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FORORD

Hva var det
med arkiv?

4

Våren 2012 lanserte Kulturrådet prosjektet «Hva er det
med arkiv?» ved å utlyse midler til kunstprosjekter med
arkiv som tema. Prosjektene skulle utføres i samarbeid
mellom kunstnere og arkivinstitusjoner. Kulturrådet
ville blant annet undersøke hvordan kunsten kan bidra
til en diskusjon om arkiv og demokratisk åpenhet i
arkivfeltet. Utlysningen etterspurte prosjekter som
«med utgangspunkt i et valgt arkiv eller en valgt arkiv
institusjon kan stimulere til økt bevissthet og kritisk
refleksjon rundt arkiv og virksomhet i arkivene».
Det ble åpnet for søknader fra både arkivinstitusjoner,
kunstnere og kuratorer. Prosjektet hadde en kostnads
ramme på kr 1 644 000, og ble finansiert som et spleiselag mellom Kulturfondet (støtteordningene kulturvern
og andre formål) og Kulturrådets utviklingsmidler for
museum og arkiv.
I september 2012 arrangerte Kulturrådet et seminar
på Litteraturhuset i Oslo der utfordringene som preger
arkivsektoren ble debattert i lys av samtidskunstfeltet
og dets interesse for arkiv. I invitasjonen til seminaret
ble følgende spørsmål stilt: Hva eller hvem er arkivene
for? Hva slags kunnskap og hvilke perspektiver på
historie og samtid gir de inngang til? Hvor åpne og
tilgjengelige er de? Hvilken funksjon har de i en digital
virkelighet? Seminaret var også tenkt som en møteplass
for interesserte kunstnere og arkivarer. I tillegg ble
det åpnet for spørsmål om utlysningen og den videre
behandlingen av søknadene.
Til søknadsfristen den 15.10.2012 var det kommet
inn 52 søknader. En fagkomité bestående av historiker
Sigurd Sandmo (leder), arkivar Nina Hveem Carlsen,

kurator Gerd Elise Mørland, arkivar Bente Jensen,
medieviter Susanne Østby Sæther og billedkunstner
Geir Tore Holm skulle i utgangspunktet velge ut fem til
seks prosjekter som hver skulle motta inntil kr 185 000
til utvikling og produksjon. I tillegg kunne de samar
beidende arkivinstitusjonene søke om inntil kr 30 000
til formidling av prosjektene. Den høye kvaliteten på
søknadene resulterte i at sju prosjekter ble valgt ut.
Komitéleder Sigurd Sandmo kommenterte tildelingen
på denne måten på Kulturrådets nettsider: «Til syvende
og sist la komiteen vekt på å støtte syv prosjekter som
både går inn i konkrete, arkivspesifikke problemstil
linger, og som reflekterer mangfoldet i arkivfeltet,
holder høyt kunstnerisk nivå og i tillegg har potensial
til å kommunisere med hverandre.»
«Hva er det med arkiv?» viser en stor bredde av arkivtyper
og -materiale som er bearbeidet og diskutert gjennom
ulike kunstneriske uttrykksformer og medier (tegneserie,
animasjonsfilm, kunstfilm, installasjon, lyd, musikk).
Som bidrag til kritisk og estetisk refleksjon rundt arkiv og
arkivmateriale er verkene svært interessante og relevante.
Prosjektene berører sentrale arkivfaglige spørsmål:
Hvordan og hvorfor arkiverer vi, hva finnes – og hva
finnes ikke i arkivene, påvirker arkivaren arkivene, og har
arkivets struktur og system en egen stemme? Kunstnerne
lykkes på ulike måter å formulere noe som til nå ikke har
vært tydelig artikulert i de valgte arkivene: De synliggjør
skjulte og kanskje ubevisste maktstrategier, og de viser
hvordan alternative innfallsvinkler gir nye sammenhenger
og sammensetninger, og at det finnes annen relevans
i arkivmaterialet enn den arkivets struktur og metode
vanligvis gir.

I N T R O D UKS J O N

Kulturrådet lanserte dette prosjektet i full erkjennelse
av at arkivrelatert kunst kanskje har hatt sin storhetstid.
Formålet med prosjektet var altså ikke å stimulere
en nyskapende tendens i kunsten. Derimot var det et
ønske om å få mer kunnskap om hvorvidt slik kunst
kan komme til i et samarbeid, eller i hvert fall en
dialog, mellom kunstner og arkivar/arkivinstitusjon, og
om samarbeidet/dialogen kan være gjensidig berikende.
Ville reelle møter finne sted, eller ville ulike språk,
metoder, idealer og formål heller resultere i lite og
famlende kontakt med få gevinster? Hva var det som i
så fall ville gjøre disse møtene vel- eller mislykkede?
Intervjuer med kunstnere og arkivarer i etterkant viser
at de har gjort seg svært ulike erfaringer prosjektene
imellom. Det var også resultatet i prosjektet «Museale
forstyrrelser», som Kulturrådet gjennomførte i peri
oden 2006–2009, og som «Hva er det med arkiv?»
har et nært slektskap til. Noen steder har arkivarenes
bidrag stort sett begrenset seg til å gjøre materialet
tilgjengelig som en form for lesesalstjeneste. Andre
steder har det vært en reell dialog mellom arkivar og
kunstner som har formet både prosess og ferdig verk.
Hva skaper disse forskjellene? Er det først og fremst
personavhengig, eller er det institusjonelle kulturer,
tradisjoner og idealer som er utslagsgivende?
Noen av kunstnerne har rapportert en viss skuffelse
over å ha fått arkivmaterialet presentert digitalt, og
ikke som fysiske originaler. Her kolliderer to verdener:
arkivarens demokratiske ideal, som er tilfredsstilt
når informasjonen er lett tilgjengelig for alle i digital
form og originalen er trygt plassert i et fjellmagasin,
og kunstnerens interesse for autentisitet, materialitet

og taktilitet. Er skuffelsen kanskje også et uttrykk for
kunstnernes manglende eller noe romantiske forståelse
av hva arkivinstitusjoner er? Eller har arkivene under
vurdert informasjonen og kunnskapen i det materielle
og taktile?
Vi håper «Hva er det med arkiv?» vil bidra positivt til
den videre faglige diskursen og utviklingen av erfaring
og kunnskap både på kunstfeltet og i arkivsektoren.
Som tverrfaglig prosjekt har Kulturrådet allerede sett
positive resultater av prosjektet, i form av økt kompe
tanse og forståelse på tvers av faglig tilknytning og
sektor. Og ikke minst – det er produsert og formidlet
kunst av høy kvalitet med utgangspunkt i mye ukjent
arkivmateriale.
Kulturrådet vil takke henholdsvis fagkomiteen for
valg av gode prosjekter og annen faglig bistand, og
kunstnere og arkivarer for godt utført arbeid. Takk til
Gudmund Valderhaug for fine arkivfaglige bidrag både
i innledende og i avsluttende fase av prosjektet. En spe
siell takk til Gerd Elise Mørland, som har sikret konti
nuitet og kvalitet i prosjektet gjennom hennes innsats
både som medlem av Fagkomiteen og som redaktør
for denne publikasjonen. Takk også til Kulturrådets
prosjektgruppe, som har bestått av Mariann Komissar
(tidligere prosjektleder), Ranveig Låg Gausdal og Stig
Johan Kalvatn.
								
			
Anne Aasheim
Per Olav Torgnesskar
direktør
prosjektleder
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GERD ELISE MØRLAND

Mono-logg

If every word spoken in New York City daily were somehow to
materialize as a snowflake, each day there would be a blizzard.1
– Kenneth Goldsmith

6

1
Sitatet åpner boka SOLILOQUY
SOLILOQUY [Monolog],
av lyriker Kenneth Goldsmith. I
ble første gang publisert
av Edition Bravin Post
løpet av en uke skrev han ned alle
Lee (1997) i tilknytning
ord han sa. Fra han stod opp man
til en utstilling. Boka ble
dags morgen, til han la seg søndag
senere utgitt av Granary
Books (2001). Den
kveld. Det ble en 600 siders lang
finnes også i nettverordstrøm av hans del av samtalene
sjon: http://collection.
eliterature.org/1/works/
han hadde – arkivert og vist som
goldsmith__soliloquy/
tekstinstallasjoner, senere utgitt
about.html. Oppsøkt
i bokform.1 Dette noe absurde
22.02.15.
grepet ved å arkivere og dokumen
tere alt som ble sagt, er ikke bare et
forsøk på å ta konsekvensen av den digitale kulturens
ikke-selektive og demokratiske kunnskapsvirkelighet.
Den peker også på hvor viktig arkiveringsstrategien er
i møte med informasjonsoverskuddet.

Kenneth Goldsmith har vært interessert i arkiver og
arkivering som kunstnerisk strategi i mange år, og er
kanskje mest kjent for å ha startet det anerkjente filmog poesiarkivet UbuWeb (1996–) som samler lyrikk,
film og poesi han ikke har rettighetene til. Etter 19 år
med «ulovlig» arkiveringspraksis er Goldsmiths arkiv,
som på samme tid både er et ordentlig arkiv og et ikkearkiv, enda ikke lagt ned.
Goldsmith er på mange måter et godt eksempel på
en kunstner som interesserer seg for arkiv. Og han
er ikke alene. De siste årene er det et overveldende
antall kunstnere, kuratorer og kunstinstitusjoner
som har interessert seg for arkiv og arkivrelaterte

2
Se kulturrådets prosjektutlysning, side 108.

problemstillinger. Tendensen er
ikke først og fremst knyttet til arki
vene som forvaltningsinstitusjoner
og bygningene de befinner seg i,
men til mer overordnede ideer og praksiser som knytter
seg til alle former for arkivering – sett gjennom øynene
til oss som lever i en digital kultur.
Når kulturrådsprosjektet under tittelen «Hva er det
med arkiv?» i 2012 ønsket å stimulere kunstprosjekter
med arkiv som tema, så handlet det ikke om å
ta pulsen på eller stimulere kunstfeltets interesse
for arkiv. Eller om å motivere kunstnere til å for
midle arkivenes virksomhet. Utgangspunktet var at
Kulturrådet så det som en demokratisk utfordring at
arkiv som fenomen og arkivinstitusjoners virksomhet
og samfunnsrolle var lite diskutert i offentligheten.2
Kunne kunsten stimulere et ordskifte og dykke inn i
arkivfeltets mange utfordringer? Og stimulere til økt
bevissthet og kritisk refleksjon rundt arkivenes virk
somhet og hvordan digital kultur har påvirket forestil
lingen om arkiv? Var det mulig å skape en scene hvor
kunstnerne og det arkivfaglige praksisfeltet kunne
møtes for dialog?
De sju kunstprosjektene som fikk støtte søkte i
sammen med en arkivinstitusjon eller et arkiv. De som
mottok støtte var: Hanne Frey Husø og Riksarkivet
(De øverste etasjer); Ingfrid B. Nyhus og Erik Dæhlin
og Norsk folkemusikksamling, Nasjonalbiblioteket
(Avstandsriss); Lene Ask og Misjonsarkivet (Kjære

G E R D E L I S E M Ø R LA N D
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Rikard); Helene Sommer og
Se f.eks. Liv Hausken
Filmarkivet, Nasjonalbiblioteket
(ed.), Thinking Media
Aesthetics. Media
(Det falske spill); Siri Austeen og
Studies, Film Studies
Elin Vister og Arkiv i Nordland
and the Arts (Frankfurt
(Lyder som Nordland); Petrine Vinje
am Main: Peter Lang,
2013).
og Runearkivet ved Kulturhistorisk
museum (Agla Hagla) og Kristin
Tårnesvik og Espen Sommer Eide og Emil Kosmos
ugrasarkiv (en samling oppbevart av Helge Sjursen
på Bioforsk Plantehelse på Ås, Korsmos Ugressarkiv).
Ordningen la til rette for et møte mellom kunst og
arkivsektoren, mellom kunstnere og arkivarer, mellom
institusjoner og enkeltpersoner.

Denne publikasjonen dokumenterer de sju prosjek
tene, med utgangspunkt i kunstverkene, forvaltnings
dokumententene til Kulturrådet og arkivarenes tanker
om prosessen. Kunstnernes erfaringer i møte med de
ulike arkivene er samlet i små tekster som følger hvert
prosjekt.
•••
Lydinstallasjonen avstandsriss av ingfrid breie nyhus og
erik dæhlin ble fremført under Ulitimafestivalen høsten
2014 og etter at kunstnerne over en periode hadde
lyttet seg gjennom timevis med arkivmateriale i Norsk
folkemusikksamling. Verket, som bestod av et nykom
ponert musikkstykke, en performativ fremførelse og
en rommelig installasjon, var preget av opptaksmate
rialets tilstedeværelse, både visuelt og lydlig. Knitring
under avspillingen, korte lydsnutter hentet fra arkivet
og et overordet lydbilde som bestod av parallelle spor
lagt lag på lag, dominerte lyduttrykket. Den visuelle
installasjonen pekte også på oppbevaringens materielle
element. Den bestod av lange VHS-spolebånd som for
anledningen var festet i et oppheist klaverlokk. Noe som
henspilte på hvordan arkiv i dag også kan fremstå som
en erfart uttrykksform, i motsetning til å eksistere som
ren informasjon.
Interesse for formens betydning for innholdet i en
erfart situasjon, knytter seg til en generell fokus på
mediers uttrykksform.3 Noen få eksempler her er
hvordan både utstillingen og fotoboka har blitt omtalt
som medium de siste årene. Kanskje oppstår en slik
interesse som en konsekvens av at internett og
digitale praksiser har gjort oss mer oppmerksomme
de sanselige aspektene ved de ulike uttrykksformene
og deres egenart. Eller som en markør for at formers
nøytralitet er forbi, når subjektet og dets erfarings
perspektiv har inntatt sentrum for all erkjennelse.
Avstandsriss kan i alle tilfeller leses som en korrigering
av arkivobjektenes tidligere status, som garantister for
direkte tilgang til historien. Prosjektet markerer heller
avstanden til en tid som en gang var, fremfor nærhet
til den.

4
Gudmund Valderhaug,
«Arkivet handlar ikkje
om fortida», side 58.

Filmen det falske spill av
helene sommer dykker også
ned i opplevelsen av avstand,
men enda mer konkret enn i
5
Avstandsriss. I prosjektet, som ble
Sven Spieker,
«Introduction» i
til ved hjelp av arkivmateriale fra
The Big Archive: Art
Nasjonalbibliotektet – Filmarkivet,
from Bureaucracy
(Cambridge, Mass.:
peker hun på arkivets evne til å
MIT Press, 2008), 5.
minnes noe som er tapt, via det
som en gang ble fjernet. Det falske
spill (2015) – en video og et tekstprosjekt – tar utgangs
punkt i et sensurert klipp av den norske stumfilmen
Dæmonen fra 1911. Med unntak av de sensurerte
klippene, som ble arkivert, har filmen gått tapt. Ironisk
nok er det sensuren og ønske om å fjerne noe, som
har sørget for at vi i dag har tilgang til deler av filmen.
Dette er et eksempel på hvordan arkiver kan endre
karakter gjennom historien, som Gudmund Valderhaug
skriver om under tittelen «Arkivet handlar ikkje om
fortida» i denne publikasjonen. Verdien til innholdet i
arkiv kan ikke måles i penger eller bruksverdi: Det var
nettopp barnehjemmenes arkiv over grusomhetene
som ble gjort mot barna, eller Stasis kontrollerende og
ubarmhjertige arkiv, som gjorde det mulig å gi ofrene
oppreisningen i ettertid.4 På samme måte var det
ønsket om å fjerne det sensurerte klippet fra offentlig
heten, som bevarte kunnskapen om filmen for etter
tiden, og som gjør at filmen kan bli husket i dag.

«Hva er det med arkiv?» har
frembragt en rekke forskjellige
formuttrykk og innhold, som på
sine vis utvider grunnlaget for
både en praktisk og ideologisk
samtale om arkiv.
Sommers radikale grep med å løsrive de ulike filmklip
pene fra sin opprinnelige sammenheng, og bruke dem
som elementer i en ny film som gjenforteller handlingen
i Dæmonen, kan virke brutal og respektløs. Men bruken
av arkivklipp som «readyvmades» illustrerer et poeng:
Nettopp hvordan arkivmateriale ikke har én bestemt
tilknytning til sin egen tid og tilblivelseskontekst. I boka
The Big Archive av Sven Spieker peker han på hvordan
1800-tallets historikere så på de enkelte arkivmappene
som representanter for en serie adskilte øyeblikk som
ville kunne danne et håndfast utgangspunkt for en his
torisk orden.5 Sommer synliggjør hvordan en slik orden
ikke er gitt i seg selv, men tvert i mot kan konstrueres
på mange forskjellige måter. Resultatet av Sommers

7
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arbeid er at Dæmonen ikke lenger
En av Hellas magistrater
er helt tapt og at arkivet slik har
som oppbevarte statens
dokumenter. Arkiv
fullendt sin funksjon som utgangs
refererer til bygningen
punkt for vårt felles minne. Ikke via
han bodde i. Jmf. fotnote
materialets status som originalt og
4 side 54.
autentisk i relasjon til dets tilblivel
seskontekst, men som funnet materiale i en kunstners
fortelling.

