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TRUET OG
VERNEVERDIG
UNESCOs Verdenserklæring om arkiv forteller oss (eller kanskje mer
presis dem som ikke allerede vet det) at arkivene er unike og uerstattelige,
autoritative og autentiske informasjonskilder. Kilder som er nødvendige
for sikring av enkeltindividenes rettigheter og selve demokratiet.
Likevel blir ikke nødvendigvis alle disse verdifulle og unike informasjonskildene bevart. Informasjon kan forsvinne i digitale formater og
systemer som har «gått ut på dato». Eller ødelegges av skjeggkre, rustne
binders, plastomslag, fukt eller brann. Og hva med de arkivene som har
forsvunnet på veien? For eksempel som en følge av kassasjonspraksis,
fordi det har vært et privatarkiv ingen har sett verdien av eller ansvar
for å bevare for ettertiden, eller som et ledd i en bevisst strategi for å
slette spor. I dag risikerer vi også at mye blir slettet som en følge av et
etterhvert allment kjent personverndirektiv fra EU – en problemstilling
vi kommer til å høre mer om i tiden fremover.
Og hva med arkiv når nye regioner etableres og gamle kommuner og
fylkeskommuner avvikles? Forstår politikerne den egentlige verdien
av arkiv? At arkiv ikke må være en salderingspost. At arkiv verken er
forvaltning eller kultur. Arkiv er arkiv. Både forvaltning og kultur, men
arkiv – for å sitere Bjørn Bering som i et intervju med Arkheion siterte
Kjell Ola Masdalens «Rapport om arkivsituasjonen i Oslo kommune»
(1991). Og hva når nye fagsystemer kjøpes inn uten at det tas høyde for
at disse systemene må kunne «snakke» med sak/arkivsystemet?
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I denne utgaven har vi valgt å fokusere på noen av disse truslene mot
arkiv. Du kan blant annet lese om håndtering av skjeggkre og kriser,
konsekvenser av at rettighetsdokumentasjon mangler, og hva du som
rådmann bør passe på. Men det er også saker med mer positivt fortegn
og som for eksempel handler om det nye digitalarkivet, om et jazzete
arkiv fra Voss eller en arkivnestors tanker om ståa og fremtiden når det
gjelder arkivfeltet.
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Takk til alle bidragsytere. God lesning til alle lesere. Og til alle bevilgende
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AKTUELT
AV REDAKSJONEN

TOM ODDBY TIL ARKIVVERKET
Tom Oddby er tilsatt som ny direktør for Publikumsavdelingen i Arkivverket. Oddby
har vært byarkivar i Drammen de siste 13 årene, i tillegg til å ha vært styreleder for
Arkivforbundet de siste tre årene. Han starter i stillingen 1. april 2019.
– Først og fremst må jeg si at jeg gleder meg veldig til å begynne i Arkivverket, og til å bli
kjent med mange flinke medarbeiderne over hele landet. Arkivverket står midt i en digital
omstilling, der det kreves både «analog» og digital kompetanse for å fortsette å utvikle
gode publikumstjenester. Å være med i denne prosessen ser jeg på som svært spennende,
og det er en av hovedgrunnene til at jeg søkte denne jobben. Samtidig opplever jeg at
arkiv som innsatsområde er viktigere enn noen gang, og jeg ønsker å bidra til at både
Arkivverket og arkivsektoren utvikles videre, sier Oddby.
(Av Helen Daae Frøyseth, seniorrådgiver i Arkivverket og foto av Tom Atle Bordevik)

KJÆRE RÅDMANN!

”Som alltid ved demens vil
det være den nære fortid
som blir borte.

Eg er blitt utfordra til å skrive noko om truslar mot arkiv. Trusselen eg vel å trekke fram, er knytt til
omgrepet «kommunikasjon». Teknologiutviklinga har gitt oss fantastiske høve til å kommunisere med
kvarandre. Dette er gjennomgripande for dei fleste av oss, både i høve til korleis vi som privatpersonar
lever livet vårt og kva forventningar vi har til andre, som til dømes offentleg forvaltning. Som administrativ leiar gjer dette deg i stand til å effektivisere og overhalde lover og reglar i langt større grad
enn tidlegare. Det ligg også betre til rette for oppfølging og forbetring gjennom at forvaltninga er blitt
meir open og gjennomsiktig.
Det er ingen tvil om at ein i «kommunikasjonssamfunnet» lettare kan ivareta offentlegprinsippa som
offentleglova er tufta på. Så korleis kan dette vere ein trussel? Jo, det er ein trussel dersom du som rådmann ikkje er bevisst på at kommunikasjon handlar om «nåtid» medan gjenbruken av det som vart
kommunisert handlar om både «nåtid» og «fortid». Det blir eit problem når iveren etter å kommunisere
går på kostnad av dokumenteringa.

SKJEGGKRE
Arkiv-Norge holder på å orientere seg i landskapet etter at det er blitt kjent at skjeggkre er en del
av hverdagen. Skjeggkre er ufarlig for mennesker, men de kan leve av cellulose og er derfor uønsket
i arkivmagasinene. IKA Kongsberg har nylig gjennomført et forskningsprosjekt i samarbeid med
Mycoteam for å kartlegge hvor mange minusgrader skjeggkre dør ved under frysing, der de har
sett på muligheten av å fryse arkivmateriale. IKA Østfold har hatt gode resultater med såkalt IPM
som metode i bekjempelse av skjeggkre, og vært på studietur til London for å lære mer om IPM
som tilnærming i sikring av arkiv og skjeggkrebekjempelse. Miljødirektoratet har akkurat godkjent
bruken av et giftstoff til bruk som åte for å ta livet av insektene, og mange er spent på resultatene av
dette. Skjeggkre er nok et problem vi vil måtte forholde oss til i uoverskuelig framtid, men med godt
planlagt bekjempelse og gode rutiner for å unngå å få inn nye, ser det ut til å være fullt mulig å bli
kvitt dem i arkivinstitusjonene våre. Du kan lese mer om bekjempelsen av skjeggkre i dette bladet.

Som leiar av eit offentleg organ har du som rådmann eit like sterkt dokumentasjonsansvar for det som
har hendt i fjern fortid som det som hender i nåtid eller nær fortid. Innbyggjarane skal ha tilgang på
like vilkår til innsyn i dokument som kommunen forvaltar. Sjølvsagt, seier du kanskje. Kan du likevel
med handa på hjartet seie at du aldri har følt på om du har tilstrekkeleg kontroll på dokumentasjonen?
Ditt høve som rådmann til å ivareta offentlegprinsippa avheng av om dine noverande og tidlegare
medarbeidarar, har dokumentert den delen av sakshandsaminga som har gått føre seg gjennom uformelle kommunikasjonskanalar som Skype, Facebook, Outlook ol., eller i administrative støttesystem
utan arkivfunksjonalitet.
Dette tyder at du som rådmann må syte for klare retningslinjer for korleis dokumenthandteringa er i
din kommune, og sikre at dei vert følgde. Desse skal vere nedfelt i kommunen sin arkivplan, og mitt
råd er at alle nytilsette i kommunen fortløpande skal introduserast for arkivplanen.
Dersom organisasjonen din ikkje har klare reglar for bruken av formelle og uformelle verktøy, vil bruken
verte individuell og dokumentasjonen kan bli meir vilkårleg. Det er sjølvsagt umogeleg å unngå eit visst
dokumentasjonstap. Slik har det alltid vore. Risikoen er likevel blitt større.

KAI-KONFERANSEN 2019
Årets KAI-konferanse finner sted 17. – 18. september på Clarion
Hotel Stavanger, sentralt beliggende i Stavanger sentrum. Torsdag
19. september er det møtedag på Arkivenes Hus.
På nettsiden www.kaikonferansen.no vil du etter hvert få
mulighet til å lese flere nyheter om konferansen. Vi regner med
at programmet vil være klart i juni og at invitasjonen vil bli sendt
ut da.

Dei fleste vil ha forståing for kompleksiteten i dokumentasjonskravet fordi dei kjenner til floraen av
kommunikasjonskanalar. Kommunen må ha tillit hjå innbyggarane. Det er difor viktig at innbyggarane
skjønar at kommunen gjer sitt beste for å ivareta deira rettar, og tek dokumentasjonsansvaret sitt på
alvor. Då er vi attende til det med openheit. Kommunen vil kunne få svi for si openheit på kort sikt.
På lang sikt vil ein likevel kome god ut av det, ved at feil vert retta opp og gir ei forbetra dokumenthandtering i kommunen.
Til slutt har eg lyst til å løfte blikket litt. Den samla dokumentasjonen dei handterer er dokumentasjon
på levd liv. Dei forvaltar ein unik samfunnsdokumentasjon som vil fortelje framtidige generasjonar i
regionen din om korleis deira forfedre levde livet sitt, og korleis det offentlege fungerte som ei trygg
ramme rundt desse liva. Denne samfunnsdokumentasjonen er du som rådmann ansvarleg for. Du må
unngå det tidlegare Riksarkivar Ivar Fonnes advarte mot; ein alvorleg demens i stat og kommune.
«Som alltid ved demens vil det være den nære fortid som blir borte».

Vi håper at mange finner veien til Stavanger i høst!
Faggruppen for KAI 2019
IKA Rogaland og Stavanger byarkiv

ARNT OLA FIDJESTØL

Fylkesarkivar i Sogn og Fjordane
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OM VÅR ELDSTE
NORSKE ARKIVHISTORIE

I SISTE NUMMER AV HISTORISK TIDSSKRIFT

OPTIMALE
OPPBEVARINGSLØSNINGER

Visste du at mye av grunnlaget for vårt
moderne arkivvesen allerede ble lagt på
16- og 1700-tallet, og at den eldste avleveringsbestemmelsen er 432 år gammel?
Utbyggingen av norske arkivdepoter hadde
et regionalt utgangspunkt. Det er spesielt
i europeisk sammenheng. Allmennhetens
rett til innsyn ble fastslått allerede i 1633
og var klarere formulert og praktisert enn
de fleste andre steder i Europa.
Førstearkivar Torkel Thime har nettopp
publisert en artikkel om de første regionale arkivdepotene i Norge i Historisk tidsskrift. Artikkelen kan leses i sin helhet
her: https://www.idunn.no/ht/2019/01

KORT SAMMENDRAG AV ARTIKKELEN:
Grunnlaget for statsarkivene ble lagt i 1587, da lagmennene fikk avleveringsplikt til lensarkivene.
Denne ordningen ble senere utvidet og videreført i regi av amtsarkivene. Avleveringene til lens- og
amtsarkivene utgjorde senere kjernen i statsarkivenes bestand. Det norske arkivvesenet har sitt
utgangspunkt i disse regionale arkivinstitusjonene. De fant sin form på 16- og 1700-tallet. Akershusarkivet, plassert på Akershus slott, ble i første halvdel av 1700-tallet omtalt som «Det norske arkiv»
eller «Riksarkivet», men var like mye et regionalt som et sentralt arkivdepot. I begynnelsen var
også Akershusarkivet et utpreget regionalt arkiv. Det omfattet fra tidlig på 1600-tallet arkiver
både fra lokale og landsdekkende embeter. Sverige og Danmark fikk egne sentrale arkivinstitusjoner i henholdsvis 1618 og 1663, men disse var i utgangspunktet utelukkende relatert til sentralforvaltningens arkiver. Det kombinerte sentral- og regionalarkivet på Akershus og det regionale
utgangspunktet er temmelig enestående i europeisk sammenheng. I denne perioden var også
allmennhetens rett til innsyn for å sikre juridiske og velferdsmessige interesser klarere formulert
og praktisert i Norge enn de fleste andre steder i Europa. Innsynsrett spilte helt fra 1600-talet en
viktig rolle og medvirket til regional motstand mot arkivsentralisering. For øvrig har den norske
og europeiske utviklingen før 1800 mange fellestrekk.

Ved å velge rett oppbevaringsløsning utnyttes hver kubikkcentimeter maksimalt, samtidig som
tilgjengelighet opprettholdes. Vi gjennomgår behov og tilbyr skreddersydde løsninger med alt
fra enkle stasjonære reoler til kompakt reoler og brann- og sikkerhetsskap.
Våre erfarne medarbeidere bistår gjerne med å finne en god oppbevaringsløsning.
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Hva gjør man når man får ubudne gjester i arkivet? Som slår seg til, stifter familie og mer enn gjerne forsyner seg av
historiske dokumenter vi har fått i oppdrag å bevare for evigheten? Det papirspisende insektet skjeggkre har slått seg til
i arkivinstitusjoner over hele landet. Må vi lære å leve med hverandre, eller kan vi bli kvitt dem? IKA Østfold nærmer seg
utryddelse av skjeggkre i bygget med Integrated Pest Management – IPM.

TEKST OG FOTO: ANTONIA REIME AABØ, IKA ØSTFOLD

H
HVA GJØR VI MED
UBUDNE GJESTER
I ARKIVET?
SKJEGGKRE OG IPM VED IKA ØSTFOLD

østen 2015 var bygningen
med IKA Østfolds lokaler
blitt ett år gammel. Flere
ordningsprosjekter var godt
i gang, og hyllene i magasin
var i ferd med å fylles med historiske arkiver.
En morgen da en av arkivarene kom på
jobb, fant han et lite kryp som hadde vært
uheldig og havnet i en tom kopp på arbeidsbordet hans. Det liknet et sølvkre, men var
lengre. Etter et søk mot Folkehelseinstituttets faktasider om insekter, hersket det liten
tvil om at det måtte være et skjeggkre vi
hadde med å gjøre. Fanget på en teipbit ble
den sendt til analyse på laboratoriet deres,
og etter noen dager kom svaret: Det var
skjeggkre – sølvkreets grådige slektning,
som ennå var ny i Norge.
En stund etter observerte vi et til. Som i
mange moderne bygg har vi automatisk
styring av lys, og det lille nattaktive insektet
ble lett å oppdage da noen kom inn i et
mørkt rom og lyset slo seg på. Kanskje var
det enda flere? Vi kontaktet Mycoteam,
som den gangen ikke kunne si så mye mer
enn at vi ikke absolutt ikke var alene om å
ha observert skjeggkre i huset – den siste
tiden hadde flere tatt kontakt med dem og
spurte om råd. Vi fikk tilsendt limfeller og
plasserte dem ut, og etter noen uker var det
kommet skjeggkre i flere av dem. Da gikk
vi mer systematisk til verks og begynte å
skrive logg over det vi fant.
Så kom nyhetsoppslaget om skjeggkre ved
Nasjonalbiblioteket og hos naboen, Lydbokinstituttet, i Oslo. Det var altså flere
arkivinstitusjoner enn vår som hadde
uønsket besøk.

