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NVEs M useumsordning

NVEs Museumsordning er et result at av

St ort ingets anmodning i 1991: "De enkelte

etater har selvstendig ansvar f or å

dokumentere egen historie i f orm av bevaring

av f aste kulturminner og drift av museer. 11

Stortingsmelding nr.61 (1991-1992).

Allerede i 1995 igangsatt e NVE prosjektet

" Vassdragsform idling og organiseringsbehov"

for å få klarlagt og st rukt urere behovet for at
Atnbrufoss mølle og sagbruk. Foto : Am e Tron d Hamarsland.

etat en kunne ta sekt oransvaret i henhold t il kulturmeldingen fra 1991. Det ble kart lagt 36 museer som

arbeidet med vassdragsformidling. Da M useumsordningen ble oppret tet i 2003 var det derfor som et

result at av flere forprosjekter. Det ble der bestemt at man ikke skulle opprett e et eget museum, men at

man i t råd med rådende museumspolit ikk skulle dra nytt e av allerede eksisterende inst it usjoner.

M useumsordningen ble derfor organisert i nettverk der den gitt e bevilgningen ga rom for å samarbeide

med t o hovedmuseer, Norsk Skogmuseum og Norsk Vasskraft - og Indust rist admuseum. De t o museene

dekker t emaene knytt et t il vassdrags- og energihistorien. NVE bidrar med t ilskudd t il begge museene.
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Organisering

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er

underlagt Olje- og energidepartementet og har

ansvar for aforvalt e Norges vann- og

energiressurser. NVE er delegert myndighet

et ter energiloven, vannressursloven,

vassdragsreguleringsloven og en rekke andre

sent rale lover og forskrift er. De ivaretar også

de stat lige forvalt ningsoppgavene innen

skredforebygging.

NVE-huset fra 1964 . Middelthunsgate 29, Oslo il

Museumsordningen er en del av NVE og er

plassert i administ rasjonsavdelingen under

Seksjon for arkiv, bibliotek og museumsordning.

Formålet med ordningen er adokument ere,

systemat isere og formidle hist orie knytt et t il

norsk energi- og vannressursforvaltning, samt a
bidra t il å ta vare på kult urminner som reflekterer

denne historien. Ordningen kommer med faglige

vurderinger i NVEs behandling i t i lsyns- og konsesjonssaker, og ved andre saker der kult urminner knyt t et

Museumsordningen med sine hovedsamarbe idsmuseer på sin

arlige fagt ur hasten 2013 - her ved Telemarkskanalen .

t il vassdrag og energi er invo lvert . I den forbindelse har det vært viktig aarbeide for en økt bevissthet

rundt egne kult urminner i etaten.

Museumsord ningens formid ling smal er aha et landsdekkende fokus på formidling t il barn og unge og

øke bevisst heten rundt temaer som omhandler vassdrag og energi allerede fra t idlig skolealder. I t illegg

t il samarbeidet med de t o nevnte museene har det vært gjennomført en rekke formidlingsprosjekter

med andre museer som arbeider med vassdrags- og energitemat ikk.
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•  Norsk Skogmuseum
NORSK

SKOGMUSEUM

Bildet viser formidling fra Norsk Skogmuseums Bekkeverkstedet .

Foto: NSM

Norsk Skogmuseum (NSM ) ble et ablert i 1954 og er

nå en avdeling i Hedmark fylkesmuseum . M useet

har et nasj onalt ansvar for å formidle

ut marksnæringene j akt, fangst , fiske, skog,

skogbruk og skogindust ri fra hele Norge og ligger

plassert i Elverum ved Glom ma. Av t emaene som er

knyt tet t il NVEs v irksomhet formidles

vassdragsforvalt ning, ut bedring av vassdrag t il

fordel fo r fløt ing og båt ferdsel, flomberedskap,

flomforbygning, erosjon, hydro logi og

biotopj usterende t ilt ak. Det museale samarbeidet med NVE ble innledet i 2002. Da ble det bygget en

vassdragsmodell på museets ut eareal, Bekkeverkstedet . Elveparken ble åpnet i 2008 og best år av

formidlingst i lt ak langs Glomma. Et av de vikt igst e prosj ekt ene NSM har utviklet i samarbeid med NVE er

nett stedet www .flommer.no som rett er seg mot fo rm idling av flommer og andre vassdragsrelatert e

t emaer i skolen. (htt p:/ / ww w .skogmus.no)

