, nevner Neef alltid har et av to 

utspring. For det første Derridas begrep arkivisering (archivization), som indikerer at arkivene 

gjennom sine valg produserer innhold parallelt med å ivareta innholdet. I Ketelaars utvidelse 

av begrepet blir arkiviseringen ”det ubevisste eller bevisste valg basert på sosial og kulturell 

kontekst, som ligger bak hva som er arkivverdig eller ikke” Det andre utspring for 

autentisiteten er musealiseringen (musealization), som ser objektet som en hendelse som 

trenger å gjenfortelles. Neef prøver å vise at et autentisitetsbegrep basert på originalitetens 

overordnede funksjon alene, kan være skadelig for helhetsforståelsen av begrepet.42 I Neefs 

skille mellom arkivisering og musealisering kan det også ligge en forklaring på hvor 

fotografiet kan finne sin plass i arkivet. Det grunnleggende fortellende – og gjenfortellende - i 

fotografiets egenart gjør at det, på tross av dets mangel på tekst, spiller en viktig rolle i 

visualiseringen av den historiske autentisiteten. Fotografiet kan dermed sies å forsterke det 

musealiserende aspektet ved autentisitetsbegrepet og hjelper dermed det beslektede 

tekstdokumentet til å levendegjøres og finne sin rolle i rommet mellom fortid og nåtid. 

Det problematiske ved det digitale arkivet er at det med sitt innhold av ”pikselerte 

serier av reproduksjoner” aldri nærmer seg det autentiske formålet med arkivet. For eksempel 

vil den ønskede effekten av arkivinstitusjonenes samlinger i betydningen av nasjonal identitet 

mer eller mindre miste dette autentiske elementet når bildene mister sin nasjonale fysiske 

tilknytning, sin ”tyskhet”, gjennom digitalisering og digital spredning. Likevel sikrer 

digitaliseringen minnets spredning og lagring, selv om reproduksjonens effekt er at det 

spesifikke, som forutsetning for minnet, ikke lenger er til stede. Den stadige datastrømmen 

                                                 
40 Neef et. al. 2006, s. 30 
41 Ibid, s. 42 
42 Ibid, s. 43 
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som utgjør det elektroniske arkivet uavhengig av tid og rom, endrer arkivarens rolle fra 

lagring til utveksling.43  

Kulturelle forskjeller mellom nasjonalstater kan også i følge Eric Ketelaar gi et bilde 

på tolkning og persepsjon som gjør det umulig å tenke seg én standardisert arkivverden. 

Språklige og kulturelle ulikheter vil kunne resultere i svært ulike vurderinger og dermed 

prinsipper for behandling av arkiver.44 

 

2.2.2 Arkivaren som tolk 

 

 Den arkivteoretiske pioneren Sir Hilary Jenkinson mente at arkivaren skulle holde seg 

unna forsøk på vurdering av arkiver og arkivmateriale. Arkivarens samlede forforståelse ville 

gi en uønsket tendens i måten arkiver ble behandlet på. Det var arkivskaperens intensjoner 

som skulle være styrende i arkivenes videre livsløp.45 En slik tanke representerte et brudd med 

tradisjonen der arkivaren hadde en rolle som innebar en mer aktiv pleie av arkivdokumenter 

og arkivserier. Tanken om en mest mulig nøytral arkivargjerning vil automatisk bli forbundet 

med skepsis til den subjektive persepsjonen all tolkning innebærer og dermed en skepsis til at 

autentisitet kan være analogt med enhver form for ettertids tolkning og vurdering. Det som 

gjenstår som idealet for arkivteorien blir da en slags ”instrumentell” autentisitet som har 

arkivskapers forretningsprosesser som ledende mantra. Utilitaristisk og ledelsesstyrt records 

management er etter hvert dominerende og fører med seg en praktisk tilnærming som kan 

skygge for teoretisk refleksjon. Det ”instrumentelle” autentisitetsbegrepet vil per definisjon 

avvise tolkning og persepsjon som verdifulle innganger til arkivvurderingen. Man kan dermed 

gå ut fra at det er en sammenheng mellom utilitaristisk records management og et 

instrumentelt autentisitetsbegrep: Kravene til forretningsmessig arkivforvaltning er ikke 

forenlig med for mye av en ”human factor”. Det er ikke rom for, eller ressurser til, tolkning 

når strenge effektivitetskrav styrer virksomheter og dermed virksomheters arkiver.  

 Det ligger også en betydelig faktor av makt og maktmisbruk i arkivarers og arkivers 

innflytelse på autentisitet. Arkivene har alltid kunnet velge og kassere dokumenter uten for 

mye innblanding fra en kritisk offentlighet. Disse utvalgene har nødvendigvis preget vårt 

kollektive minne i ettertiden, men også oppfattelsen av begreper som objektivitet.46 Om man 

                                                 
43 Batchen 2002, s. 183 
44 Tyacke 2001, s. 6 
45 Ibid, s. 4 
46 Dahlgren og Snickars. 2009, s. 69 
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ikke lenger stoler på arkivinstitusjoner som objektive ivaretakere av felles minne, vil det også 

ha implikasjoner for hvordan materialets autentisitet oppfattes. Slik det singulære dokument 

må vurderes om det er hva det gir seg ut for å være, må også den samme vurdering gjelde for 

institusjonen som skal ivareta dokumentene. 

 

2.3 Reproduksjon og original 
 

2.3.1 Digital formidling 
 

Det meste av teorien som omhandler problemet med ekthet og reproduksjon baserer 

seg på den førdigitale verdens mekanisk reproduktive hjelpemidler. Den digitale revolusjonen 

har ført med seg en rekke grunnleggende forandringer, spesielt i samspillet mellom 

interaktivitet, bruker og originator, og mellom original og kopi, noe som til sammen 

rettferdiggjør bruken av ordet paradigmeskifte.47 Informasjonsviteren John Mackenzie Owen 

viser for eksempel til det paradoksale i at vitenskapelig kommunikasjon skal opprettholde sitt 

objektivitetskrav på den flytende digitale informasjonsplattformen. Når man har innhold og 

kontekst som til de grader bryter med formens og teknologiens forutsetninger, kan det gi 

grunnlag for spekulasjoner om det digitale mediet i det hele tatt er egnet for alle typer 

kommunikasjon. Fotografiet mister likeledes autentiske elementer og museumsobjekter 

likedan. Den originale teksten erkjennes ikke som det autentiske dokument i vitenskapelig 

kommunikasjon, men den publiserte teksten. Slik har utgiveren tradisjonelt hatt en sentral 

rolle i ”informasjonskjeden”. Denne rollen er blitt utfordret med digital kommunikasjon;48 

Gjennom muligheten til selvpublisering har forfatterens kontroll over eget verk fått en ny 

aktualitet. Også demokratiseringen som skjer via rimelige og lett tilgjengelige 

publiseringsverktøy forsterker denne tendensen. Gjennom det plastiske, flytende og 

redigerbare ved digitale medier gir det også leseren muligheter til en personlig editering av 

andres tekst som er direkte koblet til det tilgjengelige ved disse mulighetene. Leseren blir 

dermed også bruker og får en kontroll over både form og innhold som tidligere ikke har vært 

mulig.49 

Laura Skouvig stiller i sitt essay ”Troverdighet eller buzzword” spørsmål om den 

digitale formidling har grunnleggende konsekvenser for hvordan vi forstår autentisiteten. 

