
Verden trenger mer energi – mer 
energi fører til økte utslipp – det 
kan fort gå galt. Dette er «skriften 
på veggen» i den nye utstillingen 
på Norsk Oljemuseum. «Energi 
– problemet eller løsningen?» ble 
åpnet 18. april av miljøvernminis-
ter Bård Vegar Solhjell. 

Temaet er et av vår tids største  
dilemmaer; hvordan skal vi klare  
å dekke verdens stadig økende 
energibehov på en måte kloden tå-
ler? Målsetningen er å skape økt in-
teresse for sammenhengen mellom 
energibruk og klimautfordringen. 

Utstillingen bruker moderne og 
utradisjonelle virkemidler og farge-
valg. I sentrum står en klode med 
pustebesvær som viser den eksplo-
sive veksten i verdens befolkning, 

parallelt med økningen i verdens 
CO2-utslipp.

Utstillingen er delt i tre soner 
som hver innledes med et spørs-
mål: Klima eller olje? Klima eller 
naturvern? Klima eller velstand? 
Hver sone utdyper dilemmaene, 
problematiserer og utfordrer den 
besøkende til å reflektere mer enn 
den gir svar. I hver sone kan den 
besøkende utforske temaet gjen-
nom interaktive eksperimenter og 
fordypningsstasjoner.  

Under åpningsarrangementet ble 
det holdt flere innlegg som belyste 
flere sider av dilemmaet. De over 
70 frammøtte fikk høre Karl Kris-
tensen, fagrådgiver i Bellona snak-
ke om viktigheten av alternative 
energikilder, mens Thina Hagen, 

informasjonssjef i Norsk olje og 
gass la vekt på at energiutfordrin-
gen fortjener en opplyst debatt og 
at utstillingen er et kjærkomment 
bidrag ved å belyse de vanskelige 
spørsmålene som ofte stilles, men 
er vanskelige å svare på. 

Det store dilemmaet
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Jordkloden sliter mens verdens befolkning blir stadig større. Foto: Shadé Barka Martins/NOM

«Dette ville ungene likt», var ministerens første 
kommentar. Foto: Shadé Barka Martins/NOM
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I fjor høst undertegnet Oljemu-
seet en kontrakt med BP og Val-
hall-lisensen om å gjennomføre et 
kulturminneprosjekt – det fjerde 
i rekken av våre store dokumen-
tasjonsprosjekter. I januar ble det 
avholdt et vellykket kick-off møte 
med ca. 30 deltagere fra de ulike 
samarbeidspartnere. Det var vete-
raner fra den tidlige pionertiden 
på feltet den gang Amoco var ope-
ratør, og det var selvsagt represen-
tanter fra den nåværende organisa-
sjonen i BP og lisenspartner Hess i 
tillegg til at folk både fra Oljedirek-
toratet og Statsarkivet var til stede.

Hensikten med et slikt oppstarts-
møte var både å bli kjent, og ikke 
minst å få i gang erfaringsover- 
føring.  Vi som fra Oljemuseets side 
skal drive fram prosjektet, ønsket å 
høre om hvordan de som kjenner 
plattformene og feltarbeidet har 
opplevd Valhall, samtidig som det 
var viktig å formidle hva et kultur-
minneprosjekt er og hva som skal 
bli resultatet av tre års samarbeid.

Historiene om «tannpasta-reservoa- 
ret» og «klinkekule-eksperimentet» 

ble trukket fram under «mimre- 
sesjonen», men også nyere eksem-
pler på vellykkede prosjekter og 
kontraktsformer og elektrifisering 
av feltet ble trukket fram. Hodfel-
tet med den første ubemannede 
plattformen på norsk sokkel skal 
også inkluderes i dette prosjektet.  
Selvsagt vil også planen om forlen-
get levetid for Valhallfeltet bli gjen-
stand for oppmerksomhet.

Det ble også gitt grundig informa-
sjon om hva et kulturminneprosjekt 
er og eksempler fra nettstedene  
til Frigg, Ekofisk og Statfjord ble 
vist og diskutert.

