
Nyhetsbrev fra Norsk olje- og gassarkiv desember 2014 

Riksarkivaren besluttet i desember 2013 å etablere pilotprosjektet Norsk olje- gassarkiv. 

Norsk olje- og gassarkiv har gjennomført sitt første år. Vår visjon er å sikre de mest sentrale 
arkivene etter landets viktigste bransje for framtiden, både med tanke på forskning, 
kulturformidling og operativ bruk. At denne type arkiv bevares og tilgjengeliggjøres er av stor 
betydning for bransjen, og avgjørende for storsamfunnets mulighet for å studere den 
innvirkning næringen har hatt og har på samfunnsutviklingen. 

Lanseringen av Norsk olje- og gassarkiv, med kulturminister Thorhild Widvey og 
administrerende direktør i Norsk olje og gass, Gro Brækken i spissen, var en stor inspirasjon 
for det videre arbeidet. 

I 2014 har Norsk olje- og gassarkiv, med sine fire ansatte, gjennomført følgende aktiviteter: 

Deponering og avlevering av arkiver fra følgende bedrifter og institusjoner: 
- Statoil ASA 
- ExxonMobil 
- Amoco (BP) - kulturminne Valhall 
- Helsedirektoratets kontinentalsokkelkontor 
- IndustriEnergi Total E&P 
- Eanof (Safe-klubb innenfor det tidligere franske selskapet Elf Norge AS) 
- Statoil Fuel & Retail ASA 
- Offshore Northern Seas (ONS) 
- Norsk Petroleumsforening, Stavanger 
- Kværner Oil&Gas 

Dette kommer i tillegg til de ca. 4 kilometer arkiver som vi har tatt imot fra de store 
oljeselskapene og statlige myndigheter tidligere år. 

Et viktig mål har vært å etablere samarbeid med forsknings- og utdanningsinstitusjoner. 
Dette er påbegynt ved besøk til en rekke ulike institutter ved Handelshøyskolen BI, 
Universitetet i Oslo og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU). Vi legger, 
sammen med forskningsmiljøene, til rette for forskning og annen bruk av innsamlet 
arkivmateriale. Mottakelsen har vært overveldende og forventningene framover er store. 

Vi har fra begynnelsen for seks år siden hatt ledervervet i European Oil and Gas Archives 
Network (EOGAN). Vårt årlige møte, i 2014 i Rotterdam, var en stor suksess med deltakere 
fra de store oljeselskapene, forskere ved ulike universiteter, arkiv og museer i Europa. 
Hovedtema var "Building Energy Histories". 

Norsk olje- og gassarkiv har bistått et stort antall brukere: studenter, forskere, journalister 
og bedrifter i å få tilgang til relevant arkivmateriale. Viktige arkiver (ca. 50.0000 sider) er 
digitalisert og tilgjengeliggjort på våre nettsider/digitalarkivet: www.oljearkivet.no (søk i 
arkivene): Statens oljekontor 1966-1973, Statoils styrereferater 1972-1973, styrereferater 
fra Mobil Exploration Norway 1978-1985, styre- og generalforsamlingsreferater fra 
Vestlandske (1890-1953) og Østlandske petroleumskompani (1892-1963), 
sjefskorrespondanse fra Norske Shell 1917-1929, generalforsamlings- og styrereferater fra 
Norsk Brændselsolje 1920-1973. 

http://www.oljearkivet.no/


 
 
Planer 2015: 
Utarbeide bevaringsplan for olje- og gassarkiver 
Besøks- og informasjonsrunde til Universitetet i Bergen, Norges Handelshøyskole (NHH) og 
Universitetet i Tromsø. 
Ta imot ca. 500 hyllemeter arkivmateriale fra virksomheter knyttet til olje- og gassektoren 
Etablere prosjektet "Petroleumspionerene" (sikre personarkiver fra veteraner innenfor norsk 
olje- og gassvirksomhet) 
Kulturminne Valhall i samarbeid med Norsk oljemuseum og Nasjonalbiblioteket 
EOGAN 28-30. mai 2015 i København 
Kontaktkonferanse november 2015: "Forskning og undervisning møter olje og gass" 
 
Dersom du kjenner flere som vil ha glede av nyhetsbrev fra Norsk olje- og gassarkiv, eller du 
ikke ønsker å motta fremtidig post, eller har innspill til eller synspunkter på aktivitetene, 
send oss en melding til: toth@arkivverket.no 

 

Vi ønsker dere en riktig god jul og godt nytt år. 
 
Med vennlig hilsen 
Norsk olje- og gassarkiv 

mailto:toth@arkivverket.no