Skouvig går ut fra en analyse av autentisitetsforståelsen både pre- og postdigitalt. En hypotese 
                                                 
47 Neef et. al. 2006, s. 60 
48 Ibid, s. 61 
49 Ibid, s. 62 
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er at det nettopp er overgangen til digital formidling som har vært den utløsende faktor for en 

nytolkning av autentisitetsbegrepet og dermed også en splitting i hvordan begrepet 

anvendes.50 

Skouvig viser til den norske medieforskeren Sara Brinchs påpekning av de 

konsekvenser arkivdigitaliseringen kan få for kildeforståelsen og kildebruken. En sterkere 

grad av mottakeres medvirkning, som blant annet vises i digitaliseringens muligheter til 

hypertekst, får konsekvenser for det kommunikative ved databasene. De blir dermed ikke bare 

den tradisjonelle enveiskilden vi trekker informasjon fra. Databaser, og dermed kilder, får en 

kommunikativ funksjon.51 I en slik formidlingsverden med en tilsynelatende oppløsning av 

autoritetshierarkiet vil det dannes forutsetninger for endringer i hvordan autentisiteten forstås. 

I den formidlingsvirksomheten som foregår ved museer ser man i stor grad på digital 

formidling som et supplement til tilgangen til det ”ekte” objektet og det ”ekte” miljø. En slik 

tanke fordrer at hver formidlingsform brukes ut fra sine egne forutsetninger. For eksempel vil 

digital formidling kunne fungere spesielt godt som nedlastet virtuell guide til museer og i 

prosjekter der fremtid og utvikling er viktigst.52 Derimot vil en digital formidling av den 

fysiske opplevelsen av temperaturen i en 1800-talls strikkestue være umulig å få til. Gjennom 

å la begge formidlingsformer få virke på sitt beste oppnår en kulturinstitusjon en totalitet i 

formidlingen som hypotetisk ikke ville være mulig med bare en av formene. I tillegg oppnår 

man en grad av forsterkende og refleksiv effekt når opplevelsen av det autentiske, fysiske 

sporer til interesse for den digitale kompletterende formidlingen og omvendt.53 Slik sett 

fremstår museenes idealbruk av analog og digital formidling i en totalitet som et 

tilsynelatende mønstereksempel på hvordan det autentiske og det representativt autentiske 

spiller sammen i fremstillingen av kulturarv. 

Men autentisiteten i en slik formidlingstotalitet blir likevel problematisk i forhold til 

den klassiske referansen til det autentiske objekt. En blanding av analog og digital formidling 

resulterer dermed i en opplevelse som kan oversettes til en mer representativ autentisitet, der 

man villig og med åpne øyne lar seg forføre inn i en totalopplevelse. I denne totalopplevelsen 

inngår det klassisk autentiske elementer sammen med tydelig ”kunstig” formidlingsteknikk 

uten at det oppleves som fremmedgjørende. Dette paradoks blir delvis forklart av Skouvig 

med at publikum opplever den formidling de blir tilbudt som faglig troverdig. De stoler på 

kulturinstitusjonenes autoritet og erstatter objektsautentisiteten med det Skouvig kaller 
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”visuell autentisitet” og ”prosessuell autentisitet”.54 Forklaringen på disse begrep ligger i en 

overføring av autentisitetsbegrepet fra forestillingen om en direkte speiling av fortid i nåtid til 

en utvidelse av begrepet i kontekstuell retning. Hvordan man strikket i strikkestuene er et 

eksempel på den prosessuelle forståelsen av autentisitet som inngår i den nevnte utvidelsen. 

Uten at man har et tilsvarende arkivteoretisk begrep, er det lett å se paralleller mellom 

prosessuell autentisitet i museene og det faktum at i arkivene er alle dokumenter underkastet 

et prosessuelt klassifikasjonsregime. Den prosessuelle, og dermed kontekstuelle, autentisiteten 

fremstår som en omskriving av det arkivteoretiske credo; at records skal vise det som har 

skjedd og i hvilken sammenheng det har skjedd. At denne måten å tenke autentisitet på ikke 

har vært en del av det arkivteoretiske lingua, viser at arkivvitenskapen har noe å lære av 

beslektede fagområder. Den arkivteoretiske forståelsen av autentisitetskonseptet begrenset til 

en teknisk-pragmatisk tilnærming er kanskje ikke tilstrekkelig til å møte fremtidens 

utfordringer. 

Begrensninger i det tradisjonelle autentisitetsbegrepet viser seg når man undersøker de 

reelle mulighetene, både i det digitale i seg selv og i de records som blir fanget digitalt. To 

eksempler viser at autentisitetsbegrepet knyttet til at det må eksistere en skaper/sender, et 

medium og en mottaker, kan komme til kort: For det første ved digitalt skapte automatiske 

records, for eksempel ved bompengeregistreringer, der avsenderrollen på ingen måte er 

tydelig. Det andre eksempelet gjelder informasjon som skifter kontinuerlig, som avisers 

nettsider. I slike tilfeller kan autentisiteten sies å skifte fra avsender til mottaker, der leserens 

oppfattelse av det autentiske blir referansen, og ikke avsenders mening.55 

Slik kan digitale medier unnslippe de tradisjonelt historiebaserte forutsetninger for 

autentisitet og autentisk materiale, og mediene blir, som Owen formulerer det: ”Uten forfatter, 

uten original, uten kopi, uten autentisitet, med intet å bevare, og dermed uten historie”.56 Her 

kan det anes en parallell til Batchens dualisering av fotografimediet mellom digital 

bildebehandling og det realitetstangerende fotografiet, analogt eller digitalt.57 Det digitale 

skaper såpass nye utfordringer og muligheter at det kan kreve en endring også av praktiske 

prinsipper og teoretiske referanserammer for hvordan arkivene fanger, tar vare på og 

distribuerer digital informasjon, fra recordbegrepet til, i dette tilfelle, autentisitet. 

Termen ”det digitale objekt” kan også sies å være et hybridisk begrep mellom analog 

og digital verden. Likevel, tanken at objekter har både fysiske og intellektuelle aspekter kan 
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55 Neef et. al. 2006, s. 66 
56 Ibid, s. 67 
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være med på å tilnærme de to verdener og vise at de har en del viktige trekk felles. Men, med 

digitaliseringen ser vi også klare veiskiller. Siden informasjonen og mediebæreren (det 

intellektuelle og det fysiske) er atskilt, må det foretas et kvalitativt valg for hvilken del som 

representerer autentisiteten og dermed bør bevares. Hofman argumenterer for at den 

intellektuelle delen av et digitalt dokument er det bevaringsverdige og dermed det 

autentiske.58 Bortsett fra den bokstavelig talt standardiserte ordforklaringen ”å være det det gir 

seg ut for å være”, bringer Hofman inn en kompletterende forklaring: ”Å være tro mot sin 

egen kontekst”.59 I overgangen til det digitale paradigme har man beholdt noe terminologi fra 

den analoge verden. Skillet mellom ”å være tro mot seg selv” og ”å være tro mot sin egen 

kontekst” kan tenkes å illustrere en overgang fra det taktile, kroppslige til det kontekstuelle, 

logiske i vår tilnærming til dokumenter. 