Flomsteinen NSM viser de fleste

store flommene fra 1675. Foto: NSM

Elveparken langs Glomma på NSM. Foto: NSM
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Norges Vasskraft - og Industristadmuseum

M useet ble opprett et som en st iftelse ved navn Odda Indust rist admuseum og Arkiv i 1989. Inst itusjonen

flytt et fra Odda t il Tyssedal i 1994, men skiftet da navn t il Vest norsk Indust rist admuseum. I 2000 fikk

museet nasjonalt ansvar og endret navnet t il Norsk Vasskraft - og Indust ristadmuseum  (NVIM ).

Museet har som form al avekke kunnskap om og

formidle vannkraft ens påvirkning på samfunnet,

både teknisk, økonomisk, sosialt , polit isk, kult urelt og

miljømessig, gjennom formidling og undervisning.

Museet er et nasjonalt senter for kunnskap og

rådgivning om norsk vannkraft historie, og historie

knytt et t il kraft indust rien og samfunnet rundt .

M useet har i flere år arbeidet med asynlig gjore den

norske kraft hist orien internasjo nalt .  NVIM  har også

ansvaret for abevare, forvalte og formidle kunnskap

om det nasjonale kult urminnet Tyssedal Kraft anlegg

(Tysso I).

I samarbeidet med NVEs Museumsordning skal

museet blant annet fokusere på vann og vassdrag

som kraft kilde, på vassdragsvern og t ilsyns- og

konsesj onsbehandling. Det vikt igste prosjektet NVIM

har hatt i samarbeid med NVE er nett stedet

www .vasskraft a.no som formidler kraftverkshistorien

t il barn i skolen. (htt p:/ / www .nvim.no )

Skoleelever på besøk i miniput t kraftverket på NVIM .

Foto: NVIM

Ringedalsdammen. Foto : Dag Endre Opedal, NVIM.
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10 år i 2013

Museumsordningen har i 10 år arbeidet med kart legging av kult urminner i t illegg t il et musealt arbeid

med formidling knytt et t il samarbeidsmuseene.

Temaplaner

Da Museumsordningen ble etablert, var det

allerede igangsatt et forprosjekt som skulle

peke ut de mest kult urhistorisk verdifulle

kraft anleggene. Man innså at det var et

nasjonalt behov for af kult urminnefaglige

bidrag t il landsdekkende oversikter over

kraft overføringsanlegg, damanlegg og

vassdragstekniske kult urminner. I løpet av t i år

er fi re t emaplaner blitt produsert : Kulturminner
Overrekkelse av temaplanen Kraft overføringens kulturminner.

Foto: NVE

i norsk kraftproduksjon (2006), Vassdragsteknik kens kulturminner (2010), Kraft overforingens

kulturm in ner (2010) og Dammer som kulturminner (2013). De fi re temaplanene vil nå danne grunnlag

for NVEs kult urminneplan, og vil også bli rullert regelmessig i fremt iden. I t emaplanene begrenser man

seg t il å peke ut anlegg med bevaringsverdi og spesiell kult urhist orisk verdi i et nasjonalt perspekt iv. Det

er vikt ig å merke seg at t emaplanene ikke utelukker at også andre anlegg har bevaringsverdi, ut fra et

lokalt og regionalt perspekt iv eller med hensyn t il andre innfallsvinkler. Målet med temaplanene har

vaert agi t ilsyns- og konsesjonsmyndigheter samt Riksant ikvaren og energibransjen et bedre grunnlag

for helhet lig vurdering av anleggenes kult urhistoriske verdi. Siden NVE som myndighet sut øver ikke eier

anlegg, er eiernes og kult urminneforvalt ningens oppfølging av t emaplanene særdeles vikt ig.
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Kulturminner i norsk kraftproduksjon (avsluttet i 2006)

Kulturminner
t no rsk kraf tprod uksjon

"

Temaplanen t ar for seg den norske vannkraft historiens

begynnelse og t iden frem t il i dag. AIie historiske faser i t illegg t il

den t eknologiske og arkit ektoniske utviklingen ved norsk

kraft produksjon omfatt es av dett e prosjekt et. Den ble utgitt i

bokform i 2006.