IPM-MODELLEN – EN HELHETLIG TILNÆRMING
I Norge ble skjeggkre registrert for første
gang i 2013. I Sør-Sverige og videre nedover
i Europa har de vært et problem i kulturinstitusjoner i en årrekke. Og som med
andre skadedyr i arkiv og museum, er det
ikke enkeltfaktorer som har blitt løsningen,
men en kombinasjon av flere tiltak og en
helhetlig tilnærming. Nasjonalbiblioteket
kunne informere om at det er utarbeidet en
europeisk standard som beskriver metoder
for håndtering av insekter, muggsopp og
annen mikrobiell vekst i kulturinstitusjoner: «Conservation of Cultural Heritage
– Integrated Pest Management (IPM) for
Protection of Cultural Heritage.»
Som medlem i den internasjonale standardiseringsorganisasjonen CEN, er Norge
forpliktet til å implementere denne. I 2016
ble derfor IPM-modellen fastsatt i «Norsk
Standard NS-EN 16790: Integrert skadedyrkontroll - IPM for beskyttelse av kulturminner».
Ettersom modellen også omfatter muggsopp, er oversettelsen integrert skadedyrkontroll upresis, og betegnelsen IPM brukes
også på norsk. Folkehelseinstituttet beskriver IPM slik: «IPM kombinerer mange
metoder og strategier for å oppnå langvarig
effekt på en økonomisk og helsemessig
akseptabel måte.»

HVA KUNNE VI GJØRE?
Vi begynte med å fjerne alle pappesker som
var plassert på gulvet, og kjøpte inn plastpaller de kunne stå på. Renholdet i magasin, ordningsrom og lager fikk mer fokus,
og skoovertrekk ble tatt i bruk i magasin.
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Vi forhørte oss med andre arkivinstitusjoner
med kompetanse på konservering, biologer
hos Mycoteam og Folkehelseinstituttet.
Vi leste oss opp på skjeggkreets biologi
og forsøkte å g jøre forholdene i bygget
vårt så lite attraktive for dem som mulig.
Temperaturen i magasin ble satt ned fra
18°C til 13°C grader, og relativ luftfuktighet
senket fra 50% ned til i overkant av 40%
RH. Under disse forholdene skal det bli så
utrivelig for skjeggkre at reproduksjonen
bremses kraftig eller stopper helt. Virket
det? Tja. Det kom ikke lenger nymfer eller
små kre i limfellene. Men voksne skjeggkre
ble fortsatt registrert. Overgangene mellom
magasin og arealer uten klimastyring ble
sikret med dobbeltsidig teip.

TILPASSING AV ET IPM-PROGRAM
Etter hvert søkte vi opp det internasjonale
fagnettverket på IPM og fikk kontakter
som delte av sin erfaring og kunnskap. Så
begynte arbeidet med å sette sammen et
IPM-program tilpasset vår egen institusjon.
Forebyggende tiltak er alltid bedre og mer
kostnadseffektive enn redningsarbeid og
sanering. IPM er kostnadseffektiv fordi den
systematisk identifiserer risikopunktene så
innsatsen kan konsentreres og ressursene
brukes der effekten er størst. Utfordringen
er at alle ledd i organisasjonen må være
klar over viktigheten av sin egen rolle for
at programmet skal fungere.
Hovedmålet vårt var å bli kvitt skjeggkreene
som hadde slått seg til i bygget, og å unngå
å få inn nye utenfra. I et lite selskap med
mange arbeidsoppgaver og få ansatte, er
tidspresset ofte stort. Vi trengte et IPM-
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SKADEDYR

ØDELEGGER: Skjeggkre ødelegger papir ved å skrape av cellulosefibre fra overflaten som de spiser.
Finner de et sted de liker å være, kan de gjøre stor skade. (Foto t.h. Trond Svandal, IKA Østfold)

program som var godt nok til å få kontroll
over skjeggkreene og sikre arkivene vi er
satt til å forvalte, men ikke så omfattende
at arbeidsflyten stopper opp. Det måtte bli
tiltak med rutiner vi kunne klare å opprettholde over tid. Hva hadde størst effekt og
krevde minst innsats?

RISIKOPUNKTER
Hvordan kom de seg inn i bygningen? Hvor
oppholdt de seg? Hvor fant de mat, og hvor
formerte de seg? Det ble etter hvert tydelig
at mottaket der arkivmateriale kom inn i
huset var et kritisk punkt. Her gikk det flest
skjeggkre i fellene, og vi kunne av og til se
en påfallende økning etter at arkivmateriale hadde blitt avlevert. Vi begynte også å
undersøke nøye alle vareleveranser og pakker
som kom. For å gjøre kontrollen enklere,
laget vi en ventesone av dobbeltsidig teip på
gulvet i gangen der vareleveranser kunne
stå fram til oppakking og sjekk. Det dukket
stadig opp nyankomne skjeggkre i teipen,
fraktet inn med post og varer fra rundt
omkring i landet.
For å kunne bruke limfeller til å kartlegge
klekkesteder, må den stå på akkurat samme
plass over tid. I fellesområdene der det ferdes
mye folk kan fellene lett sparkes borti. Hver
limfelle var merket med et unikt navn, men
egentlig er det stedet fellen står på som
«eier» navnet. For at fellene skal plasseres
tilbake på riktig plass, har vi merket felleplassen med samme navn som fellen har.
Selv om skjeggkre hovedsakelig lever av
cellulose, takker den ikke nei til protein,
gjerne i form av egne slektninger. Store
kre setter seg ofte fast i kanten av limet
i fellene, og blir lett bytte for nestemann
som kommer forbi. For å få et riktig bilde
av bestanden, må fellene sjekkes ofte og
fangsten registreres før de rekker å spise
hverandre.

REGISTRERING AV LIMFELLER: Oversikt over hva som
fanges i hvilke feller er avgjørende for å lykkes med
et IPM-program. (Foto: Harriet Johanna Skogholt).

Sammen med Johan Mattsson vurderte vi
risikoen for ny innførsel av kryp ved mottak
av arkiver. Det kan ta tid å kartlegge forekomst av skjeggkre i et lokale ved hjelp
av limfeller, og emballasjen arkivmaterialet
pakkes og oppbevares i før avlevering til
depot kommer som oftest uansett fra varelager med høy risiko for skjeggkre. Konklusjonen ble derfor å fryse alt arkivmateriale
som kommer inn til oss.
Vi fikk tilbud om å låne en ledig frysecontainer av Østfoldmuseene. Problemer
med strømtilførselen gjorde imidlertid at
den ikke fungerte som del av logistikken
ved mottaket, og vi måtte raskt finne en
alternativ løsning: to husholdningsfryseskap. Med mindre frysekapasitet måtte vi
se på logistikken på nytt. Hvordan skulle
vi mellomlagre materiale som ventet på
å bli fryst?

”Skjeggkrebestanden hos

oss har gått kraftig ned, særlig
etter tilpasningene vi har gjort i
IPM-programmet vårt det siste
året med karantene og frysebehandling av alle avleveringer.
I magasin har vi ikke lenger
skjeggkre i noen av limfellene
i det hele tatt.

Vi tester ut to typer åte i en del av fellene;
en blanding fra biolog Johan Mattsson ved
Mycoteam, og et pulver av malte sirisser.
Sammenlignbare fangstdata er ikke klart
enda, men visuelt ser det ut til at sirissmelet
ikke har nevneverdig effekt når det gjelder å
lokke til seg flere kre enn den vanlige fellen
den står sammen med.

Det har blitt trangt om plassen hos oss.
I løpet av tiden som var gått siden IKAbygget sto ferdig og hadde tre ansatte, har
magasinet blitt fullt, tjenestetilbudet utvidet
og staben økt til 11 medarbeidere. Lesesalen
huser den nye digitaliseringsavdelingen, og
deler av mottaksrommet brukes til kontorplasser. Uten noe separat karantenerom
ble løsningen ventesoner avgrenset med
dobbeltsidig teip på gulvet. To striper teip
med seigt lim klistret opp med 20 cm mellomrom har fungert bra som sikring av
arkivmateriale i karantene.

FRYSECONTAINER MED PROBLEMER
Vi gir råd til våre eierkommuner om skjeggkre i arkivrom lokalt hos dem, og de som
ber om det får limfeller de kan sette ut.

FRYSEPROSESSEN
Hvor mye kulde tåler et insekt med opprinnelse på den sørlige halvkule? Mortalitetsdata for skjeggkre hadde manglet i
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litteraturen fram til 2018. Da gjennomførte
IKA Kongsberg og Mycoteam i samarbeid
et forskningsprosjekt for å kartlegge akkurat
når cellene i kroppen fryser til iskrystaller og
skjeggkreet dør. Svaret var -5°C for nymfer
og voksne individer, og -20°C for egg. Ettersom den relative luftfuktigheten i magasinet
vårt allerede var senket til i overkant av
40 %, fikk vi ikke målbar fukt etter kondens
på pappoverflaten i noen av rundene med
prøvefrysing av arkivbokser ved flytting
direkte fra fryser til magasin. Arkivbokser
fryses nå vanligvis uten innpakking, overføres direkte til magasin etterpå og tines
uten isolasjonshette. Protokoller derimot,
som ikke har den bufferen en arkivboks
fungerer som ved temperaturendring,
pakkes i lynlåsposer før frysebehandling,
og akklimatiseres før utpakking.

KJEMISKE BEKJEMPELSESMIDLER
Da IPM som modell oppsto, var det som
et resultat av ønsket om et alternativ til
sprøytemidler ved bekjempelse av skadedyr.
Selv om hovedfokus fortsatt er tiltak uten
gift, kan det allikevel i noen tilfeller være
nødvendig å bruke noe kjemiske midler for
å bli kvitt en bestand helt. I første omgang
bør man prøve forgiftet åte som legges i
riktig plasserte feller. Folkehelseinstituttet
f ikk nylig godkjennelse fra Miljøverndirektoratet for en type gift til bruk i åte.
Selv om de vanligste bekjempelsesmidlene
på markedet i dag skal være lite skadelige
for voksne mennesker, er det anbefalt å
bruke dem med forsiktighet, ikke minst
for å skåne barn og gravide. Bestanden av
skjeggkre hos oss har foreløpig gått kraftig
ned med de tiltakene vi har gjort. Avhengig
av hvor langt vi kommer med dette, kan det
bli aktuelt å bruke forgiftet åte, og eventuelt
punktbehandling med sprøytemidler for å
bli kvitt bestanden helt.
I følge skadedyrfirmaer har tradisjonell
kjemisk bekjempelse av skjeggkre imidlertid
vist seg å være vanskelig. I motsetning til
insekter som maur og veps, samles og
formerer ikke skjeggkre seg i tuer og bol.
Isteden legger de eggene sine, der de måtte
komme over et passende sted med riktig
luftfuktighet, god temperatur, og tilgang
til mat. Det kan være en hvilken som helst
liten sprekk, i en arkivboks eller bølgepappeske, under en gulvlist, inni himlingsplater, bak en dørkarm eller gipsplate. Med
klekkesteder så spredt i en bygning, er det
lite effektivt å sprøyte litt her og der og
håpe på det beste. Som man har kunnet
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lese om i medieoppslag det siste året dukker
skjeggkreene ofte opp igjen etter en stund
allikevel.

TAMPEN BRENNER
Vi har sett at ved å plassere limfeller på
de rette stedene og loggføre fangsten over
en periode, har vi fått god oversikt over
såkalte hotspots eller populære klekkesteder
i bygget vårt. Det gir oss mulighet til å
punktbehandle på riktig plass, og begrense
insektsmiddelbruk til et minimum.
Observasjoner og fangst av voksne skjeggkre viste å være en dårlig indikator for å
finne slike klekkesteder. Vi så at store kre er
ganske robuste. De kan gå langt på leting
etter mat, og klarer seg ganske lenge i tørre
omgivelser uten å ta skade av det. Nymfene
derimot, er følsomme for lav luftfuktighet
og temperatur, og beveger seg sjelden særlig
langt fra der de ble født. Tampen brenner
når det er nymfer i en limfelle, og den står
sannsynligvis plassert tett på et klekkested
der det er flere.
Nymfer er små, bare opptil 2 mm når de
klekkes, og lys gulaktige, nærmest gjennomsiktige. Det kan være vanskelig å skille dem
fra støv eller fra boklus eller andre insekter
i en limfelle. Med lupe eller mikroskop er
de lettere å identifisere, og kunnskap om
hvordan de vanligste insektene i arkiv ser
ut i ulike utviklingsstadier har vært nyttig
for oss.

PREVENTIVE TILTAK UTE HOS EIERNE
I arkivlokaler uten klimastyring ute i eierkommunene våre, bruker vi registrering av
fuktavhengige insekttyper og datalogging av
klimasoner som hjelpemidler for å avdekke
eller beregne risiko for muggsoppskader i
arkiv. IKA Østfold har hatt en saneringsenhet for muggsopp på plass siden 2016,
og vi har kartlagt muggskadd arkivmateriale hos alle eierne våre, og isolert dette
før avlevering til oss. Slik har vi unngått
å smitte andre arkiv ved deponering, og
arbeidsforholdene for arkivarene våre i
magasin er tryggere i forhold til HMS.
Muggskadde arkiv står isolert i lynlåsposer
i magasin i påvente av sanering. Luftfuktigheten mellom sidene i protokollen eller
inni boksen måles underveis slik at vi har
kontroll og unngår en videreutvikling av
muggskader i materialet mens det er isolert.
Vi har hatt tett samarbeid med arkivarene i eierkommunene rundt muggsoppproblematikk, og opplever at de er blitt gode
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til å følge opp klima i egne arkivlokaler. På
den måten har de selv oppdaget plutselige
endringer i forholdene og kunnet sette inn
tiltak for å unngå nye muggsoppskader.
Den gode dialogen med eierkommunene har blitt viktig i andre deler av IPMarbeidet også, slik at vi kan involveres før
kommunene setter inn eventuelle kjemiske
behandlingstiltak hvis de oppdager insekter.
Som med muggsopp i arkiv er kommunenes
bruk av sprøytemidler i sine bortsettingsarkiv et spørsmål om HMS for arkivdepotinstitusjoner som skal ta imot og håndtere
arkivmaterialet etterpå.