Et dilemma for fremtidens forskere er også at den digitale representasjonen i seg selv 

ikke gir noen innsikt i autentisitet, men er avhengig av så omfattende kontekstdata at det vil 

være utenkelig at alt dette vil forefinnes i alle aktuelle digitale kilder. Forskning ved hjelp av 

slike kilder vil også måtte forutsette en digital kildekunnskap som ikke nødvendigvis alle 

forskere vil inneha. Forfalskningen, både som negasjon til autentisitet og som anvendbar 

metodikk for å fastslå det samme, har blitt atskillig mer aktuell som del av helhetsbildet rundt 

autentisitetsforskningen.60 Digitale representasjoners uendelighet av muligheter for å 

manipulere og forfalske er blitt en sentral del av all digitalisering, både som bevisst uærlighet 

og som konsekvenser av lite gjennomtenkt, men lovlig virksomhet. Dessuten bidrar 

teknologien i seg selv til at grensen mellom kopiering og forfalskning er flytende. 

 

2.3.2 Det digitale og brukeren 
 
 

En interessant vinkling på opplevelsen av autentisitet er forskningsprosjektet 

CAMiLEON, som har ønsket å undersøke brukerperspektivet på digital bevaring. En måte å 

undersøke dette på har vært å finne ut i hvor stor grad ulike bevaringsmetoder har lykkes i å 

opprettholde den originale ”look and feel”, dvs. at opplevelsen av den originale digitale 

dokumentasjonen har blitt opprettholdt over tid.61 Dette prosjektets brukerperspektiv kan vise 

en sjelden kobling mellom et utvidet autentisitetsbegrep og digital bevaring av objekter og 
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dokumenter som er digitalt fødte. To hovedprinsipper for digital bevaring som ble undersøkt 

var emulering og migrering. Ved emulering gjør man ved hjelp av emuleringsprogramvare det 

mulig å kjøre utgått programvare på moderne dataplattformer. Slik får brukeren oppleve en 

eksakt kopi av det originale datamiljø. Migrering er en måte å overføre data til stadig nye og 

aktuelle plattformer slik at de alltid er lesbare. Alle bevaringsprinsipper resulterer alltid i 

endringer i datas utseende og egenskaper, selv om de blir tydeligere ved migrering enn ved 

emulering.  

CAMiLEON har definert noen faktorer som hjelper informasjonsarbeidere til å 

bedømme når det er best å bevare originalmateriale i motsetning til å bevare ved hjelp av 

former for formatendringer. Disse faktorene kan være alder, bevisverdi, estetisk verdi, 

sjeldenhet, assosiativ verdi, markedsverdi og utstillingsverdi. 62 Her ser man også en 

begrensning i den bruken av autentisitetsbegrepet som tradisjonelt er forbundet med 

tekstdokumenter, analoge som digitale. 

Prosjektet gjennomførte et eksperiment der et utgått dataspill ble brukt for å vurdere 

opplevelsen av hhv emulering og migrering. Man gikk ut fra to forutsetninger: 1. At 

originalspillet på originalplattformen ville foretrekkes foran emulert og migrert versjon og 2. 

At emulert versjon av spillet ville oppleves mer likt originalen enn migrert. Konklusjonene av 

dette eksperimentet var at det ble opplevd svært små forskjeller mellom original, emulert og 

migrert versjon av spillet. Faktisk var spilleopplevelsen bedre for de fleste på migrert og 

emulert versjon da det ble brukt moderne tastatur og skjerm og med økt hastighet som følge 

av teknologiutviklingen.63  

 I eksperiment 2 ble testpersoner eksponert for 3 ulike versjoner av tekstdokumenter. 

Alle versjonene ble presentert på samme PC-plattform. De tre versjonene var én på originalt 

MORE-format, én migrert til Word 6.0 og én ASCII tekstversjon. Testpersonene ble bedt om 

å vurdere om de trodde originalteksten (en tale skrevet av en universitetsrektor på tidlig 1990-

tall) var skrevet på en av de tre versjonene. Resultatet indikerte at testpersonene hadde 

problemer med å peke ut originaldokumentet. 64 

 CAMiLEON-prosjektet viste at ved vurdering av autentisiteten til elektroniske 

dokumenter bruker testpersoner en kompleks mengde faktorer fra mange ulike innfallsvinkler. 

Eksempler på dette er vurdering av om universitetsrektoren kunne ha skrevet på denne måten 

ut fra hans forutsetninger og konteksten det ble skrevet i. Egne kunnskaper og vurderinger ble 
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også brukt i vurderingen.65 Det viser deg i etterkant at de vurderingsfeil som ble begått av 

testpersonene nesten alltid skyldtes manglende kontekstinformasjon. For eksempel brukte 

nesten ingen en så umiddelbar informasjonskilde som ”created” i ”Properties”.66 Dette kan 

indikere at autentisitetsvurderingen av elektroniske dokumenter fortsatt (i 2003) baserer seg 

på faktorer arvet fra analoge dokumenter og dermed at de kontekstbaserte hjelpemidler for å 

indikere digital autentisitet ikke er like umiddelbare. Det kan også indikere at om man blir 

bedt om å fastslå hvilket dokument som er det autentiske, så er en slik oppgave så forbundet 

med persepsjon og sansning at det automatisk vil tys til ikke-kontekstuelle faktorer først og 

siden de kontekstuelle. 

 Dette betyr selvsagt ikke at kontekstinformasjon er av mindre betydning. Tvert i mot, 

som også studien viser; metadata om skapelse, bruk og proveniens er helt essensielle for å 

tolke og bruke digitalt arkivmateriale. Det er når tilstrekkelig kontekstinformasjon ikke er til 

stede at tolkning via forkunnskaper, erfaring og antagelser er umiddelbare løsninger. En slik 

hypotese underbygges også av at Hedstrom et. al. konkluderer med at brukervennligheten ved 

elektroniske dokumenter oppleves som klart viktigere enn autentisiteten.67 

 Digitalisering av papirdokumenter vil kunne resultere i et behov for å beholde begge 

representasjoner: Den analoge originalen for sin ikoniske autentisitet og den digitale kopi for 

sin reproduktive egenskap og digitale form for autentisitet.68 Slik kan ulike former for 

autentisitet leve side om side, forutsatt en bevissthet omkring medienes egenart som ikke 

nødvendigvis alltid er til stede. Sarah Tyacke skiller også mellom to former for verdier; 

artefaktenes verdi og tekstens verdi. Sagt på en annen måte: ulikheten mellom form og 

innhold. 

 

2.3.3 Reproduksjon i kunst og objekt 
 
 
 En av de viktigste faktorer som gjør en record til en record, og som definerende 

prinsipp har skilt arkiver fra bibliotek, er dens unikhet. Arkivdokumenter kan imidlertid være 

reproduserte, slik at unikheten ikke er et isolert og absolutt premiss. Tidlige eksempler på 

reproduksjoner som er vanskelige å skille fra originaler er dokumenter skrevet med såkalt 

polygraf, der det ble dannet en simultan kopi samtidig med skriveprosessen. Ketelaar 
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argumenterer med at records´ unikhet dermed ikke ligger i karaktertrekk ved dokumenter eller 

dokumenters innhold, men i deres posisjon som avleiringer av spesifikke aktiviteter.69 

”Å ligge i ro en sommerdag og følge en fjellvegg i horisonten, eller en gren som kaster 

sine skygger på betrakteren inntil øyeblikket eller timen får del i deres nærvær – det er å 

innånde auraen hos disse fjellkjedene, denne kvisten”70 Slik fremstiller Walter Benjamin en 

poetisk definisjon av sitt eget aurabegrep nært knyttet til dets rituelle og sanselige kulturverdi: 

”En unik framtredelse av det fjerne, så nært dette kan komme”.71 Auraen blir Benjamins 

samlebegrep for det som forsvinner ved reproduksjon.  