Prosjekt et ble igangsatt i 2003 som et samarbeid mellom NVE,

Riksant ikvaren og energibransjen representert ved St at kraft ,

Hydro og Energi Norge. 27 kraftverk ble utpekt som verdifulle

kult urminner i et nasjonalt perspekt iv. Boken er nylig git t ut i

revidert versjon på Museumsordningens nett sider. Det er laget

en vandreutst illing om t emaplanen som heter " Kraft full kultur" .

Denne vandrer for t iden mellom våre samarbeidsmuseer.

Fredete anlegg og UNESCOs verdensarv

Flere kraft anlegg er fredet av Riksant ikvaren som vikt ige tekniske

kult urminner i Norge. Tyssedal kraft anlegg ble fredet ved kongelig

resolusjon i 2000. Det komplett e anlegget med kraftst asjonen Tyssa

I, rørgater, interiør og eksteriør er innlemmet i fredningen. Tyssa I

forvaltes og formidles av Norsk Vasskraft - og Indust rist admuseum og

t ilskudd fra NVE har bidratt t il rest aurering og vedlikehold av

kraftverksanlegget . Den norske vannkraft hist orien er av

internasjonal interesse og i den forbindelse arbeider Riksant ikvaren

med å få enkelte representat ive indust risteder inn på UNESCOs

verdensarvliste. Museumsordningens rolle er å synliggj øre og rett e

oppmerksomhet mot deres nasjonale og kult urhist oriske verdi, blant

annet ovenfor kult urminnemyndighetene.

Tysso I kraftverk i Tyssedal.

Foto: Dag Endre Opedal, NVIM.
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I t illegg t il Tysso I er Så heim i Rj ukan fredet . Noen få kraftverk er dessuten vedtaksfredet gjennom andre

sekto rers landsverneplaner. Dett e gjelder et kraft verk ved Nusfjo rd (Kystverket ), et kraft verk ved

Dikemark sykehus (helsesekto ren) og Hagavik kraft st asj on (helsesektoren).

Bergstaden Røros har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1980 og i 2010 ble om rådet utvidet med

Circumferensen, som omfat ter de store områdene rundt Røros bergstad og Røros kopperverk.

Circumferensen har stat us som buffersone. M ed denne ut videlsen ble også Kuråsfossen kraftverk

innlemmet i verdensarvområdet . Det te kraftverket ble bygget i 1896 og representerer den t idlige fasen

av vannkraft ut byggingen.

I 2014 vil det bli søkt om at indust ristedet

Rj ukan - Notodden, fra M øsvat n i nord t il

bryggekant en på Not odden i sør, skal

komme på UNESCOs tent at ive

verdensarvliste. Dett e vi l være den mest

omfatt ende verdensarvsøknaden som

Norge har sendt . Avgjøre lsen t reffes i

2015. Sk n aden peker på t il sammen 92

signifikant e objekter som blant annet er

knyt tet t il dammer, t unneler,

kraft stasj oner, fabrikker og

indust riområder. Som en del av søknaden

på Rj ukan og Notodden er det for først e

gang i Norge fo reslått fredning av kraft linj er. Dett e gjelder kraft linje 16 og 17 fra Så heim kraft stasjon t il

Oversikt over Tinfos kulturmiljo med Bandakkanalen og Tinfos kraftstasjon. Foto:

Per Einar Faugli, NVE.

Ovnshus I på Rj ukan. Disse vil være en del av det større området rundt Hydros indust ripark.

Verdensarvområdet kan utvides  til aomfat te Tyssedal og Odda i en senere fase.
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Kulturminner i vassdrag; Flom- erosjonssikring, kanaler og miljøtiltak (avsluttet i
2010)
Temaplanen t ar for seg 62 representat ive og bevaringsverdige

anlegg, sikrings- og miljø i og langs vassdrag. Det vil si at den

omfatt er både t erskler, buner, st einplast ringer, flomvoller osv. som

sikrer mot flom, erosjon og vassdragsrelaterte skred. Arbeidet med

og i vassdrag regnes som NVEs kjerneområde. Temaplanen ble

ut ført av NVE. Både det representat ive og det sjeldne er tatt med i

planen fo r å sikre et faglig grunnlag for fremt idig arbeid med

bevaring. Temaplanens historiske oversikt er delvis basert på

boken  Flommer i 200 år  som ble skrevet av Bård Andersen og utgit t

av NVE i 1996 .

