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Arkiver fra redskapsindustrien fra Jæren fram i lyset  - Prosjektrapport 

 

Ingress 

Jærmuseet har helt siden starten hatt privatarkiver i sine samlinger. Arkivene kommer fra 

Jæren, men er relevante for hele landet. Våren 2018 tok Jærmuseet steget til å lage samlete 

kataloger over bedriftsarkivene fra de tre største bedriftene innen redskapsindustrien og 

publisere disse i Arkivportalen. 

 

Redegjørelse for formål 

Arkivene fra redskapsindustrien på Jæren er en viktig kilde for regional historieforskning. 

Men siden landbruksmaskiner har blitt solgt i hele landet og til utlandet har forespørsler til 

disse arkivene også kommet fra andre steder. Det mekaniserte landbruket er et prioritert 

samlingsfelt for museet, og arkivene fra redskapsindustrien er viktige for å kunne 

dokumentere dette. 

Arkivene fra bedriftene Kvernelands Fabrikk AS, Underhaugs Fabrikk AS og Kyllingstad 

Plogfabrikk AS kom til museet i flere omganger og fra forskjellige givere. Materialet var før 

prosjektstart bare delvis listeført og dermed vanskelig tilgjengelig for både museumsansatte 

og andre interesserte. Det ønsket vi å gjøre noe med. 

 

Oppsummering av resultater 

I løpet av våren 2018 har en prosjektansatt under veiledning av museets arkivar identifisert 

alt arkivmateriale fra de tre bedriftene i Jærmuseet sine samlinger. Arkivene har blitt ordnet, 

katalogisert og pakket. Jærmuseet har dermed fått full oversikt over arkivene til de tre 

bedriftene.  
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Arkivene har et samlet omfang på 93,60 hyllemeter og har fått sin endelige plass i 

Jærmuseet sitt nye arkivmagasin på Vitenfabrikken på Sandnes. 

Jærmuseet brukte anledningen  til å innføre ASTA i sin virksomhet. Alle arkivene er nå 

registrert i dette programmet og publiseringen i arkivportalen.no er rett rundt hjørnet. 

Dermed tar Jærmuseet steget til en felles norsk arkivoffentlighet. 

Jærmuseet sitt ønske om å digitalisere deler av materialet og publisere dette kunne ikke 

realiseres fordi vi ikke fikk tildelt det beløpet vi søkte om. Digitaliseringen vi skje i etterkant i 

takt med eventuelle etterspørsler etter arkivene. 

 