For å forstå auraverdien må man fremkalle det opprinnelige ritualet som var 

grunnlaget for den første bruksverdien. Denne koblingen må alltid opprettholdes for at auraen 

skal forstås.72 Når kunstverket reproduseres, fjernes nettopp denne koblingen og kunstverket 

frigjøres til andre oppgaver. (Sett fra Benjamins marxistiske plattform kan reproduksjonen 

dermed brukes til politiske og revolusjonære formål). Når på denne måten kunstverket 

sekulariseres gjennom reproduksjon og påfølgende frigjøring, trer kultverdien til side og blir 

erstattet av autentisiteten.73 Benjamin viser her et klart skille mellom den opprinnelige 

kultverdien og den senere autentisitetsverdien. Den siste er tydelig avhengig av konsekvensen 

av reproduksjonen, for eksempel et marked som skaper en merverdi ved objektet fordi det har 

mistet koblingen til sin opprinnelse. En form for denne tolkningen av autentisitet er det 

Benjamin kaller utstillingsverdien. For eksempel den representasjonen en erstatning for 

originalobjektet får via utstillinger. Fotografiet representerer for Benjamin en slik 

utstillingsautentisitet.74 

Selv om det har vært mulig å reprodusere kunstverk fra tidligere tider, for eksempel 

gjennom støping, preging og tresnitt, skjedde det et mer pregnant skifte da litografiteknikken 

ved starten av 1800-tallet ga muligheter til massefremstilling av tegninger samtidig som 

hurtigheten og fleksibiliteten økte markedstilgangen dramatisk.75 Oppfinnelsen av fotografiet 

rundt 1840 ga et prinsipielt nytt skifte i og med frigjøringen fra hånden som den primære 

originator til en maskinell økning i prosesshastigheten som har revolusjonert reproduksjonen 

samtidig med at det oppsto et helt nytt kunstmedium. Et hovedproblem med reproduksjonen 

er at det mangler en sentral egenskap ved det materielle kunstverket, nemlig dets eksistens 
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hvor det befinner seg, det Benjamin kaller ”her og nå”. Lik tekstdokumentets plass i tid og 

rom må en analysere kunstverket ut fra materielle forandringer og ut fra proveniens. Disse 

metoder fordrer tilgangen til originalen og kan ikke utføres ved hjelp av reproduksjoner.76 

Det engelske begrepet author viser til den som er originator; den som ved hjelp av sin 

hånd skaper, parallelt med begrepet autoritet.77På denne bakgrunnen kan en se for seg en 

kvalitativ forskjell mellom de medier som er behandlet i denne oppgaven: Det originale 

skriftdokumentet får dermed en autoritet som en mer direkte tilknytning til hånden som 

utfører og forestillingen om den singulære originator enn for eksempel kunstobjektet, der 

kunsthistorien viser en tradisjon med medhjelpere og lærlinger som bidro til arbeidet med 

malerier eller skulpturer. Ved fotografiet er det direkte forholdet mellom originator og bilde 

filtrert gjennom en rekke relative faktorer: Fotografen bestemte stort sett utsnittet, mens selve 

utløsningsøyeblikket godt kunne være styrt av en assistent. Også fremkalling og kopiering 

kunne og kan ennå overføres til assistenter. Slik blir fotografen i mange tilfeller å ligne med 

det som filmvitenskapen kaller en auteur; en originator som regisserer sin hensikt via en rekke 

betrodde medarbeidere og en tilsvarende rekke maskinelle representasjoner. Imidlertid går 

heller ikke de analoge skriftdokumenter fri for representasjonsproblemet. Som Clanchy 

grundig dokumenterer, er selv ikke det autoritative kongebrevet skrevet av selve originatoren, 

men autoriteten overføres via skrivere i kongens kanselli. På denne måten kan både 

mennesker og maskiner sies å overføre autoritet via representasjon. Hvorvidt denne 

representasjonen også gjelder overføring av autentisitet, er beheftet med større usikkerhet. 

 

2.4 Fotografiet og autentisiteten 
 

2.4.1 Fotografiet som objekt 
 
 

Fotografiet har en historie og en bevissthet omkring sin rolle som reproduktivt 

medium helt fra William Henry Fox Talbot utviklet negativ/positiv-prosessen. Talbot viste 

allerede i 1844 til at fotografiet ikke utelukkende kunne reprodusere seg selv, men i høyeste 

grad også virkeligheten rundt seg, inkludert andre kunstverk. 78 Den tilsynelatende enkle og 

direkte avfotograferingen av for eksempel litografier innehar et potensial for valg av utsnitt, 

gråtoner og størrelse som viser noe av det grunnleggende subjektive ved fotografiet: Selv den 
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mest prosaiske reproduksjon har muligheter for endringer som etterlater reproduksjonen som 

fotografi, ikke som en nøytral referanse til det opprinnelige objektet. Fotografiet klarer på den 

måten aldri å flykte fra sitt mediums egenart, og enhver avfotografering av andre medier blir 

dermed en remediering. Det gjenstår da et spørsmål om slike remedieringer per definisjon 

ikke overfører autentisitet, eller om autentisiteten i det hele tatt lar seg overføre. 

En sømløs overføring er uansett ikke mulig. 

 Daguerrotypien i sin forseggjorte eske er eksempel på ”folkelige” fotografiske uttrykk. 

Emaljerte portretter på gravsteiner, passbilder likeså; bilder brukt for å autorisere de objekter 

de er en del av (passet, gravsteinen). Selv om fotografiets historie er diktert ut fra den 

”bevisste” fotografiske kunsten, er det en total kvantitativ dominans av folkelige fotografier.79 

Daguerrotypien var også en taktil og ikke reproduserbar forgjenger til den fotografiske 

kopien. Det måtte (i en viss grad lik det moderne hologrammet) vinkles for å kunne oppleves 

optimalt. Dette betyr at det var ment å holdes, materialiteten er dermed en forutsetning for 

persepsjon: Form og uttrykk er uatskillelige og vi tvinges i møtet med daguerrotypien til å 

oppleve tingen i det visuelle og visualiteten i det taktile. Forholdet mellom det virkelige og 

fotografiet er som om objektet har nådd ut og satt sitt avtrykk på fotografiets overflate, som 

”verdens kjemiske fingeravtrykk”.80  

 Fotoalbum har alltid hatt en taktil og narrativ side, noe som kan forklares ved at alle 

illustrerte bøker har et historisk forbilde i de overdådig utstyrte middelalderbøker, for 

eksempel de illustrerte biblene. I slike illustrerte bøker som album, er det en forutsetning for 

persepsjonen at de både skal bli berørt og sett – en kombinasjon av en intim og en mer perifer 

sansing.81 (Forutsatt at berøring godtas som en mer intim sansing enn synet). En innfallsvinkel 

til tolkning av fotografier og dermed også til analyse av fotografiers autentisitet, er gjennom 

”Materiell kultur”, dvs ”tolkningen av kulturelle signaler overført gjennom objekter”. Trass i 

at fotografiet aldri innehar ensartede meninger, er det en tendens til å bruke objektene som 

vinduer som skal vise oss deres opprinnelige meninger og identitet.82 

 

2.4.2 Fotografiet og virkelighet 
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Fotografiets grunnleggende forhold til livet, det konkrete, gir det en egen status. Og – 

siden fotografiet følger livet, er fotografiet alltid aktuelt – som livet.83 Dette forholdet mellom 

liv og fotografi, at uansett kunstlighet tar fotografiet alltid utgangspunkt i den konkrete 

verden, gir fotografiet en egen status som dokumentært medium og, følgende, som potensiell 

record. Denne statusen kan blant arkivarer overskygge det faktum at det eksisterer et dypt 

problematisk potensial i fotografiets forhold til virkeligheten. Fotografiets evige tangering av 

virkeligheten kan da også misforstås som et like grunnleggende forhold til sannheten.  