Dokumentasjon- og forskningsav-
delingen er nå godt i gang med de 
første viktige aktivitetene, slik som 
detaljering av planer, kontrakter 
med samarbeidspartnere og ikke 
minst graving i arkiver og «skuffer 
og skap» både hos operatøren og  
i vårt eget registrerte materiale. 
Det er opprettet en egen liaison- 
stilling hos BP som vi allerede har 
hatt god hjelp av til å finne fram til 
de rette personer og miljøer som vi 
skal samarbeide med.  

Kulturminne Valhall er 
sparket i gang!

Rogalands første 
Newton-rom!
Å kunne tilby skolene gode under-
visningsopplegg har alltid vært en 
høyt prioritert oppgave på museet. 
At oppleggene holder god faglig 
standard er selvsagt, men de skal 
også være spennende – og ikke 
minst interesseskapende for elev-
ene. Minst like viktig er at de er 
relevante i forhold til skolens lære-
planer. 

Vi registrerer at nye elevgrupper 
finner veien til museet når nye 
undervisningsopplegg utvikles og 
tas i bruk. Videreutvikling og til-
passing av tilbudet til skolene er 
derfor viktig for å framstå som en 
attraktiv læringsarena. At over 10 
000 elever besøker oss årlig er en 
god indikasjon på at vi har lykkes 
med dette. Gode tilbud og godt 
besøk fra skolene til tross – det er 
alltid rom for forbedring. Og for-
bedring skal det bli!

I august lanserer vi, i samarbeid 
med Stavanger kommune, FIRST 
Scandinavia og Statoil Rogalands 
første Newton-rom. Newton Ener-
gi-rommet representerer noe helt 
nytt for oss – og for elevene. Et 
dedikert, spesialinnredet undervis-
ningsrom – en pedagogisk boltre-
plass fylt med aktivitet og det beste 
av tilgjengelig undervisningsutstyr 
innen real- og naturfagene kom-
mer til å sette en ny standard for 
undervisningen.

Når vi i tillegg syr tilbudet i New-
ton Energi-rommet sammen med 
museets utstillinger – og tilrette-
legger spesielt for aktiv bruk av vår 
flunkende nye utstilling «Energi 
– problemet eller løsningen?» har 
vi en læringsarena som forhåpent-
ligvis kommer til å både inspirere 
og engasjere. Vi ser fram til å kun-
ne ønske alle elever på 9. trinn i 
Stavanger kommune velkommen 
til distriktets mest spennende un-
dervisningstilbud fra høsten av!

Valhallfeltet. Foto: BP



Museets nye undervisningsrom
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Mandag 27. mai ble det arrangert 
lærerseminar på museet. Samtlige 
ungdomsskoler i Stavanger kommu-
ne var til stede med en eller flere 
lærere for å lære mer om museets 
nye tilbud til skoleverket – Newton 
Energi-rommet.

Fra skoleåret 2013/2014 står mu-
seets splitter nye Newton-rom klar 
til bruk. Alle elever på 9. trinn i 
Stavanger kommune skal i løpet av 
skoleåret gjennom et 10 timer langt 
undervisningsopplegg.

Samarbeidspartnerne Stavanger 
kommune og Statoil har sammen 
med museet bidratt til at New-
ton-rommet nå endelig nærmer seg 
ferdigstillelse. Innholdet i rommet 
er levert av FIRST Scandinavia. 

Newton-konseptet har som mål-
setning å gjøre realfagene tilgjen-
gelige og praktisk rettet for elever  

i grunn- og videregående skole. 
Flotte spesialinnredede lokaler, 
samt menger av spennende utstyr, 
skal bidra til at elever får gode opp-
levelser med realfag og læring gjen-
nom praktiske aktiviteter. I tillegg 
skal også museets utstillinger bru-
kes aktivt i undervisningen. Den nye 
utstillingen «Energi – problemet  
eller løsningen?» er skrevet inn  
i undervisningsmodulen. Her blir 
elevene konfrontert med problem-
stillinger knyttet til energiforbruk 
og klimautfordringer. 

