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Temaet for årets konferanse er 
AVTRYKK! Vi har alle satt avtrykk 
etter oss i historien. Dokumenter 
som forteller noe om oss og 
utgjør en viktig del av vår felles 
hukommelse. Men hvordan skapes 
dagens avtrykk og hvordan bevares 
de for fremtiden?

Vi står nå ved et veiskille. Digitale 
avtrykk gir mange muligheter, men 
også flere utfordringer. Passer 
vi ikke på kan vi ende opp i en 
digital mørketid og vår historie 
vil gå i glemmeboka. På denne 
konferansen vil du få presentert ulike 

problemstillinger knyttet til fortidens 
avtrykk, samtidens avtrykk og 
fremtidens avtrykk. Vi har satt opp 
noen innlegg og foredrag vi mener 
er viktig og interessant for oss alle, 
så er det mange innlegg som vil gå 
parallelt, og de kan man fritt bevege 
seg på kryss og tvers av. 

Vi håper vi har litt til alle og gleder 
oss til å vise dere byen vår, og 
ikke minst Norges nyeste og mest 
moderne museums- og arkivbygg!

AAMA/KUBEN ØNSKER VELKOMMEN TIL 

KAI-KONFERANSEN AVTRYKK
KUBEN ARENDAL 15.-17.SEPTEMBER 2015

Velkommen til årets KAI-konferanse. Vi håper dere 
er klare for lærerike og inspirerende dager på det 
blide Sørland! Det blir tre dager fylt med godt 
faglig innhold, spennende ettermiddagsaktiviteter 
og god mat og underholdning i hyggelige 
omgivelser!
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PROGRAM MØTEDAG

TIRSDAG 15. SEPTEMBER

11.30 – 12.30  Lunsj på KUBEN
12.30 – 13.30  Møte Arkivplan
13.30 – 14.30  Møte Arkheion
14.30 – 15.30  Møte E-arkiv
14.30 – 16.00  Ledermøte
16.15  Buss til byen  

  SOSIALT PROGRAM (mer info side 6)
17:00 Alternativ 1: Ølsmaking på Nøgne Ø
17:00 Alternativ 2: Båttur rundt vakre Hisøy 

20:00  Middag på Tyholmen Hotel

PRAKTISK INFORMASJON

Konferansen arrangeres på KUBEN, vårt nye, moderne arkiv – og 
museumsbygg. Hotellene hvor dere skal bo ligger i sentrum. Det settes opp 
busser for å skysse folk opp til KUBEN om morgenen, og ned til hotellene igjen 
etter endt dag på KUBEN. 

Når konferansen er slutt, må du selv komme deg til dit du skal reise fra torsdag 
ettermiddag. Har du spørsmål knyttet til offentlig transport eller bestilling av 
taxi, kan du snakke med Bjørg i resepsjonen. 

Ansatte fra KUBEN vil ha egen farge på navneskiltene. Lurer du på noe, er det 
bare å spørre en av oss, så vil vi hjelpe deg så godt vi kan.

Alle presentasjonene vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.kubenarendal.no.

Hotellene
Begge hotellene ligger sentralt til på Tyholmen, bare 100 meter fra hverandre. 
HUSK: Dere betaler selv for overnatting ved avreise.

Transport
Buss til og fra KUBEN går fra Tyholmen hotell. Det samme gjør bussen som 
skal til Nøgne Ø. Båtene går fra Pollen, 50 meter fra hotellene. Byvandringen 
starter også ved et av hotellene. 