I prosjektet de øverste etasjer har hanne frey husø
nærmet seg Riksarkivet med en annen motivasjon.
Dukkefilmen, utstillingen og radioteateret i dette
prosjektet tar utgangspunkt i Riksarkivet, som vår
tids arkont 6, og fokuserer på det som ofte oversees i
arkivets historie: Papiret og det håndskrevne blekket
– det som historisk har utgjort dokumentets viktigste
bestanddel.

8

Animasjonsfilmen er laget av papirdukker som er
filmet ved hjelp av stop-motion teknikk. Med arkiv
som tema, gis papiret liv gjennom de formende duk
kene. Assosiasjoner til papir som menneskers levde liv
og papir som tradisjon og kultur dukker opp. På den
andre siden, hentydes det også til hvordan arkiv repre
senterer en motsats til ideen om at papiret er et skjørt
og ikke-varig materiale. Papiret kan sies å utgjøre hele
grunnlaget for den vestlige kulturarven, og papirets
varighet som lagringsmedium er derfor ikke så skjørt
som man ofte tenker. Ved å endre bakgrunn til for
grunn, og ikke se på papir som underlag, men som
del av grunnlaget for arkivet som bevarer av historie,
gir Husø lagringsmediets underlag hovedrollen. Husø
endrer slik perspektivet på arkiv og lagring fra dets
innhold til dets form og materialkarakter.
Hvordan formen og dens materialkarakter har
betydning for meningen som oppstår er også viktig
for petrine vinje i agla hagla / Runearkivet ved
Kulturhistorisk museum. Prosjektet henter tittelen sin
fra en rune med ukjent betydning. Runearkivet er et
arkiv som inneholder rester av et gammelt kommuni
kasjonssystem med utgangspunkt i hvordan systemet
var formgitt. I mange tilfeller kan innholdet og for
målet med runeskriften være ukjent. Formen er da det
eneste man har, og runene fremstår som et kommu
nikasjonssystem uten referent og dermed uten betyd
ning. Vinje gjør oss oppmerksomme på hvordan runer
med ukjent betydning kan fylles med nytt innhold og
nye funksjoner, avhengig av behov og funksjon. Hun
viser for eksempel frem en seanse med Runeyoga hun
har filmet, yoga som utøves ved å forme runeformer
ved hjelp av kroppen. For liksom å peke på formens
bærende egenverdi, både innen det runologiske fag
miljøet og innen populærkulturen synliggjør Vinje
hvordan kultur bare er kultur, og derfor ikke bunner
i håndfaste objekter og gitte sannheter.

7
http://vimeo.
com/60377169.
Oppsøkt 02.02.2015.

tar et mindre konseptuelt
grep i møtet med Misjonsarkivet i
Stavanger. Hun formidler et utvalgt
materiale fra arkivet: En brevkor
respondanse mellom en far og
en sønn fra 1895 til 1905. Tegneserien kjære rikard
gjenforteller historien om sønnen Rikard som er plas
sert på barnehjemmet Solbakken mens faren utfører
sin misjonsgjerning i Afrika. Brevene utveksles mellom
gutten og faren opp gjennom hele Rikards oppvekst, og
skildrer et forhold preget av savn, omtanke og et ønske
om å ivareta hverandre på tross av avstanden som
skiller dem.
lene ask

Ask skildrer ømt historien ved hjelp av å tegne bilder
og parallellhistorier til strofene fra brevene. Noen
ganger har tegningene illustrerende og dokumentariske
funksjoner, andre ganger er de fiktive. Hun bevarer
tekstens formuttrykk ved å kopiere skjønnskriften fra
arkivmaterialet, og skildrer situasjoner hun tenker seg
må ha funnet sted: Farens fortvilelse og bønn under
brevskrivingen, Rikards sårbare hender når han vasker
seg og kler på seg en hvilken som helst dag.
Grepet til Ask formidler på den ene siden arkivets
innhold og peker med det på hvordan enkeltskjebner
har lidd i misjonshistorien. Men på den andre siden
viser hun også hvordan historien skrives av subjektet,
av henne, av faren og av Rikard. Og hvordan arkivet
slik alltid består av en rekke enkeltindivider, som igjen
er avhengige av en gjenforteller.
og siri austeen har gjennom mange år
vært interessert i lyd som kunnskap og arkivinnhold.
I samarbeid med Arkiv i Nordland, har de gjennom
flere år arbeidet for at også lyder fra landskapet i
Nordland også skal arkiveres; naturlyder som holder på
å forsvinne fra området. Prosjektet lyder som nordland
var ment som en fortsettelse av dette arbeidet og skulle
bestå av et lydkunstverk som togreisende kunne lytte
til på utvalgte strekninger. Tanken var å utvikle en app
som knyttet seg direkte til lyd kunstnerne hadde valgt ut
fra landskapet togene kjørte gjennom. Men dessverre,
som noen ganger skjer, kunne ikke prosjektet realiseres
under de forutsetningene som var tilstede. Vister og
Austeen er derfor i full gang med et nytt prosjekt.
elin vister

Den noe uvanlige inngangen til arkivet gjennom lyd –
ikke som musikk, men som lydlig dokument – minner
oss på hvordan mye informasjon på grunn av sin
materialitet utelukkes i arkivene. Når klimakrisen velter
inn over oss og fuglefjellene på Røst kanskje forsvinner,
vil dokumentasjon av lyden som er forbi være viktig.
Austeen og Visters arbeider med lydopptak i Nordland
fungerer slik både som en påminnelse om å ta tak i
klimakrisen som ligger foran oss, og som et relevant
arkivdokument for ettertiden.

G E R D E L I S E M Ø R LA N D

Som hos Vister og Austeen, er det også naturen som
er utgangspunktet i kristin tårnesvik og espen sommer
eides prosjekt korsmos ugressarkiv . «Ugressarkivet»
fungerer på mange måter som en påminnelse om hvor
tids- og stedspesifikke arkiver og samlinger ofte er.
Emil Korsmo var Norges fremste ekspert på ugress
etter 1.verdenskrig. På den tiden ble ugress regnet
som den største trusselen mot matvareproduksjonen.
Han samlet derfor informasjon om ugress og ugress
bekjempelse gjennom hele livet, med tanke på å spre
informasjon og kunnskap om hvordan ugresset best
kunne utryddes. Korsmos arkiv – samlingen hans med
ugressmateriale, trykkeklisjeer, herbarium og mye
annet – oppbevares i dag av vår tids ugressespert Helge
Sjursen ved Bioforsk plantehelse på Ås. Tårnesvik og
Eide fikk under arbeidet med samlingen full tilgang til
alt materiale, og gleden over å dykke ned i ukatalogiserte
esker som ikke var undersøkt på flere år.

Kunstprosjekter fungerer etter
andre kriterier og prinsipper enn
det tradisjonelle arkiv gjør. De er
ikke vitenskapelig fundamentert
eller systematisert, de er tuftet på
subjektivitet fremfor objektivitet, de
blander dokumentasjonsmateriale
og fiktive elementer og de har ofte
en samtidsrelevant motivasjon.
Tårnesvik og Eide har laget både utstillinger og perfor
mancer med utgangspunkt i samlingen. De har trykket
opp vevre ugressmotiver med gamle trykkeklisjeer, og
vist videoinstallasjoner. Skjønnheten og den nitidige
dokumentasjonen av det forskjellige plantematerialet,
som under innsamlingen ble sett på som fiendeobjekt,
synliggjør hvordan samlinger kan arkivere og manifes
tere bestemte verdisyn. Jeg husker selv at jeg som barn
kom hjem med en blomst jeg syntes var vakker – et syn
moren min ikke delte fordi den var ugress. Med tanke
på at Korsmos arbeid kan ha dannet grunnlaget for
en bestemt maktutøvelse og verdivurdering den gang
han levde, er det påfallende hvor avvæpnende historien
kan være. For oss i dag, fremstår Korsmos arbeid både
underlig og fremmed.
•••
Kunstprosjekter fungerer etter andre kriterier og
prinsipper enn det tradisjonelle arkiv gjør. De er ikke

vitenskapelig fundamentert eller systematisert, de er
tuftet på subjektivitet fremfor objektivitet, de blander
dokumentasjonsmateriale og fiktive elementer og de
har ofte en samtidsrelevant motivasjon. For Kenneth
Goldsmith innebærer kunstproduksjon og arkivering
den samme produksjonsstrategien: Det er appropri
asjon av eksisterende materiale, samlingen og arkive
ringen av det som gir det mening. I hans kunstneriske
virke er skriving og arkivering det samme.7
Når arkivenes funksjon ikke lenger er like opplagt,
har kunsten mulighet til å skape erfaringer på en helt
annen måte enn teori og tekst ved å navngi faktiske
ting som enda mangler språk. «Hva er det med arkiv?»
har frembragt en rekke forskjellige formuttrykk og
innhold, som på sine vis utvider grunnlaget for både
en praktisk og ideologisk samtale om arkiv. Og kanskje
leser vi arkivet igjen annerledes om nye 30 år. For også
vår tids analyse av arkivet vil bli arkiv en gang, og slik
speile vår tids hunger etter en bestemt type balanse. På
den måten speiler ikke arkivet kun fortidens tanker og
ideer, men også vår egen tids vurdering av disse. Vi er
for alltid sperret inne i tidens kronologiske gang, selv
om vi en sjelden gang, og kanskje med kunstnerens
hjelp, kan knuse små hull i fernissen og se forløpet i
et annet perspektiv.
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Runearkivet, Kulturhistorisk museum /
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Agla Hagla og arbeidet
i Runearkivet
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Ideen bak dette prosjektet går flere år tilbake, fra den
gang jeg fikk høre om Runearkivets og runologenes
forskningsmetoder. Runologene behandler runegjenstandene på en måte som minner om hvordan man
analyserer kunstobjekter. De tar utgangspunkt i formale
og materielle forhold ved gjenstandene, og leser disse
inn som en del av innskriftens totale uttrykksform. Dette
grepet har avgjørende verdi for tydningen av innskriften.
Runologene forsøker å sette runegjenstandene i kontekst:
Hvem «risset» dem? Og hvorfor? Deretter setter de dem
i sammenheng med andre funn og registreringer.
Runearkivet er en viktig brikke i det internasjonale
fagfeltet runologi – et felt som er overraskende stort.
Universitetet i Oslo har tre introduksjonskurs til runologi
som er fulltegnet med studenter fra hele verden. Arkivets
kildemateriale har med andre ord et enormt forskningspotensial.
I samtaler både med arkivar James A. Knirk ved
Runearkivet og med andre fra akademia ble det tydelig
for både meg og samarbeidspartneren min, den norrøne
filologen Karoline Kjesrud, hvor forskjellig fagfeltet og
populærkulturen forholder seg til runer. Fagfeltet, på den
ene siden, forfekter sin objektive holdning til materialet.
Populærkulturen, på den andre siden, forsøker å etablere
identitetsskapende sannheter om «det nordiske» med
det samme materialet. Konflikten mellom disse holdningene har en spenning man nærmest kan ta og føle på.
Som Kjesrud sier i essayet «Du er sterk i evighet (Herre)
Runer – fra skrifttegn til magi»:

«I dag kan man få inntrykk av at runologer konsentrerer seg om de historiske innskriftene, og har dem
som et utgangspunkt for å studere språk fra en tid da
runer var et levende skriftspråk, mens andre benytter
runene til magiske og ideologiske formål, uten å være
forankret i historien. Men er forholdet mellom faglig
og populær bruk så kategorisk?»1
Sammen fant vi rom for å utforske denne problematikken videre, gjennom å se på hvordan runene har blitt
forstått som tekst gjennom historien.
Ettersom jeg ofte starter prosjektene mine med å
dokumentere, trodde jeg først at jeg skulle jobbe tett
på arkivaren og dokumentere hans arbeid. Men slik
ble det ikke. Runearkivet er en liten institusjon innen
mastodonten Kulturhistorisk museum, som har vært i
en reorganiseringsfase i flere år. Arkivaren hadde også
forskningspermisjon under arbeidet, noe som tydeliggjorde sårbarheten til arkivet. Runearkivet ble opprettet
på slutten av 1800-tallet og har ikke blitt prioritert de
siste årene. Arkivleder professor James E. Knirk er den
fjerde mannen i rekken av arkivledere.
Det administrative og byråkratiske systemet vanskeliggjorde arbeidet i arkivet, samtidig som jeg oppdaget
hvor rikholdig og viktig materialet til Runearkivet er.
Arkivet fremstår som et skattkammer for forståelsen
av språket vårt, og slik for forståelsen av vårt nordeuropeiske samfunn.

P ET R I N E V I N J E

Karoline Kjesrud ble «oversetteren» min. Hun deltok
på møter og forsøkte å formidle arkivets innhold til meg.
Hennes bidrag til prosjektet har vært disse samtalene
og et faglig essay som omhandler runenes makt og
resepsjonshistorie. Sammen utviklet vi en plattform,
tok tak i felles interessepunkter og gikk inn i arkivet
når vi ville undersøke kilder; hun lette etter tekster og
bøker, jeg etter fotografier, tegninger og gjenstander.
Underveis ble det tydelig for henne hvor frie rammer en
billedkunstner har. Det ble faktisk et forskningspoeng for
henne, hvor låst en forskers fremgangsmåter og praksis
egentlig er. Vi har dyrket disse ulikhetene.
Prosessen har gått over to år, og arbeidet har utviklet
seg raskt den siste tiden. Når jeg stiller ut deler av
materialet mitt på Historisk museum, som er en del av
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo (og som
også Runearkivet er en del av), er det første gang de
viser samtidskunst i sine egne samlinger. Materialet jeg
har jobbet med, representerer kjernen i konfliktene de
står overfor. Det er mange interesserte publikummere
som besøker museet, men erfaringen min er at museet
har utfordringer med å nå ut til folk. I stedet for å møte
informasjonssamfunnet og de holdningene folk har til
museale kontekster i dag, er de på jakt etter svar og
fakta. I så måte representerer mitt prosjekt en motsats. Det problematiserer den objektive institusjonelle
forskningen og dens møte med subjektets identitetsbehov og søken etter forklaringsmodeller i en historisk
kontekst.

Det administrative og
byråkratiske systemet
vanskeliggjorde arbeidet i
arkivet, samtidig som jeg
oppdaget hvor rikholdig
og viktig materialet til
Runearkivet er.

1

Karoline Kjesrud, «Du er sterk i evighet (Herre) Runer
– fra skrifttegn til magi», side 3. Publisert i hefte som
fulgte utstillingen Agla Hagla (2014), Kulturhistorisk
museum, Universitetet i Oslo.
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1. Kva var din motivasjon for å delta i dette
prosjektet?
2. Kva er dine erfaringar frå samarbeidet?
3. Har prosjektet gitt deg nye kunnskapar om
samarbeidsparten sitt fagområde?
4. Korleis vurderer du resultatet av prosjektet
i forhold til formålet?
Det originale spørreskjemaet
er publisert på side 110.

TIL
F RA
DATO
SAK

Gudmund Valderhaug
Runearkivet v/James E. Knirk
28-11-2014
RE: Svar på spørreundersøkelsen «Hva er det med arkiv?»

1.

Jeg kjente Karoline Kjesrud, som også var med på prosjektet. Hun var absolutt en av mine
beste studenter i runeundervisning på høyt nivå i 2005 (eller 2008?). Når de to skulle
arbeide sammen, synes jeg at jeg gjerne kunne støtte prosjektet. Jeg er interessert i at
informasjon om Runearkivet kommer ut til publikum, og dette var også en måte dette
kunne gjøres på.

2.

Jeg har bare hatt gode erfaringer fra samarbeidet. De har vært svært opptatt på sine hold,
og det har også jeg. Jeg hadde forskningspermisjon ett år under denne tiden, men min
vikar var også godt kjent med Runearkivet og med Karoline, og samarbeidet der gikk også
fint.

3.

Jeg har lært en del fra Petrine om hvordan hun arbeider med materialer og hvordan hun
omformer impulser og inspirasjon til et helt annet kunstnerisk uttrykk. Det var først under
åpningen av en utstilling i Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo, som Runearkivet er
en del av, at jeg skjønte så mye bedre hva hun hadde gjort og hvordan hun hadde gjort det.

4.