 Semiologen Roland Barthes setter seg selv i den realistiske tradisjon, som tross alt ser 

en virkelighetsrepresentasjon i fotografiet, selv om den i Barthes´ tolkning bærer preg av 

magi.84 At fotografiene representerer objektive og enkle sannheter, er det få som tror på i dag, 

slik at motsetningen til Barthes´ syn blir en grunnleggende skepsis til fotografiets 

virkelighetsforankring, som vi blant annet ser hos teoretikere som Susan Sontag og Villem 

Flusser. 

Ved møtet med et bilde av Napoleons yngste bror blir Barthes slått av de følelser 

bildet fremkaller: ”Jeg ser øynene som har sett keiseren”.85 Barthes behandler fotografiet i en 

nesten Proustsk forstand; det rette fotografiet vil fremkalle så mange og så sterke følelser at 

man kan bli overveldet av totale minnebilder. Barthes bruker bilder av sin mor til å illustrere 

dette poenget, der ”fotografiet rommer alle de mulige egenskaper som min mors vesen var 

sammensatt av”.86 I motsetning til mange teoretikere som uttrykker fundamental skepsis til 

fotografiets referanse til virkeligheten, velger Barthes en fenomenologisk, mytisk og personlig 

tilnærming. Fenomenologisk fordi Barthes aldri fjerner seg fra virkelighetsreferansen: 

”man kan aldri benekte at tingen har vært der”.87 

Det virkelige forveksles gjennom fotografiet med en idé om det levende, fotografiet 

har denne underlige evnen. Fotografiets særtrekk blir da, som i eksempelet med Napoleons 

bror, at ”noen har sett dets referent i egen person”. Dermed blir møtet med fotografiet et møte 

med en personlig melankoli, med et memento mori via de dødes referanse.88 Kultverdien lever 

slik videre i en viss forstand i en av de fotografiske genre, nemlig i portrettet. Via de dødes 

minne overføres kultverdien til fotografiet og til mottaker. I likhet med Roland Barthes er 
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Walter Benjamin slått av den direkte representasjonen det fotografiske portrettet blir mellom 

fortid og nåtid og mellom død og levende.89 

 Fotografiets egentlige vesen, eller det Barthes kaller noema, etter Edmund Husserls 

fenomenologiske term, kalles ”Dette har vært”, eller ”En utstråling fra referenten” 90. 

Referenten er i denne mening den eller det avfotograferte, i motsetning til det Neef et. al. 

kaller originatoren; skaperen. 

Særstillingen til fotografiet i autentisk sammenheng har å gjøre med hva det ikke 

fremkaller hos oss, i følge Barthes: I motsetning til Marcel Prousts madeleinekaker, en duft av 

mimosa eller lyden av Beethovens Grosse Fuge fremkaller fotografiet ikke et minne av 

fortiden, slik at den fremstår som levende igjen. Det viser oss direkte og ”voldsomt” et fryst 

bilde av at ”Dette har vært”.91 På denne måten forklarer Barthes hvorfor synet er det mest 

mystiske av sansene: ”Berøring er den mest avmystifiserende av sansene, i motsetning til 

synet, som er den mest magiske”92  

Likevel, med sitt før nevnte utgangspunkt i den sansbare verden, nekter aldri 

fotografiet for at verden eksisterer. Fotografiet blir dermed bevis på tings eksistens, om ikke 

dens sannhet.93 Denne fundamentale forskjellen er av største viktighet når arkivarer skal 

behandle fotografiet i en ramme av tradisjonelle oppfattelser av dokumenters bevisbarhet – 

Fotografiet har representative egenskaper som gjør at det hører hjemme i arkivene sammen 

med tekstdokumenter. Forutsetningene for et lykkelig samliv er at de enkelte mediers fysiske 

og kontekstuelle egenarter blir forstått. Skal arkivet være et godt sted for fotografiet må det i 

tillegg utarbeides klassifiserings- og lagringsrutiner som tilpasses mediet. Eller er det i 

prinsippet umulig eller ikke ønskelig å blande medier i arkivene? Hvis så, hvilke 

konsekvenser får dette for det multimediale vi ser fremkomme i digital dokumentproduksjon, 

digital distribusjon og digital lagring? Konkludert ligger utfordringen også i at det digitalt 

fødte dokument ikke har referansen til det virkelige. Konsekvensen kan være at de 

tradisjonelle skillelinjene mellom tekst- og bildedokumenter og mellom analog og digital 

bildeproduksjon enten 1) blir absurde, slik at en sammensmelting av prinsippene for 

arkivering og mediene i seg selv kan rettferdiggjøres og forklares, eller 2) at utviklingen 

uansett følger et brukerperspektiv, slik at en sammensmelting blir uunngåelig, uansett om det 

kan rettferdiggjøres ut fra plausibel teori. 
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2.4.3 Fotografiet som original? 
 

Som kunsthistorikeren Nina Lager Vestberg påpeker, er begrepet original i forhold til 

bilder knyttet til en helt nødvendig tilstedeværelse av en kopi. Originalitet var dermed 

opprinnelig først og fremst forbundet med hensikt og kreativitet, og ikke som en logisk del av 

reproduksjonsprosessen. Den før nevnte daguerrotypien var original i kraft av teknikkens 

manglende evne til reproduksjon, og senere teknikkers fysiske manipulering av kopien gjorde, 

paradoksalt nok, kopien om til original.94 Dette kunne oppnås ved hjelp av etterligning av 

teknikker og håndverk arvet fra tegne- og malekunsten, som også motivmessig var en sterk 

inspirasjon for spesielt 1800-talls fotografier. 

I denne diskursen om fotografiets originalitet ligger det et gjennomført analogt 

utgangspunkt. Paradigmeskiftet over til digital fotografi har nødvendiggjort en totalt ny 

begrepsverden og i tillegg en omvurdering av alle delene ved mediet. En av de viktigste 

endringene fra det analoge fotografiet er at kopi og original smelter sammen allerede i 

fotograferingsøyeblikket.95 Selv om man aldri så mye behandler den første bildefilen som en 

masterfil, for på den måten å etterligne det analoge negativet, ligger det ingen skiller mellom 

opptaksfilen og senere kopier. ”Kopien” er og blir identisk med ”originalen”. 

 

2.4.4 Fotografi som arkivmedium – reproduktivt og ustabilt 
 
 

Det konstant ustabile ved fotografiet som medium vil likevel gjøre det uegnet som 

historisk kilde til eksakte sannheter eller historiske bevis. Den iboende evnen til reproduksjon 

gjør i seg at de fysiske uttrykkene blir mange og ulike. Sammen med de mange 

tolkningsmuligheter og kontekster er da fotografiet i konstant re-produksjon og forandring.96 

Fotografiet kan dermed med sin fysiske destabilitet sies å være en forløper til den digitaliserte 

informasjonen, mens det har en helt egen og egenartet innholdskontekst. 

