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Hospitering ved Køln byarkiv – en arkivinstitusjon med unik kompetanse 

Den 14.10.18-16.10.18 reiste vi til Køln, for et hospiteringsopphold ved 

konserveringsavdelingen ved Køln byarkiv (Historische Archiv der Stadt Köln). Vi ønsket å dra 

på et hospiteringsopphold ved Køln byarkiv fordi de er en foregangsinstitusjon med bred 

kunnskap og erfaring fra arbeid med sterkt skadde arkiver. Formålet med hospiteringen var å 

gi oss ny kunnskap og et godt grunnlag, både for arbeidet ved vår institusjon, men også for å 

videreutvikle IKA Kongsberg som kompetanseinstitusjon for andre som håndterer arkiv med 

ulike fysiske skader.  

Arkivsektoren i Norge arbeider hovedsakelig med forebyggende konservering, det er derfor 

viktig at det etableres en plattform for kunnskapsutveksling der beredskapsplaner og 

håndtering av skadet materiale står sentralt. Etter hvert som vi får hevet og utvidet vår egen 

kompetanse, håper vi å kunne dele dette gjennom å arrangere fagseminar, kurs og 

workshops innen ulike emner knyttet til både forebyggende og aktiv konservering, samt 

digitalisering av mugg- og brannskadet arkiv. 

Vi vil gjerne takke Arkivarforeningen og Arkivforbundet for støtte til vårt opphold ved 

konserveringsavdelingen ved Køln byarkiv. 

 

Fra kollaps til samarbeid 

I mars 2009 kollapset bygningen som huset Køln byarkivs historiske arkiver. Siden ulykken 

har byarkivet i Køln måttet spesialisere seg på alle typer preservering, konservering og 

sanering. Det er snakk om enorme mengder med materiale, før ulykken hadde arkivet et 

magasin med 27 000 hyllemeter arkivmateriale som ble skadet. Arkivene besto av 26 000 

hyllemeter med arkivmateriale frem til 2009, samt en manuskriptsamling med 65 000 

dokumenter der det eldste dokumentet var fra år 922, 104 000 kart og planer, 50 000 

plakater og 800 privatarkiv som blant annet inneholdt arkivene etter flere kjente tyske 

forfattere. 

Arbeidet med å hente ut arkivmaterialet fra ulykkesstedet pågikk i over to år. I løpet av 

denne perioden var det kun brannmannskap som fikk oppholde seg på selve stedet. Det var 

kun en liten del av materialet som kunne hentes ut i den første tiden etter ulykken, og noe 

av materialet lå over to år i gjørme og grunnvann.  

Gjennom et utstrakt og pågående samarbeid med andre europeiske arkivinstitusjoner har de 

utarbeidet metoder, rutiner og løsninger som brukes i arbeidet for å redde arkivene. På 

grunn av det store skadeomfanget har Køln byarkiv utviklet så effektive løsninger som mulig 

uten at det går på bekostning av materialets integritet. Det som er spesielt relevant for oss i 

den sammenheng, er tiltak og rutiner ved akutte ulykkessituasjoner, tørrsanering og 

håndtering av skadet fotografisk materiale, samt tekniske løsninger for digitalisering av 

materiale som er så skadet at det ikke kan reddes. 
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Konserveringssenteret 

Raskt etter kollapsen begynte man å planlegge et konserveringssenter for å kunne redde 

arkivmaterialet. Den store utfordringen ble å finne et lokale som kunne møte de riktige 

kravene til teknisk utforming og sikkerhet. Løsningen ble en lagerbygning i bydelen Porz, 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 rengjøringsprosess 

på grunn av store mengder betongstøv. Det er estimert at det aller meste av materialet vil 

trenge en ganske omfattende konserveringsprosess. Man har klart å hente ut 95% av 

materialet, hvorav bare 15 % av materialet kun krever enkel overflaterengjøring.1 

I 2014 ble det estimert at kostnadene som følger ulykken vil komme på 350 millioner euro.2 

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. 

 

 

 

                                                           
1 https://www.stadt-koeln.de/leben-in-koeln/kultur/historisches-archiv/der-wiederaufbau-der-bestaende 
2 Fuchs, Robert. The collapse of the Cologne Historical Archive - the role of restorers and emergency plan. In: 
Care and conservation of manuscripts 14 [Proceedings of the fourteenth international seminar held at the 
University of Copenhagen]. Copenhagen 2014 , S. 123- 148. 