Middagene
Middagen på tirsdagskveld skal være på Tyholmen hotell. Onsdag skal det 
være festmiddag i Arendal kulturhus, bare ca. 200 meter fra hotellene.
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KONFERANSEPROGRAM

ONSDAG 16. SEPTEMBER 

08:30  Bussene går fra sentrum opp til KUBEN
09.15 – 09.45  Riksarkivar Inga Bolstad
 «Hva ligger foran oss - Arkivsektoren frem mot 2020»
10.00 – 10.30  Anna Malmø-Lund, Riksarkivet
 «Arkiv i kommunereformen  - utfordringer og muligheter»
10.30 – 11.00  Gaute Christian Molaug, KUBEN
 «Digital arkiv-pushing»
11.00 – 12-00  Lunsj 

 FREMTIDENS AVTRYKK  SAMTIDENS AVTRYKK FORTIDENS AVTRYKK
12.00 – 12.30 Morten Evensen, ASTA Mette Wiik, Sandefjord kommune Snorre Dag Øverbø, KUBEN

 «Status og utviklingsplaner for  «3= 1 – Kommunereformen i praksis   «Arkiver: - frem fra glemselen! 
 ASTA 5 og Arkivportalen» – utfordringer og oppdagelser!» Digitalisering som overlevelsesstrategi»
12.45 – 13.15 Tor Eivind Johansen, KDRS Kåre Gamlemshaug, AKS Johanne Bergkvist /Unn Hovdhaugen, Oslo Byarkiv

 «Innblikk i KDRS digitalt depot  «Hva skjer når kommunene «Det ser lettere ut på tv! 
 – løsning og arbeidsflyt» outsourcer arkivet?» – bak kulissene i Hvem tror du at du er?»
13.30 – 14.00 Steinar Abrahamsen, Gecko Øystein Sæbø, UiA Morten Evensen, ASTA
 «Endelig er vi ikke helt A4 lenger!» «Brukerdeltakelse i sosiale medier:  «ASTA-Mapper – ny modul for håndtering 
  hvilke utfordringer gir dette   av digitale avleveringer i ASTA 5»
  for god dokumentfangst?»

14.15 – 15.00  Omvisninger i utstillingene: Barndom, Avtrykk og UnderVEIs
15.15  Bussene går til byen

 SOSIALT PROGRAM (mer info side 6)
16:30 Alternativ 1: Tur til Merdø
17:00 Alternativ 2: Byvandring

20:00  Middag i Arendal kulturhus 
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TORSDAG 17. SEPTEMBER

09:00  Bussene går fra sentrum opp til KUBEN
09.30 – 10.00  Tarjei Leer-Salvesen, freelance journalist 

 «En kravstor arkivbrukers perspektiv»
10.00 – 10.30  Gro Hendriksen, Riksarkivet

 «Riksarkivarens forskrift om bevaring og kassasjon – hva nå?»
10.30 – 11.00  Maria Larson Østergren, Landsarkivet i Visby, Gotland
 «Arkivet – en plats för möten i tid och rum»
 
 FORMIDLING AV FORTIDEN  BEVARING FOR FREMTIDEN 
11.30 – 12.00  Signe Trolle Gronemann, Københavns Stadsarkiv Ingeborg Stensrud, Trondheim kommune

 «København før og nu  «Bevare eller kaste?  
 – et fotografisk formidlingsprojekt» – Dokumenthåndtering i Trondheim kommune»
12.15 – 12.45  Monika K. Håland og Lise Råna, KUBEN   Lene Solhom Tamburstuen, IKA Rogaland

 «Oselias kokebok  «IKA Rogalands arbeid med 
 – en kulturhistorisk matblogg» ny bevarings/ kassasjonsplan»

13.00 – 13.30  Jan Ledang, AAma 
 «Arkiv i krig og fred»
13.30  Lunsj og hjemreise    
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ØLSMAKING PÅ NØGNE Ø 
Det kompromissløse bryggeri
Dere får bli med på en omvisning og 
smaksrunde i det kompromissløse 
bryggeri, som holder til i en gammel 
kraftstasjon på Rygene i Grimstad 
kommune. I løpet av turen får dere 
smake på 4 ulike ølsorter med enkelt 
tilbehør, og høre om Nøgne Ø og deres 
filosofi rundt det å brygge godt øl. 
Aktiviteten er dessverre utilgjengelig 
for rullestolbrukere eller andre som har 
vanskeligheter med å komme seg opp 
og ned smale trapper. Turen rundt i 
bryggeriet varer ca 1 time. Bussen går 
fra sentrum ved Tyholmen hotell. 

