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OM OSS

Arbeidsgruppen i prosjektet har bestått av Hanne Synnøve Østerud 
(Vestfoldmuseene, avd. Nord-Jarlsbergmuseene), Ingebjørg Eidhammer (Norsk 

Teknisk Museum), Ann Kristin Ramstrøm og Hanne Dale (Norsk Trikotasjemuseum, 
Museumssenteret i Hordaland) og Erik Rønning Bergsagel (Norsk 

Hermetikkmuseum, Museum Stavanger).  Hanne Dale har fungert som 
prosjektansatt i kartleggingsfasen

Kartlegging av 
industridokumentasjon

• – et felles arbeidsområde for museer, 
institusjoner og etater som arbeider 
med industri, kommunikasjon og 
anlegg
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Definition:

The industrial heritage consists of sites, structures, complexes, areas 
and landscapes as well as the related machinery, objects or documents 
that provide evidence of past or ongoing industrial processes of 
production, the extraction of raw materials, their transformation into 
goods, and the related energy and transport infrastructures. 

Industrial heritage reflects the profound connection between the 
cultural and natural environment, as industrial processes – whether 
ancient or modern – depend on natural sources of raw materials, 
energy and transportation networks to produce and distribute products 
to broader markets. 

It includes both material assets – immovable and movable –, and 
intangible dimensions such as technical know‐how, the organisation
of work and workers, and the complex social and cultural legacy that 
shaped the life of communities and brought major organizational 
changes to entire societies and the world in general.

(Dublin principles 2011)
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Ticcih (1978-): The International Committee for the Conservation of the Industrial Heritage http://ticcih.org/

INNLEDNING: HVA ER INDUSTRIARV?

http://ticcih.org/
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Neil Cossons i artikkelen: Why preserve the industrial heritage?:

• Mer enn 300 års industrihistorie: “Does it has a history and heritage 
that matters and, if so, why and to whom? It is only in the last fifty 
years or so that industrial heritage – recognition and valuing of the 
material evidence of industrialisation – has begun to figure in our 
consciousness.”

• “Indeed, having a clear understanding of value is the more important 
in an environment where levels of understanding and acceptability 
may be low. The context – social, economic, environmental and 
political – all need to be taken into account.”
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The TICCIH guide to industrial heritage conservation - 2012

VERDISETTING
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UNESCOs verdensarvliste inkluderer kulturminner, kulturmiljøer eller 
naturområder som er av fremragende universell verdi fra et historisk, 
kunstnerisk, vitenskapelig eller estetisk synspunkt.

For å oppnå verdensarv-status skal et område ha kultur- eller natur-kvaliteter 
som har ”outstanding universal value” (OUV), det vil si kvaliteter som det er 
alene om.

• Bryggen i Bergen (1979)

• Urnes stavkirke (1979)

• Røros bergstad og Circumferensen (1980 og utvidet i 2010)

• Bergkunsten i Alta (1985)

• Vegaøyan (2004)

• Struves meridianbue – fire norske punkter (2005)

• Vestnorsk fjordlandskap – Geirangerfjorden og Nerøyfjorden (2005)

• Rjukan-Notodden industriarv (2015)
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GLOBAL: UNESCO (1945-)
Mer enn 1000 på verdensbasis og 8 i Norge. Tre utvalgte teknisk-industrielle 
kulturminner. 

Foto: https://industriarven.no/historien/

http://stiftelsenbryggen.no/
http://www.stavechurch.com/urnes/
http://www.verdensarvenroros.no/
https://www.altamuseum.no/no/bergkunst
http://www.verdensarvvega.no/
http://www.struve.no/
http://www.vestnorskfjordlandskap.no/
http://www.verdsarvfjord.no/
http://naroyfjorden.no/
http://www.industriarven.no/
https://industriarven.no/historien/
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Riksantikvarens liste:

• Atlungstad brenneri

• Bredalsholmen verft

• Fetsund Lenser

• Folldal gruver

• Haldenkanalen

• Kistefos Træsliberi

• Klevfos Cellulose- & Papirfabrikk

• Neptun sildoljefabrikk

• Næs Jernverk

• Odda smelteverk

• Rjukanbanen

• Salhus Tricotagefabrik

• Sjølingstad Uldvarefabrik

• Spillum dampsag og høvleri

• Tyssedal kraftstasjon

• I tillegg har Riksantikvaren egne 
dokumentasjonsprosjekter hvor 
f.eks. både gruver på Svalbard og 
hvalfangststasjonen Husvik/Syd-
Georgia har blitt grundig 
dokumentert
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NASJONAL: UTVALGTE NORSKE 
TEKNISK-INDUSTRIELLE KULTURMINNER

