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Prosjekt museumsordning
1999-2002

Prosjektets hovedmålsetning er å foreslå en perma-

nent museumsordning som sikrer, bevarer og formid-

ler knyttet til bruk og offentlig forvaltning av

vassdrag i Norge.

Prosj ektet er strukturert omkring følgende tre hoved-

oppgaver:

Delprosjekt 1 Museumsfaglig samarbeid

Deiprosjekt 2 Orden i eget hus

Delprosjekt 3 Vassdrags- og energirelaterte

kulturminner

I tillegg inngår arbeid med NVEs museumsplan

som et overordnet faglig og økonomisk styringsdoku-

ment. Museumsplanen - første utgave - ble ferdig

juli 2000, og vil bli revidert høsten 2002. Den vil være

et viktig resultat av prosjektet.

Prosjektdeltakere:

Prosjektleder: Helena Nynås

Styringsgruppe:

Per Einar Faugli, forskningssjef, leder

Are Mobæk, avdelingsdirektør

Sverre Sivertsen, informasjonsdirektør

Delprosjekt 1 ble ledet av prosjektleder frem til

juni 2001 og Gunleiv Hadland fra juli 2001.

Delprosjekt 2 ble ledet av Tine jorde frem til april, da

hun gikk over i annet arbeid. Fra juli ble delprosjek-

tet ledet av Kari Ansnes.

Delprosjekt 3 ble ledet av prosjektleder og Berthe

Blakstvedt (sistnevnte fra mars - desember 2001).

I delprosjektet har en gruppe med representanter fra

regionkontorene stått sentralt.

Prosjektregnskap for 2001 - se vedlegg 1.

Hovedvekten av arbeidet i 2001 har vært å:
•I Åpne Bekkeverkstedet ved Norsk Skogbruks-

museum

Utarbeide manus for kortfilm og plan for

filmarbeidet

Videreføre arbeidet med etatens historiske mate-

riale, inkludert programvarevalg

Registrere og vurdere gjenstander i etatens eie

Arbeide med Forprosjekt Verneplan for Kraftverk i

Norge

Avklare mål og foreslå virkemidler for en perma-

nent museumsordning

Formulere søknad til OED om en permanent

museumsordning for NVE.

For de enkelte delprosjekter vil aktiviteter i og

status for år 2001 beskrives nedenfor.

I rapporten er følgende forkortelser brukt:

NSM = Norsk Skogbruksmuseum, Elverum

NVIM = Norsk Vasskraft- og Industristadmuseum,

Tyssedal

NBM = Norsk Bremuseum, Fjærland

NIA = Norsk Industriarbeidermuseum, Rjukan

RA = Riksantikvaren

OED = Olje- og energidepartementet

NVE = Norges vassdrags- og energidirektorat
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Museumsfaglig samarbeid
Delprosjekt 1:

Delprosjektet har som hovedmålsetning å foreslå en

organisering av et landsdekkende museumsnettverk

med NVE i sentrum. Det arbeides for at etatens muse-

umsordning skal oppnå et akseptabelt faglig nivå på

linje med andre etaters museumssatsing. Historisk

materiale skal tas vare på og bearbeides av faglig

kompetent personale. Det er lagt mye ressurser i

arbeidet med ulike formidlingstiltak for å gjøre erfa-

ringer med musealt arbeid i fellesskap med museer.

Tiltakene er både av individuell og felles karakter.

Møter med de fem involverte museene ble i 2001

gjennomført både samlet og enkeltvis. Erfaringene så

langt er at det er praktisk vanskelig å få til et konkret

samarbeid mellom alle museene. I første omgang vil

utvikling av samarbeidet mellom NVE og det enkelte

museum derfor stå i fokus. Museene påpeker viktig-

heten av å utarbeide helt individuelle samarbeidsav-

taler med NVE. Museene påpeker også at NVE må

presisere hvilke mål de ønsker å oppnå og hvilke

oppgaver som skal løses i et museumsnettverk.

Hovedtyngden av arbeidet i museumsnettverket vil

være innenfor formidling. Museumsfaglige funksjo-

ner, så som innsamling og bevaring, vil i første

omgang forankres i arkivet til NVE. Etaten må priori-

tere ordning og tilgjengeliggjøring av eget historisk

materiale. Funksjonen forskning (faglig bearbeidelse

av et tema) har ennå ikke en avklart plass og for-

ankring. Det arbeides imidlertid med en modell

der NVIM og NSM utgjør to sentrale aktører med

hver sin tematiske avgrensing innenfor vassdrags- og

energiforvaltningshistorien. De andre museene vil ha

en rolle avgrenset til funksjonen formidling. I sin

helhet vil alle funksjoner inngå i etatens museums-

ordning.