BÅTTUR RUNDT HISØY
Turen starter i Pollen i Arendal og 
går opp idylliske Nidelva. Deretter 
går den rundt Hisøy og ut i den flotte 
skjærgården. På turen passerer man 
blant annet Torungen Fyr, Havøysund 
og Merdø. De som skal på båttur får 
med seg noe lett mat på veien, og det 
er anledning til å kjøpe drikke på båten. 
Denne turen varer ca 1½ time.

BYVANDRING
Vår kollega Kjell Knudsen tar dere med 
på en lite times vandring i historiske 
Arendal. Han tar for seg temaer som 
bybranner, kanaler, Arendalskrakket og 
reguleringen av Tyholmen, for å nevne 
noen. Denne turen er overkommelig for 
de aller fleste. Oppmøte rett utenfor 
hotellene på Tyholmen. 

ØYVANDRING OG  
BESØK PÅ MERDØGAARD
Vi tar båt fra Pollen og ut til den vakre 
øya Merdø. Denne turen tar ca 2 ½
time, hvorav båtturen tar en halvtime 
hver vei. På Merdø deler vi gruppen
og vår kollega Hilde Larsen Austarheim 
tar dere med på en liten øyvandring. 
Temaer er den gamle uthavna, skipsleia 
og sjøfartshistorie, gammel bebyggelse 
og kulturminner, losene, forlis, 
menneskenes livsforhold,
kvinnehistorie, lokalsamfunnet og 
endringene opp til vår tid. Inne på 
museet blir dere tatt med på en 
omvisning av kollega Lise Råna.

SOSIALT PROGRAM 
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Inga Bolstad
ARKIVVERKET

«Hva ligger foran oss? 
Arkivsektoren fram mot 2020»                             
Inga Bolstad ble i 2014 utnevnt til ny 
riksarkivar. Hun har de siste 14 årene 
hatt lederstillinger i Skatteetaten. 
Arkivverket er inne i en omstillingsfase 
og KAI-konferansens åpningsinnlegg 
handler hvordan Bolstad ser for seg 
Arkivverket frem mot 2020.  

Anna Malmø-Lund
RIKSARKIVET 

«Arkiv i kommunereformen 
– utfordringer og muligheter»
Anna Malmø-Lund arbeider 
som seniorrådgiver ved seksjon 
for bevaring og kassasjon på 
Riksarkivet. Hun er prosjektleder 
for Kommunale arkiv i SAMDOK og 
leder en prosjektgruppe som skal 
utarbeide en felles veiledning om 
arkiv i kommunereformen. Hun vil 
snakke om dette prosjektet og om 
hvordan Arkivverket arbeider med 
kommunereformen, samt hva som 
skjer i regi av SAMDOK. 

Gaute Christian Molaug 
KUBEN/ AAMA

«Digital arkiv-pushing»
Gaute Christian Molaug jobber som 
arkivar og arkivformidler ved KUBEN/
AAMA. Han har vært prosjektleder 
for ustillingen Avtrykk, som åpnet i 
sommer. Han vil snakke om hvordan 
man ved å bruke ulike kanaler 
på internett kan øke synligheten, 
interessen og bruken av historiske 
arkiv. 

Tor Eivind Johansen
KDRS 

«Innblikk i KDRS digitalt depot 
– løsning og arbeidsflyt»
Tor Eivind Johansen er daglig leder 
i Kommunearkivinstitusjonenes 
Digitale RessursSenter (KDRS). 
Senteret ble opprettet i 2010 og 
har i dag 10 medlemmer. KDRS 
er en viktig ressurs med tanke på 
effektiv langtidslagring av digitale 
arkiv innenfor kommunal og 
fylkeskommunal sektor. Johansen vil 
gi et innblikk i KDRS sitt arbeid med 
digitalt depot. 

