
Dokumentasjon for 
arkivmessig bevaring

Status – forankring – eksempler – planer



Omfang av arbeidet

• Sykehusbygg HF: Arbeidsinnsats tilsvarende ca. 15% stilling samt 
driftsmidler bl.a. til kjøp av «historiske arkitekttjenester». 

• Ellers minimalt i sektoren, men god dialog med Sørlandet sykehus HF 
og Helse Fonna HF.

• Dessuten: Faglig støtte i nettverket rundt tverrfaglige 
arbeidsseminarer.



Fagdepartementets rolle

• Helse- og omsorgsdepartementet er kjent med 
arbeidet. 

• Engasjementet i sektoren er basert på faglige behov og 
forankret i generelle styringssignaler om effektivitet og 
samfunnsnytte.

• Intet spesifisert oppdrag fra Helse- og omsorgsdept. om 
arkivmessig bevaring av sektorens kulturarv.



Riksantikvarens rolle

• Riksantikvaren kjenner til at det arbeides med arkivmessig
bevaring i sektoren, men har ikke vist interesse for dette. 

• Nesten aldri verken krav eller ønske om dokumentasjon fra 
Riksantikvaren. 

• Riksantikvaren har uttalt at de ikke kan pålegge 
dokumentasjon. 

• Tre eksempler:



Filminnspilling –
Dikemark psykiatriske sykehus

• Sektoren la opp til dokumentasjon for arkivmessig bevaring (bl.a. 
farge- og pussundersøkelser) for å «frigi» kulturminnet.

• RA valgte en annen tilnærming:                                                            

- Kun fotodok. før tiltak. 

- Alle overflater bevares, men tillatelse til å                                             
legge varegulv og klistre opp ny tapet med                                   
vannløselig lim.

«Levningsverdiene!»



Erfaringsbasert reduksjon av 
fredningsomfang –

Sørlandet sykehus, Arendal

• For å kunne anbefale redusert fredningsomfang la sektoren opp til 
omfattende/bredspektret dokumentasjon for arkivmessig bevaring.

• Riksantikvaren: 

• «Positivt» med dokumentasjon.  

• Setter ingen vilkår for å innvilge kraftig                                             
reduksjon av fredningsomfanget. 





Skorstein, teknisk bygg – Stord sjukehus

Rivetillatelse gitt. 
Sektoren foreslo dokumentasjon for arkivmessig bevaring. 
Og RA satte vilkår for riving: 

Skorsteinen skal i forkant av rivning 
dokumenteres grundig – både av nøyaktige 
dimensjoner og konstruksjon (armering, 
betongkvalitet, forskaling). 

Dokumentasjon skal oversendes Riksantikvaren.



RA og arkivmessig bevaring –
begrunnet skepsis eller berøringsangst? 

• RA målbærer at dokumentasjon ikke er en «likeverdig løsning» med 
fysisk vern. 

• Men: Et fysisk bevart kulturminne er bare en levning med 
kildepotensiale – ikke en kilde i seg selv. 

• RAs praksis ivaretar ikke sektorhistorien,                                                   
jf. kgl. res. 1. sept. 2006.



Motivasjon og engasjement

• Drivkraft: Sektorhistoriens betydning! Sektorhistorien må 
sikres, og vi må skape grunnlag for bedre/rikere formidling. 

• Oppgave: Utvikle relevante vernemetoder basert på 
potensialet i arkivmessig bevaring. 

• Mål: Forankring av arkivmessig bevaring som virkemiddel.  
(Muliggjør formalisert ivaretakelse av sektorhistorien.) 

• En viktig biffekt vil kunne bli: Bedre handlingsrom for å 
tilpasse eksisterende fredet/vernet bygningsmasse til nye 
behov. 



Finansiering

• Ressursene kommer fra egen sektor. Så langt fra 
øremerket rammebevilgning til kulturminnearbeid i 
sektoren. Dette vil kunne endres ifm overgang til nye 
budsjett- og styringrutiner. 

• Så langt har ressursene vært tilstrekkelige – pga. 
beskjedent omfang. 

• Tro på at det vil bli stilt ressurser til rådighet for 
arkivmessig bevaring når betydningen blir bedre kjent 
og forankret. 



Arkivering/gjenfinning

• Ingen praksis utover P360. 

•Men en «anti-praksis»: Ringpermer og lokale 
lagringsformer er bevisst lagt bort pga. 
utfordringene med datamigrasjon. 



Videre behov og planer

•Behovet er stort – verneporteføljen er diger og 
det er mange kulturminner og aspekter av 
kulturminner som ikke kan bevares i kraft av et 
detaljspesifisert, fysisk vern på stedet.  

•Arbeide med å utvikle virkemiddelet
•Gjennom å skape gode eksempler
•Gjennom å argumentere i enkeltsaker.