Ku lt urm inner i vassd rag

Kanalene

Vrangfoss sluser i Telemarks -
kanalen, Foto : Jørn Stee n 200 6.

Kanaler er forbundet med tømmerfløt ing og varet ransport pa 1800-talle t.

Sluseanordningene i kanalene vit ner om ingeniørenes ent reprenørskap på

denne t iden. I dag fungerer de først og fremst som vikt ige t urist -

at t raksjoner. NVE har bidratt økonomisk t i l rest aurering og vedlikehold av

Telemarkskanalen og Haldenkanalen siden 2008. M useumsordningen bidro

også økonomisk t il markeringen av kanalvesenets 200-arsj ubile um i 2004

ved Telemarkskanalen, Haldenvassdragets Kanalselskap og museet i Ørje

samt Reddalskanalen ved Grimstad.

Telemarkskanalen binder kyst en av Telemark sammen med innlandet ved

hjelp av seks sluseanlegg og 15 sluser på en st rekning på 105 km fra Skien t il

Dalen. Den har ifølge t emaplanen  Kulturminner i vassdrag  høy nasjonal verdi

som teknisk kult urminne. Kanalvesenet var st erkt engasjert i arbeidene under byggingen av kanalen og

er derfo r også en vikt ig del av NVEs hist orie. Hald enkanalen har No rd-Euro pas høyest e sluseanlegg

på 27 m et er i luft høyd e. Denne kanalen er også av høy nasj onal verd i som t eknisk kult urm in ne.

I t i llegg er den et av Riksant ikvarens ut valgt e t eknisk-ind ust r ielle kult urm inner og et vernet

vassdrag. Haldenkanalens h ist orie fo rm id les av Haldenvassdraget s Kanalm useum ved Ørj e

sluser .
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Kraftoverføringens kulturminner (avsluttet i 2010)
Kraftoverføringens kulturminner t ar for seg overføringen og

dist ribusj onen av kraft . Dett e omfat t er et ut valg kult urhisto risk

verdifulle kraft - og fordelingsanlegg, kraft linj er og t ransformat or-

stasj oner. Prosj ektet ble utviklet i samarbeid mellom NVE,

Riksant ikvaren, Energi Norge og Stat nett . Sist nevnt e var bet ydelig

invo lvert i finansieringen av prosj ektet .

I t emaplanen er det valgt ut 43 kraft overf oring sanle gg - 24

kraft ledninger og 19 t ransformato rstasjoner - som vurderes a

være av nasjonal kult urhistorisk verd i. Disse representerer

mangfoldet og ut v iklingen av slike anlegg i Norge. En vandre-

ut st illing med t itt elen " Linjer i landskapet' ' ble produsert i

fo rbindelse med temaplanen og er vist for t i l sammen ca. 170 000

besøkende i samarbeidsmuseer over hele landet .

Dammer som kulturminner (avsluttet i 2013)

En kart legging viser at det fi nnes et svært st ort ant all dammer i

Norge. Prosjektet valgt e ut 96 dammer fo r avise mangfo ldet ,

represent ere det vanlige, det sjeldne og det spesiel le. Det er lagt

vekt pa aha med alle t yper byggemåter og materialer, samt idig

som alder og funksjon er vikt ige utvalgskrit erier . Formålet er også

å skape større bevisst het om demningers kult urhistoriske aspekt er

og verdier. Rapport en er git t ut i bokform høsten 2013.

£
m kult urminnerDammer so
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Formidling

M useumsordningen formidler vassdrags- og

energihistorie gj ennom egne og samarbeids-

museenes ut st illinger, nett st eder, Flickr, blogg,

facebook, publikasjoner og ikke minst bøker.

M useumso rdningen har bid ratt i fi nansieringen av

flere ut st illingsprosj ekt er og har kom met med

mange faglige innspil l. Det har også blitt produsert

ut st illinger laget av M useumsordningen selv som

har vandret mellom museene i nett verket .

Fo rmidlingsarbeidet er spesielt rett et mot barn

og unge. Gjennom museene har vi bidrat t t il flere

t ilt ak for læring i skolen. Det har også vært

avholdt formidlingskurs for M useumsordningen

og samarbeidsmuseene.