Morten Evensen
STIFTELSEN ASTA

«Status og utviklingsmapper 
for ASTA 5 og Arkivportalen» 
og «ASTA-Mapper – ny modul 
for håndtering av digitale 
avleveringer i ASTA»
Morten Evensen er daglig leder 
av Stiftelsen Asta, som bl.a. 
utvikler programvaren Asta 5 og 
den nasjonale arkivsøketjenesten 
Arkivportalen.no. Evensen skal holde 
to innlegg på konferansen. Det første 
skal omhandle de fremtidige planene 
for Asta og Arkivportalen, mens det 
andre handler om Asta Mapper - en 
metodikk for uttrekk fra elektroniske 
arkiver.

Steinar Abrahamsen
GECKO INFORMASJONSYSTEMER

«Endelig er vi ikke helt A4 
lenger!” 
Steinar Abrahamsen er 
seniorkonsulent i Gecko 
informasjonsystemer. Firmaet 
holder til i Kristiansand og 
deres hovedprodukt er arkiv- og 

KORT OM FOREDRAGSHOLDERNE

saksbehandlingssystemet Ephorte. 
Han vil snakke om fremtidens 
saksbehandlingssystem. Dagens 
systemer krever at filer arkiveres 
i A4 format, men vil dette også 
være tilfelle i fremtiden. Han 
stiller spørsmålet: Er vi kvitt A4 
tankegangen i 2025? 

Mette Wiik
SANDEFJORD KOMMUNE

«3=1 – Kommunereformen i 
praksis»
Mette Wiik er arkivleder i Sandefjord 
kommune. Kommunesektoren står 
foran store utfordringer knyttet til 
håndtering av arkiv i den kommende 
kommunereformen. Allerede nå 
er det bestemt at kommunene 
Stokke, Andebu og Sandefjord blir 
en kommune f.o.m. 1.1.2017. Wiik vil 
snakke om kommunesamarbeidet. 
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Kåre Gamlemshaug 
AGDER KOMMUNALE  STØTTETJENESTER

«Hva skjer når kommunene out-
sourcer arkivet»
Kåre Gamlemshaug er fagleder 
på arkiv i det nyopprettede 
interkommunale selskapet Agder 
kommunale støttetjenester. 
Selskapet ble etablert 1.1.2015 og er 
en samdriftsløsning for Arendal og 
Grimstad kommune på områdene 
lønn, regnskap og dokumentsenter. 
Gamlemshaug vil dele sine erfaringer 
etter ¾ års drift. 

Øystein Sæbø 
UNIVERSITETET I AGDER

«Brukerdeltakelse i sosiale 
medier: Hvilke utfordringer gir 
dette for god dokumentfangst?»
Øystein Sæbø er 
førsteamanuensis ved institutt for 
informasjonssystemer ved UiA. Han 
har forsket på IT i offentlig sektor, 
med fokus på eDialog og hvordan vi 
kan involvere innbyggere i offentlige 
tjenester og i politikkutforming. 
Sæbø vil snakke om utfordringene 

som møter arkivaren ved et stadig 
økende, og aktivt publikum.
                                                                                                               

Snorre Dag Øverbø 
KUBEN/ AAMA

«Arkiver – frem fra 
glemselen! Digitalisering som 
overlevelsesstrategi»       
Snorre Dag Øverbø er leder ved 
arkivavdelingen ved Aust-Agder 
museum og arkiv, KUBEN. Han 
vil gi et tilbakeblikk på 20 år med 
digitalisering i arkivsektoren, og prøve 
å identifisere årsakene til hvorfor så 
lite er oppnådd, og hva vi kan lære av 
det. Øverbø vil lansere ideen om en 
nasjonal digitaliseringsplattform for 
arkivdokumenter.

Johanne Bergkvist 
og Unn Hovdhaugen 

OSLO BYARKIV

«Det ser lettere ut på TV! 
Bak kulissene i Hvem tror du at 
du er?» 
Johanne Bergkvist og Unn 
Hovdhaugen arbeider som 
spesialkonsulenter ved Oslo byarkiv. 

De har begge hatt sentrale roller 
i NRK sin seersuksess Hvem 
tror du at du er? Serien er et flott 
visningsvindu for arkivinstitusjonene 
som er med, men deltakelse i serien 
er ressurskrevende. Bergkvist og 
Hovdhaugen vil dele sine erfaringer 
fra programserien. 