Jeg må si som Petrine om nevnte utstilling: «Det er ikke en dokumentarisk presentasjon av
Runearkivet.» Det er faktisk langt fra det som er i Runearkivet, men jeg ser hvordan ideer
og inspirasjon derfra har ledet henne til resultater. Jeg tror at jeg like gjerne legger ved
min tale fra åpningen av utstillingen. Hun og Karoline har også interessert seg for noe som
er nedprioritert i det vitenskapelig arbeidet i Runearkivet, men som likevel tar tid fordi så
mange tar kontakt om dette.
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(Jeg har hørt om noen av de andre deler av prosjektet som ikke er på utstilling hos oss nå,
men ikke sett dem. Jeg tror at «dokumentasjon» av Runearkivet kommer kanskje bedre
fram i andre kunstverk enn i dem som er i utstillingen nå.)
James E. Knirk
Oslo, 28.11.2014

P ET R I N E V I N J E

James E. Knirks
åpningstale til Agla Hagla
20.11.2014

Petrine Vinje: Agla Hagla 2014.
Installasjonsfoto. FOTO: Kulturhistorisk
museum, Universitetet i Oslo.

Petrine Vinjes kunstneriske prosjekt, som vi ser deler av i utstillingen her i dag, er basert på
inspirasjon fra Runearkivet. Som leder av Runearkivet er jeg blitt bedt om å si noen ord om selve
arkivet – spesielt fordi kunstnere og andre kunstinteresserte som er her i dag, kanskje ikke vet så
mye om Kulturhistorisk museum og Runearkivet. For ikke å nevne «om runer».
Jeg vil gjerne presisere, før jeg sier noe mer, at runer historisk sett er rett og slett bokstaver.
Runetegn ble skapt av germanerne omkring Kristi fødsel, basert på det latinske alfabetet.
De ble brukt deretter i ekte tradisjon for langt over 1000 år for å skrive tekster, fra og med
høymiddelalderen bare på skandinavisk område. Runer er ikke et språk, men et skriftsystem.
Men nok belæring, og over til litt historie.
Oldsaksamlingen ble opprettet for over 200 år siden, i 1811, som en nasjonal, arkeologisk
samling – eller museum, om man vil. Oldsaksamlingen gikk tidlig inn som en viktig del av
universitetet i Christiania. Siden den største humanistiske forsker ved universitetet i siste halvdel
av 1800-tallet, Sophus Bugge, ikke var ansatt i museet, men hadde påtatt seg utgivelsen av alle
norske runeinnskrifter og trengte derfor tilgang til runegjenstander og museets arkivopplysninger
om dem, ble så å si alt som var i det Topografiske Arkivet og dreide seg om runer og rune
innskrifter, skilt ut fysisk og plassert i et runearkiv – dette for at det skulle være lettere for
ham å jobbe med dem.
Runearkivet er fortsatt den dag i dag et landsomfattende arkiv med vitenskapelige (og forvaltningsmessige) opplysninger om alle runeinnskrifter i Norge. Det inneholder registreringer, beskrivelser, fotografier og tegninger, avtrykk, notiser, forsøk på tolkninger, avhandlinger, et bibliotek,
særtrykk, en database og mye, mye mer.
Før jeg begynte i 1985, var det ikke så mye interesse i Runearkivet for moderne runeinnskrifter.
De ble riktignok sett på, for så å kunne bli avvist som «falske», og ofte ble summariske notater
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laget for arkivet, slik at samme moderne innskrift ikke måtte undersøkes flere ganger. Men
hvordan runer ble betraktet og brukt i dag, var egentlig ikke et tema av interesse. «Resepsjon»
ble et moteord – og av faglig interesse – på 1980- og 1990-tallet, og er fortsatt av stor
interesse. Hvordan så og ser folk på runer? Hvordan brukes runer den dag i dag? Eller som
Karoline Kjesrud har formulert det: «Hvem eier runene?»
Petrine og Karoline tok kontakt med meg da Kulturrådet utlyste støtte til kunstneriske prosjekter
i programmet «Hva er det med arkiv?». Karoline, nå postdok i norrønt, hadde vært min student i
runologi i 2005, og kjente allerede godt til arkivet. Jeg sa «ja» til å være kontaktpersonen i arkivet
og fagkonsulent for prosjektet. I løpet av to år ble det en god del besøk i Runearkivet og diskusjoner om runer, runeinnskrifter og spesielt om innholdet i Runearkivet. Diskusjonene ble ført
med meg, og med min vikar, Jonas Nordby, mens jeg hadde ett års forskningspermisjon.
Prosjektet tok en for meg uventet dreining da det viste seg at begge to var svært interessert
i resepsjon og den moderne bruken av runer – noe som Runearkivet sysler lite med. Men de
hadde frie tøyler til å bruke inntrykk og innhold i Runearkivet og lage en kunstnerisk presentasjon
basert på deres egen vinkling.
Resultatet ser vi så i dag, eller rettere, en del av resultatet. Karoline var blitt inspirert av en trepinne fra middelalderen, en liten amulett med runer på to sider og kirkelatinsk språk. Teksten på
pinnen har gitt navnet til prosjektet «Agla Hagla» og til videopresentasjonen. «Agla» er forresten
en forkortelse bestående av første bokstav i fire ord i en hebraisk setning som oversettes: «Du er
sterk i evighet, Herre»; formelordet ble brukt på kristne amuletter. Den vesle trepinnen er utstilt i
glassmonteren.
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Petrine er blitt inspirert av mange ting: av snittet i runetegnene (som i tekstilene hennes), av et
fragmentarisk steinkors fra Nærheim i Rogaland (skulpturene), av nazistenes – og nynazistenes –
misbruk av runetegn (ikke illustrert her), og av et 1900-tallssystem for anvendelse av runeformer
i forbindelse med yoga (men der hun i videopresentasjonen har brukt vanlig yoga med lyden og
navnene av runetegn, og ikke prøvd å koreografere kroppsstillinger som forestiller runetegn).
Jeg hadde ikke sett utstillingen før i dag – og først etter at jeg så videopresentasjonen, forstod
jeg hvorfor plakaten for utstillingen hadde en naken fot rett til værs som blikkfang. Det vi ser, er
på mange måter meget langt fra det som befinner seg i den vitenskapelige høyborg av runologi i
Norge. Eller som Petrine sier: «Det er ikke en dokumentarisk presentasjon av Runearkivet.»
Men det er en presentasjon av resepsjonen av runer, av ideer som folk har, om runer og runetegn.
Det er basert på inspirasjon hentet fra knusktørre, vitenskapelige mapper i stålskap i Runearkivet.
Inspirasjonen har ført til et spennende kunstnerisk resultat. Det har vært en glede å samarbeide
med søstrene. Gratulerer, Petrine og Karoline, med en fin utstilling, som jeg nå har gleden av å
erklære som åpnet.

P ET R I N E V I N J E
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Petrine Vinje: Agla Hagla (2014).
Installasjonsfoto. FOTO: Kulturhistorisk
museum, Universitetet i Oslo.

Du er sterk i evighet (Herre)

Runer – fra skrifttegn til magi
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KAROLINE KJESRUD
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Petrine Vinje: Agla Hagla (2014).
Publikasjon.
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Øverst: Petrine Vinje: Agla Hagla (2014).
Installasjonsfoto. FOTO: Kulturhistorisk
museum, Universitetet i Oslo.
Nederst: Petrine Vinje: AKLA HAKLA
KALES FALES (2014). Videostill.
FOTO: Cecilie Semec
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Petrine Vinje: AKLA HAKLA
KALES FALES (2014). Videostills.
FOTO: Cecilie Semec

P ET R I N E V I N J E

21

Petrine Vinje: AKLA HAKLA
KALES FALES (2014). Videostills.
FOTO: Cecilie Semec
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STATU S R A P P O R T

Petrine Vinje
Hans Nielsen–Haugesgt.36B
N-0481 OSLO, NORWAY
tel: +47 976 45 383
Studio: Hasleveien 38
petrinelill@gmail.com
www.petrinelillevold.com
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29.04.2014

Statusrapport AGLA HAGLA
AGLA HAGLA er prosjekttittelen på et tverrfaglig prosjekt, med billedkunstner Petrine L Vinje og
Karoline Kjesrud, middelalderhistoriker / postdok. ved Institutt for Norrøn ﬁlologi.
Prosjektet har mottatt støtte fra Norsk Kulturråds satsning -Hva er det med arkiv? og skal fullføres i
2014.

!
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AGLA HAGLA tar utgangspunkt i Runearkivet som et lager av ord, opprettelsen av Oldssakssamlingen som
et nasjonsbyggende element, og runologi som fagfelt i motsetning til poplarisert bruk av runer i nyreligiøse,
okkulte og ideologiske bølger. Prosjektet vil også omfatte en formal analyse av futharken, og se på hvordan
runene som skriftlig språk legemliggjøres gjennom populariserte fenomen som rune-yoga, runemagi osv.

!

Prosjektet er under arbeid, og i ferd med å konkretiseres i følgende: en tekst og papirarbeider som samles i
en publikasjon/artist book, en to- eller trekanals videoﬁlm, skulpturer og en performance/koreograﬁ.
Karoline Kjesrud, middelalderforsker/ post.dok. ved UiO, skriver et manus til en større publikasjon, med
utgangspunkt i prosjektet. Hun har presentert sitt arbeid ved Heldagsruneråd 2014 ved UiO, og vil gjøre det
også ved Seminar i runologi i Uppsala Universitet i 1. september. Det er også mulig at deler av prosjektet vil
presenteres der i den forbindelse.

!

Prosjektet skal vises i Kulturhistorisk Museum, som er den institusjonen som er «nærmest» Runearkivet, i
november 2014. Det arbeides med å gjøre en utendørs engangshendelse i forbindelse med åpningen, og
museet ønsker å arrangere en artist-talk/ samtale også i denne sammenheng.

!
!!
!
!
!!
!
!

Materiale til digital eller trykket presentasjon av -Hva er det med arkiv? vil foreligge i løpet av sommer 2014,
eller før dersom nødvendig.

Med vennlig hilsen
Petrine Vinje
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De øverste etasjer

Animasjonsfim og utstilling
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Hanne Frey Husø
A RK I V

Riksarkivet

Hanne Frey Husø

De øverste etasjer
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Jeg har arbeidet med et fiktivt arkiv i mer enn ti år, hvor
jeg gjennom animasjon, marionetter og håndlaget papir
har belyst problemstillinger knyttet til arkiv, skriveteknologier og lagringsmedier. Med prosjektet De øverste
etasjer har jeg for første gang gått inn i et reelt arkiv:
Riksarkivet. Den første tiden opplevde jeg det som utfordrende å kombinere den høyst bedragerske teknikken
animasjon med illusjonens motsats: de virkelighetsnære
arkivdokumentene. Etter hvert ble imidlertid skillet
mellom disse mindre tydelig. Riksarkivet har dokumenter
som er opptil 900 år gamle. Jo eldre et dokument er,
dess mer må man forestille seg og gjette seg til om
dokumentets opprinnelige samtid. Ettersom vi må bruke
så mye fantasi på å forstå samtiden til for eksempel riksarkivar Wergeland, kan man like gjerne framstille ham
som en dukke, en silhuett, en tegnet figur eller bare en
skygge. Vår forestilling om ham er uansett for en stor del
overlatt til fantasien.

Våre dagers skriveteknologi
forutsetter ikke håndens
arbeid. Det menneskelige
aspektet forsvinner fra
dokumentene. Overstrykningene,
notatene i margen – sporene
i dokumentene etter
enkeltmennesket som har
skrevet dem.

På lesesalen, eller inne i Riksarkivets magasiner, har jeg
blitt slått av arkivsakenes estetikk. Jo eldre dokumentene
er, dess vakrere er de. Fra 1700-tallet er de minste bilag
i regnskaper kalligrafert på håndlaget klutepapir. Små
knitrende, riflede linpapirer er påtegnet «Innkjøpt en
gryte». Min fascinasjon for arkiv handler mye om papiret.
Papiret er ikke bare et skriveunderlag, men den tradisjonelle bærer av vår kollektive hukommelse – i tillegg er
papiret et estetisk materiale. Gjennom dette prosjektet
har jeg kunnet studere papirmateriale fra ulike tider, og
dermed fått utdypet mine tanker om papiret og andre
lagringsmedier.

Våre dagers skriveteknologi forutsetter ikke håndens
arbeid. Det menneskelige aspektet forsvinner fra
dokumentene. Overstrykningene, notatene i margen
– sporene i dokumentene etter enkeltmennesket som
har skrevet dem. Elektroniske dokumenter opptar liten
plass, men krever enorme menneskelige ressurser for
ikke å gå tapt. Det har tatt lang tid å finne ut hvordan
man kan få maskinproduserte papirer, som baserer seg
på cellulose utvunnet av gran, til å vare i mer enn 200
år. Vi har ikke den samme lange erfaringen med elektroniske dokumenter. Er vi for raske til å stole på dem som
lagringsmedier?

H A N N E F R EY H U S Ø

Foto av objekt fra teaterforestillingen
De øverste etasjer, del 3 (2015, 2016)
der Wergeland er laget som animert
vannmerke, montert inne i en paraply.

Et hukommelsestap for en nasjon innebærer å miste
identitet. Det som har overrasket meg når jeg har lest
Riksarkivets lange byggesak, er den manglende viljen
blant politikere, men også blant befolkningen, til å
sette av midler til et riksarkiv. Riksarkivet har helt fra
opprettelsen i 1817 manglet gode lokaler for arkivsakene, og helt fra begynnelsen også for arkivarene
selv. Det var først da Riksarkivet flyttet fra Akershus
festning til Bankplassen 3, at arkivarene ble mer enn
40 år gamle. I de fuktige og rå lokalene på Akershus
festning døde mange av lungesykdommer i 30-års
alderen, slik Wergeland selv gjorde. Det var også svært
dårlige forhold for arkivsakene helt fram til 1970-tallet,
da Riksarkivet etter en 60 år lang byggesak fikk gode
lokaler på Kringsjå. Fra tiden før Kringsjå er mye arkivmateriale ødelagt, gått tapt og kassert. I 2014 ble
Riksarkivet på Kringsjå fullt, hovedsakelig fordi flere
departementer har måttet flytte dokumenter som er
i daglig bruk, til Riksarkivet, etter at departementenes
lokaler ble bombet 22. juli. De siste to årene har arkivene

måttet bære store kutt i kulturbudsjettet, og bevilgningene til det planlagte helsearkivet på Tynset er trukket
tilbake. Man vinner ikke valg med gamle klutepapirer.
Del 1 av prosjektet som dokumenteres her, består av
animasjonsfilmen De øverste etasjer, som ble vist i en
separatutstilling på Galleri Ram i januar 2014. Del 2 blir
en publikasjon og en animasjon om personvern, som
vil vises på Riksarkivet i løpet av 2015. I tillegg planlegger jeg et prosjekt som skal omhandle hvordan vår
bevissthet påvirkes av skriveteknologien – klutepapiret
i særdeleshet.
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Fotografier fra utstillingen De øverste
etasjer på RAM Galleri, januar 2014.
FOTO: Hanne Frey Husø
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[FILM] Hanne Frey Husø
De øverste etasjer (2014).
Klikk på bildet for å se filmen.
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Stillbilder fra animasjonsfilmen
De øverste etasjer (2014).
FOTO: Hanne Frey Husø
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Stillbilder fra animasjonsfilmen
De øverste etasjer (2014).
FOTO: Hanne Frey Husø
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P R O S J EKT

H VA

Kjære Rikard

Tegneserieroman

KU N ST N E R E

Lene Ask
A RK I V

Misjonsarkivet, Misjonshøgskolen
i Stavanger

Lene Ask

Om arbeidet med
Kjære Rikard
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I dette prosjektet har jeg brukt Misjonsarkivet for å få tilgang til relevant materiale. Da jeg kom til arkivet, var jeg
ikke helt sikker på hva jeg var på utkikk etter, men heldigvis møtte jeg en arkivar som forstod hvor jeg ville, og
hvilket materiale jeg kunne få bruk for. Jeg er veldig takknemlig for at arkivaren tok seg tid til å lytte til prosjektet
mitt, og at vi kunne tenke høyt sammen. Utover dette
kan jeg ikke si at jeg har hatt et reelt samarbeid med
arkivinstitusjonen. For arkivarene jeg møtte, ville ikke bli
blandet inn i prosjektet og forstyrre kunstnerstemmen
min. Grunnen til det knytter seg kanskje til arkivarrollen.

Jeg er veldig takknemlig for at
arkivaren tok seg tid til å lytte til
prosjektet mitt, og at vi kunne
tenke høyt sammen.
Det som gjorde at jeg valgte akkurat brevkorrespondansen mellom Richard og faren hans som utgangspunkt for tegneserien, var at den inneholdt brev fra
begge parter. Det lå mange historier i materialet. Jeg
valgte å fortelle en slags kjærlighetshistorie som inneholdt lengsel og savn. Det var den historien jeg hadde
best forutsetning for å fortelle; jeg mistet selv pappa da
jeg var tolv år. Det har gitt meg en lengsel som jeg har
båret med meg gjennom livet.