Fetsund lenser. Foto: Hanne S. Østerud

https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Atlungstad-Brenneri
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Bredalsholmen-verft
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Fetsund-Lenser
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Folldal-gruver
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Haldenkanalen
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Kistefos-Traesliberi
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Klevfos-Cellulose-og-Papirfabrikk
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Neptun-sildeoljefabrikk
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Naes-jernverk
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Odda-smelteverk
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Rjukanbanen
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Salhus-Tricotagefabrik
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Sjoelingstad-Uldvarefabrik
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Spillum-Dampsag-og-Hoevleri
https://www.riksantikvaren.no/Prosjekter/Bevaringsprogramma/Bevaringsprogrammet-for-tekniske-og-industrielle-kulturminner/Anleggene-i-bevaringsprogrammet/Tyssedal-kraftverk
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• Verneplan for jernbanebygninger, NSB og Riksantikvaren 1987

• Verneplan for jernbanens kulturminner, Rørosbanen. 2001, Jernbaneverket (utkast)

• Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner, Riksantikvaren rapport nr. 23, 1994

• Norske fyr – nasjonal verneplan for fyrstasjoner, Riksantikvaren rapport nr. 24, 1997 

• Historiske linjer – verneplan for Telenors bygninger og installasjoner, Norsk telemuseum og 
Riksantikvaren. 1997 

• Landsverneplan for Forsvaret, 2000 - Vegvalg. Nasjonal verneplan for veger, bruer og 
vegrelaterte kulturminner, Statens vegvesen 2002. 

• Kulturminner i norsk kraftproduksjon (KINK), NVE, 2005

• Kulturminner på norske lufthavner. Landsvernplan for Avinor. Oslo : Avinor, 2009

• Kulturminneplan for petroleumsvirksomheten på norsk sokkel. Oljemuseet, 2010

• NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat): «Dokumentasjon av sektorens kulturminner» 
DOKIVER: treårig prosjekt fra 2016-2019. Konferanse og utarbeidelse av standarder

• + flere? Helsesektoren kan også ha teknisk-industrielle kulturminner f.eks., 
Hermetikkbransjen i Stavanger m.fl.
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VERNEPLANER OVER TEKNISK-INDUSTRIELLE KULTURMINNER

Færder fyr. Foto Oslo friluftsråd
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• Bevaringsarbeidet rettes mot en spesifikk næringssektor -
på nasjonal basis

• Bevaringsarbeidet er et spleiselag - bedriftene selv bidrar 
med finansiering

• Arbeidet rettes mot eksisterende bedrifter!

• Etablerte sektorarkiver: 

- Norsk olje- og gassarkiv (2014)

- Norsk sjømatarkiv (2018)

- Nytt! 2019 Norsk bergindustriarkiv

Norsk bergindustriarkiv er etablert i 2019 med et nasjonalt ansvar for å 
dokumentere norsk bergindustri. Vestfoldarkivet har, i samarbeid med 
Arkivverket (Riksarkivaren), ansvaret for tjenesten. Bransjens egen 
organisasjon, Norsk bergindustri, støtter tiltaket.
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SEKTORBASERT BEVARING AV NÆRINGSLIVSARKIVER
– et supplement til «ordinær» tilnærming for arkivene
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• Arbeidsarven: Ledes av Ingar Kaldal http://www.arbeidsarven.net/
Innsamling av historier fra arbeidslivet.

• Memoar: Norsk senter for innsamling av muntlig kildemateriale

• NEG: Norsk etnologisk granskning

• I tillegg til museer og arkiv, enkeltstående og i samarbeid

• Nettverk for arbeiderkultur og arbeidslivshistorie (NIA er navet)

- Det fleksible arbeidslivet – I 2015-utgaven av 
Arbeiderhistorie -et forskningsprosjekt i Museumsnettverket 
for arbeiderkultur og arbeidsliv.

- Deltidsarbeid i et nordisk perspektiv: Har fått 1,2 mill av 
kulturrådet. 12 fagfellevurderte case-studier om 
deltidsarbeid i et historisk perspektiv. Publiseres på nett 
våren 2021. 
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MUNTLIG KILDEINNSAMLING OG FORSKNING
Arbeid med industriarven i begrepets videste forståelse

http://www.arbeidsarven.net/
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• Hva er unikt med dette i et globalt, nasjonalt, regionalt og lokalt 
perspektiv?

• Et nasjonalikon, merkevare el.l.?

• En viktig bransje?

• Et godt eksempel?

• Identitetsskapende?

• Et symbol?

• Noe spesielt teknologisk?

• Stor arbeidsplass?

• En spesiell hendelse av betydning?