I løpet av de to dagene hver klasse 
kommer til å være på museet, vil 
elevene få oppgaver og utfordrin-
ger knyttet til to emneområder; 
fornybare energikilder og fossilt 
brensel. Den første modulen fo-
kuserer på energibegrepet. Hva er 
energi? Hva er en energikjede og 
hvordan kan energi overføres mel-
lom ulike ledd i en energikjede? 

Hvordan kan vi produsere elektrisk 
energi i vind- og vannenergiverk? 
Den andre modulen ligger tettere 
opp mot museets kjerneområde, 
og fokuserer på dannelse, produk-
sjon og bruk av fossile brensler. Her 
skal elevene blant annet få erfare 
hvordan et dampdrevet energiverk 
fungerer, lære om egenskapene til 
klimagassen karbondioksid, samt 
arbeide med hvordan sandstein kan 
lagre råolje og naturgass. Ulempe-
ne – og fordelene ved bruk av fossilt 
brensel vil også stå sentralt i denne 
modulen. 

Lærere følger spent med på Newton-aktiviteter. Foto: Shadé Barka Martins/NOM

Newton-rommet tar form. Foto: Shadé Barka 
Martins/NOM



B
Returadresse: Postboks 748, Sentrum, N-4004 Stavanger

30. april var et trettitalls sentrale ak-
tører i utviklingen av undervanns-
teknologi på norsk sokkel samlet på 
oljemuseet til workshop om hvor-
dan ta vare på og formidle norsk un-
dervannshistorie! 

Gro Brækken, Norsk olje og gass,  
innledet med å peke på at under-
vannsteknologisegmentet er Norges 
viktigste næring etter produksjon av 
olje og gass, og vokser raskt. Rundt 
70 000 er sysselsatt i drift av under-
vannsanlegg i engineering/bygging, 
vedlikehold, offshore shipping, pro-
dukt- og systemutvikling og på baser 
på land. Brækken mente det er på 
tide å dokumentere den enestående 
historien og ønsket oljemuseet og 
deltakerne i workshopen lykke til.

Selv om næringen er ung, har flere 
av aktørene lang fartstid og nærmer 
seg pensjonsalder. Tiden bør derfor 
være inne til å skrive historien om 
hvordan det hele startet og har ut-
viklet seg frem til i dag. 

Det var stor bredde i innleggene fra 
representanter for operatørene, le-

verandørindustrien, rederi og verfts- 
industrien og utdanning, nettverks- 
og forskningsdelen. Det gav et godt 
grunnlag for gruppediskusjonene  
i etterkant som var preget av stort 
engasjement. 

Presentasjonene og gruppediskusjo-
nene i workshopen skal være med  
å danne grunnlag for et historiefag-
lig prosjekt som skal dokumentere, 
skrive et historieverk om, og for-
midle gjennom en utstilling «Norsk  
Undervannshistorie». 

Erfaringene fra prosjektet «Nord-
sjødykkerne» som var ferdig i 2009 
vil være en nyttig referanse. Et tilsva-
rende prosjekt om undervannstek-
nologihistorien vil gi et utfyllende 
og helhetlig bilde.

Frem mot sommeren skal det utar-
beides et forprosjekt som konkreti-
serer innholdet i prosjektet og hvilke 
ressurser som trengs for å gjennom-
føre det. Det er liten tvil om at en-
tusiasmen som deltakerne på work- 
shopen la for dagen vil være en vik-
tig drivkraft i det videre arbeidet!

Norsk undervannshistorie skal samles!
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Vi ønsker alle en god sommer!
Åpningstider hos oss i sommer: Alle dager 10-19

Bølgen & Moi: man. 11-16, tirs.-lør. 11-01, søn. 12-17

I Museumsbutikken finner du flotte gaver som vil glede mann som kvinne, liten som stor!
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Subsea entusiaster samlet til workshop på oljemuseet. Foto: Jan A. Tjemsland/NOM