 

Køln byarkivs konserveringssenter. 
Senteret er midlertidig lokalisert i en del av 
et lagerbygning i bydelen Porz, i påvente 
av at det nye arkivbygget i Køln 
ferdigstilles. 
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Faglig bredde. Vårt opphold ved Køln byarkiv 

I Køln ble vi tatt imot av to av konservatorer, som var våre hovedkontakter under 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 blant annet at Køln som by hadde blitt sterkt preget av kollapsen, men at 

ulykken hadde bidratt til å skape et nytt samhold, og at flere tusen frivillige hadde hjulpet til 

med å redde arkivene i tiden etter ulykken.  

Søndag 14.11.18 var det den europeiske dagen for konservering og bevaring. I den anledning 

hadde konserveringssenteret omvisninger hvor de fortalte om det omfattende arbeide etter 

ulykken i 2009. Vi fikk en introduksjon til senterets ulike seksjoner og arbeidsområder, samt 

demonstrasjoner av ulike arbeidsmetoder. I tillegg reiste vi også til kunstmuseet Museum 

Ludwig som arrangerte omvisninger i sin konserveringssal. 

Mandag og tirsdag tilbrakte vi sammen med våre kontakter, som hadde arrangert løpende 

møter med fagspesialister på ulike områder for disse to dagene.  

Vi startet første dag med å diskutere IKA Kongsbergs arbeidsmetoder, prosesser, fasiliteter 

og utfordringer, slik at vi skulle få størst mulig utbytte av oppholdet. Vi fikk også en innføring 

i det omfattende dokumenteringsarbeidet som konserveringsavdelingen i Køln gjør i 

forbindelse med alt arbeid som må utføres som en konsekvens av ulykken. 

Vi fikk også en mer inngående omvisning i arbeidsrommene vi hadde vært inne i dagen før. 

Vi så spesielt på fasilitetene og utstyret som brukes i forbindelse med tørrsanering i 

avtrekksskap. Tørrsaneringen av muggskadet materiale utføres hovedsakelig med svamper, 

koster og kluter i avtrekksskap. I tillegg benytter de seg av trykkluft og trykkluftspistoler for å 

fjerne overflatesmuss og muggsporer. Saneringen av materiale uten muggforekomst gjøres 

uten avtrekk. 

 

 

Bildet viser en arbeidsstasjon for tørrsanering i avtrekksskap 
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Neste tema denne dagen var fragmenterte dokumenter. Vi fikk en demonstrasjon av 

microblasting, en metode for rensing av papirfragmenter, før vi fikk se neste trinn i 

prosessen - digitaliseringen og programvaren som brukes til dette.  Etterpå var vi i en ren 

digitaliseringsavdeling, hvor vi fikk en særlig innføring i utstyret for digitalisering av skadede 

protokoller som ikke kan åpnes. 

 

 

For en skånsom rengjøring av de minste fragmentene brukes microblasting, dette innebærer at man rengjør 

materialet med trykkluft og pulveriserte cellolusefibre.   

 

  

 

 

På bildet til venstre ser man at 

fragmentene som ikke er rengjort og  som 

ligger i esken har en helt annen farge enn 

de som er rengjort og ligger på 

arbeidsbordet. 
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Programvaren som brukes i Køln er en videreutvikling av programvaren som ble utviklet for 

Stasi-arkivet. Programvaren kartlegger de ulike fragmentene for så å kunne pusle alle bitene 

sammen og presentere innholdet som hele dokumenter.  Tilpasningen av programvaren 

skyldes at Stasi-arkivet hovedsakelig bruker den på makulert dokumentasjon. Ved Køln 

byarkiv er skadebildet mer tilfeldig og derfor helt annerledes.  Køln byarkiv anslår at de har 

rundt 2 millioner fragmenter, i løpet av tre år har de digitalisert omtrent 18 000 av disse.  