Prosjektet har arbeidet konkret med følgende for-

midlingstiltak som på ulike måter involverer de fem

museene:

Kortfilm med arbeidstittel "Dråpens kraft"

Filmarbeidet er igangsatt for å formidle et budskap

som er generelt og fleksibelt i sin form. Budskapet

"Vannet former oss- Viformer vannet" er tenkt å vekke

interesse for ivaretakelse av vassdragene, og vil bli

vist ved museene fra høstsesongen 2002. Kontrakt for

arbeidet er inngått med firmaet Hybris Film. Manus

er utarbeidet og filmopptakene startet høsten 2001.

Filmens premiere blir ved NVIM i Tyssedal i septem-

ber 2002.

Nettsider

I forbindelse med relansering av NVEs nettsider er

det lagt ut artikler om NVEs historie. Se nve.no/om

nve/historie. Artiklene er tidligere publisert i NVEs

internmagasin "Kontakt". Nettsidene vil bli utviklet

videre med flere artikler og håndbøker. Et felles nett-

sted for museumsnettverket er et langsiktig mål.

Utstillinger

Bekkeverkstedet ved NSM ble åpnet til sommer-

sesongen 2001.

En utstilling ved NVIM med tema "fosser" er under

arbeid.

Arbeid med formidling i forbindelse med måle-

stasjon ved NBM er satt i gang.

Ved Vassdragsmuseet Labro er en utstilling om

vannet som energikilde og transportåre under

planlegging. Utstillingen bygger på en plan for

registrering, bevaring og bruk av kulturminner

langs Numedalslågen, utarbeidet av NVE.

Ved NIA ønsker NVE å delta under planlegging

og utarbeidelse av ny utstilling med tema "Vannets

betydning", planlagt åpnet 2005.

Historisk håndbok

Det er satt i gang arbeid med en håndbok om NVEs

historie. Håndboken bygger på en historisk skisse

utarbeidet i 2000. Håndboken er tenkt gitt til alle

ansatte og vil bli lagt ut på internett. Håndboken

vil også bli distribuert til museene til bruk i

formidlingssammenheng.

Samarbeid innen Nettverk for miljølære

Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom

skoler, miljøvernforvaltningen,
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10 juni ble Bekkeverkstedet åpnet ved Norsk Skogbruksmuseum på Elverum. Bekkeverkstedet er tenkt
å inspirere barn til læring om vannets veier og krefter. Foto: Arne Hamarsland, NVE

forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner -

en møteplass hvor skolen både kan hente ut infor-

masjon, og selv levere egen informasjon som kan

komme fellesskapet til nytte. Sammen med infor-

masjonskontoret har prosjektet utarbeidet utkast til

NVE-relaterte aktiviteter innen nettverket.

Annet
NVIM gjennomførte en kartlegging av materiale rela-

tert til NVEs historie ved 36 museer. Det etterspurte

materialet var inndelt i følgende kategorier:

Vannkraftproduksjon

Ferdsel og fløting i vassdrag

Sikring i vassdrag

Vern og utbygging av vassdrag

Miljøtiltak i vassdrag

Svarprosenten var på 50%, og materialet som er rap-

portert inn ligger hovedsakelig på kategorien vann-

kraftproduksjon. Blant de 36 museer var omtrent1/3

vannkraftmuseer, hvilket er en del av forklaringen til

overvekten av den type materiale. Det er imidlertid

interessant å merke seg at innenfor kategori 3, 4 og

5 er det særs lite materiale. Overraskende er det ikke,

men det gir oss et bilde av hva som ikke dekkes

i norsk museumsverden. Det er særlig de tre siste

temaene som NVEs museumsordning bør sørge for

å inkludere i arbeidet fremover. Generelt bør ord-

ningen etterstrebe en nyansert og bred historisk

fremstilling av vassdragsutnyttelse og - forvaltning.

