FOTO: TOR CHRISTIAN ØDEGAARD

Over 30.000 hyllemeter «bor» på de to arkivsentrene IKA og Statsarkivet. På hver hyllemeter skjuler det seg mye informasjon om levd liv som
noen en gang har skrevet ned, og som skal bevares. Blant annet et godt bevart pergament i skinn datert 1408.
SIDE 14. 15. 16 OG 17

SIDE14/15
REPORTASJE

TEKST:

FOTO:

Jenny Ulstein

Tor Christian
Ødegaard

KJØPER SEG TID: Nedfrysning stopper muggveksten. Her ligger restene av et
vannskadet. kommunalt arkiv som venter på «førstehjelp».

Spor av

levd liv

RÅDHUSBRANNEN 11839: Denne mappen ble nesten slukt av flammene under rådhusbrannen i Kongsbe

På landets første «muggavdeling» jobber spesialtrente
arbeidere med å redde
ødelagte dokumenter. Det
er folks historier som står på
spill.

med IKA (Interkommunalt arkiv) og Statsarkivet. De to arkivbyggene huser over
30.000 hyllemeter med arkiverte dokumenter, som tilsvarer avstanden fra Kongsberg til Gulskogen. Det store bygget på Raumyr er landets største arkivsenter.

Sju rom for mugg. Rundt oss er det tykke,
brannsikre murvegger og på døra henger
nnpakket i plast og dekket av sot ligger strenge advarselskilt om at vi nå går inn i et
en gammel protokoll fra Kongsberg fat- rom der det skal brukes verneutstyr. Her,
tigstyre, en av mappene som var farlig på landets første avdeling i sitt slag, jobber
nær å bli slukt av flammene under råd- spesialtrente arbeidere med å redde dokuhusbrannen i 1839. Nå, 177 år senere, skal menter. Hit kommer dokumenter fra papirarkiver i hele regionen, som av ulike grunmappen reddes.
- Mange lurer kanskje på hvorfor man ner er skadet eller ødelagte.
Muggavdelingen sto ferdig for halvannet
skal bruke penger på å redde disse dokumentene, sier rådgiver på IKA, Vibeke år siden, og huser et moderne saneringsanlegg over sju rom. Der finner vi renseutstyr
Hammerhaug.
som rengjør uten bruk av vann og kjemika30.000 hyllemeter. Vi befinner oss i et for- lier, og hyllemeter på hyllemeter med folks
holdsvis nytt lokale på Raumyr, vegg i vegg historie. Noen mapper har vært utsatt for
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FAKTA
t Statsarkivet dekker
Buskerud, Vestfold
og Telemark, og
mottar og oppbevarer
arkiver fra de statlige
kontorene.
t lKAeret
Interkommunalt
selskap eiet av
44 kommuner og
fylkeskommuner i
Buskerud, Vestfold og
Telemark.
t Tar i mot og bevarer
avsluttede arkiver i
et såkalt depot for
eierkommunene. Gir
også eierne rådgiving
om forsvarlige
dokumentforvaltning.
t Flyttet mars 2014
inn i arkivbygget
Archon. Bygningen
har en gangbru over
til Statsarkivet i
Kongsberg.
t Statsarkivet og IKA
har felles lesesal der
publikum_ kan studere
gamle dokumenter.
t Muggsaneringsanlegget var landets
første av sitt slag da
bygningen ble tatt i ·
bruk. Her restaurerer
IKA Kongsberg
dokumenter for
eierkommunene før
de går til lagring i
depot.
t Bakgrunnen for at
muggsaneringsanlegget ble bygget
var en økt bevissthet
om hva mugg
på dokumenter
gjør, både med
dokumentene og
de ansatte som
håndterer dem.
t Muggskader er et
stort problem, og
det kan på kort tid
ødelegge viktige
dokumenter det bare
finnes ett eksemplar
av.

-----

)

GLIMT AV LIV: Innimellom ødelagte
dokumenter får man glimt av folks levde liv.