Selv i dokumentargenren legger man inn ting av seg
selv. Om det er en styrke eller en svakhet – det at jeg
behandler materialet med utgangspunkt i min egen
samtid og person – det vet jeg ikke. Kanskje det er her
kunstnerrollen skiller seg markant fra arkivarenes rolle.
Jeg har forsøkt å være åpen under arbeidet med Kjære
Rikard og fått fine tilbakemeldinger fra misjonærbarna.
Og det har gjort godt. Det var deres tilbakemelding jeg
var mest spent på. Prosjektet faller eller synker der. De
har best greie på hvordan det er å være dem.

L E N E ASK
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Rikard Jakobsen med familie ca. 1890.
FOTO: Misjonsarkivet
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1. Kva var din motivasjon for å delta i dette
prosjektet?
2. Kva er dine erfaringar frå samarbeidet?
3. Har prosjektet gitt deg nye kunnskapar om
samarbeidsparten sitt fagområde?
4. Korleis vurderer du resultatet av prosjektet
i forhold til formålet?
Det originale spørreskjemaet
er publisert på side 110.

TIL
F RA
DATO
SAK

Gudmund Valderhaug (ref. 14/2970-17)
Misjonsarkivet v/arkivleder Gustav Steensland
2014-12-01
Svar på spørreundersøkelsen «Hva er det med arkiv?»

1.

Kva var din motivasjon for å delta i dette prosjektet?
Misjonsarkivet så potensialet i å få en kunstner til å bidra til tilgjengeliggjøring, som er
en av våre hovedoppgaver som arkivinstitusjon. Vi var spente på hvilke innfallsvinkler og
framstillingsmåter som kunne komme på tale i en kunstnerisk tolkning av arkivmateriale.
I dialog med Lene Ask fant vi fram til en tematikk «mellom linjene» i det som tidligere
har vært formidlet fra kristen misjonsvirksomhet. Med prosjektet «Stemmer fra misjonshistorien» ville vi la barn av misjonærer komme til orde og også sette deres erfaringer og
fortellinger inn i foreldrenes og misjonsorganisasjonens perspektiv.

2.

Kva er dine erfaringar frå samarbeidet?
Vi har hatt et utmerket samarbeid i alle etapper av prosessen. Lene Ask fikk tilgang på alle
de kilder og dokumenter hun så som relevante, og med vår kjennskap til materialet kunne
vi komme med forslag og innspill. Både ved besøk i våre lokaler og gjennom korrespondanse og telefonsamtaler fikk vi en god dialog.

3.

Har prosjektet gitt deg nye kunnskapar om samarbeidsparten sitt fagområde?
Med sin innlevelse og sine billedskapende ferdigheter har Lene Ask på en flott måte gitt
ord og tanker i arkivmaterialet en ny uttrykksform. Hun har også håndtert sitt materiale på
en profesjonell måte fram mot publisering av tegneserieboken Kjære Rikard. Hun har også
evne til å bidra til gode utstillinger, for eksempel ved Akershus kunstsenter og i Sandnes
kunstforening.

4.

Korleis vurderer du resultatet av prosjektet i forhold til formålet?
Prosjektet har svært gode resultater, både i form av erfaringene i arbeidsprosessen og
med publiseringen av boken. Boken har fått mange gode omtaler. Det gjenstår å lage en
utstilling ved Misjonshøgskolen, hvor Misjonsarkivet har sine lokaler. Vi har tanker om at
deler av denne utstillingen kan bli permanent. Med Lene Ask sitt prosjekt har profileringen
av misjonsbyen Stavanger fått en viktig tilvekst.
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Brev fra Rikard Jakobsen til sin mor og far mens
han bodde på Solbakken barnehjem.
FOTO: Misjonsarkivet.
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Lene Ask, Kjære Rikard (2014).
Forside.
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Lene Ask, Kjære Rikard (2014).
Utdrag fra tegneserieroman.

H VA E R D ET M E D A RK I V ?

46

Lene Ask, Kjære Rikard (2014).
Utdrag fra tegneserieroman.
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Lene Ask, Kjære Rikard (2014).
Utdrag fra tegneserieroman.
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Brev frå Hegre fattigkommisjon til
Ullensvang fattigkommisjon, datert
30. mars 1901.

A RK I V FAG L I G E S SAY

GUDMUND VALDERHAUG

Arkivet handlar
ikkje om fortida
Kunstnarane som fekk støtte av Kulturrådets prosjekt Kva er det med arkiv? har
opna arkiva og gitt dei nytt liv ved å lyssetje dei frå nye vinklar. Dei kunstnarlege
intervensjonane har skapt nye samanhengar som synliggjer at arkiv berre
tilsynelatande handlar om fortida. Det er vår bruk og tolking av arkiva som vekkjer
dei til live, og gir dei nye meiningar i nye kontekstar. Slik også med arkiva i dette
prosjektet: dei er dei same, men dei er likevel forandra.

Dei færraste menneske har noko medvite forhold
til arkiv, sjølv om vi meir enn nokosinne tidlegare
er omgitt av arkiv. Når vi i våre daglege liv handlar i
butikkar, passerer bomstasjonar eller kommuniserer
med stat og kommune, blir det lagra opplysningar om
oss og aktivitetane våre. Samtidig skaper dei fleste av
oss kontinuerleg arkiv ved bruk av sjølvarkiverande
elektroniske kommunikasjonsverktøy. Vi reflekterer lite
over kva dette inneber. Den informasjonen som er lagra
i arkiva til offentlege eller private verksemder er utanfor
vår kontroll. Det vi lagrar i våre mobiltelefonar eller
e-postkonti, eller publiserer på Facebook eller Twitter,
er tilsynelatande vårt, men det er arkivert og forsvinn
ikkje – dersom vi ikkje slettar det. Og desse arkiverte
opplysningane kan brukast til andre formål enn dei vi
hadde tenkt oss.
I romanen Profetene i Evighetsfjorden er det ein epi
sode som illustrerer dette. Hovudpersonen, Morten
Falck, ønskjer seg tilbake til Grønland og søkjer
Misjonskollegiet om ei stilling. Han blir kalla inn
til eit møte med ein hr. Friedrich:
Han anvises en stol, Friedrich sitter på den andre
siden av et skrivebord. Hånden hans hviler tungt
på en tykk bunke dokumenter som er bundet
sammen med en snor. Falck ser på bunken. Han
vet hva som er i den utover hans regulære korre
spondanse med kollegiet. Dagboken. De porno
grafiske tegningene av enken. Beskrivelsen av
hans religiøse krise. Hans illegale formæling med

enken. Det hele. Fortiden. Hele Morten Falck
er i den bunken. Hjertet synker i brystet på ham,
og han innser at han aldri kommer til å få lov til
å vende tilbake til Grønland, sannsynligvis ikke
engang få virke som prest.
Jeg har ikke fått tid til å gjennomgå magisterens
papirer ennå, sier hr. Friedrich.
Falck svelger munnvannet. Han overveier å
overfalle mannen og ta dokumentene og springe
av gårde med dem.
Jeg vil lese nøye igjennom dem en av de
kommende dagene, så vil vi ta stilling til hans
søknad.1
Falcks dagbok skulle ikkje har vore der. Ho høyrer ikkje
til Misjonskollegiets arkiv, men fordi han måtte forlate
Grønland i all hast, vart dagboka liggjande att og sendt
til København saman med embetsarkivet hans. Men
denne dagen, 6. juni 1795, startar ein brann som legg
store delar av København i oske. Nokre dagar seinare
møter Falck hr. Friedrich igjen, og får vite at arkivet
er dels kaos, dels tapt, og det vil ta månader å få det
i orden. Og Falck blir prest på Grønland igjen, fordi
dagboka ikkje lenger kan finnast. Fortida, «hele Morten
Falck», er tapt i kaos eller fortært av flammane; arkiv
feberen har slept taket og Morten Falck har overlevd.
I spenninga mellom å hugse og gløyme oppstår det som
Jacques Derrida2 kallar arkivfeber. Arkivet er ikkje eit
levande minne; det inneheld spor etter hendingar som
er nedteikna på eit fysisk eller virtuelt medium. Når
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nokon arkiverer, er det eigentleg
for å bli i stand til å kunne gløyme;
informasjonen blir overført frå
det personlege minnet til ein stad
utanfor, ein stad der han kan beva
rast og hentast fram når det trengst.
Men dette opnar også for at den
kan bli tilgjengeleg for og kontrol
lert av andre. Derrida kallar dette
konsignasjon, som inneber å over
føre noko til ein annan si varetekt
– ei Facebook-side, ein e-postkonto
eller ein arkivinstitusjon –, og vi
treng «the exteriority of the place in
order to get something archived».3
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1
Kim Leine, Profetene i
Evighetsfjorden (Oslo:
Cappelen Damm, 2012),
511.
2
Jacques Derrida, Archive
Fever. A Freudian
Impression. (Chicago: The
University of Chicago
Press, paperback
edition 1998); Jaques
Derrida, «Archive Fever.
(A Seminar by Jacques
Derrida, University of
Witwatersrand, August
1998)». I Refiguring the
Archive, red. Carolyn
Hamilton et al. (Dordrecht:
Kluwer Academic
Publishers, 2002)

Når våre nedteikningar blir inn
3
lemma i arkivet, blir dei underlagt
Jacques Derrida,
«Archive Fever. (A
den arkhontiske4 makta som styrer
Seminar by Jacques Dertilgangen til, tolkinga og bruken
rida, University of Witwatersrand, August 1998)».
av informasjonen. Som Falcks
I Refiguring the Archive,
dagbok, kan Facebook-postane våre
red. Carolyn Hamilton
bli brukt mot oss eller på måtar
et al (Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers,
vi ikkje hadde tenkt oss. Men dei
2002), 42.
nedteikningane som er overført til
arkivet kan også bli øydelagde; arki
vering ber alltid i seg ein fare for at dokument kan bli
øydelagt ved uhell, eller medviten kassasjon fordi nokon
kan meine at dei er utan verdi. Og nedteikningane er
også truga av det Derrida kallar den arkivale dødsdrifta,
av ønsket om å slette alle spor slik at ingen ting blir att:
den Falck følte då han såg dokumentbunken på skrive
bordet og som vart fullbyrda av bybrannen. Og det er
her arkivfeberen kjem frå.5
I eit samfunnsperspektiv vil den arkhontiske makta vere
knytt til dei som styrer. I følgje Jacques Le Goff 6 førte
framvoksteren av skrifta til grunnleggjande endringar
i det samfunnsmessige minnet. Tidlegare hadde
menneskesamfunna vore avhengige av kollektiv tradi
sjon for å overføre historisk kunnskap og setje normer
for samfunnslivet. Skrifta skapte nye minneformer.
På den eine sida minnesmerke, offentlege monument
med inskripsjonar som vart reist av kongar og keisarar
for å feire og hugse bestemte hendingar, som kunne
sette djupe spor i det kollektive minnet. På den andre
sida førte oppfinninga av papyrus, pergament og papir
– underlag utvikla spesielt for skriving – til at kommu
nikasjon og minne vart overført frå det høyrlege til det
synlege domenet; det vart mogleg å registrere, doku
mentere og kommunisere i rom og tid, og det vart det
skapt ein ny form for arkiv, fordi ein med hjelp av det
nye mediet kunne samle store mengder informasjon på
relativt liten plass.
Og i denne konteksten oppsto det «eigentlege arkivet»,
det som vart skapt gjennom administrative prosessar

4
Av arkhont, gresk for
magistrat eller høgt
ståande embetsmann,
som residerte i og
kontrollerte arkheion,
rådhuset og arkivet.
Jf. Jaques Derrida,
Archive Fever. A Freudian
Impression (Chicago: The
University of Chicago
Press, paperback edition,
1998), 1–3.
5
Jacques Derrida,
«Archive Fever. (A
Seminar by Jacques
Derrida, University
of Witwatersrand,
August 1998)». I
Refiguring the Archiv,
red. Carolyn Hamilton
et al (Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers,
2002), 42, 44.
6
Jacques Le Goff, History
and Memory. (New York:
Columbia University
Press, 1992), 58–60.
7
David Lowenthal,
«Archives, Heritage
and History». I Archives,
Documentation and
Institutions of Social
Memory, red. Francis
X Blouin jr et al. (Ann
Arbor: University of
Michigan Press, 2005).

og dokumenterte handlingane
og avgjerdene til dei som hadde
ressursar og kunnskap til å halde
slike arkiv, nemleg verdslege og
religiøse makthavarar av ulike slag.
Og mens desse reiste minnesmerke
som offentlege manifestasjonar, for
å styrke si eiga makt ved å skape og
propagandere visse meisternarrativ
om samtida eller fortida, vart arkiva
deira av same grunn utilgjengelege
for samfunnet. Desse «eigentlege
arkiva» har alltid vore knytt til mak
tutøving, fordi eigarskap til doku
mentasjonen var nødvendig for å
styre og administrere og stadfeste
rettar til landeigedom, arbeidskraft,
leigeinntekter og produksjon.7 Ein
historisk konsekvens var at andre
arkivformer – kollektive munnlege
tradisjonar, eller private arkiv – vart
rekna som uinteressante for dei
statlege arkivinstitusjonane som
etter kvart vart etablerte.

II

Arkiv inneheld spor etter hen
dingar, informasjon som er ned
teikna og bevart. Sjølve hendinga er
ugjenkalleleg; for oss kan den berre
eksistere i kraft av dei arkiverte
spora, som aldri kan gi oss noko fullstendig bilete av
det som hende. Ein grunn til dette er at dei er skapt
av menneske som var aktørarar eller observatørar og
gir sine versjonar av hendingane, anten direkte eller
via mellommenn. Eit slikt døme er historia om Elias
Larsen Kants fødsel (ill 1), som fattigforstandaren i
Hegra gjenfortalde 36 år seinare:
Forældrene var nemlig omvandrende, og efter
kaarkonen på Ingstads beretning, som hun,
ligesom flere andre, kan bevidne sandheten af,
kom de en kveld til Ingstad, og blev så finnens
kone syg om natten og fødte et barn som den 5.
januar blev døpt i Hegre kirke og fik navnet Elias.
Derpaa drog forældrene videre og tog barnet
med sig.
Elias Larsen Kant var ein sørsame frå Røros-traktene
som på forunderleg vis hadde hamna i Hardanger,
der han gjette rein på vidda, og seinare var med på å
byggje Bergensbana. Opplysningane om fødselen, som
vart henta inn for å avklare kor han hadde heimstamn
i ei sak8 som ikkje skal vere tema i denne artikkelen,
byggjer på det kårkona fortalde til fattigforstandaren.

A RK I V T EKST

Vi veit ikkje kor sann historia er, og
vi kan tenkje oss andre forteljingar
om fødselen; Elias sine foreldre har
hatt sine opplevingar av den, som
dei kanskje har delt med andre, men
dei vart ikkje nedteikna og er difor
utilgjengelege for oss. Det vi har er
den versjonen som vart arkivfesta og
bevart.

8
Fattiglova av 1900 fastsette at ein kommune
som ytte fattighjelp til
ein person kunne krevje
2/3 av beløpet refundert
frå den kommunen
der vedkommande
hadde heimstamn. Før
lova om folkeregister
trådde i kraft i 1946
kunne det vere ein
omfattande prosess å
finne ut kor ein person
høyrde heime. Saka om
Elias Larsens Kants
heimstamn gjekk over
fire år og inneheld meir
enn 80 enkeltdokument.
Arkivreferanse 1230
Ullensvang 311 Da. 10,
Interkommunalt arkiv i
Hordaland.

