
Nyhetsbrev fra Norsk olje- og gassarkiv, 9. april 2015 

Referansegruppen etablert. Vi er svært glad for å ha fått på plass en meget kompetent og interessert 

referansegruppe for Norsk olje- og gassarkiv. Gruppens oppgave er å gi råd og synspunkter på våre 

aktiviteter og prioriteringer og bistå i gjennomføringen av disse. Gruppen består av personer fra olje- 

og gasselskapene, fagforeningene, bransje- og interesseorganisasjoner, petroleumsmyndighetene, 

forskningsinstitusjonene og kulturvernsektoren. Disse er med: 

- Arve Johnsen, advokat 

- Anette Homlong Storeide, 1.amanuensis, Institutt for språk og litteratur, NTNU 

- Bjørn Vidar Lerøen, spesialrådgiver, Norsk olje og gass 

- Gro Mjellem, daglig leder, Norsk petroleumsforening 

- Finn E. Krogh, direktør, Norsk oljemuseum 

- Inger Lise Strømme, direktør for dataforvaltning og organisasjon, Oljedirektoratet 

- Hilde-Marit Rysst, leder, SAFE 

- Leif Johan Sevland, adm.dir., ONS 

- Lene Walle, regiondirektør, Riksarkivet 

- Stig S. Kvendseth, direktør kommunikasjon og myndighetskontakt, ConocoPhillips 

- Torkel Thime, prosjektleder, Arkivverket/Norsk olje- og gassarkiv. 

- Øyvind Ihlen, professor, Institutt for medier og kommunikasjon, UiO 

Deponering og avlevering av nye 220 hyllemeter arkiver fra: 

- Statoil Fuel & Retail 

- BP Norge (Kulturminne Valhall) 

- ExxonMobil 

- Norsk Petroleumsforening i Oslo (klargjort materiale) 

Kartlegging. Vi vil neste kvartal kartlegge digitalt og analogt arkivmateriale hos Hess Norge, 

arbeidstakerorganisasjonen SAFE og ved Sodexo Remote Sites. 

Bedriftsbesøk. Møte for å drøfte samarbeidsmuligheter med: 

Sodexo Remote Sites, Hess Norge, Compass Group, Norsk Undervannsintervensjon (NUI), Flow 

control Norway, Maritim miljø-beredskap, VTT Maritime, Advokatfirmaet Harris, Coast Center Base, 

Sotra Contracting 

Universitetet i Bergen, møte om forskningstilretteleggende arbeid med følgende institutter: 

Arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap. Lingvistiske, litterære og estetiske studier. Global 

helse og samfunnsmedisin. HEMIL-senteret. Samfunnspsykologi. Geografi. Sosialantropologi. 

Hensikten er å etablere et kontaktnett der forskningsmiljøene kan melde inn behov, og vi kan legge 

kildemateriale til rette for studier og forskning. 

Formidling. New Energy Culture: Sustainability and Territories (NECST) Erasmus2-prosjekt rettet mot 

skoleverket om energiformer og energibruk, i samarbeid med kollegainstitusjoner i Italia, Kroatia og 

Nederland. 

Artikkel om Norsk olje- og gassarkiv i Norsk oljemuseums årbok. 

Synspunkter og innspill på våre aktiviteter mottas med takk og kan sendes til toth@arkivverket.no 

 

mailto:toth@arkivverket.no


 

Den 28-29 mai 2015 arrangerer European Oil and Gas Archives Network (EOGAN) sin sjette 

årskonferanse, denne gangen i København. A.P. Møller - Maersk er vertskap for konferansen. Dette 

er et møtested for bedrifter, organisasjoner, forskere, arkivinstitusjoner og museer med interesse for 

petroleumsvirksomheten. Egen invitasjon sendes ut en av de nærmeste dagene. Se også 

www.eogan.org. 

 

 

 

 

 

Bakgrunnsbildet er fra arkivet etter Vallø oljeraffineri i forbindelse med den britiske bombingen av 

anlegget den 24. april 1945, og viser destillatbygningen i brann. Minst 52 nordmenn og et ukjent 

antall tyske soldater ble drept. Raffineriet ble drevet av Esso Norge fra 1905, og kom ikke i drift igjen 

før i begynnelsen av 1950-tallet. 

 