I den dikotomien som behandles i dette kapittel; fotografiet enten som bevis på 

virkelighet eller som bevis på transaksjon/representasjon ligger et tangeringspunkt i og med 

bruken av bevisbegrepet. Historisk dokumentasjon av fortiden via fotografier kan ved hjelp av 
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arkivteoretisk metode ”transkriberes” til arkivteoretisk akseptabelt bevis på hendelser.97 En 

slik tilpasning kan kanskje lignes med å presse en for stor kropp inn i en for liten dress: Ved å 

kun velge ut passende deler av fotografiets egenskaper, kan man alltid bruke fotografiet (og 

andre medier) i arkivets tjeneste. 

 

2.4.5 Fotografiet i arkivteorien 
 
 

Fotografiet som arkivdokument har egenskaper som kan gjøre det vanskelig å 

integrere i arkivteoretisk metode. Først og fremst mangelen på en klar og forklarende kvalitet, 

og et grunnlag for tolkning og antydning, og dermed persepsjon.98 På bakgrunn av slike 

ulikheter har arkivarer en tendens til å bruke tekstbasert metode på visuelle medier. Man har 

ganske enkelt mangelfull visuell kompetanse og et mangelfullt visuelt språk.99  

Fotografiet har heller ikke fått virke på sitt beste i arkivene med utgangspunkt i 

fotografiets egen episteme og kulturelle kontekst. Derimot har man sett fotografiet som en, 

riktignok særegen, del av det autentiserte og dokumenterende arkivkonsept.100 Spesielt etter 

behandlingen fotografiet har fått i postmoderne teori har skeptiske arkivarer tilsynelatende 

enda større grunn til skepsis. Noen teoretikere fraskriver fotografiet enhver objektivitet og 

hevder nærmest at alle fotografier lyver, det er også stilt spørsmålstegn ved hvorvidt 

fotografiet tilhørte det reelle eller om det tilhørte representasjonen.  

Et eksempel på det tilsynelatende dype skillet mellom fotografiets/kunstens autentisitet 

og arkivteoriens ditto gir fotografen Robert Adams: ”Et fotografi gjør det vi allerede vet, 

forståelig”101 

 

2.4.6 Kunstteori og arkiv 
 
 

Fotografiet som kunstobjekt gir også spesielle forutsetninger i møtet med det atskillig 

mer prosaiske tekstarkivet: ”For kunstkritikere er ingen tema uinteressante, og heller ikke de 

menneskelige reaksjonene”102 En analogi til arkivene er at arkivarer ikke sensurerer, det vil si 
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at intet menneskelig skal være utelukket fra arkivene, så lenge materialet tilfredsstiller de 

dokumentære krav og kravene til arkivverdighet. Likeledes kan en si at heller ikke de 

menneskelige faktorer som ligger bak dokumentene, er gjenstand for sensur. Dette gjelder 

også, lik kunsten og kritikken, de reaksjoner som kommer etter at arkivet er opprettet. Likevel 

– disse menneskelige faktorer i forkant og etterkant av arkiveringen er av største interesse for 

arkivarene når det kommer til de virkemidlene vi anvender for beskrivelse og gjenfinning: 

metadata. Fotografiets egenart, og det som skiller det fra en ”objektiv record”, er alle valgene 

som tas. ”Om fotografiet ikke er personlig, er det ikke overbevisende”.103 Et utsagn som viser 

en interessant motsetning mellom fototeorien og arkivteorien: I en slik teori er ektheten 

avhengig av det subjektive, mens for å gjøre fotografiet tilnærmet en record, bør det være så 

objektivt som mulig, også med diplomatikken som teoretisk overbygning. Det er selve det 

menneskelige nærvær i fotografiet som sikrer (det jeg tolker som) dets autentisitet. 

Adams hevder at det er et nødvendig element av friskhet i persepsjonen/opplevelsen 

av kunst; at noe av opplevelsen mister sin styrke ettersom tiden går.104 Hvilken sammenheng 

kan dette ha med den følelsen av autentisitet en har ved møtet med leirtavler fra Sumeria? 

Tilsynelatende er dette en motsetning som ligger implisitt i forskjellen mellom det sublime 

(kunsten) og det banale (eks. det administrative tekstdokumentet). Adams` argument er at vi i 

kunsten trenger overraskelsens element. Ved fotografiet kan man da tenke seg at det som ved 

skapelsen startet som en ærefryktfremkallende følelse foran et nyskapende fotografi, gradvis 

med årene får en aura av autentisitet, at en opplevelse erstattes med en annen.  

 

2.4.7 Det digitale fotografi versus materialitet 
 
  

Parallelt med tekstdokumentet er det den omkringliggende og tilknyttede konteksten 

som gjør fotografiet til et dokument: Hvordan det er blitt til, hvordan det har blitt distribuert 

og hvordan det har blitt brukt. Et tydelig skille mellom arkiv og museum ligger i følge 

Dahlgren i oppfattelsen av hvilken utgave av den fotografiske teknikkjeden som er det 

autentiske og originale. Arkivene behandler negativene som originaler, mens museene gjør 

det samme med kopiene. Hvorfor dette i tilfelle skjer, kan være interessant å reflektere 

over.105 Det indikerer uansett, som Dahlgren viser til, at et fotografi med et og samme 
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utgangspunkt kan få vidt ulik betydning avhengig av hvilken institusjon som ivaretar det.106 

Arkivvitenskapens tradisjonelle vektlegging av kontekstinformasjon og proveniens skulle 

også heller indikere at det ”dokumentære” ved et fotografi vil ha en større betydning som 

arkivdokument. En annen hypotese kan være at denne dikotomien indikerer en manglende 

dypere kunnskap i arkivene for den tekniske, kulturhistoriske og medieteoretiske særstilling 

særlig fotografiet har. 

Kulturinstitusjoners og myndigheters sterke fokus på digitalisering av arkiv, 

fotografier og objekter gir utgangspunkt for noen grunnleggende spørsmål om hvorvidt 

autentisiteten lar seg overføre ved remediering. Institusjonene har, så lenge det har eksistert 

reproduktive teknikker, brukt disse med bevaring og tilgjengeliggjøring for øye. Arkivene har 

benyttet seg av mikrofilm og skanning og museene av fotografi. Sårbart og bevaringsverdig 

materiale har ved hjelp av intermediale kopier sluppet unna den fysiske slitasjen som stadig 

utstilling og forskning ville ha utsatt dem for. Reproduksjonen har også gjort det mulig med 

en ekstensiv spredning av sårbart og unikt materiale, til glede for publikum. Den 

kulturpolitiske satsningen på digitalisering de senere år har resultert i en styrt pengestrøm i 

retning denne strategien, kan hende på bekostning av midler til bevaring av 

originalmaterialer.107 

Cecilia Strandroth gir i et essay et eksempel med det amerikanske FSA-arkivet, der 

statlig ansatte fotografer blant annet skildret de sosiale virkningene av 1930-tallets depresjon i 

rurale jordbruksstrøk i USA. For å synliggjøre tilnærmingen til det fysiske fotoarkivet (i 

Library of Congress), viser Strandroth til at mange ulike forskere har kommet frem med svært 

mange ulike historier og vinklinger fra det rike materialet i det fysiske arkivet.108 Essayet 

skildrer hvordan en ”metaforisk forskningsreise i et digitalisert arkiv skiller seg fra den 

konkrete reisen i et fysisk arkiv”.109 Det lett tilgjengelige og copyrightfrie fysiske arkivet FSA 

har også en sentral mytisk funksjon som del av USAs felles minne.110 Et slikt arkiv består av 

kopier, der hver og en kopi ikke kan sies å inneha den samme typen autentisitet som et 

skriftdokument eller en tegning har; den umiddelbare lenken til hånden som har skapt. 