Den 14. juni 1931 skreiv Julius Lund
i Sør-Varanger fattigvesen eit brev
til fattigstyret i dåverande Bruvik
kommune utanfor Bergen (ill 2).9
Han skriv at Sør-Varanger erkjenner
at Alfred Morten Antonsen Sæter
har heimstamnsrett i kommunen
og at dei vil gi refusjon. Men han
gjer noko meir: Nede i høgre hjørne opplyser han at
«yderligere refusjon betales ikke. Sæter, som er løs-kar,
får greie sig selv».
Det er ikkje uvanleg å finne slike meldingar i fattigve
senarkiva. 1930-talet var prega av stor arbeidsløyse, og
det var mange som reiste omkring; dei fleste var nok
på jakt etter arbeid, men ikkje alle. Om Alfred Morten
Antonsen Sæter var arbeidssøkjar eller gjekk på loffen,
veit vi ikkje. Det vi veit, er at han fekk nokre kroner av
fattigvesenet i Bruvik ein junidag i 1931, og at fattig
vesenet i heimkommunen karakteriserte han som
«løs-kar». Og så lenge vi ikkje har tilgang til dokument
som seier noko anna, er det denne karakteristikken som
vil bli ståande.
Desse to eksempla dokumenterer, slik offentlege arkiv
ofte gjer, møte mellom myndigheiter og enkeltmen
neske. Alle borgarar inngår i ulike relasjonar med
kommune, fylkeskommune og stat, som elevar,
studentar, skatteytarar, som fører til at det blir skapt
arkiv. Makt spelar ei rolle i alle slike relasjonar. Sjølv
om den enkelte kanskje ikkje opplever det slik, det
er t.d. trass alt skatteetaten si oppgåve å rekne ut
kor mykje skatt vi skal betale, og derfor er relasjonen
mellom myndigheit og borgar asymmetrisk, fordi det
er myndigheita som bestemmer kva slags opplysningar
som skal hentast inn, brukast og arkiverast.
Og i nokre tilfelle blir makta påtrengjande, som Mikael
Eivergård har konstatert:
Alla möten mellan individ och samhälle – som
äger rum inom vad vi lite grovt kan avgränsa
till de juridiska, sociala och medicinska verk
samheterna – resulterar i skrivna handlingar
såsom akter, journaler, ansökningar, utredningar,
förhör, samtal. … Här finns ett sökande efter
sådant som kan förklara att just denna person

9
Arkivreferanse 1251
Bruvik 311 Fa.1,
Interkommunalt arkiv
i Hordaland.
10
Mikael Eivergård, «Den
svenska steriliseringsfrågan». I ABM-skrift
nr 28: Arkiv, demokrati
rettferd. (Oslo: ABMutvikling, 2006), 33.

befinner sig i situationen som
klient eller patient. På vilket sätt
har det gått fel, när och hur och
vilka kan orsakerna vara? Alla dessa
undersökningar har egentligen en
gemensam grundfråga – vem är
den undersökte?10

Eivergård gjorde sine observasjonar
under arbeid med arkiv som doku
11
menterte sterilisering av svenske
Partsinnsynet vart innkvinner og menn, og han bidrar
ført med forvaltningslova i 1970.
med vesentleg kunnskap om vilkåra
for skapinga av klientarkiv. I møte
12
mellom ein offentleg fagperson og ein
Sjå t.d. Eivind Engebretsen, Hva sa klienten? klient er maktrelasjonen openbar; det
Retorikken i barneverer fagpersonen som spør og klienten
nets journaler. (Oslo:
som svarar, og det er myndigheita sin
Cappelen, 2007).
relevansoppfatning som er bestem
mande for kva slags opplysningar som
blir nedteikna og kva slag kategoriar som brukt for å
beskrive klienten. Maktutøvinga til fagpersonen treng
ikkje vere bevisst; den kan vere naturalisert som eta
blerte faglege arbeidsmåtar i ein gitt bedriftskultur som
igjen inngår i større samfunnsmessige kontekstar, som
set normer og gir føringar som pregar form og innhald
i nedteikningane.

Arkiv inneheld spor etter
hendingar, informasjon som
er nedteikna og bevart. Sjølve
hendinga er ugjenkalleleg; for oss
kan den berre eksistere i kraft av
dei arkiverte spora, som aldri kan
gi oss noko fullstendig bilete av det
som hende.
Dette er også tilfellet i dag; sjølv om klienten sin rett til
partsinnsyn11 har endra føresetnadene for kva som kan
skrivast, er maktrelasjonane framleis til stades og kan
avdekkjast ved ein analyse av fagspråk og retorikk.12 I
eldre arkiv er den partiske forteljinga til myndigheitene
usminka og stadfestar den sosiale marginaliseringa
som klienten var utsett for, og etablerer henne som
ei – tilsynelatande – historisk sanning. Om vi vil forstå
nedteikningane, må vi lese dei mothårs, noko som
føreset kunnskap om konteksten til arkivet. Dersom
dokumenta finst.
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III
I filmen Star Wars, Episode II. Attack
of the Clones er det ei scene der
jedi-meisteren Obi-Wan Kenobi
oppsøkjer arkivet for å finne opp
lysningar om et fjernt planetsystem
som han ikkje kan finne på noko
kart. Arkivaren, madame Jocasta
Nu, leitar i katalogane, men må
resignere: «Eg beklagar, men det
systemet du leitar etter eksisterer
ikkje.» «Det er umogleg», seier
Obi-Wan, «kanskje arkivet er ufull
stendig?» «Arkivet er altomfattande
og fullstendig komplett, min unge
jedi», svarar arkivaren. «Ein ting kan
du vere absolutt trygg på: Dersom
noko ikkje finst i våre arkiv, så
eksisterer det ikkje!»13
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13
Personleg referat og
omsetjing ved artikkelforfattaren.
14
Jaques Derrida, «Archive
Fever. (A Seminar by
Jacques Derrida, Univeristy of Witwatersrand,
August 1998)». I
Refiguring the Archive,
red. Carolyn Hamilton
et al. (Dordrecht: Kluwer
Academic Publishers,
2002), 44.
15
Sjå Bevarings- og kassasjonsbestemmelser
for fylkeskommunale og
kommunale arkiv skapt
etter 1950, https://lovdata.no/dokument/LTI/
forskrift/2013-12-201739 (lese 18.12.14)
16
Vilhelm Lange,
«Bevaringsverdig?
Privatarkiver i Riksarkivet
gjennom 100 år». I
Undervegs. Festskrift til
Egil Nysæter, red. Anne
Aune et al. (Oslo: ABMmedia 2009).

Men førestillinga om det perfekte
arkivet er falsk. Ingen arkiv inne
held ein fullstendig dokumentasjon
av kva som har skjedd, i ei offentleg
eller privat verksemd, i ein organi
sasjon eller eit menneskeliv. Nokre
opplysningar blir aldri nedteikna,
nokre dokument hamnar aldri i arkivet, andre doku
ment blir tatt ut av arkivet og øydelagt, og dei fleste
arkiv blir aldri bevart. Arkivet er eit selektivt minne.

Dette er også eit uttrykk for den arkhontiske makta.
Arkivinstitusjonane kan ikkje bevare alt; det er nød
vendig å velje ut kva som skal bevarast. Og her kjem vi
tilbake til Derrida, til det han kallar akkumulasjonens
økonomi, der arkivaren utøver «...the social and poli
tical power of the archive, which consists in selecting
the traces in memory, in marginalising, censoring,
destroying, such and such traces through precisely
a selection...».14 For norsk offentleg forvaltning har
Riksarkivaren utarbeida regelverk for bevaring og kas
sasjon, som byggjer på vurderingar av den langsiktige
bevaringsverdien til dokumentasjonen og «rettslig eller
forvaltningsmessig» dokumentasjonsverdi for borgarar
og forvaltningsorgan.15
Denne systematiske tilnærminga til bevaringsutval
gjeld berre for offentlege arkiv som er bevaringspliktige
med heimel i arkivlova. Det store fleirtalet arkiv har
gått og går framleis tapt fordi ingen har (tatt) ansvar
for å bevare dei. Andre har blitt øydelagt bevisst,
fordi nokon har ønska å slette spor etter tvilsame eller
ulovlege aktivitetar, eller av andre omsyn. Eit døme
som eg personleg har opplevd, var då eg som tilsett i
Interkommunalt arkiv i Hordaland var på besøk i ein
av dei mindre kommunane i fylket og vart fortalt av

17
Dag Solstad, (2013):
Det uoppløselige episke
element i Telemark i
perioden 1591–1896.
(Oslo: Forlaget Oktober,
2013) 6–7.
18
Jf drøftinga i Gudmund
Valderhaug, Fotnote eller
tekst? Arkiv og arkivarar i
det 21. hundreåret. (Oslo:
ABM-media, 2011),
13-18.
19
Sjå Gudmund Valderhaug, Fotnote eller tekst?
Arkiv og arkivarar i det
21. hundreåret. (Oslo:
ABM-media, 2011), kap.
8 for ei vidare drøfting
av desse spørsmåla.

sosialsjefen at han eigenhendig
hadde brent dei gamle barneverns
mappene fordi «den elendigheita
skal vi berre gløyme». I dette kon
krete tilfellet innebar brenninga av
dokumenta at dei tidlegare barne
vernsklientane mista retten til å få
innsyn i og kunnskap om sine eigne
personlege historier, noko som også
kan ha påverka deira moglegheiter
til å krevje oppreising og erstatning
for eventuelle forsømmingar frå
barnevernstenesta si side – eit tema
vi skal kome tilbake til nedanfor.

«Bordvise ved sangforeningen
Harmoni’s fest 23. februar 1923»
(ill 3) har kanskje ikkje dei store
litterære kvalitetane, men som
kjelde til kunnskap om dagleglivet kan den ha større
verdi enn mange hyllemeter med departementale saks
dokument. Eit par av versa går slik:
At feste høit uten øl og dram
er no tørt du
For det vi takke kan Abraham
har jeg hørt du
Og skinkesteken saa blank og fed
maa kanske ædes i vort ansikts sved
uten dram du.
Men hvis du kjender en doktor litt
og det bør du
Han kan vel gi deg resept på sprit
hvis han tør du...
... og vi skjønar at dette var i forbodstida på 1920-talet,
då sal av brennevin og heitvin var forbode, men – som
det går fram av viseteksten – ein kunne få kjøpt brenne
vin «til medisinsk bruk» mot resept frå ein lege.
Arkivet etter Sangforeningen Harmoni – som seinare
skifta namn til mannskoret Barden, og som var aktivt
fram til tusenårsskiftet – vart redda ved eit tilfelle, fordi
ein tilsett ved Fylkesarkivet i Hordaland kjende ein som
hadde vore med i koret frå heilt andre samanhengar enn
song. Det er eit av svært få mannskorarkiv som er bevart
og tilgjengeleg for bruk i arkivinstitusjonane. Arkiva etter
dei fleste av dei tusenvis av andre manns-, kvinne- og
blandakora som ein gong eksisterte har gått tapt.
Den norske arkivlova føreskriv arkivplikt for offentlege
organ, og etablerer eit system for arkivbevaring, der
Riksarkivet og statsarkiva skal bevare arkivet til staten,
mens kommunar og fylkeskommunar er ansvarlege for
å bevare sine arkiv. Men systemet omfattar ikkje beva
ring av arkiv frå private verksemder, organisasjonar og

A RK I V T EKST

enkeltpersonar. Det norske
arkivlandskapet, dei 30-40
arkivinstitusjonane som er
spesielt oppretta for å bevare
arkiv, er med eit par unntak
finansierte av stat eller kom
mune for å bevare eigarane
sine arkiv og har lite res
sursar til andre oppgåver.
Konsekvensen er at spora
frå privat sektor har blitt
neglisjert, ikkje på grunn av
vond vilje, men på grunn
av ein fagleg tradisjon som
har favorisert dei offentlege
arkiva.

historier, nedtegnet
etter to-tre hundreår i
folkloristisk tradisjon,
gjerne bygdebøker fra
Bøherred, Heddal,
Sauherred, Seljord,
Kvitseid, Drangedal,
nok til at de får seg et
navn, om ikke annet
enn et fornavn, knyttet
til en gård…17
Solstads status illustrerer
tre forhold. For det første
ser vi at også offentlege
arkiv har gått tapt, i dette
tilfelle kyrkjebøker med
opplysningar om dei 21
namnlause hola i slekt
stavlene. For det andre at
ingen private arkivkjelder
er nemnt. Og endeleg
at mange av kjeldene til
kunnskap om forgjenga
rane er «ikkje-arkivale»,
dvs. munnlege kollektive
tradisjonar.

Røtene til denne tradi
sjonen går mange hundre år
tilbake i tid. Det opphavlege
formålet med arkivbeva
ring var – som vi har sett
– å sikre herskarane si makt
med å dokumentere rettar,
eigedom og transaksjonar.
Arkiva var herskarane sin
private eigedom, og sjølv om
Bordvise ved Sangforeningen
Harmonis fest 14. februar 1925
Stortinget «nasjonaliserte»
dei tidlegare eineveldear
I arkivfagleg samanheng
kiva ved opprettinga av
har omgrepet arkiv tradi
Riksarkivet i 1817, endra ikkje dette bevaringsformålet.
sjonelt vore reservert for skriftlege dokument som vart
Riksarkivet, og etter kvart statsarkiva, si oppgåve var
skapt, mottatt eller behandla av ei administrativ eining.
å bevare statens arkiv; dei få private arkiva som vart
Dette representerer ei snevrare arkivforståing enn den
bevart var gjerne personarkiv etter framståande menn i
derridaske, som i prinsippet inkluderer alle «spor etter
politikk og samfunnsliv.16
hendingar» som er nedteikna på ytre underlag: film,
fotografi, dokumentarisk kunst, – og i visse saman
I romanen Det uoppløselige episke element i Telemark i
hengar også munnlege tradisjonar, der den kollektive
perioden 1591–1896 gjer Dag Solstad opp følgjande
eigarskapen til forteljingane i stor grad regulerer form
arkivstatus for den sjette generasjonen før sine beste
og innhald og fungerer som eit ytre underlag.18
foreldre:
Den etablerte arkivfaglege tenkinga og praksisen i arki
Denne generasjonen som ble født en gang helt
vinstitusjonane har altså favorisert dei offentlege arkiva
mot slutten av 1600-tallet, og hvorav de fleste
og neglisjert private arkiv og andre arkivformer enn
fant sin død hen imot midten av 1700-tallet, og
det skriftlege dokumentet. Arkivinstitusjonane har vore
som har brukt omtrent 300 år på sin vandring
endestasjonen for dokumentasjonen, bevart og tilgjen
fra seg til oss, inneholder 64 navn på listene over
geleg for dei som har etterspurt den. Men i løpet av
både Birgithe Andersdatter Tveitan og Hans
dei siste 20 åra har arkivinstitusjonane si samfunnsrolle
Bertinius Brynildsen Tveitans forgjengere. Av
blitt problematisert; dei skal ikkje berre vere passive
disse har min mormor 50 gjenværende navn, altså
mottakarar av dei offentlege arkiva, men aktivt arbeide
50 identifiserbare forgjengere, og min morfar
for å dokumentere heile samfunnsutviklinga, der pri
57. Det vil si at min morfar har mistet 7 av sine
vate arkiv og andre dokumentformer har sin sjølvsagte
forgjengere, mens av min mormors tipp-tippplass. Og dei skal ikkje berre bevare, men drive aktiv
oldeforeldre er 14 navnløse hull i hennes slekts
arkivformidling for gjere arkivressursane tilgjengelege
tavle, og følgelig i min bevissthet. De 50 andre
for samfunnet.19
av hennes forgjengere i 6. generasjon finnes
det spor av, i kirkebøker, tingbøker, pantebrev,
skifter, eller i muntlige overleveringer, i sang, stev,
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20
Brien Brothman, «Perfect
present, perfect gift: finding a place for archival
consciousness in social
theory», Archival Science
vol. 10, nr. 2, 2010.

Arkivbevaring inneber ein konti
nuerleg akkumulasjon; arkivsam
lingane i institusjonane veks etter
kvart som nye avleveringar kjem
21
inn. Bevaringa har den sekulære
Mikael Eivergård, «Den
svenska steriliseringsevigheita som tidshorisont, noko
frågan». I ABM-skrift
som gjer arkivbevaring til eit arbeid
nr 28: Arkiv, demokrati
som ikkje lar seg innordne i vanlege
rettferd. (Oslo: ABM-utvikling, 2006), 35.
samfunnsøkonomiske kategoriar:
Kostnaden kan ikkje reknast ut,
fordi arkiva skal bevarast med den
sekulære evigheita som horisont. På den andre sida er
verdien til materialet ukjent – den kan ikkje målast i
pengar, men heller ikkje som bruksverdi – fordi vi ikkje
veit korleis arkiva kan bli brukt i framtida.
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Det vi veit, er at arkiv gir eit samfunn kontinuitet.
Arkiva er – som Brien Brothman20 har peika på – eit
bindeledd mellom dei døde og dei ufødde; vi byggjer
relasjonar til tidlegare generasjonar gjennom å bruke
arkiva, og vi etterlet oss arkiv slik at komande genera
sjonar kan etablere relasjonar til oss. Brothman dis
kuterer arkivbevaring som gåve, men ulikt dei gåvene
vi gir til slekt og vener, handlar arkiv om gåver som
blir gitt i tid, og ikkje i rom. Han meiner at arkivinsti
tusjonane ikkje er noko verd, dersom dei ikkje først
og fremst lekamleggjer den timelege inkluderinga til
samfunnet, og bidrar til openheit til døde og ufødde
generasjonar. I dette perspektivet er eldre arkiv gåver
til oss frå dei døde, og dei arkiva som vi skaper i dag,
gåver frå oss til dei ufødde. Dette perspektivet plasserer
arkivbevaringa utanfor den ordinære samfunnsøkono
mien; den arkivale gåva er ingen investering som skal
kaste noko av seg, vi vonar at mottakaren vil setje pris
på den, men veit det ikkje, og vi veit heller ikkje kva
den vil bli brukt til.
Prestane som førte kyrkjebøker på 1700-talet hadde
inga førestilling om at deira nedteikningar ein gong
i framtida skulle bli brukt av menneske som vil
rekonstruere sine historiske slektsliner. Formålet
med kyrkjebokføringa var kontroll: at samfunns
individa vart døypt, konfirmert, lovleg gift og gravlagt
i vigsla jord, men kyrkjebøkene gav samtidig oversyn
over folketalet og inneheldt informasjon som kunne
bli brukt i arveoppgjer, i rettssaker, til soldatutskriving
og skattlegging.
På ulike måtar har også andre arkiv endra karakter.
Det mest kjende i internasjonal samanheng er kanskje
arkivet etter Stasi – Ministerium für Staatssicherheit –
i tidlegare Aust-Tyskland, som då Berlin-muren fall
i 1989 hadde ca 200.000 agentar som på heiltid
eller deltid rapporterte om sine naboar, arbeidska
meratar og vener. I Stasi-arkivet i Berlin kan vi finne

22
Verne Harris, «Against
the grain: psychologies
and politics of secrecy»,
Archival Science, vol. 9,
nr. 3–, 2009.
23
Jaques Derrida, Archive
Fever. A Freudian
Impression (Chicago:
The University of
Chicago Press, paperback edition, 1998), 36.

ca 110 kilometer med mapper som
hovudsakleg inneheld opplysningar
om austtyske borgarar. I dag har
dette arkivet eit nytt formål; frå å
vere eit verktøy for overvaking og
undertrykking har det blitt ein rei
skap for rettferd og oppreising.