Skoleklasse pa besok pa NSM for a se Linj er i landskapet -
Kraftoverføringens kulturminner. Foto: NVE

Samarbeidsprosjekter med formidlingsaspekt

Som et museum i nett verk med andre inst it usjoner som formidler

vassdrags- og energit emaer har NVEs M useumso rdning bidrat t t il

flere formidlingsprosjekter rundt om i Norge. Under finnes et utvalg

av disse prosjektene.

2003-2007 Klimaut still ing - " Klimaend ring er" . Norsk

Bremuseum.

 2003 Bildeprogram t il int roduksjonsut st illing om Oslo bys

nat urgrunnlag med fokus på vassdragenes utvikling og

bet ydning. Oslo Bymuseum. Fjellhugging på NVIM . Foto : NVIM
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2004-2008 Ny permanent utendørs utst illing om f lom og flomsikring. Norsk Skogmuseum

2005 Prosjekt " Buoddu - en vandreutst illing om samer og elver'' . Om samisk st engselsfiske ett er

laks. Varanger Samiske Museum.

2006 Bannerup-utst illing "Vassdragsvern" . Norges Vasskraft - og Indust ristadmuseum.

2007 Formidling av vasskraft t il barn og unge som del av realfagsatsingen ved museene i Sogn og
Fjordane. Nordfjord Folkemuseum.

 2008 Tilrett elegging for formidling av francist urbin i utst illing. Norsk Indust riarbeidermuseum.

Vandreutstillinger

2004 "Vanne ts ville veier'' , ut st illing om sikring

mot isgang, flom, ras og dambrudd. Produsert

i samarbeid med NSM .

2011 " Linjer i landskapet" , vandreutstill ing

basert på " Kraft overf ringens kult urmi nner" .

Lansert i 2011 og et samarbeidsprosjekt

mellom  NVIM, NSM  og NVE.

2013 " Kraftfull kult ur" - Vand reutstil ling basert

på Kulturminner i norsk kraftproduksjon. Et

samarbeidsprosjekt mellom NSM, NVIM og

NVE.

Utst illing: li njer i landskapet. Foto: NVE.

Utstil ling: Kraftfull kultur. Foto: NVE.
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Nettformidling
I samarbeid med skolesystemet og samarbeidsmuseene er det blit t gj ennomført flere

formidlingsprosjekter på nett . Disse er t ilpasset skolenes læreplaner på ulike t r inn. De t o st ørste

net tstedene er www .vasskraft a.no og w ww .flommer.no . I t illegg t il d isse form idlingst ilt akene er det

blit t sat t i gang et stort arbeid med å digit alisere fot ografier og gj enstander, som et ter hvert vi l bli

t ilgjengelige for allmennhet en. M useumso rdningen ønsker å være mer t il st ede på sosiale medier og

bruke nett fo rmidling i større grad i fremt iden.

www.vasskrafta.no
Nett stedet baserer seg på materialet i  NVIM

og t il dels temaplanen Kult urminner i norsk

kraft produksjon. Det inneho lder informasjon om

forskjellige kraft verk og present erer anlegg fra

hele landet. Net tst edet ble lansert i august 2010

og drift es av NVIM . Net t stedet er st adig under

ut videlse.

w. fl ommer.no

Nett stedet er en int ernett ut st illing om Norges

elver . Utst il lingen har fokus på fl om, nat ur og

kult ur i vassdrag fra hele Norge. Utst illingen er

beregnet for skoleelever fra 5. - 7. t rinn. Det

drift es av NSM og er under st ad ig ut videlse.

Nett stedet ble lansert i j anuar 2010.
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www.vannvei.no

Skolet ilbud på internett , Fet sund Lenser, 2004.

www.detgrenselosevannet.no

Nett utst illing om Pasvikelva som ligger på grensen mellom Norge og Russland. Prosjekt et er laget av Sør-

Varanger Museum i samarbeid med Museumsordningen i 2005 og t ar for seg vannkraft hist orien ved

elva. Nett utst illingen er oversatt t il finsk, samisk, russisk og engelsk, og inneholder mye informasjon om

elven og folket s hist orie.

www.jaermuseet.no: http://jaermuseet.no/samlingar-a-arkiv/nettutstillingar/652-win dkrafr-i-norge

Nett utst illingen er basert på en forundersøkelse om vindkraft i Norge, init iert og delfinansiert av

M useumsordningen og andre ressurspersoner fra NVE i 2008. Den t ar for seg norsk vindkraft hist orie i en

t idslinje fra 1520 t il i dag.

