Statlig arkiv lagrer filer i bunkeren

Schwyz-statsarkivet bruker et tidligere underjordisk ammunisjonslager, noe som er unikt i Sveits.

Valentin Kessler, sjef for kulturkontoret, i grotte 3.5 med det 50 meter lange arkivvalsesystemet (til venstre). Arkivansvarlig Ralph Ruch ved de statiske hyllesystemene, der
kunstverk og gjenstander fra antikksamlingen er lagret (øverst til høyre). Den fuktige inngangen til tunnel nr. 3 i Schrutenloch. 		
Bilder: Franz Steinegger
Oppbevare filer, malerier og gamle
gjenstander i en bunker med vann som
drypper fra en vertikal fjellvegg, ved den
skyggefulle inngangen? «Vi var skeptiske
i begynnelsen», sa statsarkivar Valentin
Kessler i går da han inspiserte hulene
i Hinteriberg.
Bunkeren i Schrutenloch viste seg
å være det ideelle arkivrommet etter
nærmere ettersyn. De totalt seks
grottene gir god plass, og rommene som er
inngjerdet i tunnelene har en konstant lufttemperatur på 10 grader og en luftfuktighet
på 50 prosent. Ventilasjonssystemet som
er regulert av utvendige og innvendige
sensorer og mobile avfuktere, sørger for
et konstant romklima. Klimaverdiene kan
overvåkes via Internett, uavhengig av tid
og sted.
3,8 kilometer med plass til filer og
objekter
I 2020/2021 ble to grotter utarbeidet
i underjordisk passasje nr. 3 under ledelse
av det kantonale byggekontoret. De er
brann-, innbrudds-, støt- og jordskjelvsikre.

I grotte 3.5 er det installert et mer
enn 50 meter langt mobilhyllesystem
på 340 kvadratmeter, som tilbyr statsarkivet nye lagringsreserver på 2500 lineære
meter for filer. Grotte 3.6 fungerer som et
kulturvernområde med statiske hyller
med lagringsreserver for 1300 lineære
meter. I begge grottene som er av
samme størrelse, er det montert nettingpaneler på veggene, der malerier fra
kantons kunstsamling kan henges og

oppbevares. «Dette gir oss forventede
lagringsreserver i 15 år», forklarte Ralph
Ruch, arkivleder ved statsarkivet. Han er
ansvarlig for å fylle de nye lokalene. De fire
andre grottene i tunnel 1 og 2, som er i rå
tilstand, fungerer som langsiktige reserver.

En arv fra den kalde krigen
Ammunisjonslager
I Schrutenloch på veien fra Schlattli
til Aufiberg bygde den sveitsiske hæren
tre hovedtunneler i 1956, hver med to
grotter og et teknisk rom. Militæret lagret
ammunisjon der. De bombesikre bunkerne
var en del av den militære konstruksjonen
og en arv fra den kalde krigen. I etterkant av
hærreformen 95 ble de tatt «ut av tjeneste».
I 2002 flyttet statsarkivet til de nye
lokalene på Kollegi Schwyz. Men det
ble fort for lite plass igjen til den enorme
mengden filer og gjenstander. Det ble
opprinnelig planlagt å utvide anlegget

på Kollegi, med et kostnadsestimat
på 4,5 millioner franc. På grunn av
kostnadsmessige årsaker, ble ikke dette
prosjektet gjennomført.
I 2014 gjorde den daværende
bygningsdirektøren, Othmar Reichmuth,
regjeringskollegaene
oppmerksomme
på bunkeren i Hinteriberg. I 2017 kjøpte
kantonen hele systemet med de tre doble
tunnelene fra Armasuisse, Federal Office
for Defense Procurement, for 760 000 franc.

Gapestokk og sverd forsvinner inn
i bunkeren
Det første trinnet er at statsarkivet flytter
omfattende arkivsamlinger til grotte 3.5
– samlinger som er digitalisert eller på
mikrofilm, som aviser, saksmapper som
de fra statsadvokatkontoret eller store
private samlinger. Det andre trinnet er
å flytte rundt 450 gjenstander fra den
kantonale kunstsamlingen og en stor del
av de 3300 gjenstandene i antikvitetssamlingen til grotte 3.6: malerier, våpen,
flagg eller bøddelsverd, middelalderens
gapestokk eller hverdagslige gjenstander.
Flyttingen varer til midten av juni. De
eksterne depotene ble nødvendige fordi de
tidligere depotene i statsarkivet, i kjelleren
til Federal Letter Museum og i kantonbiblioteket, ble overfylte. Alternativet til
å utvide Kollegi (se ramme) betalte seg:
i stedet for 4,5 millioner CHF kostet
utvidelsen av det eksterne depotet
i Schrutenloch kantonen (med føderal
støtte) 540 000 CHF.