RESULTATER
Skjeggkrebestanden hos oss har gått kraftig ned, særlig etter tilpasningene vi har
gjort i IPM-programmet vårt det siste året
med karantene og frysebehandling av alle
avleveringer. I magasin har vi ikke lenger
skjeggkre i noen av limfellene i det hele
tatt. Nå er det i innkommende materiale i
karantene vi observerer skjeggkre. De setter
seg fast i de innerste teipstripene i karantenen mens de venter på frysebehandling.

”Med rutinemessig fryse-

behandling av alle avleveringer
får våre eiere sikret sine arkiver.
Skjeggkre i alle stadier fjernes
fra infiserte arkiv, og ingen
risikerer at deres arkiv smittes
av andre arkiveieres
småkryp.

LUFTFUKTIGHET SJEKKES: Kontroll av arkivmateriale for å
avdekke muggsopp inngår også i IPM-programmet ved IKA
Østfold. Muggsoppskadet arkiv isoleres i påvente av rensing
ved saneringsavdelingen. Her måles luftfuktigheten inne i
arkivstykker som er isolert for å unngå ny oppvekst.
KARANTENE: Alt innkommende arkivmateriale fryses
fortløpende. Ventesonen er sikret med dobbeltsidig teip.

Skjeggkre i alle stadier fjernes fra infiserte
arkiv, og ingen risikerer at deres arkiv
smittes av andre arkiveieres småkryp. IKA
er blitt en tryggere plass for kommunene å
oppbevare materialet sitt enn i bortsettingsarkiver hos seg selv også når det gjelder
skjeggkre.

Limfellene ble satt opp i nytt system i forbindelse med overgangen til registrering i
ny database fra oktober i fjor. Tallmaterialet
vårt er derfor ikke direkte sammenlignbart
enda, men vi har observert en klar nedgang
i antallet kre i fellene også i kontorområder og fellesarealer. Med god oversikt over
klekkesteder, vurderer vi nå punktbehandling med pyretroid for å bli kvitt dem helt
også i denne delen av bygget.

UTFORDRINGER
Omleggingen av rutiner og logistikk har
ikke vært uten utfordringer. Etter at temperaturen ble senket i magasinet vårt, er
det blitt behov for tettere overvåking av
risikosoner for å unngå klimalommer med
høyere relativ luftfuktighet enn resten av
rommet med tanke på oppvekst av muggsopp. En gradient i magasin er underveis,
og vil gi bedre kontroll over slike mikroklima. Denne knyttes også til databasen for
registrering av limfellefangst, og det blir
enklere å oppdage om insekter har funnet
klimalommer å bo i.

Med rutinemessig frysebehandling av alle
avleveringer får våre eiere sikret sine arkiver.

Det kan være utfordrende å opprettholde
rutinene i en hektisk arbeidshverdag der

LITEN OG ENDA MINDRE: Voksen og nyklekt skjeggkre
under mikroskop.

SKJEGGKRE (CTENOLEPISMA LONGICAUDATA)
-

Skader materiale av cellulose, bomull og lin.
Registrert i Norge første gang i 2013
Vanlig skadedyr i Sør-Afrika og Oseania siden tidlig 1900 tallet
Kan bli nærmere 2 cm, og det dobbelte med antenner/halehår
Antas å kunne leve i opptil 7 år
Hver hunne kan legge ca. 50 egg pr år
Trives best ved temperaturer over 20°C og 50% relativ luftfuktighet, men overlever i kaldere
og tørrere miljø, dog ikke utendørs i Norge.
- Har hatt en voldsom spredning til boliger og næringsbygg de siste tre årene.
- 23 av 28 spurte arkivinstitusjoner i Norge har bekreftet at de har skjeggkre i sine lokaler i 2018.
- Har vist seg vanskelig å bli kvitt ved tradisjonelle metoder for skadedyrbekjempelse.
(Folkehelseinstituttet, 2018, og IKA Kongsberg:
Spørreundersøkelse til norske arkivinstitusjoner, 2018)
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pågangen av prioriterte hastesaker er stor.
Vi har «vokst ut» av bygningen vår, og
flere rom er måttet bli flerbruksrom. Plassmangelen gjør at det er lett å tråkke på teip i
karantenesoner, noe som krever stadig oppfølging og fornying av teip. For at arbeidsflyten ikke skal stanse helt opp når alt skal
innom frysing, krever avleveringer bedre
planlegging enn tidligere. Allikevel må vi
kunne si at det har gått overraskende bra.

ARKIVFAGET UTVIDES
I spørreundersøkelsen IKA Kongsberg
gjorde blant norske arkivinstitusjoner i
2018, svarte 23 av de 28 spurte at de hadde
skjeggkre i sine lokaler. Hva er årsaken til
den voldsomme spredningen av skjeggkre i
Norge? Det er nok en kombinasjon av flere
faktorer. For et skjeggkre er bølgepappkartongen attraktiv, både som bolig, mat-
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forråd, yngleplass og transportmiddel. Den
kommer seg rundt som blindpassasjerer;
I emballasjen på varene våre, som stadig
oftere er fra lageret til en postordrebasert
butikk, og i bagasjen vår når vi er på tur.
Det ser ut til at skjeggkre gjerne slår seg ned
i nye bygg, og at god isolasjon og miljøvennlige byggematerialer er like ettertraktet for
skjeggkre som for mennesker.
Kolleger i det internasjonale IPM-nettverket
forteller imidlertid om en generell økning
av insektproblemer i arkiv og museum
i Nord-Europa, Canada og USA, i takt
med klimaendringene de seneste årene.
I det perspektivet tyder mye på at dette er
problemer som har kommet for å bli, og at
kompetanse på IPM vil bli nødvendig for
alle arkivinstitusjoner.

ALLES ANSVAR OG ALLES FORTJENESTE
Ved systematisk arbeid over tid, enkle og
rimelige midler, kan man ha gode muligheter til å bli kvitt en etablert skjeggkrebestand, og å unngå nye. Men for å lykkes,
må alle være med, og alle delene av IPMprogrammet følges. Det nytter ikke hverken
å sette inn tiltak på klekkesteder i konstruksjonen eller fryse arkivmateriale som
kommer inn, hvis noen setter fra seg pappesker med nye blindpassasjerer på gulvet i
teknisk rom, eller noen tar med pappesken
med kaffeposer eller kopipapir rett inn i
hylla på lageret. Det er mye takket være
positivt innstilte og fleksible ansatte at vi
har oppnådd gode resultater. Alle sammen
har tilpasset seg nye rutiner og tatt ansvar
for at dette skal lykkes.

FAGLIG PÅFYLL FRA ENGLAND
Kurs for identifisering av insekter og bruk av IPM-data ved Natural History Museum.
Våren 2018 fikk IKA Østfold stipend fra Arkivforbundet til studietur med faglig påfyll og mer
trening i IPM for å finne ‘beste praksis’ for vår institusjon. Vi hadde allerede hatt kontakt med
Natural History Museum som er etter 20 år med IPM-program er den institusjonen i verden som
har lengst erfaring med denne tilnærmingen til skadedyr og muggsopp. De kunne tilby plass på
sitt kurs for identifisering av insekter og bruk av IPM-data. Samme uke arrangerte de seminar
om nettverksbygging for IPM-samarbeid mellom institusjoner, og workshops med IPM-trening.
Økningen av insekter i arkivinstitusjoner er ikke bare et norsk fenomen. Det internasjonale
IPM-samarbeidet har de siste 15 årene vokst fra å være et prosjekt mellom to museer til et nettverk
av 60 institusjoner i Europa, USA og Canada.
Natural History Museum har 80 millioner registrerte objekter i sine samlinger og arkiv, og jevnlige
IPM-kurs er obligatorisk for alle ansatte i alle avdelinger, fra kjøkkenpersonale til forskningsansatte.
Før IPM ble tatt i bruk, hadde museet store utfordringer med skadedyr til tross for et svært høyt
forbruk av pesticider over flere tiår. Etter at IPM uten kjemiske bekjempelsesmidler ble tatt i bruk,
har skadedyrforekomstene gått kraftig ned i hele museet. De har en egen mottaksenhet bygget for
formålet, med blant annet integrert fryserom for behandling av innkommende materiale.

DOBBELTSIDIG TEIP OG LIMFELLER: Døråpningen mellom magasin og øvrige arealer er sikret
med dobbeltsidig teip. Inntil dørkarmen sees en limfelle. Stedet hver felle står på har sitt unike
navn som er merket inn på plantegningen over bygget i databasen. Nederst til venstre ser vi
en felle med og en uten sirissmel for prøve ut effekten av dette som lokkemiddel.

FRYSING AV ARKIVMATERIALE: Fryseskapene har en kapasitet på til sammen 1000L pr. døgn.
Her kontrollerer Harriet Skogholt at kjernetemperaturen på arkivmaterialet er nådd -20°C.

Det ble også tid til en fagdag i konserveringsavdelingen ved National Archives i London. Der
har de gjennom prosjektet «Redeveloping IPM at The National Archives» løftet IPM-arbeidet
til organisasjonsnivå for å finne ‘beste praksis’. Prosjektet har også bidratt til omorganisering av
arbeidet med muggskadd arkiv, og videreutvikling av metoder for muggsanering. Det var nyttig
og ikke minst hyggelig, for begge parter med erfaringsutveksling rundt muggsaneringsarbeid
– definitivt et marginalt fagområde i arkivverden med begrenset antall kollegaer å spille på i begge
land. De ansatte delte raust med seg av både erfaringer og de ulike verktøyene de har utviklet til
å beregne risiko for oppvekst av muggsopp i mikroklimalommer i arkivdepot. Vi har tatt i bruk
en tilpasset versjon av National Archives’ databaseverktøy for registrering og analysering av
limfellefangst. Her kan vi sammenholde data fra RH-loggere mot fellefangst og ha kontroll over
eventuelle mikroklima skjeggkre måtte finne og trives i.
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HOSPITERING VED KØLN BYARKIV

– EN ARKIVINSTITUSJON MED UNIK KOMPETANSE

Køln byarkiv har bred kunnskap og erfaring fra arbeid med sterkt skadde arkiver. Hva kan vi lære av dem?

TEKST OG FOTO: ANETTE MYRESTØL ESPELID OG HENRIETTE SAGENGEN ØYGARDEN, IKA KONGSBERG

I

oktober 2018 reiste to ansatte fra
IKA Kongsberg til Køln byarkiv
for et hospiteringsopphold. Formålet
var å øke vår kompetanse, både for
arbeidet ved vår egen institusjon og
for å videreutvikle IKA Kongsberg som
kompetanseinstitusjon for andre som håndterer arkiv med ulike fysiske skader. I denne
artikkelen vil vi gi et lite innblikk i noe
av det vi fikk erfare i Køln, rapporten fra
hospiteringsoppholdet i sin helhet finnes på
hjemmesidene til Arkivforbundet.

KOLLAPSEN I KØLN
I mars 2009 kollapset bygningen som huset
Køln byarkivs historiske arkiver ned i en
tunnel under arkivbygget. Kollapsen ble
forårsaket av en feil i forbindelse med utbedringen av t-banetunnelen under bygget.
Ulykken krevde to menneskeliv, men alle
som var i arkivbygningen klarte å redde
seg ut i tide.
SPESIALISTER PÅ PRESERVERING
Siden ulykken har byarkivet i Køln måttet
spesialisere seg på alle typer preservering.
Byarkivet i Køln huset 26 000 hyllemeter
med arkivmateriale, samt en manuskriptsamling med 65 000 dokumenter der det
eldste var fra år 922, 104 000 kart og
planer, 50 000 plakater og 800 privatarkiv.
Mesteparten av arkivmaterialet ble skadet.
Arbeidet med å hente ut arkivmaterialet
fra ulykkesstedet pågikk i over to år. I løpet
av denne perioden var det bare brannmannskap som fikk oppholde seg på selve
ulykkesstedet. Kun en liten del av arkivmaterialet kunne hentes ut den første
tiden etter ulykken, og noe av materialet
lå over to år i gjørme og grunnvann før
det kunne hentes ut av grunnen under der
arkivbygget sto.

”Køln som by har blitt sterkt preget av kollapsen, men at ulykken også har bidratt til å skape et nytt samhold,
og at flere tusen frivillige hjalp til med å redde arkivene i tiden etter kollapsen.

BYARKIVET I KØLN ETTER ULYKKEN
Foto: Ina Fassbender/Reuters/NTB scanpix

SAMARBEID OM METODEUTVIKLING
Gjennom et utstrakt og pågående samarbeid med andre europeiske arkivinstitusjoner har Køln byarkiv utarbeidet metoder,
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rutiner og løsninger som brukes i arbeidet
for å redde arkivene.
På grunn av det store skadeomfanget har
det blitt utviklet så effektive løsninger som
mulig uten at det går på bekostning av
materialets integritet. Det som er spesielt
relevant for oss, er tiltak og rutiner ved
akutte ulykkessituasjoner, tørrsanering og
håndtering av muggskadet arkiv, skadet fotografisk materiale, samt tekniske løsninger
for digitalisering av arkivmateriale som er
så skadet at det ikke kan reddes.