Diverse formidlingstiltak på nett

 Museumsordningens bloggst artet opp i 2009.

 M useumsordningen begynte a legge ut bilder på Flickr i 2010.

 Facebooksiden NVEs kulturstrøm ble lansert høsten 2013.

 Fotostrømmen, en intern billeddatabase med 3000 fotografier fra NVEs innho ldsrike fot oarkiv.

Deler av denne skal offent liggjøres i nær framt id.

 Bildedatabasen ble laget for aformidle fotografier fra NVEs arkiv. I dag er det ansat t en egen

fotoarkivar som blant annet jobber med formid ling og bevaring av disse fotografiene.
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Intern f ormidling

Mont erut st illing i NVE-huset . Utst illingen " Dagliglivets kult urminner" markerte Kult urminneåret

2009.

 Monterut st illingen "Vassdragst eknikkens kult urminner" markerte lanseringen av temaplanen

med samme navn og åpnet i 2009.

 Monterut st illingen " Damt ilsynet 100 år" åpnet i 2009.

Mont erut sti llingen "Alle snakker om været " åpnet i 2010 i forbindelse med Arkivdagen. Den ble

st ilt ut i NVE-huset og handlet om Gaula-f lommen i 1940. Det ble laget en digit al versjon av

mont eret som ligger på Museumsordningens nett sider,

http:/ / www. nve.no/PageFil es/ 10349 / Utst il ling/ Mont er/ Al le-snakker-om-vaeret .htm I

 " Vassdragsforvalt ningen i Norge 200 år i 2013" ble presentert som en plakat ut st illing i NVE-

huset i 2013.

 " Vann og energiforvalt ning - Glimt fra NVEs historie" ble st ilt ut som plakat utst illing i NVE-huset

i  2013.

Publikasjoner og rapporter

Et utvalg av publikasjonene som er utført i samarbeid med eller produsert av NVEs Museumsordning er

presentert i avsnit tet under.

Fra utredningene om en museumsløsning:

 Øist ein Dalland, (red) (1995). Formidlin g og utvikling av kvaliteter ved vassdrag: ref erat f ra

landskonf eransen 7-9 j uni 1994. NVE-publ. 1995: 6.

 Toril Almenningen (1996). Museer, inf orm asjonssentre og NVE: Rapport fra FoU-prosjektet

Vassdragsf ormidling og organiseringsbehov, NVE-rapp. 1996:11.

 Toril Almenningen, Helena Nynas, Tine S. Jorde (1998). Sluttrapport Nett verksprosjekt et- plan

f or prosjek t Museumsordning. NVE-dok. 1998:18.

Helena Nynas (2002). Prosjekt m useum sord ning 1999-200: arsrapport 2001. NVE-publ . 2002.

Helena Nyn as, Tine Jord e og Anett e Friis Pedersen (2000). Museumsplan: f or Norges vassdrags-

og energidirektorat 2000-2004. NVE-publ. 2000.
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Museumsordningen:

> Gunleiv Hadland (2003). Vannveier og kraft linj er:En innf øring i NVEs historie. Oslo, NVE.

 Kjell Erik Stensby og Margrethe M oe for NVE (2006): Kulturmin ner i Norsk kraftproduksjon. NVE-

rapp. 2006:2.

 Ynge Nilsen (2010). Landskapsarkit ekten Knut Ove Hillestads virksomhet ved NVE 1963-1990.

NVE-rapp. 2010:21.

 Sissel Riibe og Henning Weyergang-Nielsen (2013): Kraft overf ringens kulturminner. NVE-rapp.

2010:17.

Anders Aarøe Momb (2006): Kulturminn er i vassdrag: f lom- og erosjonssikring, kanaler og

miljø tiltak. NVE-rapp . 2010:8.

Elisabeth Høvås og Helena Nynas (2010): Landsverneplan Statkraft 2010. NVE oppdragsrapport

A 4/ 2010.

> Elisabet h Bjorsvik (2012). Regiontjenesten 100 ar 1912-2012. NVE-rapp . 2012:28.

 Per Einar Faugli (2012). Vann- og energif orvaltning  -  Glim t f ra NVEs historie . NVE-rapp. 2012:26.