Vassdragssikkerhet, senere også miljøtiltak i vass-

drag, er arbeidsfelt NVE og dets forgjengere har hatt

til alle tider - temaer med lengst kontinuitet i etaten.
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Orden i eget hus
Delprosjekt 2:

Delprosjektets hovedmålsetning er å ivareta og til-

gjengeliggjøre all arkivverdig dokumentasjon i NVE,

slik at man har en samlet oversikt over den. Dette vil

gjøre NVEs historiske materiale lett tilgjengelig også

for museumsbruk.

Følgende oppgaver er fullført ved arkivet i 2001:

Rapport

"Plan for NVEs historiske materiale" (rapport av

Tine Jorde, april 2001)

Fotografier

Fotografibestand i bortsettingsarkiv er kartlagt

Plan for ordning- og katalogiseringsarbeid med

fotografier

Undersøkelser av fotodatabaser; Primus og Asta

Ordning - og registreringsarbeid, ferdigstilt

OSA Fossekompani (1 hm = hyllemeter)

Vassdragskommisjonen (3 hm)

Kraftoverføringskorniteen (0,5 hm)

Serien "Statkraftverkene" i elektrisitets- og

områdekonsesjoner (10 hm)

"Fløtningssaker ca. 1921-1940" (3 hm)

Elektrisitets- og områdekonsesjoner (registrert for

fylkene Østfold, Akershus, Finnmark, Hedmark,

Oppland og Svalbard, 33 hm)

Pågående ordnings- og registreringsarbeid

Generaldirektørens arkiv

Elektrisitets- og områdekonsesjoner

NVE "eldre fotosamling"

Den norsk-svenske vassdragskommisjons arkiv fra

1951

Kartlegging av NVEs arkiv

Oslo-kontoret:

Avdelinger og seksjoner er besøkt for å dokumen-

tere deres arkivdanning og se om noe av arkivene

skal til bortsettingsarkivet. Foreløpig har V og KT

(KTS og KTB) med seksjoner vært besøkt.

Regionene

Samtlige regioner er besøkt. Formålet er å under

søke om de har eldre arkivmateriale og hjelpe dem

med deres arkivdanning. For hver region finnes en

rapport. Rapportene ferdigstilles i begynnelsen av

2002.

Eksterne kontakter

Rådgivende besøk fra Riksarkivet

Arbeidsoppgaver, gjenstående

Avlevering av ferdigkatalogiserte arkiv til

Riksarkivet (ikke serien Statkraftverkene)

Ta tilbake "vassdragsarkiv" fra Riksarkivet

Ordne "Vassdragsarkiv" og innlemme arkivet fra

Riksarkivet i det som finnes hos NVE

Vurdering og evt. innkjøp av fotodatabase

Omfattende omstrukturering av ASTA-databasen

Løpende ordning og registrering av arkiv med foto-

grafier

Katalogisering av NVE- utgivelser i biblioteket

NVEs eldre dokumentmasse er bøker, tabeller, forsk-

ningsrapporter, seminar- og konferanserapporter

m.m. som daterer seg tilbake til slutten av 1800-tallet.

Her har det blitt arbeidet med emneord (indeksering)

slik at dokumentasjonen blir mulig å gjenfinne.

Emneordene gir mulighet til å spore opp interessant

stoff, enten det er av fagmessig eller av historisk

interesse. Det aller meste av den "historiske NVE-

hylla" i biblioteket er gjennomgått.
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Luftig arbeid i korrekt antrekk (!). Arbeid med kraftledning over Nordalfjorden på 5unnmøre, 1920-tallet. Foto: NVEs arkiv

Hydrologer i arbeid på isen - tidlig 1900-tall. Kalibrering av strømmålere (flygler) foregikk i lang råk i isen. Idag foregår kalibreringen i laboratorium.
Foto: NVEs arkiv
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Vassdrags- og energi-
relaterte kulturminner
Delprosjekt 3:

Delprosjektets hovedmålsetning er å innhente over-

sikt over sektorens kulturminner. I dette arbeidet vil

det være viktig å avgrense hvilke kulturminner NVE

skal forholde seg aktivt til og å foreslå hvordan NVE

faglig og økonomisk skal bidra innenfor kulturmin-

nevernet.