I norsk samanheng har arkiva spela
ei tilsvarande rolle for tidlegare bar
neheimsbarn, krigsbarn, og nasjo
nale minoritetar som samar, kvenar
og romani som har kravd oppreising og erstatning for
offentleg omsorgssvikt eller mangelfull utdanning. Når
arkiva på denne måten endrar karakter, får det følgjer
for vår lesing av nedteikningane:
Interesset handlar inte om huruvida kvinnan
hos kuratorn verkligen hade målade naglar eller
om hon tuggade tuggummi, utan om det faktum
att dessa saker intresserade kuratorn och att de
ingick som underlag i myndigheternas bedöm
ning av hennes karaktär.
skriv Mikal Eivergård21 om dei svenske steriliserings
arkiva. Vår interesse er ikkje lenger knytt til kva som
står i sakene, men kvifor det vart arkivert. Og arkivet,
som ein gong stigmatiserte og marginaliserte, kan få ei
frigjerande kraft når det kan bidra til rettferd.
Folk som besøker Stasi-arkivet i Berlin i dag, får
gjerne fortalt historia om forsøka på å øydeleggje
arkiva og korleis dei vart redda. Hausten 1989 var det
tydeleg for dei tilsette i organisasjonen at regimet si
tid gjekk mot slutten, og dei sette i gang å makulere
dokumentasjon av overvakinga av borgarar i DDR.
Makuleringsmaskinane gjekk døgnkontinuerleg til
dei braut saman, nye maskinar vart kjøpt i Vesten og
køyrt til også dei gjekk i stå, før ein sette i gang å rive
dokumenta i filler med hendene. Berlinmuren fall
9. november 1989, men kva gjekk føre seg i Stasis
hovudkvarter i Berlin? Den 15. januar 1990 samla
ei menneskemengde seg utanfor hovudkvarteret;
dei vart etter kvart så mange at dei trengde seg forbi
politisperringane og inn i bygningane. Dagens besø
kande blir fortalt at dette skjedde under parolen «Die
Akten gehören uns!»; dei som hadde vore overvaka og
registrerte av STASI aksjonerte for å verne arkiva mot
øydelegging, slik at dokumenta kunne bli brukt til å
avsløre sanninga. Og det finst fotografi som viser at
dette slagordet vart brukt, men samtidige avisoppslag
fortel også om hærverk som gjekk ut over både inventar
og arkiv. Begge typar handlingar kan vere symptom på
arkivfeber: ønskje å leggje fortida bak seg med å øyde
leggje arkiva eller bruke dei for å oppnå rettferd.
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Fordi arkivet er overlevande spor etter ugjenkallelege
hendingar, og fordi det er selektivt, ufullstendig og
partisk, er det ope for forskjellige lesingar, tolkingar
og førestillingar. Og, som Verne Harris har peika på,
arkivet «subsists in spectrality. It is the domain of
ghosts».22 I arkivet talar den som ikkje lenger er til
stades, og dette gjeld også oss sjølve; om du finn noko
du skreiv for fire år sidan, eller eit bilete du tok i fjor
sommar, er den personen som skapte desse dokumenta
ikkje lenger til stades. Du har gått ut av dei arkiv
skapande kontekstane; du har gått vidare. Endå meir
tydeleg er dette når arkivdokumenta er 50 eller 100 år
gamle; det vi får vite om Elias Larsen Kant frå ned
teikningane om han, er berre nok til å skape eit flim
rande, uklart skuggebilete av ein gjengangar.
Arkiv handlar berre tilsynelatande om fortida. Det som
vart skrive ned, spora etter noko som har hendt, får liv i
lys av framtida. Spørsmålet om arkivet er difor ikkje eit
spørsmål om fortida, skriv Derrida:
It is not the question of a concept dealing with
the past that might already be at our disposal, an
archivable concept of the archive. It is a question
of the future, the question of the future itself,
the question of a response, of a promise, and
of a responsibility for tomorrow. The archive: if
we want to know what that will have meant, we
will only know in times to come. Perhaps. Not
tomorrow, but in times to come. Later on, or
perhaps never.23
Og dette er kanskje ein av dei eigenskapane ved arkiv
som mest innbyr til kunstnarlege intervensjonar.
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Tenk deg at vi lever i en kultur hvor fortid, framtid og
nåtid eksisterer parallelt. Og at de forskjellige tids
nivåene påvirker hverandre fordi vi tenker langsiktig.
At det å bære med seg en forståelse av fortida setter
nåværende liv inn i en større sammenheng og gir
dybde til drømmen om hva framtida er.

...
Før GPS-en sine dager, når tåka overrumpla folk på
havet, kunne folka som levde i øylandet Røst, navigere
båtene sine etter lyden av fuglefjella i hekketida. Det
berømte flåget på Vedøy var hjemmet til tusenvis av
krykkjer og lomvi. I sin tid var det et lydlig Niagara. Nå
har det stilnet hen. Tidligere var vårens ankomst langs
den nordnorske kysten, og på Røst, synonymt med
måsenes tilbakekomst. Lyden fra fiskemåse, tjeld og
ærfugl var lyden av vår.

Når fortellinger om lyder som
har vært, ikke følger med inn i
den kollektive bevisstheten vår
gjennom historieskrivinga, mister
vi en del av oss sjøl.
Lydlandskaper er, som samfunnet ellers, i evig forandring.
Hva var lyden av Mo i Rana før, og hva var den etter at
jernverket etablerte seg og bidro til en fordobling av
befolkningsveksten? Hvordan opplevdes overgangen fra
åretak i Vestfjorden til titusentalls av båtmotorer for livet
over og under vann? Hvordan lyder Nordlands hverdag
i dag?
Hva er lydbildene av industrien, transporten, skigåinga,
handelen, strikkepinnene, seismikken, dataspillene, oppdrettsanleggene, fisket i ulike former, skogbruket, båtmotorene, tåkelurene, møsbrømlefsebakinga, stillheten,
tørrfiskvrakinga, lundefuglene i lundeura, de nyklekte
hegreungene, ørneungeklekkinga eller topografien og
dertil klangrommene som utgjør regionen – geografien
som nærer de særpregede dialektene?

* LYTT 1

Når fortellinger om lyder som har vært, ikke følger
med inn i den kollektive bevisstheten vår gjennom
historieskrivinga, mister vi en del av oss sjøl. Vår akutte
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sanselige opplevelse av verden, nanoøyeblikket før
hjernen begynner å analysere alle sanseinntrykk, er
sammensatt og komplimenterende. Vi kan ikke skille
fra hverandre det å høre, se, smake og føle. I vår tid har
den vestlige verdenskulturen gitt det visuelle en framtredende rolle.

* LYTT 2

Som kunstnere som jobber med lyd, søker vi å trekke fram
hørsel og lytting for å oppnå en mer balansert sansing.
Lydkunst kan like gjerne kalles lyttekunst. Det handler om
persepsjon og mening. Utledet fra spørsmålet om hva vi
hører, spør vi: Hva er det vi lytter til i lyden?

...
Våren 2013 hadde vi vårt første møte i Bodø med
lederen for Nordlandsbanen. Da presenterte vi forslaget
om å formidle lydkunst på toget i form av en lyttekupé
som skulle kalles Lytte til på reisa! Vi ønsket å tilby de
reisende stedsrelaterte lydverk basert på arkivmateriale
fra Arkiv i Nordland, lyd samlet inn gjennom vår publikumsretta innsamlingsaksjon, og egne lydopptak fra
regionen. Togtraseen fra fylkesgrensa mellom Nordland
og Nord- Trønderlag og opp til Bodø definerte vi som
vår tidslinje, og toget skulle være vårt spillehode. Reisa
ble delt opp i seks deler, og vi inviterte med oss fire
kolleger til å lage seks ulike bestillingsverk. De inviterte
kunstnerne hadde personlig tilknytning til fylket og
takket alle ja til å være med. Vi så også for oss en temporær «Artist in Archive»-ordning som i samarbeid med
Arkiv i Nordland og Nordland fylkeskommune skulle
tilby kunstnere opphold i Bodø og innpass i Lyder som
Nordland / Arkiv i Nordland. NSB skulle dessuten dekke
kostnadene for én reise tur-retur pr. kunstner.

...
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Å se nærmere på Nordland som et rikt akustisk territorium har vært en del av våre ulike kunstprosjekter i
Nordland de siste årene. I samarbeid med skoleklasser i
Vågan initierte Siri Austeen Lyder som Vågan – Utvikling
av kommunelyd for Vågan kommune i 2007. Siden 2010
har Elin jobbet med prosjektet Soundscape Røst i Røstarkipelen. Vi ønsker å fremme betydningen av lyd som
et samtidsdokument. Under fanen Lyder som Nordland
undersøker vi i samarbeid med Arkiv i Nordland hva en
utvidet forståelse av lyd i arkiv kan være.
* LYTT 4

Vi diskuterte ulike avspillingsløsninger. Siden enkelte
togsett kunne gå på Nordlandsbanen den ene dagen
og i Gudbrandsdalen den neste, var det ingen god løsning å fastmontere lytteutstyr i vognene. Ettersom apper
er i tiden og når ut til mange, falt vi for en slik løsning.
En app ville kunne kombinere avspilling av kunstnerisk
bearbeidet lyd med GPS-styrt avspilling, slik at man ved
utvalgte punkter langs ruta kunne spille av stedsspesifikke, historiske og/eller dagsaktuelle lyder.

* LYTT 3

Oppfølging og utvikling av app-ideen fortsatte gjennom
hele 2013. Vi deltok på Hackaton, etter initiativ fra
Norsk kulturråd, og vi begynte å samarbeide med
IT-selskapet Knowit fra Oslo, som administrerer NSBs
nettbaserte billettsystem. Etter en rekke møter gav de
oss et godt tilbud på en app-løsning for Lytte til på reisa!.
Nordlandsbanen støttet opp om forslaget og sendte
oss til NSB Marked og Salg i Oslo, hvor vi presenterte

H VA E R D ET M E D A RK I V ?

prosjektet vårt. Tanken var at NSB skulle dekke mesteparten av kostnadene ved produksjon av appen, sponse
togreiser og stå for publikumsinformasjon. Ideen fikk
en veldig god mottakelse, og saken ble sendt videre til
NSBs produktråd. I mars 2014 kom dessverre beskjeden
om at NSB allikevel ikke ville støtte prosjektet, ettersom
det ikke favnet bredt nok. Lufta gikk ut av ballongen.
Drevne forretningsfolk tar gjerne et nei for et tja – men
som kunstnere er vi vant til å være hands-on i prosjektene våre. Et helt års arbeid med omfattende planlegging, idéutvikling og møtevirksomhet retta mot tunge
aktører var veldig lærerikt og i tråd med vårt ønske om
å utforske nye arenaer for formidling av arkivmateriale
og lydbasert kunst. Men året hadde vært krevende, og
vi bestemte oss for å la app-ballen ligge.

Våren 2015 reiser vi ut på en formidlingsturné hvor vi
presenterer Lyder som Nordland, fortrinnsvis gjennom
besøk på kinoer rundt om i fylket. Vister vil presentere et
nytt flerkanals lydverk basert på opptak fra Røst og lyd i
arkiv. Austeen viser en ny, lydlagt versjon av stumfilmen
Lofotsmeden fra 1953 av Carl Nesjar, basert på film og
lyd fra arkiv, samt egne opptak fra Vågan. Gjennom en
performance som består av tekst, samlytting, musikk
og presentasjoner av lokale enkeltlyder, vil vi skape en
bredspektret forestilling. Vi planlegger å publisere en
liten trykksak som foruten programmet også vil romme
kunstnerisk og dokumentarisk materiale knyttet til
arbeidet Lyder som Nordland.

...
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Vi har søkt tilbake til kjernen av prosjektet, og nå jobber
vi med to nye lydverk: et lytteverk og et lyd-til-filmprosjekt skapt av arkivmateriale. I tillegg skal vi utvikle
et nettbasert lydkart over Nordland. Den grafiske form
giveren Ariane Spanier utvikler prosjektets grafiske profil.
Lydkartet skal lanseres i februar 2015, og det vil samtidig være startskuddet for en bred publikumsretta innsamlingsaksjon i Nordland. Her er både fylkets presse
kanaler og Arkiv i Nordland engasjert. Lydkartet vil ha
opp- og nedlastningsfunksjon for lyd, og publikum kan
bidra med lydlige stedsbilder fra fylket. Det nettbaserte
kartet vil også tilby guidede lydturer, slik at publikum kan
utforske nye områder.

* LYTT 6

* LYTT 5

Gjennom denne brede lydinnsamlingsaksjonen spiller
vi videre på Arkiv i Nordlands Gjenklang-prosjekt, der
arkivet gikk ut i media og etterlyste gamle lydopptak
fra fylket. I vår videre utforskning av Nordlands lydlige
spekter sammen med Arkiv i Nordland er vi i gang med
å samle inn lyd, regionalt og nasjonalt, via skoler, kommunesentre, museer og spesielt interesserte. Arkiv i
Nordland melder om stor interesse fra kommunene til
å delta. Deler av Austeen/Visters eget lydmateriale fra
tidligere kunstneriske undersøkelser i Nordland vil også
brukes i prosjektet.

* klikk på hyperlink eller scan qr-koden
for å lytte til Lyder som Nordland.
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LYTTEØVELSER

1.
Legg fra deg publikasjonen eller sett
datamaskinen i dvale. Reis deg fra stolen og gå
en tur. Pust...se...lytt. Forestill deg at du har øyne
under føttene; du ser med fotsålene; føttene
guider; pust, la deg bevege av føttene. Pust og gi
oppmerksomhet til det som lytter.
2.
Legg fra deg publikasjonen eller sett
datamaskinen i dvale. Sett deg i en behagelig
posisjon som du kan bli sittende i en stund. Pust.
Vær oppmerksom på pusten. Lytt til pusten. Pust
dypt inn i magen...inn og ut. Lukk øynene. Flytt
oppmerksomheten til omgivelsene. Hva er det du
hører i og rundt deg?
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Avstandsriss

Musikkverk, installasjon
og konsert

KU N ST N E R E

Ingfrid Breie Nyhus / Erik Dæhlin
A RK I V

Norsk folkemusikksamling, Nasjonalbiblioteket

Ingfrid Breie Nyhus / Erik Dæhlin

Om å arbeide med Avstandsriss
og Norsk folkemusikksamling
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UTØVER INGFRID BREIE NYHUS

Erik og jeg kom inn i folkemusikksamlingen med to ulike
perspektiver, bakgrunner og roller. I tidligere år jobbet
faren min i nettopp dette arkivet, han er en av stemmene
man møter i opptakene. Jeg kjente til mange utøvere i
samlingen, utøvere som har vært inspiratorer for meg,
og dette ledet meg i søkene. Jeg zoomet meg inn i den
store mengden ved å høre på ulike opptak av samme
slått fra ulike dalstrøk, eller av samme spellemann, men
fra forskjellige tidspunkter i utøverens liv. Prosessen
forløp med stadige dialoger mellom Erik og meg, og
resultatet ble en miks av stemmene våre: Eriks bearbeidelser kommuniserte med og spilte mot mine tolkninger
og improvisasjoner.
Jeg er opptatt av folkemusikken som fenomen: som
stil, som uttrykk og som utøvertradisjon. Dette arkiv
prosjektet gav meg muligheten til å undersøke hvordan
musikalsk minne – minnet av en stil og av en annen
persons menneskelige uttrykk – kan ta bolig i meg og
bli et nytt uttrykk. Det var viktig for meg å la utøverne
og deres uttrykk og holdninger påvirke hvordan jeg
tenker når jeg spiller, hvilke valg jeg gjør ved tangentene. I noen av arkivopptakene jeg lyttet til, var det som
om menneskeligheten og sårbarheten til utøveren kom
spesielt tydelig frem og grep tak i meg. Bildet av ut
øveren ved kjøkkenbordet, innimellom hardt arbeid, en
kaffekopp og en sang, skapte en lydlig nærhet til det
vanskelige livet.