NVE.

 Elisabet h Bjorsvik, Helena Nyn as og Per Einar Faugli (2013). Kulturmin ner i norsk

kraftproduksj on: revidert utgave. NVE-rapp. 2013: 52.

 Helena Nynas. Dammer som kulturminner. NVE-rapp. 2013: 64 .

n,
Landkapsari rtekten
Krut Owe Hlle tads vi
vd NV 1963 1990
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Samling og arkiv
NVE har en liten gjenstandssamling fordelt på

hovedko ntoret og de fem regionkontorene. Her

finnes et stort utvalg av limnigrafer, st rømmålere

(flygler), feltarbeidsutstyr og teknisk tegneutstyr. I

t illegg er det andre gjenst ander knyttet t il NVEs

virke.

e a t, · o t , Bl .
i a h a a l e

NVEs historiske arkiv inneholder blant annet mange eldre

tegnede kart . Foto: NVE

Under opprett else av Museumsordningen ble det gjort et st ort arbeid for å kart legge alle gjenstander,

fotomateriale, kart og historisk arkiv. Delprosjektet ble kalt " Orden i eget hus" og ble ledet av Tine S.

Jorde. Dett e var en del av det større prosjektet " Prosjekt Museumsordning" som ble ferdigst ilt i 2002.

Allerede pa 1930-talle t ble det overført flere gjenst ander fra NVE t il Norsk Teknisk M useum. Disse er i

dag å finne på regist reringsprogrammet Primus og på Digit alt Museum under Norsk Teknisk Museums

samling. I 2012/ 2013 ble resten av samlingen på hovedkontoret rengjort , fotografert , regist rert i Primus

og pakket inn. Gjenst ander som er av stor museal interesse vil bli innlemmet i Digitalt Museum i 2014.

Hydrologisk arkiv: bevarings- og kassasjonsplan.

700 hyllemeter fra NVEs hist oriske arkiv ble organisert , lagt inn i Ast a og overlevert t il Riksarkivet i 2011.

Arkivet består av dokumenter som skisser, notater og kart datert t ilbake t il 1800-tallet . Store deler av

NVEs hist oriske arkiv har blit t overført t il Riksarkivet og Statsarkivene.

Minnemateriale

Det er samlet inn nær 50 intervjuer av NVE-ansatt e som har vært i etat en 25 ar eller mer. Fo rmålet er a
bevare h ist or ien fort alt av de so m har arbeidet i et at en over et lengre t idsspenn. Den særegne

kombinasjonen av feltarbeid og kontoroppgaver har fått mange t il å bli i NVE-jobben hele sit t

yrkesakt ive liv. Utvalget spenner fra vassdrags- og energidirektører via hydrologer, vassdragst eknikere,

maskinkjørere på vassdragsanlegg t il sekretærer og sjåfører. Innsamlingen av minnematerialet er gjort

med tanke på fremt idens forskere som jobber med forvalt ning generelt eller NVE-feltet spesielt .

Materialet vil bli supplert ett er behov, og det er planer om 10-12 nye intervjuer i nær fremt id.

17



Hvor går  vi nå?

Det vil nå bli arbeidet med asamle temaplanene t il NVEs kult urminneplan. Det te arbeidet er vikt ig fo r

bevaring av t ekniske kult urminner, men også for ak e bevisst heten i kons esjonsbeh andling - for hva

som anses som kult urm inner innenfor denne sekto ren. I sammenheng med dett e vil det bli ut arbeidet

saksbehandlingsrut iner som sikrer at de utvalgt e kult urminnene blir t i lst rekkelig t att hensyn t il.

Fo rmidlingen er en vikt ig del av M useumsordningens arbeidsfelt . Det har vært og vil være et

kapasit et sspørsmål. Nett formidlingen vil fort sat t bli lagt ekst ra fokus på, også med t anke på sosiale

medier. Dett e kan bidra t il sikre og utvide et faglig større nett verk og skape et bredere nedslagsfelt for

fo rmidlingen.

Når det gj elder ut st illingsprosj ekt er i samarbeid med våre hovedsamarbeidsm useer, v il vi j obbe mot

fl ere ut st illinger i nye formater. Arbeid med ut st illingen Elv i by - om urbanhydro/ogi og bybef olkningens

bruk av vassdrag, blir påbegynt i 2014.
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