I 2001 er det arbeidet konkret med følgende oppga-

ver:

Forprosjekt Verneplan for kraftverk
Forprosjektet har vært avgrenset til 3 måneder. Arbei-

det er oppsummert i en egen rapport som trykkes

opp i løpet av 1. kvartal 2002. Rapporten skal brukes

det videre arbeidet med igangsetting av hoved-

prosj ektet, ovenfor offentlige myndigheter og kraft-

bransjen. NVE foreslår for OED at prosjektmidler til

verneplanarbeidet blir bevilget over etatens FoU-bud-

sjett (post 1830.21). Igangsetting av hovedprosjektet

forutsetter et økonomisk spleiselag mellom offent-

lige myndigheter og kraftbransjen.

Formålet har vært å legge grunnlag for igangsetting

av en Verneplan for kraftverk i Norge. Norge har

ingen verneplan for slike tekniske kulturminner.

Saken ble allerede i 1994 foreslått som et viktig tiltak

av RA. I museumsplanen er igangsetting av verneplan

for energi- og vassdragsrelaterte kulturminner nevnt

som et viktig tiltak. Initiativet til verneplanprosjektet

er et resultat av dette.

Forprosjektet har oppsummert hva som finnes av

overordnede prioriteringer og vurderinger av kraft-

verk, og sammenliknet med tilsvarende verneplaner

i våre naboland. Det er også fremsatt forslag til

organisering av arbeidet med verneplanen. Dette

gjelder sammensetning av arbeidsgruppe, styrings-

gruppe og referansegrupper, i tillegg til budsj ett og

fremdriftsplan.

Det har også vært prioritert å etablere kontakt med

instanser som berøres av en verneplan for kraftverk.

I tillegg til RA gjelder dette eiere av kraftverk. Flere

kraftverkseiere har derfor blitt kontaktet og er orien-

tert om forprosjektet. Det er også avholdt møte med

Statkraft og RA i løpet av prosjektperioden. Forpro-

sjektet videreføres i 2002.

Gienstandsregistrering
Gjenstander med historisk verdi ved regionkontorene

og tilhørende lagre/forlegninger i NVE er blitt regis-

trert og fotografert. Arbeidet er sammenholdt med

tilsvarende registrering på hovedkontoret (fra 1999),

og vi har nå en komplett oversikt over historiske

gjenstander i etaten. Hovedmålet har vært at gam-

melt utstyr ikke

skal forsvinne på grunn av manglende kunnskap om

verdi og fravær av en overordnet politikk på området.

Karakteristisk for mange av dem er at de er "typiske"

for NVE, og at det kun er NVE som eier og har eksem-

plarer av dem. Dette gjør at NVE også har et spesielt

ansvar for å bevare utstyret for fremtiden. Spesielt

gjelder dette gjenstander som kan knyttes til etatens

faglige virke. Til sammen 302 gjenstander er regis-

trert og klassifisert.

Bevaringsverdien til de registrerte gjenstandene har

blitt vurdert av både eksterne museumsmiljøer og

internt i NTVE.Norsk Teknisk Museum, Norsk Tele-

museum, Statens kartverk, Norsk Vegmuseumj Norsk

Fjellsprengningsmuseum og kulturminnekontaktene

ved regionkotorene har også vært sentrale i arbeidet.

I tillegg har gjenstandene blitt vurdert internt i pro-

sje ktet. På bakgrunn av alle tilbakerneldingene, ble

et forslag for bevaring av gjenstander lagt frem for

styringsgruppa i slutten av november 2001. I forslaget

ble det vektlagt at gjenstandssamlingen skulle gjen-

speile NVEs faglige virke over tid. I tillegg ble det tatt

hensyn til regionkontorenes ønsker om å beholde

"sine" gjenstander, også for utsmykning lokalt.

Prosjektets forslag ble vedtatt.

NVE har nå en egen gjenstandssamling i hovedsak

bestående av:

Kontorteknisk utstyr

Hydrometriske instrumenter

Anleggsutstyr

Allment feltutstyr

Audiovisuelt utstyr
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Strømmåleren (også kalt flygel) er et instrument som helt siden midten av 1800-tallet er blitt brukt for å måle vannhastighet. Den kan anses
som et viktig symbol for NVEs virke gjennom tidene - å måle og overvåke vannmengder i norske vassdrag. Foto: H. Svedahl.

Vedtaket i styringsgruppa er gjort kjent for kultur-

minnekontaktene ved regionkontorene.

Gjenstandene vil bli registrert elektronisk i løpet av

år 2002. Det vil videre bli arbeidet for at ansvaret

for gjenstandssamlingen skal forankres i museums-

ordningen etter 2002.

