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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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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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