Tarjei Leer-Salvesen 
FRILANS GRAVEJOURNALIST

«En kravstor arkivbrukers 
perspektiv»
Tarjei Leer-Salvesen er en prisbelønt 
frilansjournalist med erfaring fra 
Fædrelandsvennen, NRK Brennpunkt, 
Dagbladet og Klassekampen. Da 
Kristiansand kommune fjernet sine 
søkbare postlister fra nettet i 2013, 
etablerte han Sørlandsportalen, en 
portal og søkemotor som skulle 
tilby søk i offentlige journaler 
fra kommunene på Agder og 
andre offentlige virksomheter. 
Sørlandsportalen er nå erstattet 
med innsyn.no og er en nasjonal 
portal. Han har de siste årene jobbet 
målrettet for å gjøre offentlige arkiver 

mer tilgjengelig og vil dele sine 
erfaringer fra dette arbeidet.

Gro Hendriksen 
RIKSARKIVET

«Riksarkivarens forskrift om 
bevaring og kassasjon 
– hva nå?»  
Gro Hendriksen jobber i seksjon 
for bevaring og kassasjon ved 
Riksarkivet og har vært prosjektleder 
for en BK-veileder for kommunale og 
fylkeskommunale arkiv. Veilederen 
som kom i april i år går nærmere 
inn på kassasjon i praksis, hvordan 
kassere i eksisterende arkiver og 
hvordan legge til rette for kassasjon 
i fremtidig arkivdanning. Hun vil 
snakke om dette arbeidet og veien 
videre. 

Maria Larsson-Östergren
LANDSARKIVET I VISBY

«Arkivet – en plats för möten i 
tid och rum»
Maria Larsson-Östergren er 
førstearkivar ved Riksarkivet, 
Landsarkivet i Visby på Gotland. 



Hun er videre leder i Riksarkivets 
redaksjon for sosiale medier og har 
siden 2015 vært hovedredaktør for 
Nordisk Arkivnyt. På Landsarkivet 
i Visby har hun ansvar for 
publikumsseksjon. Hun vil dele 
sine erfaringer med hvordan de har 
arbeidet med å utvikle virksomheten 
i det nye Arkivcentrum Gotland, som 
hadde svimlende 7000 besøkende i 
fjor.

Lene Solhom Tamburstuen 
IKA ROGALAND

«IKA Rogalands arbeid med ny 
bevarings/kassasjonsplan»
Lene Solhom Tamburstuen er 
rådgiver ved Interkommunalt Arkiv 
i Rogaland. Høsten 2014 satte 
IKA Rogaland i gang arbeidet med 
utarbeidelse av bevarings- og 
kassasjonsplan for kommunene 
i Rogaland. Tamburstuen vil dele 
erfaringer, metoder og resultater 
fra det som blir en omfattende 
veiledning og plan for b/k-arbeid for 
kommunene.

Ingeborg Stensrud 
TRONDHEIM BYARKIV

«Bevare eller kaste? 
– Dokumenthåndtering i 
Trondheim kommune»
Ingeborg Stensrud jobber som 
rådgiver ved Trondheim byarkiv. 
Hun er leder for et treårig 
prosjekt som skal resultere i en 
dokumenthåndteringsplan for alle 
funksjoner i Trondheim kommune. 
Målet er å lage et ”oppslagsverk” om 
dokumenthåndtering med klare regler 
for hvordan hver dokumenttype skal 
håndteres: Hva skal journalføres? 
Skal dokumentet arkiveres? Hvor 
lenge skal dokumentet bevares?  
Stensrud vil snakke om hvordan 
prosjektet løser utfordringen.