Jeg mener at man ofte kan oppleve en likhet mellom
folkemusikk og samtidige uttrykk, i det skjeve og rare.
Jeg ville at dette prosjektet ikke bare skulle handle om
inspirasjon fra folkemusikken, men at utøverne bak de
gamle opptakene nærmest skulle ta plass i flygelet.
At det merkverdige, det du må spisse ørene for, skulle
kunne få vokse seg ut i et annet lys, en annen situasjon.
Etter å ha lyttet til store mengder materiale begynte
enkelte opptak å skille seg ut. De ble igjen i hodet mitt,
sang og spilte videre der.
Lydlige minner forholder seg til tiden som momenter,
steder og hendelser, ikke som et strekk fra A til B.
Kanskje er det bare én eller to lyder som står igjen
som essensen av et opptak jeg har hørt. Det kan være
en spesiell forsiring, et spesielt intervall, et rytmemotiv
eller minnet av klangen i stemmen, pusten.
I lyttingen til arkivmaterialet ble selve lydopptaket –
rommet mellom utøveren og lytteren – utvidet. De eldste
opptakene er i stor grad preget av sus og hakking.
Jo nærere vi kommer vår tid, desto mer transparent
er lydopptakets eget rom. Men det er der like fullt, og
oppleves som et slør mellom personen som spiller/
synger, og oss som lytter. Innsamlerens dokumentariske
kommentarer er med på å fylle og utvide dette rommet,
dette sløret.
Når vi snakker om det lydlige minnet av å ha hørt på
en slått fra arkivet, er det ikke bare slåtten som er i dette
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minnet. Minnet har også sløret av lydopptaket innbakt.
De flyter sammen.
Under fremføringen av Avstandsriss ble flygelet i løpet
av fremførelsen fylt med VHS-spolebånd. Da fikk låten
jeg allerede hadde spilt på et «rent» flygel, tillagt et
ekstra slør – et tilleggsrom mellom meg som spilte, og
dem som hørte på i rommet. Sløret vokste mot slutten av
installasjonen, etter som magnetbåndene fikk falle fritt,
fikk fylle flygelet helt, og dekke strengene til de nærmest
var uspillelige.

KOMPONIST ERIK DÆHLIN

Arkivene fryser tradisjoner som egentlig er dynamiske.
Det var her Avstandsriss begynte. Jeg hadde tidligere
arbeidet med gamle opptak av Edvard Grieg. De var
lagret på voksruller, og jeg ble fascinert over hvordan
opptaksteknikken påvirket møtet med materialet og
dermed de minnesporene ettertiden sitter igjen med.
Jeg ble også nysgjerrig på hvordan arkivarene hadde
arbeidet da de samlet inn materialet, hvilke ulike valg de
tok. Hvordan er og var arkivet med på å forme historien
og vår nasjonale identitet? Jeg undret meg også over
hvilke sider ved det arkiverte materialet som vi fortsatt
har tilgang til å forstå, og hva som er i ferd med å bli
uforståelig, fordi konteksten som musikken en gang stod
i, forandres eller er i ferd med å forsvinne.
Jeg liker best å arbeide med et materiale som på et
eller flere plan knytter seg direkte til et historisk eller
nåtidig materiale. For meg representerer arkiv en link til
virkeligheten, både som idé i seg selv og som referanse
til en forvaltningsinstitusjon og deres praksis. Å arbeide
med arkiv kunne handle om mer enn meg selv og mitt
eget «kunstnergeni». Å iscenesette flere sider ved arkivet
– det historiske elementet, individene i arkivet, opptaks
teknikkene og tiden – ble viktig.
Før jeg besøkte Norsk folkemusikksamling første gang,
hadde jeg en forventning om at arkivet skulle ha en
tydelig materialitet. Jeg så for meg et rom fullt av støv,
bunker med papirer og voksruller i stabler. Men da jeg
først kom inn i arkivet, opplevde jeg det som litt fattig:
Folkemusikkarkivet var en datamaskin.
Jeg ble også overrasket over at arkivet var så uoversiktlig. Mye av materialet var enda ikke registrert, og
i tillegg var det lagret i flere kopier på ulike enheter.
Omtrent alt er samlet på DAT-kassetter av 90 minutters
lengde. Disse inkluderer ulike opptak med hensyn til
lengde, opptakstidspunkt, originalkilde og annet.

Jeg så for meg et rom fullt av støv,
bunker med papirer og voksruller
i stabler. Men da jeg først kom inn
i arkivet, opplevde jeg det som litt
fattig: Folkemusikkarkivet var en
datamaskin.

De som har arkivert oppigjennom historien, har hatt
sine preferanser for hva som har vært viktig å arkivere.
Oppfatningen om hva som er relevant, har endret seg
opp gjennom tidene. Det er for eksempel lite trekkspillmusikk fra de første tiårene i arkivets historie. Kanskje
fordi det ikke ble oppfattet som så norsk som de flotte
feleslåttene? Preferansene og måten opptakene har blitt
gjort på, har vært styrende for arkivets form og innhold.
Lyden som ble samlet inn, tjente først og fremst som
lydlige oppslagsverk for ettertiden, og ble ikke nødvendigvis sett på som verdifull i seg selv. For meg føles det
noe fattig, for arkivet er et skattkammer i seg selv. Det
inneholder lyd og musikalske værens- og uttrykksformer.
Møtet med folkemusikkarkivet fikk meg til å lytte: lytte
til musikerne, hvordan de spiller, hva de forteller, og
hvordan de knytter seg til en tid, en historiefortelling
og en tradisjon. I fremføringen av Avstandsriss ønsket vi
derfor å skape en situasjon der det å spille, for Ingfrid,
ble som å lytte. Og vice versa. At det å lytte ble som
å spille. Vi ønsket å negere sider av den europeiske
kunstmusikktradisjonen (som inkluderer bl.a. Grieg), der
et materiale omformes til å bli en del av et helt annet
kunstverk og helt en annen tradisjon, brukt til nasjonsbygging gjennom å konstruere et bilde av en felles
identitet. I slike tradisjoner knytter det seg ideologiske
perspektiver til et arkiv.
At mye av materialet i arkivet bestod av korte snutter på
1–4 minutter, var en formmessig utfordring. Det var ikke
lett å finne en musikalsk storform å inkludere dem i. Jeg
tenkte etter hvert at det ikke var noe poeng. Det lydlige
resultatet ble som et smykke med en rekke elementer
hengende etter hverandre – eller sammenkoblet i
ulike kjeder. Sammenhengen i materialet ble VHSspolebåndene, som Ingfrid i løpet av de tre timene fremføringen pågikk, dro lenger og lenger ned i klaveret. Den
langsomme aksjonen visualiserte den utstrakte tiden.
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1. Kva var din motivasjon for å delta i dette
prosjektet?
2. Kva er dine erfaringar frå samarbeidet?
3. Har prosjektet gitt deg nye kunnskapar om
samarbeidsparten sitt fagområde?
4. Korleis vurderer du resultatet av prosjektet
i forhold til formålet?
Det originale spørreskjemaet
er publisert på side 110.

TIL
F RA
DATO
SAK

Gudmund Valderhaug
Norsk folkemusikksamling v/Hans-Hinrich Thedens
23-02-2015
Svar på spørreundersøkelsen «Hva er det med arkiv?»

1.

motivasjon
Min motivasjon var todelt. For det første var jeg nysgjerrig på hva kunstnerne ville velge av
materiale, og hvordan de ville arbeide med det. For det andre ønsket jeg oppmerksomhet
for vårt arkiv, som på tidspunktet da prosjektet startet, ble sett på mer og mer som en
utgiftspost enn som en ressurs på universitetet.

2.

erfaringer fra samarbeidet
Samarbeidet fungerte godt og gled ganske lett. Deltakerne fikk en del veiledning, men
klarte seg godt selv når det gjaldt å finne frem i mangfoldet av opptak vi har i vår samling.
De fokuserte først på de eldste opptakene, men frigjorde seg snart fra dette og utforsket
flere sjikt.

3.

nye kunnskaper om samarbeidspartner
Jeg var godt kjent med Ingfrid Nyhus’ arbeid, men kjente ikke til Erik Dæhlin fra før.
Nye kunnskaper gjelder deres arbeidsmåte, selv om kontakten ble litt sporadisk
gjennom prosjektperioden.

4.

vurdering av resultatet i forhold til formålet
Resultatet var i hovedsak kunstnerisk og da høyst tilfredsstillende. Fremføringen på
Nasjonalbiblioteket ble en stor opplevelse. Kunstnerne tok for seg mange aspekter av
fenomenet «arkivert musikk», fra folkemusikk som kulturarv via det svært personlige i en
opptakssituasjon og historiene om hvordan utøverne hadde vokst opp og lært, frem til det
teknologiske med susen fra voksrullene og senere lydbærere. Det politiske resultatet kom
i bakgrunnen etter at arkivet allerede var blitt flyttet til Nasjonalbiblioteket.
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Med vennlig hilsen
Hans-Hinrich Thedens
Forskningsbibliotekar, dr. philos
Norsk folkemusikksamling
Nasjonalbiblioteket, Seksjon musikk
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Prosessbilder.
FOTO: Erik Dæhlin
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[FILM] En sørgelig vise.
Klikk på bildet for å se filmen.
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[FILM] Draumkved.
Klikk på bildet for å se filmen.
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Konsert og installasjon på
Nasjonalbiblioteket, 2014.
FOTO: Filipe Ferraria
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Konsert og installasjon på
Nasjonalbiblioteket, 2014.
FOTO: Filipe Ferraria
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Korsmos ugressarkiv

Installasjon, lydverk
og utstilling

KU N ST N E R E

Kristin Tårnesvik / Espen Sommer Eide
A RK I V

Korsmos ugressarkiv, Bioforsk Plantehelse på Ås

Kristin Tårnesvik / Espen Sommer Eide

Korsmos ugressarkiv
I 1932 ödela ugress en betydelig del av avlingen i Nord-Kaukasien,
Ukraine, ved Volgas nedre löp og i en rekke andre distrikter. Ugresset
spredes ved menneskenes overfladiske arbeide, likegyldighet og
agronomiske ukyndighet.
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– Landbruksministeriets fullmektig Jakovlevs, i brev til Komsomols
stab vedrørende kampen mot ugress. Brev funnet i Korsmos arkiv.

Korsmos ugressarkiv er et prosjekt som tar utgangspunkt
i ugressbiologen Emil Korsmo (1863–1953) og hans
arkiv. Korsmos arkiv, som i dag ligger på Bioforsk plante
helse på Ås, er en samling av plansjer, planter, bøker,
klisjeer, røtter og frø fra Korsmos lange liv viet ugressets
bekjempelse. Pioneren Korsmo var en dyktig formidler,
og kunnskapen om ugress ble under ham spredt som
aldri før, både i Norge og internasjonalt. Etter første
verdenskrig var det bekymring for matmangel grunnet for
lav matproduksjon. Ugresset var årsaken til at avlingene
ikke ble optimale, og Korsmo kunne vise til at kampen
mot ugresset var viktig for å få et mer lønnsomt og effektivt jordbruk. Forskning på og innsamling av ugress var
dermed avgjørende for å få bukt med problemet. Ugress
ble arkivert for å kunne utryddes.
Vi ble introdusert for Korsmos ugressarkiv i en kjeller
på Bioforsk plantehelse på Ås i 2012. Arkivet var delt
opp i flere kasser og fylt med godt bevarte plakater,
bøker, brev, dokumenter, røtter, trykkplater, frø og et pent
beskyttet herbarium. Vi fikk det privilegiet det var, å få
arbeide i selve arkivrommet. Vi begynte å utforske hittil
uåpnede kasser med historisk materiale, samtidig som vi
forsøkte å systematisere vår egen kunstneriske prosess.
Arbeidet ble gjort i den svært presise Korsmos ånd. I
starten bygget vi et mobilt fotostudio der vi dokumenterte og lagret de ulike objektene fra arkivet. Etter hvert
oppsto det også et eget liv i materialet – det virket som
om det iscenesatte seg selv, etter å ha ligget så lenge i
press inne i kassene. Disse små performancene i arkivet
ble senere utviklet i våre verk.

Arkiv blir ikke lenger et
sted, men en relasjon
og en metode
			
			

– Espen Søbye, 2013

Etter hvert som prosjektet utviklet seg, begynte det å
handle om mer enn bare ugressbekjempelse. Vi fordypet
oss i trykkekunstens historie. En rekke trykkeklisjeer fra
arkivet ble trykket opp på nytt og aktivert i sin opprinnelige form på Teknisk museum i Bergen. Andre historier
dukket opp, historier om kunnskapsformidlingens historie,
tanker om folkeopplysning og om arkiver som går tapt.
Og om hvor underlig og fremmed en verden
for bare 100 år siden fremstår for oss i dag.
Prosjektet har i perioden 2013–2014 deltatt på
Rad#5 i Bergen, BEK (Bergen senter for elektronisk
kunst); Performance Nå 4, PAB (Performance Art Bergen);
Performa 13. New Visual Arts Performance Biennial,
New York; Mobile Kultur Byrå, Kirkenes; Gjennom naturen,
Stenersenmuseet Oslo, samt separatutstilling på Entrée,
Bergen.
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Foto fra Korsmos arkiv.
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1. Kva var din motivasjon for å delta i dette
prosjektet?
2. Kva er dine erfaringar frå samarbeidet?
3. Har prosjektet gitt deg nye kunnskapar om
samarbeidsparten sitt fagområde?
4. Korleis vurderer du resultatet av prosjektet
i forhold til formålet?
Det originale spørreskjemaet
er publisert på side 110.

TIL
F RA
DATO
SAK

Gudmund Valderhaug
Bioforsk plantehelse på Ås v/Helge Sjursen
12-11-2014
Svar på spørreundersøkelsen «Hva er det med arkiv?»

Arkivprosjektet har gått parallelt med eget prosjekt, også med støtte fra Norsk kulturråd:
«Utstillingsprosjektet Korsmo 150 år», der ugraspioneren Emil Korsmo (1863–1953) er
behørig omtalt i tekst og bilder/ugrasplansjer. Det er blitt utstilt 15 utvalgte ugrasplansjer
under Bioforsk-konferansen på Hamar 5.–6. februar 2014. De samme plansjene er også blitt
utstilt på Naturhistorisk museum på Tøyen (UiO) sommeren og høsten 2014 (til 6. oktober),
i forbindelse med Botanisk hages 200-årsjubileum.
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1.

Kva var din motivasjon for å delta i dette prosjektet?
Motivasjonen for å delta i arkivprosjektet var kort og godt synergieffekten av de to pågående prosjektene: å fremskaffe kunnskap om Emil Korsmos banebrytende arbeid, til gode
for norsk og utenlandsk forskning og bekjempelse av «ugresset».

2.

Kva er dine erfaringar frå samarbeidet?
Det har vært et godt samarbeid med kunstnerne. Arkivets eier, Bioforsk Plantehelse på
Ås v/ undertegnede, har stilt arkivet til disposisjon for kunstnerne.

3.

Har prosjektet gitt deg nye kunnskapar om samarbeidsparten sitt fagområde?
Dette er vel helst et spørsmål til kunstnerne?

4.

Korleis vurderer du resultatet av prosjektet i forhold til formålet?
Arkivprosjektet ble utstilt ved Entrées lokaler i Bergen 24. januar–2. mars i 2014.
Resultatet av prosjektet, altså selve utstillingen, som for øvrig ble vist på Stenersenmuseet
i Oslo fram til 4.1.2015, er interessant. Det ellers så «kjedelige» arkivmaterialet er på en
utmerket måte blitt levendegjort ved hjelp av bevegelige animasjoner med lydeffekter.
I Bergen ble også tekster fra gamle brev lest opp i en høyttaler.

Ås, 12. november 2014
Helge Sjursen
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Kristin Tårnesvik / Espen Sommer Eide,
nytrykk av en gammel trykkeplate fra
Korsmos arkiv.

H VA E R D ET M E D A RK I V ?

