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SAFE sikrer og tilgjengeliggjør sine arkiver 
Forbundsstyret i SAFE har besluttet å inngå et samarbeid med Norsk olje- og gassarkiv. Dermed blir dette viktige 
fagforeningsarkivet sikret for ettertiden slik at også denne delen av norsk olje- og gasshistorie blir bevart. Arkivet 
omfatter ca. 150 hyllemeter, samt digitalt materiale og går tilbake til midten av 1970-tallet. En arkivkatalog over 
materialet blir tilgjengelig på www.oljearkivet.no i løpet av året. 
SAFE, Sammenslutningen av Fagorganiserte i Energisektoren, samarbeidsorgan og senere fagorganisasjon stiftet 
1977 som Operatørfagforeningenes Samarbeidsutvalg. Den kan spore sine røtter til 1973, da Ekofiskkomitéen ble 
etablert. Organisasjonen byttet navn til Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) i 1982 og fikk sitt nåværende 
navn i 2005. SAFE har vært tilsluttet Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund fra 1997. Organisasjonen har sekretariat i 
Stavanger og har ca. 10 500 medlemmer (2014). 
 
Norske historiedager ble avviklet den 19-21 juni 2015 i Stavanger. Årets tema var "Energi, makt og mennesker". 
Norsk olje og gassarkiv deltok med egen stand. 
 
Den internasjonale arkivorganisasjonen ICA, Section of Business Archives (SBA) holdt sin fjerde årskonferansee i 
Milano 15-16. juni i år, under emnet "Creating the best business archive". Norsk olje- og gassarkiv og "Capturing the 
Energy" (Storbritannia) presenterte arbeidet for å dokumentere oljevirksomheten i Nordsjøen for ca. 160 deltakere 
fra næringslivsarkiv i alle verdensdeler. 
 
ONS 2016 
Norsk olje- og gassarkiv planlegger en egen sesjon knyttet til utstillingen Offshore Northern Seas kommende år. 
 
NECST (New Energy Culture: Sustainability and Territories) er et formidlingsprosjekt initierte av Fondazione Eni 
Enrico Mattei (FEEM) i samarbeid med ENI, Civicamente (begge Italia), Universitetet i Zagreb, Norsk olje- og 
gassarkiv, med flere. Sammen skal vi lage en digital læringsplattform om energibruk og energihistorie. 
Samarbeidsavtale ble inngått i juni. 
 
European Oil and Gas Archives Network (EOGAN) hadde sin sjette årskonferanse i København den 28.-29. mai i år. 
A.P. Møller Mærsk var vertskap for konferansen, der ca. 50 personer deltok fra 12 ulike land. Nettverket er et 
møtested for arkivskapere innenfor olje- og gassektoren, arkivinstitusjoner og museer samt forskere som arbeider 
med tema innenfor bransjen. Vi har for tiden ledervervet i nettverket. 
 
ENI Norge er 50 år i år, etablert i Oslo under navnet Norsk Agip. Vi hadde gleden av å delta med en historisk 
gjennomgang på 50-årsmarkeringen i ENI Norge sine lokaler. Vårt kåseri var i all hovedsak basert på ENI's eget 
arkivmateriale. 
 
Universitetsbesøk 
I april besøkte Norsk olje- og gassarkiv ulike institutter ved Universitetet i Tromsø. Dermed er vår besøksrunde til 
norske universitet avsluttet for denne gang. Hensikten har vært å knytte kontakter med forskere og studenter for å 
øke bruken av arkivene og samtidig sikre at de arkivutvalg som blir gjort i størst mulig grad møter forskningens 
behov. 
 
Avleveringer siste kvartal, totalt ca. 110 hyllemeter, fra BP Norge AS, Total Norge AS, ABC-klubben (BP), Statoil Fuel 
& Retail, Norsk Petroleumsforening, Statoil. 
 
 
Vi ønsker dere alle en riktig god sommer! 
Hilsen oss i Norsk olje- og gassarkiv 
 
 
Rettelse: Vi kom i forrige nyhetsbrev i skade for å benevne NUI i Bergen feilaktig. Navnet skal selvsagt være Norsk 
Undervannsintervensjon AS. 
 
Illustrasjon: Det første norske sokkelkartet, utarbeidet for 50 år siden i 1965 av Industridepartementet i forbindelse med første 
konsesjonsrunde for petroleumsleting på norsk sokkel. (Oljedirektoratet/Industridepartementet) 