KONSERVERINGSSENTER
Kort tid etter kollapsen begynte planleggingen om et konserveringssenter for å
kunne redde arkivmaterialet. Løsningen
ble en lagerbygning, der man i løpet av
kort tid klarte å bygge opp et arkivmagasin
og en stor konserveringsavdeling. Alt arkivmaterialet som var i bygningen da den
kollapset må gjennom en omfattende rengjøringsprosess på grunn av store mengder
betongstøv. 95% av arkivmaterialet ble
reddet ut, men etter kollapsen var mye av
materialet fuktskadet.
Alt vått materiale ble fryst og deretter
vakuumfrysetørket. Køln byarkiv f ikk
midler til å kjøpe vakuumfrysetørkeren,
med forbehold om at de skal bistå andre
arkivinstitusjoner ved en eventuell krisesituasjon.
I 2017 ble det estimert at de totale kostnadene som følge av ulykken vil komme på
1,2 milliarder euro. Per i dag foregår det
en rettsak mellom Køln byarkiv og forsikringsselskapet. På grunn av denne tvisten
er det begrenset i hvilken grad Køln byarkiv
kan offentliggjøre oppdaterte tall når det
gjelder både kostnader og arbeidsprosessens
progresjon.
Vi ble tatt imot av to av konservatorer,
som også var våre hovedkontakter under
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Gjennom et utstrakt
”og pågående
samarbeid
med andre europeiske
arkivinstitusjoner har Køln
byarkiv utarbeidet metoder,
rutiner og løsninger som
brukes i arbeidet for å
redde arkivene.
DIGITALISERING AV FRAGMENTER:
Etter at fragmentene er rengjort ved hjelp av microblasting blir de digitalisert og lastet opp i en programvare som er utviklet spesielt
for formålet.

OVER: FRAGMENTER RENGJØRES
For en skånsom rengjøring av de minste fragmentene brukes microblasting,
dette innebærer at man rengjør materialet med trykkluft og pulveriserte
cellolusefibre.

VENSTRE: FØR OG ETTER
De fragmentene som ikke er rengjort og som ligger i esken har en helt annen
farge enn de som er rengjort og ligger på arbeidsbordet.

UNDER: FUKTSKADET MATERIALE
Bildene under viser sammenklistrede papirer fra kollapsen. Arkivmaterialet til
venstre er mindre sammenklistret og kan antakelig separeres ganske enkelt.
Graden av sammenklistring er langt verre i bildet til høyre. Dette arkivstykket
må antakeligvis gjennomgå fuktbehandling for å klare å løsne sidene fra
hverandre, men når skaden er så stor er det uvisst om alt kan reddes.

oppholdet. De tok oss med rundt på konserveringssenteret der vi fikk møte flere av de
svært dyktige konservatorene som jobber
der. Vi møtte også leder av Køln byarkiv,
Bettina Schmidt-Czaia. Hun fortalte at
Køln som by har blitt sterkt preget av kollapsen, men at ulykken også har bidratt til
å skape et nytt samhold, og at flere tusen
frivillige hjalp til med å redde arkivene i
tiden etter kollapsen.

ePuzzler og som brukes i Køln er en videreutvikling av programvaren som Stasiarkivet
bruker for å sette sammen makulerte
arkiver. Dette gjør det mulig å kartlegge
de ulike fragmentene for så å kunne pusle
alle bitene sammen og presentere innholdet
som hele dokumenter. Køln byarkiv anslår
at de har rundt to millioner fragmenter, og
i løpet av tre år har de digitalisert omtrent
18 000 av disse.

TØRRSANERING OG MICROBLASTING
Vi så spesielt på fasilitetene og utstyret som
brukes i forbindelse med tørrsanering i avtrekksskap. Tørrsaneringen av muggskadet
materiale utføres hovedsakelig på samme
måte som vi gjør på IKA Kongsberg med
svamper, koster og kluter i avtrekksskap.
Men i tillegg benytter de seg av trykkluft og
trykkluftspistoler for å fjerne overflatesmuss
og muggsporer. Saneringen av materiale
uten muggforekomst gjøres uten avtrekk.
Deler av arkivmaterialet var revet fra hverandre i småbiter, og for å rengjøre disse
dokumentfragmentene bruker konservatorene i Køln en teknikk som heter microblasting. Dette er en metode for rensing av
papir ved hjelp av trykkluft og pulveriserte
cellolusefibre.

GIVENDE OPPHOLD
Oppholdet ved konserveringsavdelingen
ved byarkivet i Køln viste seg å være svært
givende for oss. Vi er ikke utdannet innen
konservering og har tilegnet oss det meste
vi har av kunnskap om muggsanering ved
egenstudier og praktisk erfaring. Det var
derfor veldig nyttig å få faglig veiledning
av erfarne konservatorer som jobber med
arkivmateriale. Vi sitter igjen med ny kunnskap og fikk bekreftet at vi allerede gjør mye
riktig i vårt arbeide med tørrsanering. Når
det gjelder muggsanering har vi fått innsikt
i hvordan vi skal håndtere skadetyper som
vi hittil ikke har hatt befatning med, og er
derfor bedre rustet til å møte disse om de
skulle komme. I tillegg har vi fått innspill til
utstyr som kan være nyttig for oss i arbeidet
vi allerede gjør, deriblant bruk av trykkluft
for å fjerne overflatesmuss og muggsporer.
Det var også svært nyttig å lære mer om
de mange utfordringene som kan oppstå
som følge av en akutt skadesituasjon. Det
er mange problemstillinger man ikke kan

DIGITALISERING AV FRAGMENTER
Etter at fragmentene er rengjort blir de
digitalisert og lastet opp i en programvare
som er utviklet av Fraunhofer IPK spesielt
for dette formålet. Programvaren som heter
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forutse i forkant av en ulykke. Det å få høre
om og se resultatet av hvordan Køln byarkiv
håndterte ulykken i 2009, samt hvordan
de har prioritert og organisert arbeidet i
etterkant, har gjort oss enda mer bevisst på
hvilke tiltak som kan begrense skadeomfanget ved en eventuell skadesituasjon.
Vi vil takke Arkivarforeningen og Arkivforbundet for støtte til vårt opphold ved
konserveringssenteret ved Køln byarkiv.

OPPSUMMERT:
• Ha gode beredskapsplaner
• Viktig å investere i kompetanse og opplæring,
samt å samarbeide med andre som har riktig 		
kunnskap og erfaring
• Viktigheten av å ha godt organiserte prosesser
i alle ledd av arbeidet
• God dokumentasjon av skadebildet, spesielt
med tanke på økonomiske hensyn og
eventuelle forsikringskrav
• Kan være økonomisk fordelaktig å investere
i nye teknikker og metoder som kan
effektivisere arbeidet

DIGITALARKIVET

DIGITALARKIVET

ALT PÅ ETT STED:

DIGITALARKIVET BLIR NASJONAL PORTAL FOR SKANNEDE ARKIVER
Alle vil digitalisere, og alle vil gjerne ha det ut til folket. Men hvor?

TEKST: FREDRIK LARSEN, ARKIVVERKET

I

samarbeid med en rekke aktører i arkivsektoren,
arbeider det statlige Arkivverket med å etablere og
utvikle Digitalarkivet.no som en felles plattform
for publisering av digitalt skapte og digitaliserte
arkiver i Norge.

FAKTA: DIGITALARKIVET
Digitalarkivet ble født 23. januar 1998 og startet som et samarbeid
mellom Statsarkivet i Bergen og Historisk institutt ved Universitetet i
Bergen.

Første ledd i arbeidet er å legge til rette for at arkivsektoren på egen hånd kan legge ut skannet arkivmateriale i Digitalarkivet. Planen er at det skal bli
mulig fra og med september 2019.

Digitalarkivet drives i dag av Arkivverket, og er en publiseringskanal
for skannede og transkriberte arkivkilder.

GODE, FELLES LØSNINGER
Til nå har arkivinstitusjoner benyttet blant annet Dropbox,
Europeana, Digitalt museum og egenutviklede løsninger av
varierende kvalitet for få digitaliserte kilder ut til brukerne.

Nettstedet hadde ca. 141 millioner sidevisninger i 2018.
Databasen inneholder nå ca. 33 millioner personposter og over
43 millioner skannende bilder fra arkivsaker og fotografier.

SAMDOK-forprosjektet «Nasjonal publiseringsplattform for
skannet arkivmateriale» konkluderte imidlertid med at tilbudet
var fragmentert, og at det var behov for gode fellesløsninger for
å gjøre digitalisert arkivmateriale tilgjengelig for publikum.

Utvalget av kilder spenner stadig bredere og strekker seg tidsmessig
fra 1100-tallet til vår egen tid.

Anbefalingen var å åpne opp det allerede eksisterende Digitalarkivet, ved gi hele arkivsektoren tilgang til Arkivverkets interne
administrasjonsverktøy for tjenesten.

Se mer på www.digitalarkivet.no.
Her kan du også følge med for mer informasjon etter hvert som
prosjektet skrider frem.

NYE MULIGHETER: Riksarkivar Inga
Bolstad, kulturminister Trine Skei Grande
og generalsekretær Anne Schiøtz i
Slekt og Data ser frem til nye muligheter
i Digitalarkivet. Foto: Arkivverket.

Riksrevisjonen har dessuten påpekt at store deler av kulturarven
ikke er digitalisert, og politiske føringer legger opp til økt digitalisering som setter brukeren i sentrum av løsningene.

ÉN NASJONAL INNGANG
På denne bakgrunn satser Arkivverket nå på å gjøre Digitalarkivet
til en nasjonal tjeneste for digitalt skapt og digitalisert arkivmateriale. Sluttbrukerne skal slippe å lete på en rekke ulike nettsteder.
Målet er i stedet at publikum skal kunne gå til ett sted, hvor de
kan søke og hente frem digitalt innhold fra statlige, kommunale
og private arkiver fra hele landet.

Før jul var kulturminister Trine Skei Grande til stede i Riksarkivet
for å legge ned en digital grunnstein for Digitalarkivet som
publiseringsplattform for hele arkiv-Norge.

– Tilretteleggingen av kildene demonstrerer at digitalisering av
arkiv er mye mer enn å legge en bunke papir inn i en skanner.
De beste brukerreisene kommer når brukeren raskt kan finne
informasjonen hun trenger og akkurat når hun har bruk for den,
sier riksarkivar Inga Bolstad.

– Vi begynner å bli et digitalt forbilde internasjonalt på kulturarvsfronten. Jeg er stolt over at vi tør å være et digitalt forbilde og
mener at det er en seier for demokratiet, sa Skei Grande i følge
digi.no.

”Vi begynner å bli et digitalt forbilde internasjonalt på kulturarvsfronten. Jeg er

stolt over at vi tør å være et digitalt forbilde og mener at det er en seier for demokratiet.
(Trine Skei Grande, digi.no)
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DIGITALARKIVET

DIGITALARKIVET

Hun uttalte videre at tilgang til historie og kulturarv er en
demokratisk rett.

OSLO BYARKIV I PILOTSETET

– På kort sikt skal vi gjøre en innsats for å komme raskt ut med mye
innhold. Etter introduksjonsfasen
ser vi for oss å integrere Digitalarkivet i vårt daglige arbeid, både
for arkivarene og registratorer; at
det blir et faglig verktøy i daglig
bruk på linje med slik det jobbes
i ASTA.

– Det gir hver enkelt mulighet til selv å undersøke fortellingene
om kulturen og identiteten vår.

SELVBETJENING
I samarbeid med arkivsektoren utvikler Arkivverket nå en løsning
der arkivinstitusjoner selv kan publisere skannede arkiver i
Digitalarkivet. Hver enkelt institusjon vil måtte laste opp og legge
til rette sitt materiale, og det vil bli utviklet et opplæringsopplegg
for de som ønsker å ta i bruk den nye løsningen.

Det kommunale arkivet i hovedstaden deltar i en pilot for å teste hvordan
depotinstitusjonene kan levere skannet arkivmateriale rett inn i Digitalarkivet.

Vi vil legge ut et mangfold av kilder, men med fokus på de mest
etterspurte kildene og der vi har
strategiske satsninger, sier Øverbø.

I første omgang vil fellesløsningen være avgrenset tilskannet
eller digitalt fotografert papirbasert arkivmateriale, som protokoller, brev, dokumenter og bøker. Materialet skal primært være
fritt tilgjengelig for offentligheten. Mulighet til å legge inn foto,
lyd, film, video og digitalt skapt materiale vil komme senere. Det
samme gjelder kilder med taushetsbelagte og andre sensitive
opplysninger, hvor det er behov for tilgangsstyring. Prosjektet
omfatter ikke fellestjenester for skanning, eller spørsmål om
kassasjon etter digitalisering.

Tross interessen ser han også mulige hindre når det gjelder å realisere
Digitalarkivet som en plattform for
hele arkivsektoren. Øverbø nevner:

FORVENTNINGER:
Snorre Dag Øverbø ved Aust-Agder
museum og arkiv IKS er klar til å ta i
bruk Digitalarkivet. Foto: AAMA.

– Manglende ressurser og for små budsjetter, dårlig/mangelfull
prosjektstyring, eller at tjenesten ikke tilfredsstiller krav og ønsker
fra innholdsleverandørene, og som derigjennom medfører lite
og dårlig innhold.

LEGGE UT MANGE KILDER
Snorre Dag Øverbø er leder for arkivavdelingen ved Aust-Agder
museum og arkiv IKS. Han har store forventninger til Digitalarkivet.

Men som han også sier: – Vi setter i gang så snart tjenesten
åpnes for oss.

IDÉUTVIKLING: Øystein Eike fra Oslo byarkiv (til venstre) og Petr Vasilev i Arkivverket mangler
ikke gode ideer til utviklingen av Digitalarkivet for arkivsektoren. Foto: Arkivverket.

S

pesialkonsulent Øystein Eike i
seksjon for historisk arkiv ved Oslo
byarkiv forklarer:

TILGJENGELIGGJØRES: Jens Christen Nilssøn
Strøms håndskrevne navigasjonsbok fra tidlig
1800-tall er én av mange kilder Aust-Agder
museum og arkiv ønsker å gjøre tilgjengelig
i Digitalarkivet. Foto Gerd Corrigan.

