
 

Skolearkiver fra Arendal kommune til depot 

Under arkivtilsynet som ble gjennomført i Arendal kommune for noen år siden ble 

det blant annet avdekket at mange skoler oppbevarte arkiv i lokaler som ikke var 

godkjent for arkivformål. Skolearkivene inneholder svært viktig 

rettighetsdokumentasjon og i løpet av det siste året har det derfor blitt gjennomført 

et omfattende arbeid i skolesektoren med å kartlegge, ordne og avlevere 

arkivmateriale fra skolene til depot. Vi er nå snart i havn med dette prosjektet og i 

løpet av uke 51 kommer det siste arkivet til KUBEN. Ansatte ved alle de ulike 

skolene har lagt ned betydelig arbeid i å få dette til og vi på KUBEN er godt fornøyd 

med at alt dette eldre skolematerialet nå ligger vel bevart her hos oss. 

 

 

 

 
 

Digitalarkivet relanseres 
  
3. desember la kulturministrer Trine Skei 
Grande ned grunnsteinen til «Nye» 
Digitalarkivet. Det markerer startskuddet for 
etableringen av en omfattende nasjonal 
fellestjeneste for publisering og 
tilgjengeliggjøring av arkiver i Norge. 
 
KUBEN ser med spenning fram mot de nye 
mulighetene som en slik tjeneste gir. Så fort 
det lar seg gjøre vil vi ta tjenesten i bruk, og 
starte det omfattende arbeidet med å gjøre de 
viktigste arkivene vi har i våre magasiner 
tilgjengelige for alle på Internett. 

 Norges dokumentarv 
 
Fredag 7. desember ble 13 seilskutearkiver 
fra Aust-Agder innlemmet i Norges 
dokumentarv. Registeret omfatter de 
viktigste dokumentene i Norgeshistorien.  
 
At seilskutearkivene fra Aust-Agder ble 
innlemmet i det gode selskap er ingen 
tilfeldighet. På 1800-tallet var Aust-Agder-
kysten blant de ledene sjøfartsregionene i 
landet – i en periode også den aller 
fremste. Mye av denne historien er 
dokumentert i arkiver oppbevart på Aust-
Agder museum og arkiv, avdeling KUBEN. 

 

 

Dette er et nyhetsbrev fra arkivrådgiverne på Kuben. 
Her finner du arkivfaglige nyheter og tips.  

 Har du spørsmål, er det bare å ta kontakt. 

 

mailto:postmottak@aama.no

