
Det 7. norske arkivmøte 06.04.2016 

https://www.youtube.com/watch?v=8_XH3DWd2Ng


KUBEN, Aust-Agder museum og arkiv 

50 000 gjenstander 

50 000 bøker 

8 500 hm arkiv 

lesesal og forskerrom 

bokbinderverksted 

snekkerverksted 

kafé og butikk 

undervisningsrom 

utstillinger 

- pt er det 5 

- 2 nye opp i 2016 

- flere planlegges   

Foto: Karl Ragnar Gjertsen/KUBEN, AAma 

http://kubenarendal.no/


Nytt bygg – nye muligheter 

Langsæ 20. mars 2012 

Utstillingsprogram 

- Barndom 

- 1814 – bokutstilling 

- Arkeologi 

- Krakket i Arendal 

- Arkivutstilling 

ABM 

Foto: Karl Ragnar Gjertsen/KUBEN, AAma 



Langsæ 20. mars 2012 

Arkivutstillinger 

- tilfeldig plassert 

- plakater 

Nytt bygg – nye muligheter 

Foto: Karl Ragnar Gjertsen/KUBEN, AAma 



Arkivutstilling 

- 1,1 millioner kr 

- eget rom 144 m² 

- interne ressurser 

Nytt bygg – nye muligheter 

- arkiv som tema 

  hva, hvorfor, hvordan 

- øke bruken av arkiv  

Foto: Karl Ragnar Gjertsen/KUBEN, AAma 



Arkivutstilling 

- 1,1 millioner kr 

- eget rom 144 m² 

- interne ressurser 

Åpning 28. juni 2015 

- arkiv som tema 

  hva, hvorfor, hvordan 

- øke bruken av arkiv  

En arkivutstilling blir til 

Foto: Tore Knutsen/KUBEN, AAma 



Struktur 

En utstilling om menneskelige avtrykk 

- i fortid, nåtid og fremtid 

- kjerne 

- fortid, nåtid, fremtid 

Arkivene er vår felles hukommelse 
Arkivene dokumenterer juridiske rettigheter 

Arkivene sikrer økonomiske krav 

Arkivene synliggjør demokratiske prosesser Arkivene gjenspeiler fortidens handlinger 

Arkivene er avtrykk etter menneskelig aktivitet 

Foto: Gerd Corrigan/KUBEN, AAma 



Struktur 

En utstilling om menneskelige avtrykk 

- i fortid, nåtid og fremtid 

- kjerne 

- fortid, nåtid, fremtid 

4 rom 

- arkivmateriale 

- tablå med lyd 
- aktør 

- historie 

Foto: Gerd Corrigan/KUBEN, AAma 



Struktur 

En utstilling om menneskelige avtrykk 

- i fortid, nåtid og fremtid 

- kjerne 

- fortid, nåtid, fremtid 

Filmrom 

- 1 hovedfilm 
- 3 intervjufilmer 

https://www.youtube.com/watch?v=MIvJxD7hrNQ


Struktur 

En utstilling om menneskelige avtrykk 

- i fortid, nåtid og fremtid 

- kjerne 

- fortid, nåtid, fremtid 

Kunstinstallasjon 

- Erlend Larsen 

- Nils Christian Moe- 

   Repstad 

Foto: Gerd Corrigan/KUBEN, AAma 

http://kubenarendal.no/opplev-paa-kuben/utstillinger/avtrykk/kunstinstallasjon-i-utstillingen-avtrykk/


Omvisninger 

Pedagogiske opplegg 

2015: rundt 20 000 besøkende på KUBEN  

Pt: 16 gruppeomvisninger på forespørsel i Avtrykk 

Avtrykk – mer enn en utstilling 

Foto: Gerd Corrigan/KUBEN, AAma 



Avtrykk – mer enn en utstilling 

Synliggjøring Skape interesse Øke bruken 

http://avtrykket.tumblr.com/
https://www.instagram.com/avtrykk/
https://twitter.com/Avtrykket
https://www.flickr.com/photos/kubenavtrykk
https://no.wikipedia.org/wiki/Arendals_M%C3%B8belfabrikk


Relansering av Avtrykk på nett 

Synliggjøring Skape interesse Øke bruken 

9. juni 

.no 

https://no.wikipedia.org/wiki/Arendals_M%C3%B8belfabrikk
http://avtrykket.tumblr.com/
https://www.instagram.com/avtrykk/
https://twitter.com/Avtrykket
https://www.flickr.com/photos/kubenavtrykk


Finn oss, lik oss, følg oss 

http://avtrykket.tumblr.com 

http://avtrykket.tumblr.com/
https://www.instagram.com/avtrykk/
https://twitter.com/Avtrykket
https://www.flickr.com/photos/kubenavtrykk