• Osv. osv…. En verdivurdering

Museene har hatt et spesielt fokus på dokumentasjon av arbeidsprosesser 
gjennom foto og film, til dels intervju før bedrifter legges ned, flagger ut 
eller lignende.
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MUSEENES INDUSTRIDOKUMENTASJON
Verdivurdering: Utgangspunkt for tilnærming

Filmdokumentasjon av siste teppeproduksjon på Berger. Foto Hanne S. Østerud
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• Oversikten skal være til hjelp for museene ved endringer i 
industrien: når man får henvendelser fra bedrifter som skal legges 
ned eller overtas av andre selskaper. Industridokumentasjon er ofte 
kostnadskrevende, og en liste med oversikt over hva som er 
dokumentert og hvor man kan finne informasjon vil være nyttig. 

• Vi har kartlagt arbeidet ved å sende ut et spørreskjema og Excel ark 
til alle norske museer via Museumsforbundet rett over 
sommerferien 2018, der man kunne fylle ut hvilke bedrifter som var 
dokumentert, og litt om innholdet i dokumentasjonen. 

• Kartleggingen av industridokumentasjon fra de ulike aktørene vil 
nettpubliseres på www.industrimuseum.no. og andre relevante 
nettsteder og målet er at den skal kunne oppdateres med ny 
informasjon etter hvert som nye dokumentasjonsprosjekter kommer 
til. Funnene vil bli tilgjengelige som en artikkel med vedlagt liste 
over alle dokumenterte bedrifter/anlegg (grovsortert etter bransje), i 
tillegg til en enkel kartvisning via Google maps.
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NÅR ALLE VURDERINGER ER FORETATT…
Hva er gjort før?

Industridokumentasjonskurs i Trollullfabrikken i Kristiansund. Foto: Hanne S. Østerud
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PROSJEKTORGANISERING

Et prosjekt i to deler:

Del 1: I 2017 ble SIKA tildelt 100 000 kr fra Museumsforbundet til 
et forprosjekt som skulle kartlegge hva som er gjort av 
industridokumentasjon i norske museer og innen
kulturminnesektoren. Vi ville utarbeide en nasjonal oversikt over 
hvilke institusjoner som har arbeidet med dette, hva de har 
dokumentert og hvordan de har gjort det.

Del 2: Vi har fått ytterligere 100 000 kr til utarbeidelse av en 
veileder, trykking av denne og et sluttseminar. Seminaret vil finne 
sted (25.–26.) november 2019

12Krana i Laksevåg. Foto: Eirik Brekke
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FORELØPIG LANDSOVERSIKT
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• Avinor

• Norsk Bergverksmuseum

• Gjenreisingsmuseet For Finnmark og 

Nord-Troms

• Gudbrandsdalsmusea AS

• Jærmuseet

• Kistefossmuseet

• Kraftmuseet

• MiST

• MiST v/Orkla Industrimuseum

• Museene for kystkultur Avd. 

Foldalbruket

• Museene i Akershus (MIA)

• Museum Nord

• Museum Nord v/Telemuseum

Sørvågen

• Museumssenteret i Hordaland v/ 

Norsk Trikotasjemuseum

• Norsk Maritimt museum

• Norsk Oljemuseum

• Norsk Teknisk Museum

• Næs Jernverksmuseum

• Romsdalsmuseet

• Ryfylkemuseet

• Sunnmøre museum, v/ 

Møbelmuseet i Sykkylven

• Stiftelsen Nordmøre museum v/ 

Norsk klippfiskmuseum

• Vest-Agder museet

• Vest-Telemark museum

• Vestfoldmuseene

• Østfoldmuseene/ 

Beredskapsgruppa for 

industridokumentasjon i Østfold

• Norsk Maritimt Museum

• NVE (Norges vassdrags- og 

energidirektorat – DOKIVER)

Foto fra Aluminiummuseets samling
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Eksempler på det mest typiske dokumentasjonsarbeidet:

1. (Arbeidslivs)intervju

2. Fotodokumentasjon av anlegg/lokasjon 

3. Film brukt til å dokumentere eksempel på en eller flere produksjonsprosesser. Denne 

typen dokumentasjon kommer gjerne i tillegg til inntak av annet materiale

4. Gjenstandsmateriale til museet. 

5. Enkelte museum, som Kraftmuseet i Tyssedal, har også tatt i bruk andre metoder for 

visuell dokumentasjon, som fotogrammetri, 360-graders foto og opptak fra drone. 

6. Arkivmateriale samlet inn og som utgangspunkt for f.eks. digitale fortellinger

7. …..

Eksempler:
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Sildefiske: Foto fra 
Aluminiummuseets samling 17

Takk for meg!