– Vi sitter med store mengder digitale kopier
av viktige kilder etter at FamliySearch i
2016-18 g jennomførte et prosjekt med
digitalisering av en god del av de kommunale
folketellingene og andre personhistoriske
kilder. Dette materialet ønsker vi å gjøre
tilgjengelig for publikum i løpet av 2019.
Videre vil vi prøve ut hvordan det er å
publisere ulike kildetyper og hvordan det
fungerer mot publikum. Og ikke minst
ønsker vi å påvirke utviklingen av Digitalarkivet gjennom å opparbeide oss erfaring
med publisering og fortsatt nært samarbeid
med Arkivverket og arkivsektoren for øvrig.

ERFARINGER SÅ LANGT
Eike forteller at byarkivet har vært representert med kilder i Digitalarkivet i mange år
allerede, men at Arkivverket har gjort en
stor del av jobben med å få kildene ut.
– Før prosjektet med å åpne Digitalarkivet
kom i gang, inviterte vi oss selv til å prøve
ut publisering og indeksering.

I fjor jobbet byarkivet sammen med Arkivverket med publisering av kilder. Det ga
Eike og hans kolleger et dypere blikk inn i
prosessene og verktøyene i Digitalarkivet.
– Rett før jul startet den egentlige piloten,
hvor også Arbeiderbevegelsens arkiv og
bibliotek deltar, og vi har så langt hatt en
workshop og noen møter. Vi har prøvd ut
opplasting av filer, metadataregistrering,
og diskutert erfaringene vi har gjort oss i
arbeidet, sier han.
I piloten har de blant annet gjort seg nyttige
lærdommer om hvordan de tekniske verktøyene fungerer. Basert på utfordringer som
er blitt identifisert så langt, er Arkivverket
godt i gang med å utvikle nye løsninger for
publisering.
– Hvilken nytte vil brukerne deres få av
at dere publiserer kilder i Digitalarkivet?
– De aller mest brukte kildene våre er de
årlige kommunale folketellingene, hvor
samtlige tellinger mellom 1899 og 1954
er bevart. Bruken har utsatt materialet for
slitasje. Tellinger eldre enn 100 år kan vi

22

23

ARKHEION 01 | 2019

ARKHEION 01 | 2019

publisere åpent på Digitalarkivet, og publikum får dem nå rett hjem i stua framfor
å måtte komme til oss. Det innebærer en
demokratisering av kildetilgangen, og vi når
et langt større publikum enn det vi kan håpe
på å nå gjennom tilbudet på vår lesesal.
– Hva mener du skal til for at Digitalarkivet
som nasjonal plattform skal bli en suksess?
– Hele arkivsektoren må føle et eierskap til
det. Medvirkning fra hele arkiv-Norge til
utviklingen av Digitalarkivet må være konkret, reell, og må være en del av den løpende
forvaltningen av løsningen. Publisering må
være enkelt, verktøyene må være intuitive,
løsningen stabil og pålitelig, det må være
lett å få hjelp. Som tilbud for publikum er
Digitalarkivet allerede en suksess, og det
er bare å bygge videre på det. Men videreutviklingen kan aldri stoppe opp, den må
stadig fornyes, sier Øystein Eike.

SMÅSTOFF

FORMIDLING

PLASTMAPPER, TAPE
OG RUSTNE BINDERS

Vi ordner det!

TEKST OG FOTO: SINDRE VIK, REDAKSJONEN

Når arkiver blir deponert eller avlevert til arkivdepot er det viktig at arkivmaterialet er skikkelig
ordnet etter arkivfaglige prinsipper. Én grunn til dette er naturligvis at det skal være enkelt å
gjenfinne den informasjonen som finnes i arkivene, men det er også viktig fordi fremmedlegemer
som binders, stifter, tape og plastmapper ødelegger papirene de er festet til.

Papirarkiver ordnes i Asta 5 og publiseres på Arkivportalen

Over tid vil binders, stifter og andre metallgjenstander oksidere og ruste. Rust ødelegger papiret.
Plastmapper klistrer seg fast og kan rive med seg bilder og bokstaver, mens limet fra tape vil
forandre seg over tid og forårsake skader både av fysisk og kjemisk karakter.
For at arkivene skal kunne lagres trygt, og med evigheten som perspektiv, er det svært viktig at det
foretas et skikkelig ordningsarbeide i forkant. Nå gamle papirarkiver er ferdig ordnet og deretter
blir pakket i syrefri emballasje og satt på hyller i et klimakontrollert arkivmagasin, vil de beholde
sin integritet, kvalitet og være kilder til kunnskap i mange, mange generasjoner fremover.

Arkivbaser ordnes i Asta Mapper og søkes frem i Asta Innsyn
Skal vi finne frem i elektroniske arkiver
må også de ordnes. Menneskelige feil,
varierende praksis over tid og avvik
introdusert av programvare må
behandles eller i det minste
dokumenteres. Vi er opptatt av at
arkivene skal være tilgjengelige.
Da må de ordnes.

Vi har utviklet Asta Mapper og Asta
Innsyn slik at prosessen og arkivenes
tilgjengelighet er noe arkivaren kjenner
seg igjen i. Å bevare basene «som de er»
kan sammenlignes med å ta inn
uordnede arkiver. Det er fint å ha en
sikkerhetskopi. Men skal de elektroniske
arkivene være tilgjengelige for fremtiden
må også de ordnes.

Norges fremste arkivfaglige konsulenthus
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PROFIL: BJØRN BERING

PROFIL: BJØRN BERING

Han finnes ikke praktisk ifølge han selv, og det eneste stedet han
har orden er visstnok i hodet (ifølge kona). Men der inne er det
til gjengjeld ryddig. Det klarer han ikke å skjule om han så hadde
ønsket det. Jeg snakker om Bjørn Bering. Arkivnestoren.

TEKST: HEIDI MEEN, REDAKSJONEN
FOTO: HELEN DAAE FRØYSETH, ARKIVVERKET

E
BJØRN BERING
– MED BLIKKET FREMOVER

n smilende Bjørn Bering ønsker meg velkommen og byr på
lunsj i Riksarkivets kantine. Det har vært noen lange dager
denne uken, og det samme gjelder ukas siste arbeidsdag. Noe
haster. Han har egentlig ikke tid til intervju, men har likevel
satt av et par timer til Arkheion. «Jeg har jo sagt ja!».

INGEN PERSONLIG PROFILERING, TAKK
Det var for øvrig et ja som satt langt inne. Svaret på henvendelsen om et
portrettintervju, kom raskt: «Takk for hyggelig forslag! Jeg setter pris på
å bli spurt, men er likevel i tvil. Jeg er generelt ikke så glad for personlig
profilering, og kanskje spesielt ikke av eldre menn som er på vei ut; og nå
er jeg en av disse – på overtid. Men det er sikkert mulig å gjøre vinklinger
som kan være fremoverrettet og ha litt fagpolitisk mening; så jeg skal tenke
litt og melder over helga. Med hilsen Bjørn.»
Heldigvis lot han seg overbevise. Det var tross alt et fremoverrettet intervju
vi ønsket oss. Det ville ha vært feil om han ikke skulle la seg intervjue
bare fordi han tilfeldigvis nærmer seg pensjonsalder. Eller rettere sagt
nærmer seg pensjonen, for med fødeår 1949 kunne han tidligere ha gått
av med pensjon.

TRE VALG
Det kunne han ha valgt i 2015 da det ble bestemt at Kulturrådets ansvar
for arkivutvikling skulle overføres til Arkivverket. Anne Aasheim, daværende direktør i Kulturrådet, gav ham tre valg: Han kunne bli i
Kulturrådet og arbeide generelt med kulturarvfeltet og med faglitteratur.
Han kunne pensjonere seg. Eller han kunne følge oppgavene som ble
overført til Riksarkivet. «Jeg valgte da det siste. Og det etter stor tvil.
Men jeg er glad for at jeg tok det valget», smiler han nå.
Etter en tid begynte han i Arkivverkets Seksjon for plan og arkitektur.
Når vi treffes har han gått over til Stab for strategi og styring, med Guri
Lande som sin leder, og her jobber han med strategiutvikling og policy.
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PROFIL: BJØRN BERING

PROFIL: BJØRN BERING

En årsak til at han er glad for å bli «overført» til Riksarkivet,
er at han har lært nye ting til tross for lang og bred erfaring fra
arkivfeltet. «Jeg har møtt yngre, dyktige folk som kan mer enn
meg, på viktige områder. Ikke at det er veldig overraskende,
men det er i alle fall gledelig og motiverende. En veldig god
opplevelse ved avslutningen av et langt yrkesliv. Ja, det har jeg
lyst til å få sagt.»

det er ikke slikt han snakker om der han sitter. For om øynene
er lukket, er blikket vendt fremover.

BEHOVET FOR TYDELIG STRUKTUR
«Det vi mangler på arkivområdet er en tydelig oppgavefordeling
og institusjonsstruktur med forankring i nasjonal arkivpolitikk»
sier han og sammenligner med bibliotek- og museumsfeltet, der
politikken er knyttet til å utvikle institusjonenes samfunnsoppdrag,
faglige identitet og profil. «Virkemidlene der har vært strukturreformer og institusjonsutvikling, som museumsreformen og den
nåværende regjeringens utviklingsprogram for bibliotek, der det
settes inn statlige midler til å videreutvikle de kommunale folkebibliotekene som møteplasser for debatt, læring og demokratisk
deltagelse.» I denne forbindelse bør det sies at Bjørn også har
bakgrunn som avdelingsdirektør i ABM-utvikling.

STRATEGIUTVIKLING OG POLICY
En kollega i Stab for strategi og styring stopper Bjørn i gangen
der Arkivverkets ledelse og han selv sitter. Vi er på vei til et møterom. De to snakker om en tekst som skal sendes ut, og Bjørns
synspunkter er ønsket. Han sier noe som blir notert, det nikkes
og avtales noe, før den yngre kollegaen iler videre.
Vi rigger oss til på møterommet, i hver vår lille lenestol, og det er
nå den ryddige siden ved personligheten for alvor kommer frem.
Travle tider til tross, han er godt forberedt. Ganske snart sitter
han med lukkede øyne og snakker. En jevn og hurtig strøm av
ord – i punkter og temaer. Som om han har skrevet og pugget
det hele på forhånd. Likevel, av hensyn til plassen, er det som
følger en redigert versjon av det som ble sagt. (Takk for lydopptaker på mobilen!)

”Riksarkivaren presiserte i sitt innspill til Kulturmeldingen at fellesløsninger for digital bevaring og

tilgjengelighet ikke innebærer en sentralisering i arkivsektoren, men tvert imot skal støtte opp under
målet om å tilgjengeliggjøre arkiv som dokumentasjon og kulturhistorisk kildemateriale regionalt og lokalt.

”Det vi mangler på arkivområdet er en

tydelig oppgavefordeling og institusjonsstruktur
med forankring i nasjonal arkivpolitikk.

ET BLIKK BAKOVER
Selv om avtalen er å ha blikket fremover, er det selvsagt umulig
ikke også å se på mannens yrkeskarriere. Hva skal man ellers
med lang og bred erfaring, hvis man ikke tar den med seg både
i arbeidet her og nå, og når det gjelder tanker om fremtiden?

«På arkivområdet derimot,» fortsetter han, «har det vært uklare
og ulike forståelser av sammenhengen mellom nasjonal politikk
og tjenester og funksjonene som fylkeskommuner og kommuner
skal dekke for sine innbyggere. Men regjeringens ferske kulturmelding inneholder gode ansatser til slike avklaringer på hele
kulturområdet; og det blir spennende å se hvordan meldingen
blir fulgt opp med organisatoriske og juridiske virkemidler på
arkivområdet spesielt.» Han ser derfor frem til Arkivutvalgets
offentlige utredning med gjennomgang av arkivfeltet.

Bjørns første møte med arkiv-Norge var som interkommunal arkivar i Sogn og Fjordane i 1987. CV’n viser at han da hadde jobbet
som lærer – blant annet på den ungdomsskolen undertegnede
selv gikk på i Skien. Hans siste år var mitt første på den skolen.
Han tok hovedfag i historie etter flere år som lærer, parallelt med
lærerjobben, og skrev om arbeiderbevegelsen og politisk ideologi.
Men tilbake til saken. Hans møte med arkiv. Perspektivet den
gangen var å bygge opp levende lokale arkivinstitusjoner for
befolkningen i lokalmiljøet, forteller han. «Det var jo en visjon
som vi delte med arkivarer, museumsfolk og lokalhistorikere i
mange andre land, spesielt i Norden. Men etter hvert ble det sett
på som mer hensiktsmessig å arbeide for sterkere og mer sentrale
løsninger som ville gjøre det mulig å holde oppe et godt fagmiljø
og større bredde i samlinger og tjenester.»

«Merk at jeg ikke kaller det Arkivlovutvalget. Utvalget skal gjennomgå hele arkivfeltet, for det er faktisk det som er Stortingets
anmodning og som kulturministeren også har presisert. Dette
har likevel vært litt uklart kommunisert.» Det er ellers gjort mye,
fortsetter han, blant annet for å styrke nettverket, og trekker frem
særlig to, nei tre, positive utviklingstrekk.

I 1991 flyttet Bjørn til Oslo der han først ble tilsatt som kommunearkivar, og året etter fikk han jobben som byens første byarkivar.
Fra denne tiden trekker han særlig frem det positive engasjementet
og støtten som var knyttet til utviklingen av det nye byarkivet
– både fra politisk hold og fra kommunens administrative toppledelse. Dette er han fortsatt både imponert og takknemlig for.
«Jeg lærte meg hva det vil si å arbeide i et politiske styrt system,
og fikk økt respekt for den demokratiske prosessen. Samtidig
opplevde jeg å bli hørt som fagpolitisk rådgiver.»

POSITIVE UTVIKLINGSTREKK
Det ene er at cirka 87 prosent av kommunene har blitt eiere av
og er tilknyttet profesjonelle arkivinstitusjoner. «Det har hele
veien fra i hvert fall 1987 vært et mål i statlig politikk at et slikt
nettverk av faginstitusjoner skal dekke hele kommunesektoren.»
Organisasjonsformene velger selvfølgelig kommunene selv.