Monika Kurszus Håland 
og Lise Råna 

KUBEN/ AAMA

«Oselias kokebok – en 
kulturhistorisk matblogg»
Monika Kurszus Håland og Lise 
Råna jobber som arkivarer og 
rådgivere ved Aust-Agder museum 

og arkiv, KUBEN. Våren 2014 mottok 
Aust-Agder museum og arkiv en 
fillete kokebok. Den var skrevet 
av husjomfruen i hjemmet hvor 
gründeren og nasjonsbyggeren 
Sam Eyde vokste opp. Kokeboken 
har blitt utgangspunktet for den 
kulturhistoriske matbloggen Oselias 
kokebok. Her presenterer Håland 
og Råna oppskrifter, gjenstander 
og historier fra arkivene som 
kaster lys over borgerskapet i 
Arendal på slutten av 1800-tallet. 
De vil dele sine erfaringer fra dette 
formidlingsarbeidet. 

Signe Trolle Gronemann 
KØBENHAVNS STADSARKIV

«København før og nu – et 
fotografisk formidlingsprojekt»
Signe Trolle Gronemann 
er arkivar ved Københavns 
Stadsarkiv og arbeider med web, 
tilgjengeliggjørelse og digitale 
utviklingsprosjekter. ”København 
før og nu” er et nettbasert prosjekt 
der Stadsarkivet har forsøkt å gi 
en underholdende og lettforståelig 

KORT OM FOREDRAGSHOLDERNE
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presentasjon av Københavns 
utvikling, ved å gjennfinne og 
fotografere motiver fra historiske 
fotografier i nåtidens byrom. 
Gronemann vil fortelle om prosjektet, 
inspirasjonskildene og motakelsen 
hos publikum, - og dele erfaringer og 
ideer til videreutvikling.

Jan Ledang 
AUST-AGDER MUSEUM OG ARKIV   

«Arkiv i krig og fred!»
Jan Ledang tiltrådte stillingen som 
direktør for Aust-Agder museum 
og arkiv i begynnelsen av april i år. 
Før han kom til oss har han opplevd 
verden både som landdirektør i Norsk 
Folkehjelp og norsk generalkonsul 
i verdens yngste stat, Sør-Sudan. 
Ledang vil avslutte konferansen ved 
å snakke om betydningen av arkiv, 
eller mangel på arkiv, i internasjonale 
konflikter. Grensene mellom Sør-
Sudan og Sudan er for eksempel 
fortsatt et stridstema grunnet 
manglende dokumentasjon.





Aamodt Henrik Stiftelsen Asta
Aas Ole Jerry KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv 
Asplin Kim Schønning Drammen Byarkiv
Aune Anne Hordaland fylkesarkiv
Bergkvist Johanne Oslo Byarkiv
Bjerketvedt Lene-Kari IKA Østfold
Blomsø Egil  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv 
Botheim  Ragnhild Bergen Byarkiv
Eidsheim Gjertrud Beate  Bergen Byarkiv
Ellingseter Geir Håvard  IKA Møre og Romsdal
Engebu Tormod IKA Vest-Agder
Espeland Sigve IKA Rogaland
Evensen  Morten  Stiftelsen Asta
Fidjestøl  Arnt Olav  Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane 
Fiedler  Stephan  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Flø Guro IKA Møre og Romsdal
Frodesen Kari Riksarkivet
Fyllingsnes Frode IKA Rogaland
Gaarder Tor Anton  Riksarkivet
Garvik Nils Kristen Fylkesarkivet i Oppland/ 
  IKA Opplandene
Gausdal  Ranveig Låg  Oslo Byarkiv
Gjelsten Karin Bergen Byarkiv
Gressum Trine IKA Østfold
Gaaserud Anne  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv 
Halle-Knutzen Ina IKA Kongsberg
Hammerhaug Vibeke IKA Kongsberg 
Hansen  Henning Engeli  Stiftelsen Asta
Haram Terje Bergen Byarkiv
Hauge  Vidar  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Helle Jan Tore  Bergen Byarkiv 

