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• Nettsted 

• Artikler

• Bok

• Vandreutstilling

• Presentasjoner

Formidlingsmetoder









Statfjord funnet 

1974

Produksjonsstart 

1979

Frigg funnet 

1971

Produksjonsstart 

1977

Ekofisk funnet 

1969

Produksjonsstart 

1971

Olje- og gassfelt midt i Nordsjøen

Valhall funnet 

1975

Produksjonsstart 

1982



• Kulturminne Ekofisk –

pionerprosjekt for oljemuseet (2002–2005 ) 

• Kulturminne Frigg (2005–2008) 

• Kulturminne Statfjord (2008–2012) 

• Kulturminne Valhall (2012-2015)

• Kulturminne Draugen (2016-2018)





Prosesslinjen – forholdet menneske/maskin



Gjenstand: Brostykke fra Frigg, vekt 80 tonn





Publikasjoner

Databaser: Bibsys og 
Oil databasen

Publikasjoner som er 
digitalisert: 

• Elf Link 1988-1998 

• Elf Monthly 

• Frigg Area Cessation 
News

• Årsrapporter

• Brosjyrer



• Teknisk 

dokumentasjon 

tilgjengelig på 

nettstedet



Digital struktur

• I Kulturminne Ekofisk utviklet
Nasjonalbiblioteket en digital struktur. Den 
er blitt viderutviklet i kulturminne Frigg, 
kulturminne Statfjord og kulturminne
Valhall. 

• Nasjonalbiblioteket har ansvaret for 
søkefunksjonaliteten i prosjektet – dvs
fellessøk i flere databaser samtidig.





Innslag fra NRK fjernsyn, via Nasjonalbiblioteket



Ekofisk- materiale i Nasjonalbibliotekets søk







«Click walk» på nettstedet



Utstilling: Frigg



Ekofisk- spørrespill



Formidling

• Formidling av dokumentasjonen gjennom for 
eksempel artikler, bøker, film, utstilling eller et 
nettsted.



Utvalg av kildemateriale



Kart i skolen - Energiressurser

www.kartiskolen.no





Oljeunge – innsamling av minner

«Jeg jobbet offshore fra 1985-1988. Hadde alltid med 

fotoapparat, selv om det ble sagt at det ikke var lov. Det lå i 

bagen som alltid ble undersøkt, men det ble alltid videre med 

meg ut på havet. Kan man dele bilder? Og kanskje noen 

røverhistorier? Og et par farlige episoder (kunne ha blitt farlig) 

som aldri skulle nevnes.»



Minner om Elf-flyet til Paris

Hvordan har det norske 

oljeeventyret preget ditt liv? 

"Oljeunge" er en gruppe hvor 

oljeunger i alle aldre kan dele 

minner og histsorier fra en 

oppvekt i og med oljå. 

"Oljeunge" er Norsk 

Oljemuseums nye museumsfilm 

som får premiere høsten 2016. 

Filmen av Arild Østin

Ommundsen, med Kristoffer 

Joner i hovedrollen, forteller én 

historie. Her ønsker vi å fortelle 

mange flere historier. 

Del din historie her, og bli med å 

samle minnene.

Du er velkommen til å legge inn 

din egen hisstorie, som en film-

eller tekstsnutt. 

Norsk Oljemuseum vil gjerne ha 

mulighet til å bruke historiene.





Visste du at? og merkedager



Ekofisk foto





Boka er planlagt utgitt den 14. 

november

27. mars 1980 kantrer boligplattformen 

«Alexander L. Kielland». 123 menn 

mister livet, 89 overlever. Dette er 

Norges største industrielle ulykke. 

Mange mener at årsaken til 

katastrofen ennå ikke er avdekket.



Statsarkivet i Stavanger

Norsk olje- og gassarkiv åpnet offisielt 16. september 2014. Foto: Kristian 

Myhre/TV 2. Se også www.oljearkivet.no



Arkivportalen – Statfjord arkivmateriale





Gjenbruk av plattform? 