SOGN OG FJORDANE:
Bjørn Bering med armene fulle. Fra tiden ved Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane,
der han arbeidet fra 1987–1990, den siste tiden som fylkesarkivar.
Foto: Hermund Kleppa

Det andre er at vi har fått etablert et landsdekkende nettverk for
arbeidet med privatarkiv, med fylkeskoordinerende institusjoner
i alle fylker og Riksarkivaren som nasjonal koordinator. «Det
er ønskelig at denne strukturen, som fungerer godt, får klarere
forankringer både i lovverket og i politikken.»

Dette ville ha blitt en lang artikkel hvis hele hans karriere, verv
og yrkesmessige erfaringer skulle nevenes. Det ville også stride
imot hans eget ønske om ikke å være i fokus selv. Og ikke minst;
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For det tredje at det arbeides med nasjonale fellesløsninger for
digital bevaring og digital tilgjengeliggjøring. «Målet er en
landsdekkende infrastruktur for statlige, kommunale og private
arkiv – samlet og i sammenheng. Offentlige og private arkiver
utfyller hverandre og får sin fulle verdi både som kilder og som
rettighetsdokumentasjon når de kan brukes sammen.»

Det offentlige har plikt til å dokumentere beslutninger som har
betydning for den enkeltes liv, sier han, og legger til at politikk
og lovverk for arkiv ikke har ivaretatt og støttet opp under denne
plikten.
«Det er fortsatt slik at sletting av arkiver med personopplysninger
kan fremstå i skikkelse av makten som sletter sine spor.» Denne formuleringen, hentet fra en kronikk han skrev i Dagbladet en gang,
er fortsatt aktuell. Han sier at GDPR, EUs personverndirektiv,
legger et grunnlag for å legge en slik praksis bak oss, men da må
vi også ha juridiske, økonomiske og organisatoriske virkemidler
til å sikre alle kategorier arkiv med verdi som dokumentasjon.

Bjørn legger til at Riksarkivaren presiserte i sitt innspill til Kulturmeldingen at fellesløsninger for digital bevaring og tilgjengelighet
ikke innebærer en sentralisering i arkivsektoren, men tvert imot
skal støtte opp under målet om å tilgjengeliggjøre arkiv som
dokumentasjon og kulturhistorisk kildemateriale regionalt og
lokalt. «Det er en viktig presisering. Sentrale løsninger må spille
godt sammen med sterke faginstitusjoner i alle deler av landet.»

EN SAMMENHENGENDE VERDIKJEDE
Arkivsektorens lange diskusjon om vektlegging av arkivdanning og
arkivbevaring, anser han som lite fruktbar. «Den har ikke ført oss
noe særlig videre. Jeg synes nok kanskje heller at vi skal begynne
å se på hva som særtegner arkivfunksjoner og arkivprosesser i en
digital verden, og se dette i sammenheng.»

”Offentlige og private arkiver får sin

Han fortsetter: «I dag er det en økende grad av en erkjennelse
av at arkiv fra informasjonsobjektene blir skapt, til tilgjengeliggjøring og aktiv formidling, er en sammenhengende verdikjede,
hvor det ikke kan være noen brutte lenker, og hvor materialet
brukes både som dokumentasjon og som kildemateriale i alle
deler av verdikjeden.»

fulle verdi både som kilder og som
rettighetsdokumentasjon når de
kan brukes sammen.

Enhver offentlig arkivinstitusjon må altså være en faginstitusjon
som ivaretar hele denne kjeden. Han synes vi skal løfte blikket
litt, se hva de har gjort i de landene der arkivsektoren er i spiss
i fagutviklingen. Et gjennomgående trekk da er at arkivinstitusjoner både er bevaringsinstitusjoner og faginstitusjoner. Bjørn
mener at rollene, og sammenhengen mellom dem, i Norge må
synliggjøres sterkere.

DEN KRITISKE SUKSESSFAKTOREN
Hovedutfordringen nå er å sikre og tilgjengeliggjøre digitalt skapte
arkiv. I tillegg er det store oppgaver knyttet til digitalisering av
analoge arkiv; blant annet fordi det kreves et enormt forarbeid
før arkivmaterialet kan skannes. For det tredje forutsetter digital
tilgjengeliggjøring og formidling over nett 100 % kontroll med
personvern og taushetsbelagte opplysninger. «En politikk for
digitalisering av arkiv må ha med seg alle disse tre dimensjonene.
Og en slik politikk har vi ikke. Det vil jeg ganske enkelt si.»

Jeg trenger ikke stille et eneste spørsmål før helt på slutten av
møtet. Hva skal han gjøre med all den tiden han får til rådighet
etter tiden i Arkivverket? Vel og merke hvis de lar ham slutte.
Når denne saken leses, har han fylt 70. Avtalen er at han skal
jobbe frem til juli.

«Det er på flere måter den kritiske suksessfaktoren for arkivsektoren at vi får dette til.» sier han. «Men det vil ta år. De teknologiske, økonomiske og de personvernmessige utfordringene med
å komme dit, de er store, og dette skal vi ikke undervurdere. På
kortere sikt må det gjøres en særlig innsats med å få ut på Digitalarkivet mest mulig av det som allerede er digitalisert – og som
kan gjøres tilgjengelig - og få i gang et løp for økt digitalisering,
også av privatarkiv.»

«Bjørn er helt unik, både som fagperson og som menneske.
Han er en våre mest engasjerte medarbeidere, og han er svært
dedikert i jobben sin. Bjørn er svært kunnskapsrik, og vet det
meste om arkiv og dokumentasjonsforvaltning som er verdt å
vite. Og det beste av alt er at han alltid deler generøst av sin
kunnskap med andre. Bjørn er også veldig fremsynt, han er
opptatt av fremtidens arkiv, og å bringe både Arkivverket og
arkivsektoren fremover. Vi kan alle misunne ham hans arbeidskapasitet i en alder av 70 år. Vi i arkivsektoren er veldig heldige
som har en så stor kapasitet som Bjørn hos oss.»

TIDEN SOM KOMMER?
Om den kommende pensjonisttilværelsen sier han: «Jeg har, om
ikke planer, så i alle fall ønsker om å være i stand til å ta opp igjen
terrengsykling, lange fjellturer og fluefiske.» Han forteller at han
er inne i sin andre rekonvalesensperiode på ett år. I november
2017 løp han på en murkant og brakk både kneet og leggen.
Det ble operasjon og det hele. Derfor var det ekstra ergerlig at
han, da han omsider var på bena igjen, havnet på sykehus med
brukket krageben. «Jeg ble kanskje litt overmodig i terrengsykling til fjells, og ødela både sykkelen og meg selv, begge dårlig
vedlikeholdt.» Han rister på hodet og tilføyer med et smil: «Det
kan hende at jeg overvurderer meg selv. Men det er i så fall bare
på det idrettslige området.»

MAKTEN SOM SLETTER SINE SPOR?
Apropos personvern – et langt fra ukomplisert tema. «Det er
desillusjonerende å se at mye av diskusjonen rundt arkiver med
personopplysninger dreier seg om taushetsplikt og personvern,
som selvfølgelig er viktig, men som ikke dreier seg om det som
er minst like viktig», sier Bjørn med øynene åpnet et øyeblikk,
«nemlig at disse arkivene ofte inneholder dokumentasjon som
har vesentlig betydning for enkeltmennesker og grupper av
mennesker, og som faktisk også til dels har blitt slettet i strid med
disse personenes ønsker og interesser.»

Riksarkivar Inga Bolstad og Guri K. Lande,
direktør for strategi og styring
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ERKJENNELSESREISEN

FJERNET DOKUMENTASJON
I januar 2013 kom en eldre kvinne på lesesalen. Hun ville overbevise datteren om at det hun hadde fortalt henne, faktisk var
korrekt: Fire fødsler der myndighetene hadde tatt seg til rette og
umiddelbart fjernet barna, og om hvordan hun to dager etter
den siste fødselen var blitt sterilisert, ufrivillig.

Hva skjedde med Yngve Nedrebøs «arkivistiske» barnetro, det vil si hans
en gang så store tillit til skriftlige kilders sannhetsverdi?

Vi hadde arkivene og to serier med registerkort, ordnet alfabetisk
etter år. Vi slo opp for å finne de fire fødslene og operasjonen,
fem kort. Ingen fangst. Vi hadde nøyaktige datoer, og gikk inn i
boksene for å hente fram selve journalene. Ingenting der heller. I
sykehusprestens fødselsprotokoll og overlegens operasjonsprotokoll
fant vi bekreftelse på det hun fortalte. Men alle fem journalene
og registerkortene til dem var borte. Åpenbart fjernet.

– SKRIFTLIGE KILDER OG SANNHETEN

TEKST: YNGVE NEDREBØ, STATSARKIVET I BERGEN

I

Sykehuset fikk spørsmål om hva som hadde skjedd. Svaret fortalte
om «en meget myndig dame, en institusjon som de fleste var
redd», som hadde tiltatt «seg myndighet som hun ikke hadde».
De trodde hun kunne ha beordret både operasjon og fjerning
av journaler.
En liten trøst var at «hun drev det så vidt at andre instanser
gikk til departementet og ba om at hun måtte tas av alle saker
i Bergen», og det gav departementet langt på vei medhold i. Vi
har forsøkt å få det bekreftet i departementet arkiv, uten fangst.
Erkjennelsen min er at mye sentral informasjon bevisst er slettet
fra arkivene.

”Erkjennelsen min er at mye sentral informasjon bevisst er slettet fra arkivene.

MANGLENDE RETTIGHETSDOKUMENTASJON
Arkivene tar vi vare på fordi de skal gi oss informasjon. Mange
har bedt om å få dokumentert sine rettigheter, og vi har gravd
for å finne og bekrefte. Heldigvis har vi oftest kommet i mål.
Men ikke alltid. Det hender vi – eller arkivene – kommer til kort.
Noen ganger fordi dokumentasjonen aldri har eksistert, men ikke
sjelden føler vi oss sikre på at informasjonen har vært der, eller
skulle ha vært der. Men den mangler.

desember 1973 startet jeg opp i et kort engasjement
ved Statsarkivet i Bergen. Nøkkelen jeg fikk åpnet
en helt ny verden: Kilometervis med arkiver, muligheten til å inhalere «arkivlukt» og å åpne pakker og
protokoller. Noe av materialet var ganske åpenbart
usett gjennom hundrevis av år. Det var paradisisk og jeg fikk en sterk følelse av å kunne avdekke
«sannheter». Dokumentene var garantert uendret
gjennom generasjon, så dette var ekte varer, enten
de fortalte om gamle hekseprosesser, eller formidlet eldgamle
observasjoner av været.

FORBEDRING MED ARKIVLOVEN
Da arkivloven omsider kom i 1992 slo den fast at det offentlige
skulle sikre «arkiv som har monaleg kulturelt eller forskingsmessig
verde eller som inneheld rettsleg eller viktig forvaltningsmessig
dokumentasjon, slik at desse kan verta tekne vare på og gjorde
tilgjengelege for ettertida». Flott! Og på høy tid!

SKREVNE ORD BLIR
Jeg så hvor overlegne de skriftlige kildene og deres troverdighet
måtte være sammenholdt med de muntlige, som er forgjengelige
og usikre. Jeg var slett ikke den første som observerte dette.
Over inngangen stod malt tre ord, hentet fra det latinske «Verba
volant, scripta manent» – «talte ord flyr bort, de skrevne blir».

ERSTATNINGSORDNING – PÅ TROSS AV ARKIVENES TILSTAND
I 2001 f ikk et utvalg ledet av tidligere politimester Einar
Drægebø jobben med å finne ut hva som «egentlig skjedde»
på barnehjemmene i Bergen mellom 1954 og 1980. Tidligere
beboere ble invitert til å ta kontakt og ble lovet at alle skulle bli
hørt på en skikkelig måte.

Den samme optimismen flagges i UNESCOs Verdenserklæring
om arkiv, som blomstrende slår fast at arkivene er unike og
uerstattelige, autoritative og autentiske informasjonskilder, og
nødvendige for sikring av enkeltindividenes rettigheter og selve
demokratiet!

MANDAT TIL GRANSKING: To avsnitt fra det brevet fylkesmannen i Hordaland
skrev ved oppnevningen av Drægebøutvalget 31. oktober 2001.

Mange meldte seg og fortalte sine historier, men når fortellingene
skulle dokumenteres i statlige, fylkeskommunale eller kommunale
arkiver viste det seg at ytterst lite var å finne. Flere steder lot ikke
en gang navnelister fra disse institusjonene seg finne. Arkivene
kunne i minimal grad avdekke hva «som egentlig skjedde», og det
selv om perioden som ble gransket bare lå en mannsalder bak i tid.
Utvalget valgte å legge forklaringene til grunn, og se bort fra
svikten i arkivene, og resultatet ble en erstatningsordning som
seinere er blitt kopiert av mange andre, og som etter hvert har
gitt utbetalinger på over to milliarder kroner. Ikke på grunn av,
men på tross av arkivenes tilstand!

SYSTEMATISKE FEIL
Men da jeg skulle skrive hovedfagsoppgave i historisk demografi
gjennom å analysere kirkebøker, oppdaget jeg store og systematiske feil i de skriftlige kildene. Personenes sosiale plassering
og prestens alkoholinntak synes å ha avgjort om en dåp eller
jordpåkastelse kom med i kirkeboken. I perioder manglet over
halvparten av dødsfallene og i hvert fall en tredjedel av dåpshandlingene i kirkebøkene for Jølster, og ingen fattige var med.
Min arkivistiske barnetro gikk tapt. Søket ble utvidet, bøkene
fra Jølster var dessverre ikke unike.

SJOKKERT: Laila Dåvøy var barneminister og sjokkert mottaker av rapporten i 2003.
Hun burde også ha vært sjokkert over den manglende dokumentasjonen! hentet fra
NRK Hordaland sin presentasjon av rapporten til Drægebøutvalget i 2003.
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ARKIVFORBUNDETS SIDE

SAMARBEID OG ENDRING

TANKER FRA EN NY BYARKIVAR

ARKIVENE SOM SALDERINGSPOST

Arkheion spør Unn Elisabeth Huse, Trondheims nye byarkivar og tidligere avdelingsdirektør i Helsedirektoratet, om
overgangen fra helse- til arkivsektoren.