Hendriksen Gro Riksarkivet
Hjorthaug Lars Erik Stiftelsen Asta
Hole Linda Berg Stiftelsen Asta
Holen Turid IKA Vest-Agder
Holmberg Kristina Berge IKA Kongsberg 
Hovda Bjørn Ole IKA Kongsberg
Hovdhaugen Unn Oslo Byarkiv
Hovland Ole Stian  Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane
Høiaas Petter IKA Kongsberg
Håland Monika Kurszus  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Isaksen Galina IKA Finnmark
Jacobsen Irene  Stiftelsen Asta
Jensen Ketil Arkiv i Nordland
Jensen Håkon  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv 
Johannessen Tor Ingve IKA Rogaland
Johansen Tor Eivind Kommunearkivinstitusjonenes 
  Digitale Ressurssenter SA
Johansen Morten Trondheim Byarkiv
Jomaas Hilde  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Jonassen Øystein IKA Rogaland
Jørgensen Jan Tore Statsarkivet i Kristiansand
Kalleberg Robert  Oslo Byarkiv
Kjelaas Arnstein Arkiv i Nordland
Kjærran Solfrid Arkiv i Nordland
Knudsen Knut Arild  Statsarkivet i Trondheim
Kornsæther Cecilie Oslo Byarkiv 
Korslund Line P. IKA Finnmark
Kragseth Kjerstin Bergen Byarkiv
Kristensen  Yngve Schulstad  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Kvarsvik Roger  Hordaland Fylkesarkiv
Kvilstad Dan Roger  Stavanger Byarkiv

DELTAKERLISTE
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Ledang Jan  Aust-Agder museum og arkiv
Lie Anita Haugen IKA Hordaland
Lind Torleif IKA Kongsberg
Lunden Lillian Statsarkivet i Kristiansand
Malmø-Lund Anna  Riksarkivet
Meen  Heidi  Vestfoldmuseene IKS/ Vestfoldarkivet
Mjogdalen Kjersti Sæther Fylkesarkivet i Oppland/ 
  IKA Opplandene
Mjørlund Pål Fylkesarkivet i Oppland/ 
  IKA Opplandene
Molaug Gaute Chr.  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Negaard Trond Stiftelsen Asta
Nerdrum Anders Drammen Byarkiv
Nerland Iselin B. Folloarkivet
Netteland Eirik  IKA Hordaland
Nielsen Mona Bergen Byarkiv
Nomeland Terje Statsarkivet i Bergen
Nyttingnes Inger Lene Landslaget for lokal- og privatarkiv
Oddby Tom  Drammen Byarkiv
Olsen Lars  Stavanger Byarkiv 
Olsen Øyvind Westad IKA Hordaland
Olsen Thomas Statsarkivet i Kristiansand
Overland Anne IKA Trøndelag
Prestegård Halldis Statsarkivet i Kristiansand
Rafieh Ismail KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Raustøl Bård IKA Vest-Agder
Reime  Frode  Stiftelsen Asta
Reithaug Kjetil Statsarkivet i Kristiansand
Ringen Mona IKA Kongsberg 
Rolfsrud Sigri Bekke Drammen Byarkiv
Ronge Vilde Riksarkivet

Rudi Anette IKA Vest-Agder
Rønning  Jens  IKA Trøndelag
Rørås Cecilie Hansen IKA Kongsberg
Røsjø Ellen Riksarkivet
Råna Lise  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Sannæs Lena  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Skaug  Tore Bergen Byarkiv
Stakvik  Tone  IKA Trøndelag
Stensby Vigdis Statsarkivet i Hamar
Stensgård Betty IKA Vest-Agder
Stensrud Ingeborg Trondheim Byarkiv
Stie Berit KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Stoa Nils Johan Statsarkivet i Kongsberg
Svendsen Petter  Oslo Byarkiv
Svendsen Sveinung Meyer Arkiv i Nordland
Tamburstuen Lene Solhom IKA Rogaland
Throndsen Tone IKA Kongberg
Vadset Åsta IKA Møre og Romsdal
Vadum Krisoffer KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
Vikane Inge IKA Hordaland
Vindenes Karianne Schmidt  Vestfoldmuseene IKS/ Vestfoldarkivet
Vågen Irene Valvik IKA Hordaland
Wahl June IKA Kongsberg
Wiik Mette  Sandefjord kommune
Øverby Thomas  Statsarkivet i Hamar 
Øverbø Snorre  KUBEN/ Aust-Agder museum og arkiv
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