Kristin Tårnesvik / Espen Sommer Eide:
Korsmos ugressarkiv, installasjonsfoto
Entrée, 2014. FOTO: Randi Grov Berger
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[FILM] Kristin Tårnesvik / Espen Sommer Eide:
Korsmos ugressarkiv, installasjonsfoto Entrée,
2014. FOTO: Randi Grov Berger.
Klikk på bildet for å se filmen.
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Kristin Tårnesvik / Espen Sommer Eide: Korsmos
ugressarkiv, installasjonsfoto Entrée, 2014.
FOTO: Randi Grov Berger
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Kristin Tårnesvik / Espen Sommer Eide: Korsmos
ugressarkiv, installasjonsfoto Entrée, 2014.
FOTO: Randi Grov Berger
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H VA

Det falske spill

Film og publikasjon

KU N ST N E R

Helene Sommer
A RK I V

Filmarkivet, Nasjonalbiblioteket

Helene Sommer

Det falske spill, Dæmonen og
arbeidet i Nasjonalbiblioteket
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Det falske spill (2014) tar utgangspunkt i en av de første
norske spillefilmene: Dæmonen fra 1911. I dag anser
man filmen som tapt, ettersom den eneste scenen som
er fysisk bevart, ironisk nok er en scene som opprinnelig
var sensurert. Scenen viser en situasjon fra et bordell
og en tangodans. Videoarbeidet mitt er et forsøk på
å rekonstruere den tapte filmen ved å bruke klipp fra
andre norske filmer fra Nasjonalbibliotekets filmarkiv.
Parallelt forteller jeg historien om tapte filmer og film i
tilknytning til historie og hukommelse mer generelt.
Jeg har jobbet med Nasjonalbibliotekets filmarkiv og
arkivar Ragnar Løvberg flere ganger tidligere. Det som
er nytt denne gangen, er at jeg utelukkende fikk alt
materiale fra Nasjonalbiblioteket. Det har påvirket
prosessen min på ulike måter.
For det første har jeg kunnet spørre Løvberg om råd
underveis i prosessen. Et eksempel var da jeg var på
leting etter et klipp av avdukingen av en kvinnelig statue,
og Løvberg kunne fortelle meg at det fantes i Norsk
Filmrevy (Filmavisen), nr. 43 fra 1948. Uten noens gode
hukommelse og kunnskap hadde jeg ikke funnet dette
materialet!
For det andre har jeg vært underlagt Nasjonal
bibliotekets system for å hente frem materiale. Og her
var det flere utfordringer. Noen klipp var for eksempel
ikke digitalisert. Og noe av det som var digitalisert,
fantes ikke i optimale formater, ettersom teknologien
har utviklet seg så raskt og arkivene er enorme.

Å bestille materiale fra Mo i Rana tar også veldig lang tid
på grunn av koding og overføring fra fjell til FTP-server.
Til slutt vil jeg nevne noe som har vært overraskende
interessant for min del, men som jeg opprinnelig gruet
meg til å ta tak i: arbeidet med rettigheter. Uten tillatelse
fra rettighetshaverne kunne jeg ikke ha brukt materialet
jeg fikk av Nasjonalbiblioteket, ettersom de kun forvalter det, de eier det ikke. Jeg hadde lånt materiale fra
rundt 50 filmer fra 1915 fram til i dag, og for hver film
måtte jeg innhente tillatelse fra rettighetshaveren. Dette
medførte en del detektivarbeid, telefonoppringing og
e-post-utsendelser.
Bredden av folk jeg har snakket med, har vært stor. Jeg
har vært i kontakt med alt fra produksjonsselskaper til
enkeltpersoner som barn, barnebarn, enker, advokater,
fjerne slektninger og kjente regissører. Noen har åpnet
armene sine og ropt hurra, ettersom det var mange tiår
siden noen viste interesse for filmene deres. Andre visste
knapt om filmens eksistens, eller var glade for å bidra
til prosjektet. Enkelte viste også skeptiske toner og bitre
følelser, ettersom de følte seg glemt av samfunnet. Men
uten unntak har alle vært svært sjenerøse og gitt meg
tillatelse til bruk.
Det å være i kontakt med alle disse enkeltindividene
har på en eller annen måte personifisert det til dels
nedstøvete og enorme arkivet som eksisterer inne i et
fjell i Mo i Rana. Jeg kom plutselig nærmere samfunnet
og historien disse filmene har vært og er del av.

HELENE SOMMER
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Researchmateriale til Det falske
spill (2013–2014). Programblad
til Dæmonen 1911.

Researchmateriale til Det falske spill
(2013–2014). Avisannonse til filmen
Dæmonen fra Adresseavisa 1911.

Researchmateriale til Det falske spill
(2013–2014). Avisannonse til filmen
Dæmonen fra Aftenposten 1911.
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[FILM] Det falske spill.
REGI: Helene Sommer.
Klikk på bildet for å se filmen.

HELENE SOMMER

Still fra Det falske spill (2013–2014).
Klipp hentet fra Åpen Framtid (1983).
REGI: Wam & Vennerød

Still fra Det falske spill (2013–2014).
Klipp hentet fra Eddie & Suzanne (1975).
REGI: Arild Kristo
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Still fra Det falske spill (2013–2014).
Klipp hentet fra Dæmonen (1911).
REGI: J.C. Gundersen

HELENE SOMMER
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Still fra Det falske spill (2013–2014).
Klipp hentet fra Fantegutten (1932).
REGI: Leif Sinding
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Helene Sommer (f. 1978)
bor og arbeider i Oslo. Hun
Det falske spill
jobber med video, tekst
KU N ST N E R
og installasjon. Arbeidene
Helene Sommer
hennes baserer seg ofte
A RK I V
på presise montasjer av
Filmarkivet,
funnet kildemateriale komNasjonalbiblioteket
binert med egenprodusert
stoff. Sommers måter å
kombinere og sammenstille materialet på skaper ofte
en bevissthet rundt historiefortellingens teknikker og
hvordan vi leser og blir fortalt historier.
P R O S J EKT

Sommer er utdannet ved Statens Kunstakademi
Oslo (2003). Hun har vist arbeider på blant annet
Stenersenmuseet, Oslo (2014), Jugendstilsenteret,
Ålesund (2014), Vigelandsmuseet, Oslo (2013),
International Short Film Festival Oberhausen, Tyskland
(2013), Tromsø Kunstforening (2013), Kunstnerforbundet
(2012), Kunstnernes Hus (2012), Grazer Kunstverein,
Østerrike (2011), De Appel, Holland (2011), Neue
Berliner Kunstverein, Berlin (2011), Fotogalleriet,
Oslo (2010) og Chert Gallery, Berlin (2010).

Ingfrid Breie Nyhus
(f. 1978) bor og arbeider
Avstandsriss
i Oslo. Hun er utdannet
KU N ST N E R
pianist og spiller folke
Ingfrid Breie Nyhus
musikk, klassisk musikk
A RK I V
og samtidsmusikk på
Norsk folkeklaver. Nyhus arbeider med
musikksamling,
ulike sammenstillinger
Nasjonalbiblioteket
og perspektiver mellom
folkemusikalsk og klassisk
tradisjon. Hennes bakgrunn fra folkemusikk kommer via
polstradisjonen fra farsslekten på Røros, og fra hardingfelemusikk fra morsslekten i Hallingdal.
P R O S J EKT

Nyhus er stipendiat i kunstnerisk utviklingsarbeid fram
til 2016 og tok solistdiplom ved Norges musikkhøgskole
i Oslo, klaverstudier ved Sibeliusakademiet i Helsingfors
og klaverstudier ved Hochschule für Musik und Theater
Hannover. Hun har mottatt en rekke priser for sine fremførelser og innspillinger (Den norske solistpris, 2005;
nominert til Spellemannprisen, 2007; Record of the
year, Great Britain Grieg Society, 2007). Hun har også
spilt solo- og kammermusikkonserter ved en lang rekke
festivaler og scener i Norge og Europa (Risør kammermusikkfest; Festspillene i Bergen; Ultimafestivalen).
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Petrine Vinje (f. 1980) bor
og arbeider i Oslo. Vinje
er interessert i etablerte
KU N ST N E R
billedspråk og arbeider
Petrine Vinje
ofte med forholdet mellom
A RK I V
ulike fysiske objekter og
Runearkivet,
det meningsinnholdet de
Kulturhistorisk museum
er gitt. Vinje iscenesetter
derfor ofte historiske form
uttrykk på nye måter, og
peker på hvordan myter, ideer og historier ofte endrer
seg gjennom tidene,
P R O S J EKT

Agla Hagla

Vinje er utdannet ved Institutt for farge, Kunsthøgskolen
i Oslo (2005). Hun har vist arbeider på Vigelandsmuseet
/ Norsk Skulpturbiennale (Anatomisk Teater, 2013), Darb
1718 Contemporary Art and Culture Centre (Lust for Life,
2014) og Oslo Kunstforening (Sparebankstiftelsen DNB
NOR stipendutstilling, 2012). Hun har også gjennomført
kunstprosjekter for KORO (Norges forskningsråd, 2014)
og Jørstadmoen militærleir (ferdigstilles 2015). Vinje
har hatt separatutstillinger ved Akershus Kunstsenter
(2011), SOFT galleri (2012) og NoPlace (2013) og har
vært engasjert i fagpolitikk og styrer i institusjoner som
Oslo Kunstforening, Fotogalleriet og Forbundet Frie
Fotografer.

Erik Dæhlin (f. 1976) bor og
arbeider i Oslo. Dæhlin er
spesielt opptatt av instruKU N ST N E R
mental- og musikkteaterErik Dæhlin
sjangrene, der utøverens
performativitet utspilles i og
A RK I V
Norsk folkeforbi det musikalske materimusikksamling,
alet og i sammenheng med
Nasjonalbiblioteket
den fremføringsformen
som benyttes. Dæhlin har
de siste årene laget sceniske produksjoner og konserter samt ulike former for konsertinstallasjoner som
Our Picture is Continuous Fractions, Bildebeskrivelse,
On Return to Scale, Desiring Machines, Absence is the
Only Real og Forvandlinger (et pågående prosjekt med
poeten Gunnar Wærness).
P R O S J EKT

Avstandsriss

Dæhlin er utdannet komponist og scenekunstner fra
Musikkonservatoriet i Tromsø, Kunstakademiet i Oslo
og studier i komposisjon ved Norges musikkhøgskole.
Siden 1997 har han komponert både solo- og kammer
musikk, samt elektroakustisk musikk for blant annet
Karin Hellqvist, Håkon Stene, Kringkastingsorkesteret,
MiNensemblet, Oslo Camerata, Ensemble neoN, Liv
Glaser, NING, Pinquins, BIT20 og Oslo Sinfonietta.
Musikken hans har vært framført ved World Music Days i
Hong Kong, ved Nordiske Musikkdager og ved en rekke
andre europeiske scener.

BIOGRAFIER

Hanne Frey Husø (f.1974)
bor og arbeider på
De øverste etasjer
Nesodden. Hun jobber med
KU N ST N E R E
håndlaget papir, animasjon
Hanne Frey Husø
og marionetter, og har
A RK I V
arbeidet med arkivtemaRiksarkivet
tikk, skriveteknologier og
lagringsmedier i mer enn ti
år. Husø presenterer arbeidene sine i ulike kunstneriske medier som utstillinger,
foredrag, artikler og forestillinger.
P R O S J EKT

Hanne Frey Husø har hovedfag fra Institutt for tekstil,
Kunsthøgskolen i Oslo (2006). I tillegg har hun studert
informatikk og litteraturvitenskap med hovedvekt på
litteratur, teknologi og bokhistorie ved Universitetet i
Oslo. Hun har også studert animasjon og marionetter.
Hun har hatt separatutstillinger på SOFT Galleri (2010),
Hå gamle prestegard (2011) og RAM Galleri (2014) og
har vært festivalutstiller på Bjørnsonfestivalen i Molde
(2012).

P R O S J EKT

Korsmos ugressarkiv
KU N ST N E R E

Kristin Tårnesvik
A RK I V

Emil Korsmos
ugrasarkiv

Kristin Tårnesvik (f. 1964)
bor og arbeider i Bergen.
Arbeidene hennes kretser
ofte rundt sosiale og
historiske spørsmål og
har gjennom mange år
utforsket forholdet mellom
kunst, ideologi og aktivisme.

Hun er utdannet ved Kunsthøgskolen i Bergen (2004)
og har vært med på gruppeutstillinger på Tromsø
Kunstforening (2014), Stenersenmuseet (2014), Oulu
Art museum, Finland (2014), Rovaniemi Art museum,
Finland (2014) og Small Projects, Tromsø (2013). Hun
har også deltatt med performance ved Performance
Art Bergen (PAB), Rad #5, Bergen, og performance og
boklansering til Performa 13 (alle 2013). Tårnesvik har
hatt separatutstilling ved Entree, Bergen; Fotogalleriet,
Oslo; Rom for kunst, Oslo og Samisk kunstnersenter,
Karasjok. Hun har også hatt flere utsmykningsoppdrag
og har blitt kjøpt inn til flere offentlige samlinger.
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Lene Ask (f. 1974) bor og
arbeider i Oslo. Hun har de
siste ti årene arbeidet med
KU N ST N E R E
tegneserier og billedbøker.
Lene Ask
Ask er utdannet fotograf
A RK I V
fra Kunsthøgskolen i
Misjonsarkivet
Bergen (1993–1999) og
har de siste årene hatt
separatutstillinger ved
blant annet Sandnes kunstforening (2014), Akershus
Kunstsenter (2013), Østfold kunstforening (2012) og
Fotogalleriet (2004). Hun har også deltatt i en rekke
kollektivutstillinger, deriblant Høstutstillingen (2002),
Vårutstillingen (2003), Domestic Affairs (Momentum,
2006) og Østlandsutstillingen (2011). Hun er to ganger
prisvinner av Kultur- og kirkedepartementets pris for
barne- og ungdomslitteratur (2013, 2006) og er vinner
av Årets vakreste bøker, Grafill (2006). I 2007 fikk hun
Sproingprisen som beste tegneseriedebutant med boka
Hitler, Jesus og farfar (2006).
P R O S J EKT

Kjære Rikard
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Korsmos ugressarkiv
KU N ST N E R E

Espen Sommer Eide

Espen Sommer Eide
(f. 1972) er bosatt i Bergen.
Han jobber i krysningsfeltet
mellom filosofi, musikk, billedkunst og scenekunst.

A RK I V

Emil Korsmos
ugrasarkiv

Eide har drevet utstrakt
turnévirksomhet og plate
produksjon i inn- og utland
med musikkprosjektene Alog og Phonophani. Han har
også presentert installasjoner og performancer i flere
sammenhenger, bl.a. ved Bergen Kunsthall / No. 5; Henie
Onstad Kunstsenter; Stedelijk Amsterdam, Nederland;
Frans Hals Museum, Nederland; Manifesta 7, Italia. Som
del av Verdensteatret har han hatt ansvar for lyd og
instrumenter for verk som har blitt vist på Shanghaibiennalen, Exit Festival I Paris, Empac i New York og
andre steder. Han har vært involvert i en rekke prosjekter
i nordområdene. Det har resultert i blant annet utsmykninger for det nye teknologibygget ved Universitetet i
Tromsø og for Østsamisk museum i Neiden.
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Lyder som Nordland
KU N ST N E R

Siri Austeen
A RK I V

Siri Austeen (f. 1961) bor
og arbeider i Oslo. Austeen
er interessert i lyd og
auditiv persepsjon knyttet
til forståelse av samfunn og
subjekt.

Arkiv i Nordland

Austeen er utdannet
ved Kunstakademiet i
Trondheim (1981–85). Arbeidene hennes er vist på
Statens Høstutstilling (In Public Time, 2014); Tøyen
T-bane (Quick Response – Slow Response, 2014);
KinoKino, Sandnes Kunstforening (Se og Hør, 2010);
Ultimafestivalen (Manual for Construction of a Sound
as a Device to Elaborate Social Connection / Hum of the
Tram, 2009); Henie Onstad Kunstsenter (Absorpsjon
og Resonans, 2008) og Art Cologne (Land, 2007). Hun
har også gjennomført kunstprosjekter for blant annet
KORO (Falstadsenteret Ekne, Ears of the Field, 2009) og
Nasjonale Festningsverker (Sivilt Rosignal for Fredrikstad
festning, 2009). Austeen har en rekke live performancer
og lydpublikasjoner bak seg og er for tiden plateaktuell
med gruppa Tsarsten & the Freudian Slippers (Caravan
Serrai, 2015).
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Elin Øyen Vister (f. 1976)
har en master i lydkunst fra
Lyder som Nordland
Kunsthøgskolen i Bergen,
KU N ST N E R
og har omfattende erfaring
Elin Øyen Vister
som lydkunstner og komponist. Hun har blant annet
A RK I V
Arkiv i Nordland
komponert lydlandskapene
til den internasjonalt prisbelønte filmen The Act of
Killing (2012) og står bak AIR Røst, et senter for kunst og
økologiske undersøkelser, der lydprosjektet Soundcape
Røst er utviklet. Hun er også kjent som DJ Sunshine med
eget musikkprogram på NRK P3.
P R O S J EKT

KU LTU R R ÅD ET
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Kulturrådet
Mølleparken 2
Postboks 8052 Dep
N-0031 Oslo
Tlf: +47 21 04 58 00
post@kulturradet.no
www.kulturradet.no