Hva er den største trusselen mot arkivene? Jeg vil påstå at
det er at arkivene lenge har vært en salderingspost hos både
nasjonale og lokale myndigheter.
Arbeidet rundt digitalt skapt arkivmateriale har vært en varslet katastrofe gjennom mange år.
I dag skapes dokumentasjon hos offentlige myndigheter kun digitalt. Kanskje er grepet med en
Digitaliseringsminister et skritt i riktig retning. Det er lov å håpe.

TEKST: FREDRIK SELLEVOLD, REDAKSJONEN.

Selv om det stadig er store utfordringer for papirarkiver, som magasinmangel, skjeggkre og mugg,
er utfordringene knyttet til elektroniske arkiver større. For å håndtere elektroniske arkiver trengs
kompetanse, ressurser og gode systemer.
En undersøkelse fra Arkivverket har vist at saksbehandlere i dag må bruke 1,5 time daglig på
arkivering. En tidsprioritering som ikke alltid blir fulgt. Derfor trengs løsninger som kraftig korter
ned tidsbruken. Systemer og løsninger må bli enda bedre og effektive. Kanskje kan Kommunearkivinstitusjonenes Digitale RessursSenter (KDSR) bidra her? Arkivforbundet har spilt inn
at KDRS bør få statsstøtte over statsbudsjettet da deres hovedmål er å utvikle og effektivisere
langtidslagring av digitale arkiv for kommunale og fylkeskommunale arkiv.

E

tter et drøyt halvår må jeg aller først løfte frem
den positive mottakelsen jeg har fått, både i byarkivet, ellers i Trondheim kommune og i resten
av arkivsektoren. Det har vært mye å sette seg
inn i, men alle jeg har tatt kontakt med har vært
utrolig positive.

Heller ikke Arkivverket har de nødvendige ressursene til å gjøre jobben ift. tilsyn og opplæring
for arkivsektoren. Og organiseringen av arkivtjenester ser ut til å variere stort fra kommune til
kommune. Dette er et av temaene på Det 8. norske arkivmøte.

KOMPLEKST ARKIVFELT OG SPENNENDE ENDRINGER
Jeg har allerede lært mye – og fått erfare at kompleksiteten i
arkivfeltet er enda større enn jeg trodde på forhånd. Det er også
fantastisk artig å komme inn akkurat nå som det skjer så mye.
Alle disse endringene som ligger foran oss er utrolig spennende:
Ny arkivlov, kommunesammenslåing, regionsreformen, endringer
i NOARK og ikke minst masse nytt innen digitalisering. Bare
i Trondheim kommune er det en enorm digitaliseringstakt, og
vi har virkelig muligheten til å være med å påvirke slik at morgendagens arkiv ikke bare blir mer komplett og korrekt, men
også at arkivinformasjonen lettere blir tilgjengelig for brukerne.

Foto: Nils Kristian Eikeland

DE GODE EKSEMPLENES MAKT
En erfaring jeg også har med meg fra helseregisterfeltet er
betydningen av å løfte frem de gode eksemplene på samarbeid.
Økt bevissthet rundt verdien av samarbeid stimulerer i seg selv
til økt samarbeid. Alle har det jo veldig travelt og jobber i sin
egen boble, men når vi løfter blikket og ser at det er andre som
jobber med liknende saker, kan vi ha mye å hente på å dele og
utveksle informasjon.

MANGE AKTØRER OG ØKT SAMARBEID
Det er mange områder jeg kjenner igjen fra helseregisterfeltet
som jeg kom fra. Også det er et felt med mange aktører, hvor
aktørene spesielt de siste årene samlet seg om felles løsninger og
etablerte samarbeidsstrukturer. Jeg var så heldig at jeg gjennom
arbeidet internt i Helsedirektoratet og gjennom engasjementer
i Helse- og omsorgsdepartementet og Direktoratet for e-helse,
fikk være med å bidra til at feltet samlet seg i større grad. Det
ble satt i gang mange samarbeidsprosjekter, og flere begynte å
jobbe med fellesløsninger. Resultatet ble både økt politisk oppmerksomhet, økt bruk av registrene som kilde til ny kunnskap
og bedre samlet ressursbruk.

LIKE BARN LEKER BEST
I arbeidet med helseregisteret så vi også at vi fikk et sterkere
samarbeid med aktører som var mer like oss enn med andre.
Det tror jeg også gjelder innenfor arkivsektoren. Det er særtrekk
ved de ulike arkivinstitusjonene, og jeg tror at byarkivene har
noen særtrekk som gjør at de har spesielt god nytte av samarbeid
på tvers. I første omgang har jeg besøkt Drammen byarkiv og
Bergen byarkiv, og jeg tror dette kan være starten på et enda
tettere samarbeid byarkivene imellom.

Jeg tror at de utfordringene vi står ovenfor i arkivsektoren er
så store at den eneste måten å få gjort dette fornuftig på, er å
jobbe sammen. Eksempelvis synes jeg prosjektet Trondheim
byarkiv har deltatt i sammen med KDRS er spennende. Der
samarbeider vi om å beskrive fagsystemer for deponering, for
så å dele informasjonen.

Trondheim byarkiv er en stor aktør i arkivlandskapet, og det er
derfor helt naturlig for oss å orientere oss om det som skjer nasjonalt. Jeg har derfor også besøke Riksarkivet, hvor jeg opplevde
stor åpenhet og tydelig interesse for samarbeid.

For å få til en helhetlig samfunnsdokumentasjon må også privatarkivene bevares, også det som er
elektronisk skapt. Derfor var det gledelig at Arbeiderbevegelsens- arkiv og bibliotek (ARBARK)
fikk tildelt 1,4 millioner kroner over statsbudsjettet for bevaring av digitale privatarkiver. Her
fortjener Kulturministeren ros.
Offentlig sektor styres av lovkrav hva gjelder arkiv og dokumentasjon. Privat sektor har ingen slike
lovkrav. Det betyr at ingen stiller krav til at private skoler, barnehager og barnevernsinstitusjoner
skal dokumentere hva som skjer med elevene og barna. Det er også svært sjeldent at offentlige
myndigheter stiller dokumentasjonskrav til slike private institusjoner, til tross for at finansieringen
primært kommer fra offentlig sektor. I arkivlovutvalgets rapport forventer jeg derfor at det foreslås endringer i dagens arkivlov, slik at også rettighetsdokumentasjon i privat sektor kan sikres.
Det er de som mest trenger å bli husket som oftest blir glemt. Vi trenger derfor å bli minnet på
at offentlige myndigheter faktisk ikke kan stoles på når det kommer til å bevare lovpålagt dokumentasjon om enkeltmennesker. Hvor mange historier er det nødvendig at media og «Rettferd
for taperne» forteller før Storting og regjering skjønner at samfunnets kollektive hukommelse
– arkivene – står i fare for å smuldre bort?
Det må økte midler til. Arkiver kan ikke lenger være en salderingspost. Likegyldighet eller
manglende satsing, er i dag den største trusselen mot arkivene.

Kjetil Landrog
Generalsekretær i Arkivforbundet
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ARKIVET ETTER
VOSSA JAZZ
Brann, dårlege oppbevaringstilhøve av arkivmateriale og munnlege fortellingar trua Vossa Jazz si historie då Hordaland
fylkesarkiv i 2016 tok initiativ til å samle inn, sette i stand etter forskrift og bevare arkivet deira.

FORSVARLEG: Plakatane vart pakka i syrefrie papprør.

HØYRE: PLAKAT FRÅ 1981. Sveinung Iversen/Vossa Jazz. Arkiv HFA/Pa0002/T/Ta/L0008.

TEKST OG FOTO: KNUT KJOSÅS, HORDALAND FYLKESARKIV

UNDER VENSTRE : PLAKAT FRÅ 2003. Sveinung Iversen/Vossa Jazz. Arkiv HFA/Pa0002/T/Ta/L0030.
UNDER HØYRE: PLAKAT FRÅ 1974. We print/Vossa Jazz. Arkiv HFA/Pa0002/T/Ta/L0001.

I

løpet av dei 46 åra som no har gått sidan festivalen vart arrangert for fyrste
gong, har organisasjonen samla seg eit interessant og mangfaldig arkivmateriale som dokumenterer verksemda og utviklinga av ein lokal musikkfestival.

JAZZFESTIVALEN PÅ VOSS
Festivalen vart grunnlagt i 1973, og arrangert første gong 1.–3. mars 1974. Musikkinteresserte vert kvart år i palmehelga innvitert til festivalen kor det i vedtektene heiter
at «Vossa Jazz skal ha som føremål å stimulere interessa for jazz og nærliggande
musikkformer både for tilhøyrarar og aktive musikarar.»

”I juni 2012 vart delar av

arkivmaterialet utsett for brann
då eit gamalt militærlager i
utkanten av Voss tok fyr.

Kvart år deltek 250 frivillige for å sette i stand festivalen til glede for nokre tusen
vitjande. Den musikalske profilen femner om jazz, folkemusikk og verdsmusikk.
Badnajazz, ungdomssatsinga JIJJAZZ, Eldrejazz og Superjazz for menneske med
funksjonshemmingar er òg viktige element i festivalen.

SAMORDNE PRIVATARKIVARBEIDET I FYLKET
Prosjektet med innsamling og ordning av arkivet etter Vossa Jazz kom i gang i
2011 då Hordaland fylkesarkiv hadde møte med jazz-miljøet i Hordaland kor
Bergen jazzforum, Nattjazz og Vestnorsk jazzsenter ønskte råd i samband med
ordning av og eventuelt overføring av dei eldre delane av arkiva til en offentlig
arkivinstitusjon. I den samanheng ga Hordaland fylkesarkiv tilbod om å ta inn
arkivet etter Vozza Jazz, noko dei stilte seg positive til. I 2016 fekk Sturla Binder ved
Hordaland fylkesarkiv fatt i prosjekt- og utviklingsmidlar frå Riksarkivaren, og ein
samarbeida no med Vozza Jazz i prosjektet av ordninga av arkivet. Arkivmaterialet
er no ordna og avlevert til fylkesarkivet som vil ta på seg ansvaret for at både den
skriftlege og munnlege historia ikkje går tapt.
UTSETT OG UEIGNA OPPBEVARING
I juni 2012 vart mindre delar av arkivmaterialet utsett for brann då det var oppbevart
i eit gamalt militærlager i utkanten av Voss. Lokalet var leigt ut til ulike organisasjonar og foreiningar på Voss, deriblant til Vossa Jazz-festivalen. Hardast gjekk det ut
over dei spesiallaga sceneteppene, dekoren, CD-ane og noko teknisk utstyr. I ettertid
tok leiinga initiativ til å opprette ei komplett samling av alle festivalplakatane med
føremål om avlevering til Nasjonalbiblioteket.

FAKTA
• Jazzfestival på Voss
• Skipa i 1973
• Arrangert første gang 1974
• To faste tilsette
• 250 frivillige
• Dagleg leiar Trude Storheim
• Neste gang: 12-14. april 2019
• Arkivet befinn seg no i Hordaland
fylkesarkiv.
www.vossajazz.no
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PRIVATARKIV

Hovuddelen av arkivmaterialet som no
er ordna, vart ved byrjinga av prosjekt
oppbevart i eit kjellarlokale i Voss sentrum.
Medarbeidarane frå fylkesarkivet pakka
og flytta i november 2016 arkivmaterialet
ned til fylkesarkivet sine lokalar i Bergen.
Dei eldste delane av arkivmaterialet som
festivalleiar Trude Storheim oppbevarte,
vart henta frå det gamle hovudkontoret i
Hålandshuset i Voss sentrum. Det omfatta
plakatar, klede og anna marknadsføringsmateriell.

EIT DUGNADSPROSJEKT
Parallelt med ordningsprosjektet har Vossa
Jazz hatt eit eige arbeid med ordning og
systematisering. Frivlege veteranar med
tilknyting til festivalen vart engasjert for
å syte for å systematisera Vossa Jazz sitt
fotoarkiv og hjelpa Vossa Jazz-leiinga med
innsamling av blant anna munnlege kjelder

og lydopptak. Vossa Jazz vende seg til folk
i bygda gjennom Facebook og gjennom
lokalavisa med oppmoding om å levere
inn arkivmateriale til prosjektet.
Frå Voss gymnas henta fylkesarkivet ei
komplett samling av alle plakatane frå festivalen, som skulen hadde hengande. Desse
vart skanna og originalane vart registrerte
i katalogen og pakka i syrefrie papprør.

ARKIVET
Ei avgrensing av arkivmaterialet vart sett
mellom ytteråra frå skipinga i 1973 og fram
til og med 2007. Arkivmaterialet vart ordna
etter allment arkivskjema og registrert i
ASTA med naudsynt metadata for å legge
til rette for gode søk. Ordningsprinsippet
ved avlevering virka å vere noko tilfeldig,
men den opphavelege ordenen vart forsøkt
bevart. Mykje av arkivmaterialet var svært

skite og det var synlege spor etter at det
hadde vore oppbevart i eit kjellarlokale
over lengre tid.
Arkivet inneheld mykje korrespondanse
med nasjonale- og internasjonale artistar,
kontraktar og avtaler om artistoppdrag, og
presse- og avisutklipp. Det var også avlevert
mykje audiovisuelt materiale i form av eit
sideordna plate-, CD- og videoarkiv med
eigen katalog. På sikt vil heile katalogen bli
publisert til arkivportalen.no.

