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Årets konferanse retter fokus mot ulike problemstillinger og utfordringer knyttet til arbeidet 
med privatarkiver, som bevaring og formidling av næringslivsarkiver, verdien av å ta vare på 

organisasjons- og foreningsarkiver og utfordringen med elektroniske arkiver i 
organisasjonene. Også formidling og forskning vil være tema på konferansen. 

 
 
 

 
 

PRAKTISK INFO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sted:  
Konferansen vil bli holdt i Kalfaret brygghus sine lokaler, i Kalfarveien 76, Bergen. 

Pris for konferansen: 
Medlemmer: kr 2700 / ikke-medlemmer: kr 3200 

Påmelding:  
Send e-post til postmottak@llp.no innen 5. oktober. Påmeldingen er bindende. 

Overnatting:          
Hotellrom må bestilles av den enkelte og er ikke inkludert i prisen for konferansen. LLP har 
avtale med Hotel Grand Terminus, som ligger nær Kalfaret brygghus. Rom kan bestilles der, 
tlf 55 21 25 00, ved å oppgi ref. nr. 1554950, med frist 18. oktober. Pris for enkeltrom kr 850 
/ dobbeltrom kr 1050. 
 

 

 

 
Foto fra arkivet etter Sandefjord Skofabrikk A/S, 

Vestfoldarkivet
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PROGRAM 

Onsdag 16. november 
 

11.30  Lunsj og registrering 
 

12.30  Velkommen. Ann Tove Manshaus, LLP og Vestfoldarkivet 
 
 

SESJON 1: Bevaring og formidling av næringslivsarkiver 
 

Første del av programmet handler om samarbeid mellom næringsliv, museum og arkiv i 
arbeidet med å bevare og formidle næringslivsarkiver. Statsarkivet i Stavanger har et 
nasjonalt ansvar for å bevare arkiver etter norsk petroleumsvirksomhet. Målrettet arbeid 
over mange år, har ført til avleveringer fra flere store oljeselskap. Samarbeidet mellom 
Statsarkivet og Norsk Oljemuseum har resultert i formidlingsprosjekter. Bergen byarkiv 
bidrar med tre innlegg fra institusjonens mange arbeidsområder. Som en avslutning på det 
faglige programmet, blir det omvisning i Bergen byarkiv for de som ønsker det. 
 
 
12.40  Hvordan dokumentere petroleumsindustrien?  

Samarbeid arkiv, museum og næringsliv 
• Torkel Thime, Statsarkivet i Stavanger  
• Gunleiv Hadland, Norsk Oljemuseum  
• Per Skarung, arkivleder i Esso Norge 
 
Kaffe 

 
14.45  Arkivproblematikk under New Public Management 

• Terje Haram, Bergen byarkiv 
 
15.15   Redningsaksjonen av minnematerialet etter 22. juli 
             •     Arne Skivenes, Bergen byarkiv  
 
              Pause 
 
16.00  ”Mot i brystet, vett i pannen”. En beretning om gutteklubben Ørn 

• Torgeir Aase, Bergen byarkiv 
 

16.30  Omvisning i Bergen byarkiv 
 
19.00    Aperitif 
 
19.30    Festmiddag på Kalfaret brygghus 
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             (vegetarianere/allergikere bes melde fra) 
 
 
 
 

 
Torsdag 17. november 

 
SESJON 2: Organisasjons- og foreningsarkiver 

 
Første del av dagen omhandler organisasjonsarkiver som kilde og dokumentasjon. Det er 
svært viktig å sikre dokumentasjon etter frivillige organisasjoner som har hatt betydning for 
utviklingen av det norske demokratiet og den norske velferdsstaten. En utfordring for både 
organisasjonene og bevaringsinstitusjonene, er det elektronisk skapte materialet. Mange 
organisasjoner mangler retningslinjer og prosedyrer for sikring og lagring av elektronisk 
dokumentasjon, og arkivinstitusjonene har få løsninger å tilby med tanke på avlevering og 
bevaring.  
 
08.45   Kaffe og frukt 
 
09.00 Organisasjonsarkiver som kilde og dokumentasjon 

• Bjørn Bering, Norsk Kulturråd 
 
09.40 Foreningsarkiver i Misjonsarkivet; ordning og anvendelse 

• Gustav Steensland, Misjonsarkivet 
 
10.10 Pause  
 
10.25 Bevaring av elektroniske arkiver - en utfordring for idrettslagene 

• Hordaland idrettskrets 
 

10.45 Referater og medlemslister på minnepenn!  
Utfordringer rundt bevaring av elektroniske arkiver hos organisasjoner 
• Nina Klæboe, Bergen byarkiv 

 
11.15 Lunsj 
 
12.00  Arbarks arbeid med elektroniske arkiv og klausulering 

• Trine S. Jansen, Arbark 
 

Utøya – en historisk gjennomgang 
• Trine S. Jansen, Arbark 
 

 Kort pause 
 
 
 

 
Foto fra Horten diskusjonsforenings 
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SESJON 3: Forskning og formidling 
 
Siste sesjon vil blant annet presentere gode eksempler på resultater når det prioriteres å 
bruke ressurser på forskning og formidling ved arkivinstitusjonene. Resultatene bekrefter 
hvor viktig det er å la slik aktivitet være bærende elementer i norsk arkivvirksomhet. 
Forsknings- og formidlingsarbeid styrker og utvikler institusjoner og institusjonelt samarbeid 
og fører til økt kompetanse både internt og hos publikum. Karianne Schmidt Vindenes 
avslutter konferansen med et blikk ut i verden.   
 
 
13.00 Samarbeid om formidling 

• Maria Press, Statsarkivet i Trondheim 
 

13.30 Majoritets- og minoritetsperspektiv i arkivbevaring 
Hva dokumenterer offentlige arkiv og privatarkiver om innvandrerorganisasjoner? 
• Ellen Røsjø, Oslo byarkiv 
 

14.00 Kaffe 
 
14.15 Den store verden er kanskje nærmere enn du tror 

Arkivportalen, Europeana og Arkivarer uten grenser  
• Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet 

 
14.45 Avslutning 

• Karin Gjelsten, LLP og Bergen byarkiv 
 
 
 
 
 
 

 
Lov for Vestfold Socialdemokratiske Arbeiderparti, Vestfoldarkivet. 