Likevel gjenkjenner man i møte med fotografiene og arkivet to distinkte 

autentisitetsreferanser: Fotografimediets innebygde og autonome autentisitet og en helt 
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særegen kontekstautentisitet, der for eksempel forforståelsen om arkivets opprinnelse, 

arkitekturen og det taktile og sansbare ved besøksopplevelsen spiller inn. 

Strandroth hevder at fotografiets autentisitet er knyttet til dets egenskaper som objekt 

(spor, noteringer, slitasje)111 Barthes’ ståsted er helt annerledes: autentisiteten til fotografiet 

som speil inn til historien. Da Strandroth gikk inn i FSA-arkivets digitale representasjon på 

web, opplevde hun at mediet satte premisser for både arbeidet og hensikten med å undersøke 

materialet: Det manglende fysiske ved reisen (det å ta med seg sin kropp inn i arkivet) og de 

manglende kollegiale fortellinger etterpå, virket problematisk i starten. Også i rollen som 

forsker var det et mindre seriøst aspekt ved web-undersøkelsene. Denne opplevelsen kan ha 

en basis i en ubevisst oppfatning av at å fysisk arbeide seg frem til den originale kilden og på 

den reisen opparbeide kontekstinformasjon, ikke kan gjenskapes gjennom den digitale reisen. 

Strandroth bruker begrepene ”romantisk” og ”mytisk” for å beskrive opplevelsene som skiller 

det fysiske arkivet fra det elektroniske.112 

”I det digitale arkivet finnes det ingen autentiske dokument som gir forskeren 

opplevelsen av å røre ved historien”. Likevel: denne ideen fortjener å bli satt spørsmål ved. 

Det fysiske arkivets tilsynelatende overlegenhet som historisk og kognitiv representasjon er 

avhengig av at tiden også har blitt konservert på samme måte som objektene. Dette er 

åpenbart ikke tilfelle, objekter har blitt eldre og den historiske konteksten lar seg aldri 

gjenskape.113 Dessuten gjelder også den stadig tilbakekommende test at alle arkiver er utvalg, 

bevisste eller ubevisste. Slik blir avstanden mellom dikotomien analogt eller digitalt arkiv 

mindre, de digitale produserer andre historier og er dermed i utgangspunktet med på å berike 

opplevelsen av det intenderte materiale.114 En konsekvens av digitaliseringen av FSA har vært 

en total motsetning mellom det ”autentiske” arkivet i Library of Congress og web-

representasjonen som, tro mot digitaliseringens forutsetninger, er spredd i stadig nye 

konstellasjoner. En av dem er bildedelingssamfunnet Flicr, som har gjort de ikoniske bildene 

fra FSA vidt tilgjengelige, og som dermed kan sies å ha gitt nye dimensjoner til det 

opprinnelige begrepet fellesminne, nå også utvidet til et globalt felleseie.115 

Den tapte materielle merverdien som blir resultat av digitaliseringen kan aldri 

gjenskapes i elektronisk miljø. Autentisiteten vil med dette utgangspunktet forsvinne. Det kan 

være et argument for ikke å kvitte seg med den fysiske originalen. Dette forutsetter selvsagt at 
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det finnes en fysisk original eller en fysisk kopi, som i fotografiets tilfelle. Digitalt skapte 

arkivdokumenter vil måtte behandles med et annet utgangspunkt, der teori basert på fysisk 

referanse blir byttet ut med nye sett med teorirammer tilpasset det nye medium. 

 

2.5 Tekstdokumentet og skriften 
 

2.5.1 Signatur og håndskrift 
 
 

I følge Walter Benjamins aura-teori skal ikke håndskrift inneha aura, selv om 

Benjamin ikke går i dybden på dette spørsmålet. Dette siden hovedhensikten med skrift er 

repetisjon – og dermed reproduksjon. Hele poenget med alfabetet var standardisering for 

repetisjon og mekanisk reproduksjon. (Gutenberg, skrivemaskinen, pc). Likevel har det en 

hensikt å beskrive håndskriften som autentisk, spesielt kontrastert mot maskinskrift. Man kan 

bruke tre kriterier for denne sammenligningen: Singularitet – reproduksjon av maskinskrift er 

uavhengig av fonter og materiale når det kommer til autentisitet. Håndskrift må reproduseres 

på måter som er i slekt med bildet/fotografiet (skanner/fotokopi). Håndskriften blir dermed 

grunnleggende reproduserbar, men likevel skiller den seg fra maskinskrift på den måten at 

den ikke nødvendigvis er skapt med repetisjon og reproduksjon for øyet. Skillet mellom 

original og kopi blir dermed større, og originalens aura får større betydning. Individualitet – 

referansen til individet som har skapt håndskriften er mye sterkere, det vil si ”ingen skriver 

likt”. Materialitet - Det personlige spor den enkelte setter på papiret er for alltid dokumentert i 

et ”her og nå” i tid og rom, som Benjamin sier det.116 

Vi kan se at signaturen, som opprinnelig var ment som et direkte autentiserende 

avtrykk av individets intensjon, er i ferd med å miste sitt domene til biometri og elektroniske 

signaturer. Å dermed hevde at håndskriften vil forsvinne, kan derimot være en 

misforståelse.117 Skrift er ikke utelukkende referensielt koblet mot språk og tale, men er også 

et visuelt medium. Det visuelle aspektet ved skriften gjør den idiosynkratisk og til tider 

uleselig. I tillegg ligger tolkningen av håndskriften i et samspill mellom tekst og bilde, og 

aldri i bare et av dem: ”Bildetekst/Tekstbilde”.118  

Det kroppslige ved håndskriften er så sterkt knyttet til autentisiteten at bruken av 

tekniske skriveredskaper har i denne sammenhengen blitt sett på som en løsrivelse fra 
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kroppen, og dermed fra selvet. Man mister seg selv, og i sammenheng med en sentral 

definisjon av autentisitet (å være tro mot selvet), mister man også det autentiske ved 

handlingen.119 I analyse av manuskripters ekthet og autentisitet vil det være tre 

innfallsvinkler, 1) innholdsanalyse, som røper noe om grammatikk, logisk og historisk 

sammenheng, 2) teknisk analyse, med kjemiske metoder, og 3) visuell analyse av 

håndskrift.120  

En slik tredeling viser det problematiske ved å gå ut fra at det ”unike” og ”originale” 

er en absolutt forutsetning for autentisitet. En teknisk analyse forutsetter at det foreligger et 

originalt dokument, mens en innholdsanalyse og en visuell analyse fint kan klare seg med en 

høykvalitetskopi.121 Ettersom arkivet som basis for dets eksistens insisterer på innholdets 

autentisitet, hvordan kan da arkivet ta inn multimediaobjekter i sine samlinger? Betyr dette en 

tilnærming til biblioteket eller en sammenslåing av de to institusjonsprinsipper? Og ettersom 

andre medier har et forhold til autentisiteten som ikke hviler like tungt på bevisverdien, hvor 

relevant blir det å opprettholde de tradisjonelle skillelinjer mellom institusjoner, medier og 

begreper? 