 

 

Plansjer som viser prosessen med 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 dette formålet. 
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Tirsdag startet vi med å diskutere skadedyrkontroll og de nye utfordringene og den nye 

forskningen på dette feltet, før vi gikk videre til avdelingen hvor de arbeider med separasjon 

av vannskadet og sammenklistret papirmateriale. Etter at vi fikk se en del eksempler på både 

behandlet og foreløpig ubehandlet materiale, fulgte en samtale om utstyr, teknikk og 

utfordringer som for eksempel uunngåelig informasjonstap.  

 

 

Bildene over viser to eksempler på sammenklistrede papirer fra kollapsen, arkivmaterialet i bildet på venstre 

side er mindre sammenklistret og kan antakeligvis bli separert ganske enkelt. Graden av sammenklistring eller 

«blokking», er langt verre i bildet på høyre side. 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.   

 

 

Scanneren digitaliserer 

fragmentene som ligger på en 

vendbar glassplate. Før de 

blir lagt på glassflaten må 

noen av fragmentene også gå 

gjennom en prosess der man 

glatter ut eventuelle bretter 

ved hjelp av varme.  
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Deretter fikk vi se vakuumfrysetørkemaskinen som konserveringsavdelingen brukte for å 

redde store mengder vannskadet og fryst materiale fra ulykken. Etter en forklaring av de 

tekniske funksjonene, fikk vi et innblikk i de fordelene og utfordringene denne metoden 

innebærer. Etter kollapsen var mye av materialet fuktskadet. Alt vått materiale ble fryst og 

deretter vakuumfrysetørket. Vi fikk dessverre ikke se selve prosessen, da de er ferdige med å 

tørke alt materialet, men vi fikk en grundig innføring i hvordan den fungerte. Køln byarkiv 

fikk midler til å kjøpe vakuumfrysetørkeren med forbehold om at de skal bistå andre 

arkivinstitusjoner ved en eventuell krisesituasjon.   

 

 

 

 

Vakumfrysetørkeren ble brukt sammenhengende fra den ble anskaffet kort tid etter ulykken i 2009 og frem til 

slutten av 2013. 

 

Frysetørking ved sublimasjon vil si at 

vannmolekylene går direkte fra is til vanndamp 

uten å gå via væskefase.  For at arkivmateriale 

ikke skulle ta skade av prosessen eller bli buklete 

ble hvert stykke pakket stramt inn i plastfolie som 

var åpen i hver ende. 
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Køln byarkiv har en stor mengde fotografier som ble skadet under kollapsen. Den siste dagen 

fikk vi møte konservatoren som nå har ansvaret for konserveringsavdelingens fotoprosjekt. I 

tillegg til at vi fikk vite mye om de komplekse sidene ved konservering av vannskadet 

fotomateriale og bunker med sammenklistrede foto, fikk vi også mulighet til å diskutere de 

problemstillingene vi har møtt på i vårt arbeid med tørrsanering av fotografier.  

Ved konserveringsavdelingen i Køln har de i årene siden ulykken jobbet kontinuerlig med å 

redde tusenvis av fotografier med omfattende skader. Majoriteten av fotografiene, i likhet 

med det øvrige materialet, har skader som skyldes vann, gjørme og støv. Flere av 

fotografiene er også blokket, det vil si at de bunkevis har festet seg så godt til hverandre at 

det er vanskelig å skille dem uten å skade dem ytterligere i konserveringsprosessen. 

Konservering og sanering av fotomateriale er en krevende prosess. Den store variasjonen i 

materialtyper og kjemisk sammensetning betyr at det er et stort og varierende spekter av 

hensyn som må tas og metoder som må benyttes, for eksempel i de tilfellene hvor ulike 

typer fotopapir er sammenklistret. Etter ulykken ble fotomaterialet plassert i frysere så snart 

det var berget. En stor andel av fotografiene de hittil har bearbeidet i Køln lå likevel såpass 

lenge i gjørme og vann at skadene er store og graden av blokking omfattende. 

Et eget team har arbeidet med fotomaterialet i et eget spesialrom med fryseskap, vannbad 

og tørkehyller. I dette rommet oppbevarte de også mindre stykker med nedfryste 

fotografier. Skadeomfanget har ført til at de har jobbet mye med både tørrsanering og 

rensing av fotografier i vannbad. Ved tørrsanering er fremgangsmåten svært lik den som 

brukes på annet papirmateriale, men med noen unntak som skyldes fotopapirenes 

egenskaper. Blant annet brukes mykere koster og kluter for ikke å påføre fotografiene, og 

særlig emulsjonen og de ytterste lagene, ytterligere mekaniske skader. 