PÅ VENT: Tynne og tykke, nye og gamle
mapper ligger og venter på å reddes.
rg i 1839. Nå skal stumpene av dokumentene reddes.

vannlekkasje, andre har blitt liggende gjenglemt på et fuktig kommunalt kott, inntil
noen tilfeldigvis fant dem. Uansett bakgrunn, her er dokumentene i trygge hender.
Munnbind og hansker. Bak solide dører
jobbes det møysommelig med munnbind
og hansker. Hvert enkelt papir kan være en
tidkrevende prosess å redde, og mye avhenger av tilstanden. Det kan ta alt fra tjue
minutter til flere dager å rense ett dokument. Det støvsuges, børstes og fryses for å
fjerne muggsporer eller andre skader. Fordi
det er helsefarlig å håndtere materiale med
mugg, arbeides det med munnbind og hansker.
Legges i fryseren. På ett av rommene står
en diger fryseboks som rommer stabler
med nedfryste dokumenter, sortert i små
porsjonspakninger og innpakket i plast. Akkl,rrat disse bunkene stammer fra et vann-

skadet arkiv som kom inn før jul. Poenget
med nedfrysningen er at det stopper muggveksten. Oppholdet i fryseboksen kjøper
tid, for her ligger de trygt inntil de blir tatt
opp. De blir da varsomt skilt fra hverandre,
lagt i press og videre behandlet. Det som er
helt ødelagt av muggsporer eller bare tidens tann, blir avfotografert og skannet. Ett
og ett dokument. Dette er med andre ord
ingen jobb for utålmodige sjeler.
Kongsberg fattigstyre. Det brukes mye ressurser på å redde stumpene av det som er
angrepet av mugg, har vann- eller andre
skader. Tilbake til protokollen fra Kongsberg fattigstyre.
- Dokumentene i denne mappa forteller
historien til Kongsberg kommune og innbyggerne, og om hva kommunen har gjort
for at innbyggerne skal ha det best mulig,
sier Vibeke og legger den plastinnpakkede
mappen varsomt tilbake i hylla.

Vi beveger oss ut av muggavdelingens sju
rom, videre opp en trapp, og får etter hvert
et innblikk i alt det spennende et arkiv faktisk inneholder. Etter at stumpene av ødelagte dokumentene er reddet, er det her i
det store arkivdepotet på Kongsberg alt
havner.

Oppholdet i
fryseboksen er
rett og slett for å
kjøpe seg mer tid.
VIBEKE HAMMERHAUG
Rådgiver, !KA Kongsberg
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VARSOM BEHANDLING: Rådgiver på IKA, Vibeke Hammerhaug, ruller ut et gammelt pergament. Da må det brukes hansker.

FORTSETTER FRA FORRIGE SIDE
På leting. Noen av dem som kommer innom arkivet er slektsforskere, lokalhistorikere, forfatter, journqlister og privatpersoner,
på leting etter informasjon. Det har de siste
årene vært en nedgang i folks fysiske besøk
på arkivet, mens bruken av det digitale arkivet øker gradvis. Uansett om et dokument er elektronisk eller på papir, skal det
vare til evig tid. Da må de ha systemer som
sikrer at ting blir tatt vare på.
- Selv om man kan si mye fint om moderne, elektroniske systemer som lagrer dokumenter digitalt, har det også sine utfordringer. Det er riktignok ikke mugg, men vedlikehold og omformateringer, og i korte trekk

en stor jobb å sørge for at ting ikke «forsvinner». Langtidslagring av digital informasjon er kompetansekrevende og kostbart.
Et digitalt dokument skal kunne brukes
som kilde om kanskje 100 eller 200 år, forteller Nils Johan Stoa, statsarkivar og leder
for statsarkivet.
På med hanskene. Blant de over 30.000
hyllemeterne skjuler det seg alt fra gamle
pergamenter underskrevet Christian IV, til
offentlige møtereferater gjennom flere århundrer, tykke barnevernsmapper og uendelige rekker med mye annet. En del ser
kanskje ikke så spennende ut på utsiden,
men bak gamle fasader skjuler det seg mye
informasjon som noen en gang har ned-