Håndskrift er et eksempel på det genuint autentiske som har sin negasjon i mekanisert, 

og spesielt elektronisk, skrift. Oppfattelsen av håndskriften som spesielt autentisk er basert på 

tilstedeværelsen av et fysisk identitetsbevis via originatorens singulære kjennetegn. Disse 

egenskapene forsvinner ved maskinskrift. Denne oppfattelsen kan sies å være basert på en 

romantisert ide om håndskrift som sjelens speil og der det autonome og idiosynkratiske er 

fremelsket. Historisk er det stikk motsatte tilfelle: Økt standardisering har vært et uttalt mål 

siden middelalderen. Gjennom skolen skal vi lære oss en forståelig og standardisert 

”skjønnskrift” som har et begripelig, kommunikativt mål. Paradokset her blir at det 

”autentiske” ved håndskriften blir forsterket jo mer uforståelig og ikke-standardisert den 

fremstår. Autentisk kommunikasjon fordrer derfor et brudd med mønstergyldige regler for 

den samme kommunikasjonen. En konsekvens av dette blir at innholdets autentisitet blir 

direkte motarbeidet av formens autentisitet, noe som kan settes opp mot argumentet om 

mediets egnethet, da den reproduktive og standardiserte teksten vil forsterke den autentiske 

mening i kommunikativ forstand. Owen kaller disse formene for autentisitet i tekst for 

autentisitet i forhold til identitet og autentisitet i forhold til konnotasjon.122 Owens 

oppsummerer autentisitetsproblemet med skrift: ”Det kan være referanse til enten person eller 
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objekt og objektets innhold. Enten skaperens identitet eller mening. Enten det historiske 

skaperøyeblikket eller her og nå”123 

 

3. Konklusjon 
 
 

Den ledende arkivteoretikeren Hans Hofmans avfeiing av problematikken rundt 

analoge dokumenters autentisitet med at “ det er i realiteten ikke et problem fordi det ligger så 

mye relevant informasjon i det fysiske” 124, kan sies å representere den manglende interessen 

arkivvitenskapen har hatt for objektsautentisitet. 

Gjennomlesningen av litteraturen har gitt en bedre forståelse for den delen av 

autentisiteten også ved tekstdokumentet som kan oppleves av den enkelte mottaker: 

Overføringen av skriverens samlede aura av intensjoner og kontekst samt den direkte 

overføringen av det originale objekt til ettertiden. Fotografiet derimot, har en større og mer 

grunnleggende dualisme i forhold til autentisitetsbegrepet: Det autentiske objekt på den ene 

siden og autentisitet gjennom motivet på den andre. Fotografiet er da også, som det analoge 

tekstdokument, en blanding av dokument og objekt.  

Middelalderens tro på direkte overføring av relikviers kraft, det vil si gjennom 

berøring, kan være et av fundamentene for hvorfor originalens kraft har blitt sett på som helt 

avgjørende som bevis. Fremstillingen av originaldokument eller originalobjekt har hatt en 

spesiell rolle som bevis. Selv i middelalderens vektlegging på den personlige vitneførsel som 

overordnet dokumenter, er det autentiske helt sentralt. Det store paradigmeskiftet, fra objekts-, 

persons- og originalfokus til at originalen ikke finnes, har vi sett i det digitale arkivet, til dels 

skapt ”uten referanse i virkeligheten”. Det vil i tekstdokumenters tilfelle si uten det taktile en-

til-en-forholdet mellom menneske og ytring. Det ligger også en fundamental forskjell i den 

maskinelle bearbeidelsen av tanke som skjer ved skrift og skrivemaskin versus den binære 

representasjonen gjennom digital ordbehandling: tapet av originalen som sentralt objekt, 

originalen som totem, som relikvie, som museumsgjenstand, som daguerrotypi, som analogt 

tekstdokument med signatur. 

Ved den digitaliseringen av originalt analoge dokumenter og objekter som finner sted i 

institusjonene, oppnår man et fokusskifte fra det originales aura til en reproduksjon av det 

samme, representert som et gjenferd av originalen. Konfrontert med dette digitale gjenferdet 
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via skjermen, mister tilskueren muligheten til selv å vurdere autentisiteten gjennom aura, men 

må stole på institusjonens utvalg av informasjon. En konsekvens av digitaliseringen kan være 

en ytterligere polarisering av autentisitetsbegrepet: Vi oppfatter det historiske, analoge og 

autoriserte dokumentet som å inneha en kvalitativt annerledes og ”bedre” autentisitet enn en 

record representert i .pdf. Samtidig med en slik kvalitativ polarisering kan man se for seg en 

forsterkning av motsetningene mellom det tradisjonelt uttalte autentisitetsbegrepet som 

bevisverdi og det ”utvidete” begrepet, som inkluderer persepsjon, taktilitet og filosofiske 

betraktninger. En parallell til det kultiske ved kunstobjekter og antropologiske objekter kan 

sees i eldre dokumenter som samleobjekt. Samlere og selgere ser sannsynligvis både 

kultverdien (en del av det utvidete autentisitetsbegrepet) og den økonomiske verdien som 

parallelle (og på en måte likestilte) egenskaper ved tekstdokumentet. En viss vektlegging av 

den dokumentære verdi kan også tenkes. I denne sammenhengen, også i etterbruken, kan de 

ulike vektingene av autentisitetsbegrepet møtes, det prosaiske/utilitaristiske og det 

magiske/psykologiske. I kjølvannet av samlerindustrien er det også etablert fagmiljø utenfor 

kulturinstitusjonene for både forfalskning og verifisering av dokumenter, for eksempel blant 

journalister og historikere. Den enorme oppmerksomheten de falske dagbøkene som angivelig 

skulle være Adolf Hitlers fikk, viser at gode forfalskninger kan lure selv dyktige fagfolk. 

Forfalskningens problem viser ved slike eksempler at objektenes aura også kan være avhengig 

av forforståelse og kontekst, tro og tillit. 

Når litteraturen trekker frem emotivitet som et sterkt bilde på personlig autentisitet, vil 

det kunne ha indikasjoner på hvordan vi konsumerer og opplever autentisitet i 

tekstdokumenter. Følelser som autentiserende kraft har i følge denne teorien forsterket seg, 

sannsynligvis på bekostning av de mer objektive elementer, som kontekstdata og vitnesbyrd. 

Det moderne menneskets forhold til tekstdokumenters autentisitet vil da kreve den samme 

umiddelbare tilfredsstillelsen som nevnt tidligere. De siste hundre års utvikling har imidlertid 

gått den motsatte veien, der det magiske elementet ved dokument og autentisitet er 

undertrykket av mer og mer rasjonelle autentiserende virkemidler, og som i den digitale 

verden er så å si ikke-eksisterende. Autentiseringen i det digitale er på den måte helt overlatt 

til ”sekulære” bevis, og det magiske har forsvunnet. 

Arbeidet med oppgaven har vist at det hele tiden oppstår spørsmål som viser vei ut 

over oppgavens begrensning. Dette kan forstås som både en stadfesting av at det ikke er gitt et 

entydig svar på hva autentisitet egentlig er, og at oppgavens emne kan være et utgangspunkt 

for videre undersøkelser. 
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