Håndbok for restaurering av eldre
dammer
I løpet av året har prosjektet kommet frem til at

en håndbok er for ambisiøst. Derfor har formen på

arbeidet blitt endret. Et alternativ det nå arbeides

videre med, er å få inn stoff om restaurering av

gamle innretninger i/ved vassdrag i RAs serie (Riks-

antikvarens informasjon om kulturminner) fortlø-

pende. Einar Engen ved Rørosmuseet, som sakkyndig

innenfor feltet "eldre installasjoner i vassdrag", er

kontaktet for å utarbeide et første info-blad med

tema tømmerkister. Prosjektet vil utgi et første blad i

2002 sammen med forslag til en serie av fortløpende

info-blad med hovedtema restaurering/vedlikehold av

gamle innretninger i/ved vassdrag. Informasjonen er

også tenkt tilgjengeliggjort i NVEs egen fakta-ark-

serie samt på både RAs og NVEs hjemmesider.

Fylkeskommunal henvendelse

Det er foretatt en kartlegging av fylkeskommunenes

registrering og prioritering av vassdragsrelaterte kul-

turminner. Resultatet av kartleggingen viser stor vari-

asjon i registreringene og eventuelle prioriteringer.

Av prioriteringer kan følgende oppsummeres:

Akershus: Fetsund Lenser og Soot-kanalen

Østfold: Kulturmiljøet ved Brekke i Halden, Kjerraten

ved Vestre Otteid i Marker, Tømmertunnel ved Eidet

i Sarpsborg, Arkimedesskruen i Arekilen, Hvaler,

Kykkelsrud - gammelt og nytt kraftverk, Vamma

og Solbergfoss kraftverk og Borregaards kraftverk i

Sarpsfossen

Oppland: Vassveger med kanaler og renner i Lom og

Lesja, Storefoss kraftverk i Øystre Slidre og Lomsda-

len kraftverk

Hedmark: Fløtningsinnretninger og Støa kanal

Telemark: Telemarkskanalen og Bamble bruk, Her-

revassdraget

Rogaland: Ulla Førre-anleggene, Kraftstasjonene i

Oltedal og Fotland og Ryfylkemuseet, Suldal

Buskerud:Vassdragsmuseet Labro, Møller i Rukke-

døla, Kongsberg Sølvverk, Liahengslet i Lågen og fløt-

ningsdammer og kraftstasjon i Lyngdalsvassdraget
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Sør-Trøndelag: Leirfossen kraftverk, Mostadmark

jernverk og kulturmiljøet Røros, inkl. bl.a. Kurås-

fossen kraftstasjon.

Fra de øvrige fylkeskommunene er per dags dato prio-

riteringer ikke rapportert.

Annet
RA og NVE hadde et sjefsmøte 4. april 2001. Under

møtet var også Prosjekt Museumsordning represen-

tert ved prosjektleder. Prosjektet med delprosjekt

kulturminner ble presentert, og arbeidet med å

igangsette verneplan for kraftverk samt å avkiare

NVEs sektoransvar ble godt mottatt. Årlige sjefsmøter

er ønsket av begge parter til gjensidig erfaringsut-

veksling og oppdatering.

1mai 2000 ble Tyssedal kraftverk fredet av Riksantikvaren. Det er landets
første og eneste kraftverk som er formelt fredet. I fredningsbegrunnelsen
sies bl.a. "... industrisamfunnet Tyssedal er ett av de markante eksemp1ene
på framveksten av den moderne industrinasjonen Norge etter unions-
oppløsningen i 1905." Bildet er tatt på 1950-tallet og inngår i NVIMs
fotosamling.
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Vedlegg 1

Regnskap for 2001
—Prosjekt Museumsordning

lønnskostnader 1 248 865

Prosjektleder




Konsulent kulturminner




Rådgiver formidling/samarbeid




Arkivar (50%)





Registrator, arkiv (50%)





Registrator, bibliotek (50%)





Drift og administrasjon




61 318

Møte- og reisekostnader




234 300

Formidlingstiltak m.m. 1 657 408

Film

Bidrag til boken "Livet langs Numedalslågen"

Historisk håndbok - redigeringsarbeid

Bidrag til utstilling ved Labro

Konsulenttjenester NVIM

Totalt 3 201 891
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