Arkivering er ikke
bare papirflytting. Det er folks
historier.
JUNE WAHL, IKA

skrevet, og som etter loven skal tas vare på.
Ikke bare papir, men folks historier.
Vibeke tar på seg hansker og ruller møysommelig ut et godt bevart pergament i
skinn. Det er fra Tønsberg by, datert 1408.
- Denne er faktisk underskrevet av Christian IV personlig, sier hun, og ruller pergamentet høytidelig ut.
Hva som står der, er vanskelig å tyde,
men det finnes en oversatt versjon av dokumentet-digitalt. -Uansett-om vi forstår-håndskriften til Christian IV eller ei; selve seremonien med hansker og høytidelig utrulling føles som et litt salig øyeblikk.
Brikker i et puslespill. Det er ikke bare
eldgamle dokumenter som skjuler seg i et
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FOLKS HISTORIE: Over 30.000 hyllemeter «bor» på de t o arkivsentrene IKA og
Statsarkivet.

VOKTER HISTORIEN: Nils Stoa, daglig leder på statsarkivet. sørger for at
dokumentasjonen bevares.
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SOM Å VÆRE PÅ SKATTEJAKT: Rådgiver på IKA, Bjørn Ole Hovde hjelper folk å finne det de trenger i arkivet. Han beskriver følelsen av å vandre rundt og lete som å gå på
skattejakt.

Det er folks historier og kan være svært vikarkiv.
Rådgiver June Wahl har ansvar for rettig- tig informasjon for personer det gjelder.
hetsdokumenter på IKA, og blir kontaktet
av personer som vil ha tak i sin gamle bar- Som å gå på skattejakt. Han har en doktornevernsmappe, eller trenger hjelp med å grad i kirkehistorie og vi finner han innifinne de puslespillbrikkene som mangler i mellom en av de mange reolene i arkivdelivet deres. Det kan være at man ikke vet potet. Rådgiver, Bjørn Ole Hovde hadde
hvor man er født, hvem som er foreldre el- egentlig ikke sett for seg å jobbe på et arkiv,
ler hva slags hjelp man fikk - eller ikke fikk men endte opp her på IKA for rundt to år sifra kommunale instanser under oppvek- . den. Den historieinteresserte Bjørn Ole fant
raskt ut at dette var drømmejobben. Nå besten.
- Jeg får innblikk i mange triste skjebner, tjener han det gamle arkivet og hjelper folk
sier hun, men legger til at noe av det som med å finne fram til det de er ute etter. Han
gir jobben hennes stor mening, er det å beskriverjobben litt som «følelsen av å gå
kunne hjelpe folk med å finne informasjo- på skattejakt». Spørsmålet om hva som er
nen de mangler, og legger til;
det beste med jobben er vanskelig å svare
- Arkivering er ikke bare papirflytting. på, for det er så mye. Som den følelsen av å

holde i et gammelt papir, som noen en gang
har skrevet ned, og som lukter helt spesielt.
- Det beste med jobben må være å oppdage rare, gamle ting man aldri har hørt om,
og det å kunne hjelpe folk med å finne fram,
sier han.
·

Det er bare en
fordom. Arkiv
er kjempespen- .
nende.
BJØRN OLE HOVDE
Rådgiver, !KA

Bare en fordom. Til slutt avliver Bjørn Ole •
journalistens forsiktige kommentar om at 0
noen muligens tenker at arkiv er kjedelig. . •
- Det er bare en fordom. Arkiv er kjempe- •
spennende. Det er rester av folks historier,
og informasjon fra helse, sosial, historie og
kommune. Det er som spor av levd liv, sier
han.
Og jobben deres er å redde disse sporene
og historiene, før den går tapt.
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