Vi hjelper deg å digitalisere
Vi har solid kompetanse innenfor digitalisering
av offentlig sektor, og leverer løsninger med:

Noen av virksomhetene som har valgt WebSak
som en viktig del av deres digitaliseringsarbeid:

• sikker og effektiv data- og dokumentfangst

• NAV

• forenklet saksbehandling med optimal tilgjengelighet

• Politiet

• kvalitetssikrende arbeidsprosesser

• Fagforbundet
• Oslo kommune

• sentral utnyttelse av nasjonale felleskomponenter

• Moss kommune

• fleksible integrasjonsgrensesnitt

• Lunner kommune

• frittstående NOARK5 arkivkjerne

• Jevnaker kommune

• effektivt statistikkverktøy for løpende

• Ringerike kommune

ledelsesinformasjon og rapportering

• Tjeldsund kommune
• Kommunene på Søre Sunnmøre
• Salangen og Lavangen kommune

“

Innføringen av nytt arkivsystem er et viktig skritt,
innen elektroniske tjenester og digital kommunikasjon
i Oslo kommune. Dette vil bidra til effektivisering
og enklere samhandling innad i kommunen, og en
enklere hverdag for Oslos innbyggere.
ORDNA: Totalt 30 hyllemeter er no ordna og avlevert
fylkesarkivet. Foto: Knut Kjosås, Hordaland fylkesarkiv.

– Oslo kommune

AUDIOVISUELT MATERIALE: Sideordna plate-, CD- og videoarkiv vart avlevert saman
med det andre materialet. Arkiv HFA/Pa0002/D/Da/L0002.
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TRE OM ARKIV

TRE OM ARKIV
SPURT AV ROGER KVARSVIK, REDAKSJONEN

TRUSLER
MOT ARKIV

1.
Jeg er opptatt av helhetlig samfunnsdokumentasjon og innholdet
i arkivene. I dag er informasjonsmengden rundt oss enorm. I
denne mengden er det krevende å velge ut den informasjonen
som skal utgjøre arkiv-arven. Hvordan skal vi dokumentere alt fra
gründerbedrifter og små organisasjoner til store organisasjoner,
bedrifter og offentlig virksomhet? Hva velger vi å ta med og hva
velger vi bort. Jeg håper valgene våre i størst mulig grad er faglig
begrunnet og ikke et resultat av mangel på ressurser. Den største
trusselen er at vi ikke klarer å skape en helhetlig samfunnsdokumentasjon og at arkivene ikke blir relevante.

1. Hva mener du er den største trusselen
mot arkiv i dag?
2. Hva slags tiltak vil du anbefale?

?

2.
Arkivverket skal sørge for brukervennlig arkivering i offentlig
sektor. For å kunne løse dette er det behov for å utvikle nye, enkle
og gode metoder. For å svare på denne utfordringen ønsker vi,
som ett av tre satsingsforslag, å etablere en arena for utprøving
av nye metoder for å sikre dokumentasjon i forvaltningens IKTsystemer. Målet er at det blir utviklet nye og brukervennlige
løsninger for offentlig sektor.

KARIANNE
SCHMIDT VINDENES
AVDELINGSDIREKTØR, VESTFOLDARKIVET

2.
Bevaringsplaner for privatarkiver er helt nødvendig i arbeidet
med å velge ut det som skal bevares. Som arkivarer må vi gjøre
valg, og det er viktig at de valgene er dokumentert. Jeg imøtekommer faglig debatt om bevaring og utvalg der både nasjonale
og lokale perspektiver har sin plass. Det er også behov for å styrke
arkivinstitusjonenes rammevilkår. Vi må sikre gode magasiner,
sikker digital lagring, ordning, digitalisering og beskrivelse av
arkivene og fortsatt ha rom til å være en aktiv samfunnsinstitusjon
med aktiv formidling av arkiver, saksbehandling, veiledning og
lesesalstjeneste.

Denne innovasjonsarenaen ønsker vi å få til sammen med offentlig sektor, leverandører av løsninger, kanskje Innovasjon Norge,
Difi, Forskningsrådet, osv. Vi må sette sammen mange hoder
for å tenke nytt om hvordan vi skal håndtere den store informasjonsmengden i dagens samfunn. Innebygget arkiv er målet, og
her kreves det radikal nytenkning.

INGA BOLSTAD
RIKSARKIVAR, ARKIVVERKET

Målet er at offentlig sektor i tilstrekkelig grad skal klare å dokumentere seg selv, at arkivering ikke skal være til hinder for økt
digitalisering og produktivitetsvekst, samt samfunnsøkonomiske
gevinster som følge av økt konkurranse blant leverandører av
dokumentasjonsløsninger.

1.
Den største trusselen mot arkiv i dag er at vi ikke har klart å finne
gode løsninger for langtidslagring av digital dokumentasjon.
Fjorårets kommuneundersøkelse viser, som tidligere år, at over
halvparten av kommunene aldri har overført data fra kommunens datasystemer til fremtidig langtidslagring, såkalte uttrekk.
Når en kommune ikke tar uttrekk blir informasjonen liggende i
datasystemene, og vil før eller siden gå tapt. Dette er i ferd med å
bli et alvorlig samfunnsproblem, og innbyggerne og kommunene
vil miste viktig rettighetsdokumentasjon. Også statlige virksomheter scorer lavt på spørsmålet om uttrekk fra datasystemer for
langtidslagring. Det offentlige greier ikke i tilstrekkelig grad å
dokumentere sin virksomhet. Dette skyldes blant annet for dårlige
IT-løsninger og standarder og regelverk som ikke fungerer etter
hensikten. Arkiv som skapes i dag er i hovedsak ikke dokumenter, men store, komplekse datasystemer der informasjonen kan
være spredt mellom ulike offentlig og private aktører. Vi er ikke
godt nok rustet for de informasjonsmengdene som følger med et
digitalt samfunn. Hvert syvende år vil informasjonsmengden i
offentlig forvaltning tidobles. Hvordan skal det norske samfunnet
håndtere en slik eksplosjon av data? Regjeringens ambisjon om at
Norge skal bli best i verden på digitalisering forutsetter at vi kan
håndtere informasjon på en enkel måte. Alle ønsker seg automatisk
arkivering, men den løsningen eksisterer ikke i dag.

1.
Hva må til for å sikre arkivene, din og min historie? Vi ser stadig
at arkivene trues. Tidspress gjør at dokumentasjon ikke arkiveres,
integrasjoner mangler eller er mangelfulle, kvalitetskontroll blir
ikke utført og elektroniske data blir ikke bevart. Dårlige rutiner
gjør at vi mister dokumentasjon både når den produseres, men
også i den videre håndteringen. Sammen med lite forståelse
for utfordringene rundt langtidsbevaring av digitalt materiale
risikerer vi å sitte med svært mangelfull dokumentasjon av den
tiden vi er inne i nå. Det er derfor vanskelig å peke på en enkelt
kritisk faktor når det er store mangler i alle nivåer.

Sammen med dette er det også nødvendig å raskt bygge en
fremtidsrettet, felles nasjonal tjeneste for langtidsbevaring. Dette
er vårt andre satsingsforslag. En rekke av de digitale arkivene
som avleveres til Arkivverket i dag er så store at dagens løsning
har problemer med å lagre dem. I den foreslåtte løsningen har
vi lagt vekt på at den må kunne håndtere informasjonsmengden
og variasjonen i dokumentasjon i et moderne digitalt samfunn.
Den nasjonale tjenesten for langtidsbevaring vil sikre at alle
arkivinstitusjoner i Norge har tilgang på trygg oppbevaring av
dokumentasjon.
En ny løsning for langtidsbevaring av digitale arkiver og etablering
av en felles nasjonal tjeneste løser statens behov, og vil også gi et
lavterskeltilbud til andre bevaringsinstitusjoner for en brøkdel av
prisen det vil koste for dem å etablere egne løsninger.
Arkivlovutvalget blir veldig spennende å følge. Når det kommer til
hvordan vi skal innrette gode måter å sikre digital dokumentasjon
på for fremtiden vil 2019 bli et utrolig spennende år for arkivfaget!

PÅL MJØRLUND
IKT- OG FOTOARKIVAR,
FYLKESARKIVET I OPPLAND

2.
En kan stille seg spørsmål om hvorfor det kommer inn svært lite
fotografier sammen med det kommunale arkivmaterialet. Vi har
aldri brukt mer fotografier for å dokumentere aktiviteter, tilstander
og skader, men hvor mye av dette vurderer vi som arkivverdig?
Og hva er det vi helst ønsker å se når vi skal se tilbake i historien
og se hva som har skjedd? Dette henger ikke sammen, og vi må
ha en større bevissthet rundt verdien av dokumentasjon som ikke
finnes i et tradisjonelt tekstdokument.
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ARKHEIONS
EIERE PR 2019

ARKIV I NORDLAND
www.arkivinordland.no

ARKIV TROMS
www.arkivtroms.no

IKA ØST
www.ikaøst.no

HURRA

FOR PERSONOPPLYSNINGENE!
AUST-AGDER MUSEUM
OG ARKIV IKS
www.kubenarendal.no

BERGEN BYARKIV
www.bergen.kommune.no/
byarkivet

DRAMMEN BYARKIV
www.drammen.kommune.no/
byarkivet

FOLLOARKIVET
www.folloarkivet.no

FREDRIKSTAD BYARKIV
www.fredrikstad.kommune.no

FYLKESARKIVET I OPPLAND/
IKA OPPLANDENE
www.farkiv.no

IKA ØSTFOLD
www.ika-ostfold.no

OSLO BYARKIV
www.byarkivet.oslo.kommune.no

I fjor kom ny personopplysningslov og mange norske
fylkeskommuner og kommuner måtte utnevne personvernombud. Noen av oss som ble spurt og takket ja, er
arkivarer og arkivledere. Grunnen er selvsagt at ingen
har bedre faglige kvalifikasjoner for dette enn oss. For hvem
kjenner vel organisasjonen bedre? Hvem andre kjenner annet
relevant lovverk bedre? Og hvem andre har i årevis sjekket og
kvalitetssikret riktig gradering av journalposter, særlig med tanke
på personopplysninger?
Å ha begge disse rollene er ikke å møte seg selv i døra. Men det er som en
stadig vandring i en svingdør. Undertegnede har meldt avvik til Datatilsynet
på tilgangsstyring i sak- og arkivsystemet. Hvem var det som gjorde hva da?
Arkivlederen eller personvernombudet?
Før var personvern for meg at vi kvalitetssikret journalposter med tanke på riktig gradering, at vi hadde rutiner for å håndtere papirdokumenter som inneholdt taushetsbelagt
informasjon, at vi holdt kjeft om ting vi fikk vite om kollegaer og andre. Informasjonssikkerhet
var noe IT forhåpentligvis drev med.

FYLKESARKIVET
I SOGN OG FJORDANE
www.fylkesarkivet.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR BUSKERUD, VESTFOLD
OG TELEMARK IKS
www.ikakongsberg.no

HORDALAND FYLKESARKIV
www.hordaland.no

STAVANGER BYARKIV
www.stavanger.kommune.no/
byarkivet

Den nye loven gir imidlertid arkivarene et argument for en god bevarings- og kassasjonsplan, for alt
kan ikke slettes. Egen erfaring fra kontakt med krigsbarn, barnehjemsbarn og de med tapt skolegang
sitter i. Det er forferdelig når man ikke finner dokumentasjon på personers oppvekst, og du vet det kan
få økonomiske konsekvenser for den du snakker med på telefon. Godt personvern handler også om å sikre
informasjon om den enkelte for fremtida.
I nettverket for fylkeskommunale personvernombud blir jeg konfrontert med spørsmål om hvorfor alle ansatte
som har brukertilgang til sak- og arkivsystemet ser alle dokumenter som ikke er unntatt offentlighet. Ja, hvorfor
det egentlig? Kanskje på tide at vi tenker annerledes rundt tilgangsstyringen når det gjelder sak- og arkivsystemet? Skilles journal, saksbehandling og arkiv blir det lettere å styre tilgang etter behov, og vi legger til
rette for bedre personvern.

INTERKOMMUNALT ARKIV
FOR MØRE OG ROMDAL IKS
www.ikamr.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
FINNMARK IKS
www.ikaf.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I HORDALAND IKS
www.ikah.no

TRONDHEIM BYARKIV
www.trondheim.kommune.no/
byarkivet

Sammen med personvernombudene kan vi arkivarer legge grunnen for at virksomheten har god dokumentasjonsforvaltning som sikrer den enkeltes personopplysninger over tid. Da er det en fordel at arkivaren og personvernombudet ikke er en og samme person.
Personopplysninger i arkiv er vakre, vonde og såre minner om mennesker som er og som var. Sammen med
annen dokumentasjon om det samfunnet personene lever og levde i, gir det oss historie. Begge deler trengs for
å forstå mennesket og dets samtid. Uten personopplysninger blir historien vår fattigere. Så hurra for personopplysningene!

INTERKOMMUNALT ARKIV
I ROGALAND IKS
www.ikarogaland.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I TRØNDELAG IKS
www.ika-trondelag.no

INTERKOMMUNALT ARKIV
I VEST AGDER
www.ikava.no

VESTFOLDARKIVET
www.vestfoldarkivet.no

Hilde Lange, arkivleder Troms fylkeskommune
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”Den største trusselen mot arkiv i

D et v i m a n g
ler på arkiv
o m r å d et e r
oppgavefor
en tydelig
deling og in
stitusjonsst
ruktur med
forankring i
nasjonal ark
ivpolitikk.

”

dag er at vi ikke har klart å finne
gode løsninger for langtidslagring
av digital dokumentasjon.
RIKSARKIVAR INGA BOLSTAD

BJØRN BERIN

G

”

Du som rådmann må syte
for klare retningslinjer for
korleis dokumenthandteringa
er i din kommune, og sikre
at dei vert følgde.

”Erkjennelsen min er abtevmisyset
sjon
sentral informa
ivene.
er slettet fra ark

ARNT OLA FIDJESTØL

YNGVE NEDREBØ

”Tidspress gjør at dokumentasjon

”Hva velge

va velger
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KARIANNE SCH

ikke arkiveres, integrasjoner mangler
eller er mangelfulle, kvalitetskontroll
blir ikke utført og elektroniske data
blir ikke bevart.

vi bort?

MIDT VINDENES

”

Det må økte midler til. Arkiver kan
ikke lenger være en salderingspost.
Likegyldighet eller manglende satsing, er
i dag den største trusselen mot arkivene.

PÅL MJØRLUND

KJETIL LANDROG
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