Store mengder av det materialet de hittil har arbeidet med har blitt renset i vannbad. Det vil 

si at fotografiene har blitt senket i flere vannbad med springvann (ikke destillert vann), slik at 

smuss og skitt har blitt fjernet gradvis, før fotografiene har blitt tørket. I den samme 

prosessen ble også sammenklistrede fotografier som kunne skilles fra hverandre separert. 

Vi avsluttet besøket ved konserveringsavdelingen med en oppsummering av besøket og vårt 

faglige utbytte med de to konservatorene som fulgte oss under besøket. Vi diskuterte også 

muligheten for et videre samarbeid mellom Køln byarkiv og IKA Kongsberg. Helt til slutt 

hadde vi et møte med byarkivaren i Køln, hvor vi også snakket om mulighetene for å 

arrangere et fagseminar i Norge i samarbeid med konservatorene i Køln. 

 

Et lærerikt opphold 

Oppholdet ved konserveringsavdelingen ved byarkivet i Køln viste seg å være svært givende 

for oss. Vi er ikke utdannet innen konservering, og 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.  
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Når det gjelder tørrsanering 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 lufttrykk for å fjerne overflatesmuss og muggsporer. Vi har gått til 

innkjøp av flere nye typer koster, og vil også kjøpe inn teflonbelagte spatler til bruk ved 

separasjon av sammenklistret papir- og fotomateriale. 

 

 

En ansatt ved IKA Kongsberg tørrsanerer en protokoll 

Når det gjelder akutt vannskadet og sterkt fuktskadet materiale, har vi også fått demonstrert 

hvordan man kan bruke fukt og eventuelt vannbad på sammenklistret materiale for å 

separere dette når andre tiltak ikke er tilstrekkelige. 

Vannbad kan også være aktuelt ved behandling av vannskadet fotomateriale. Ved IKA 

Kongsberg har vi ennå ikke fått inn større mengder med vannskadet fotomateriale, og vi har 

hittil kunnet tørrsanert det fotomaterialet som har vært muggskadet. Det var særlig nyttig 

for oss å få se hvilke rutiner som må følges ved akutt vannskade på fotomateriale, og 

hvordan arbeidsprosessen med slikt materiale bør foregå etter at de første sikringstiltakene 

er iverksatt.  

Per i dag har ikke IKA Kongsberg fasilitetene i eget bygg som trengs for våtrensing av 

skadede fotografier, men vi vil nå se nærmere på et tettere samarbeid med Statsarkivet i 

Kongsberg, som har en konserveringssal med mulighet for vannbad og tørking. Dersom en av 

våre eierkommuner skulle få en akutt vannskade på fotomateriale, har vil frysere som kan 

benyttes for å forhindre muggvekst frem til materialet kan behandles. 
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Ved byarkivet i Køln bruker de mye ressurser på å dokumentere et hvert trinn i 

konserveringsprosessen. Dette er i stor grad på grunn av erstatningssaken og det følgende 

dokumentasjonsbehovet, men også for å sikre arkivmaterialet med tanke på et eventuelt 

informasjonstap, samt den videre arbeidsprosessen. Vi ser mulighetene av å i større grad 

dokumentere skadebildet på det materialet vi får inn, både med tanke på legitimere behovet 

for tiltak, men også for å sikre arkivene og deres innhold.  Ved å bruke slik dokumentasjon til 

å informere våre eierkommuner om ulike skader og konsekvensene av disse, kan 

dokumentasjonen også fungere som forebyggende tiltak. 

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 forutse i forkant av 

en ulykke. Det å få høre om og se resultatet av hvordan Køln byarkiv hånderte 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 i ved en eventuell 

skadesituasjon. Særlig lærerikt var det å få høre om hvilke prioriteringer og løsninger som 

kan være hensiktsmessige ved en bergingssituasjon, tilstandsvurderinger og senere 

konserveringsarbeid. 

De ansatte ved konserveringsavdelingen ved Køln byarkiv ville gjerne fortsette samarbeidet, 

og vi ved IKA Kongsberg håper vi snart kan invitere til seminar med skadehåndtering som 

tema. 

 


