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Prosjektoppsummering:
Aust-Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN oppbevarer omlag 1500 privatarkiv. Kun 20
prosent av alle privatarkivene har vært publisert på arkivportalen. Prosjektet har hatt som
målsetning å standardisere og metadataberike institusjonens Astabase for så gjøre
arkivinformasjonen tilgjengelig ved å massepublisere privatarkivsamlingen på arkivportalen.
Mål og gjennomføring:
Prosjektets målsetninger kan deles inn i resultatmål og effektmål.
Resultatmål: Resultatmålene har vært todelt. Planen har vært å først legge inn
arkivbeskrivelse i henhold til en standard basert på Arkivverkets StandArk-prosjekt, for så å
massepublisere arkivene på arkivportalen.
Effektmål: KUBENs samfunnsoppdrag innebærer å arbeide for at arkiver med historisk og
administrativ verdi blir gjort tilgjengelig for allmennhetens bruk, forsking og for kulturelle og
administrative forhold. Prosjektet har derfor skissert følgende effektmål:
Gjøre arkivene synlige på nett, slik at publikum og egne ansatte får bedre oversikt over
arkivkildene og på lengre sikt øke bruken av arkivkildene.
Prosjektperiode og organisering: Prosjektet ble gjennomført i perioden september 2016 til
februar 2017. Prosjektet ble organisert med en prosjektgruppe bestående av fem personer, der
en fungerte som prosjektleder. Det ble holdt jevnlige statusmøter og prosjekteier (leder for
arkivavdelingen) ble orientert om fremdriften underveis i prosjektperioden.
Prosjektgjennomføring: Prosjektet gikk som planlagt, men sluttidspunktet ble forskjøvet med
i underkant av to måneder i forhold til første prosjektutkast. Dette var i hovedsak knyttet til at
prosjektet kom litt senere i gang enn først planlagt. Utover det var det få utfordringer i løpet
av prosjektperioden. Prosjektet ble offisielt avsluttet 10. februar. Da var alle privatarkivene
ved KUBEN, men noe ytterst få unntak, publisert på arkivportalen. Arkivene var beskrevet i
henhold til StandArk prosjektet. I de tilfeller hvor det fantes en fysisk katalog har katalogen
blitt skannet og OCR-lest og publisert med arkivene. Alle arkiver ble restriksjonsvurdert før
publisering.
Resultater fra prosjektet
Prosjektet har gitt resultater både ekstern og internt. Privatarkivsamlingen ved Aust-Agder
museum og arkiv, avd. KUBEN har aldri vært mer synlig for publikum som nå.
Samtidig har vi i løpet av prosjektperioden også fått bedre oversikt over hva vi faktisk har i
magasinene.

