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Sammendrag 
Nitedals Krudtværk var i drift i drøyt hundre år, fra 1883 til 1978. Både i tiden i drift og i 

tiden etter nedleggelsen var området forbundet med fare. Krudtværket var en risikofylt 

arbeidsplass, stadig utsatt for eksplosjoner og ulykker. Da bedriften ble nedlagt ble mange av 

produksjonsbygningene revet og brent, fordi kruttstøv kunne forårsaket store ulykker i de 

forlatte bygningene. I forbindelse med tettstedsutvikling og storstilt boligutbygging har det de 

seneste årene oppstått et ønske om å ivareta gjenværende bygningsrester og ruiner. Stedet 

som en gang var så avsidesliggende at det var egnet til kruttproduksjon betraktes nå som 

bevaringsverdig kulturarv i nær tilknytning til de nye boligområdene. Det tidligere farlige 

området omtales nå som et idyllisk turområde med betydning for lokalidentiteten.  

Oppgaven gjør en kulturhistorisk analyse av hvordan Nitedals Krudtværk brukes til å 

skape lokal identitet, kulturarv og mening. Analysen tar i bruk innsikter fra store og 

tverrfaglige felt innenfor forskning på kollektiv erindring, kulturarv og kulturarvsproduksjon, 

samt forskning på industri som kulturarv, relasjoner mellom lokal identitet, kulturarv og 

mening og forhold mellom materialitet og meningsskaping. Materialet består av innsamlet 

materiale og materiale skapt gjennom feltarbeid.  

De kommunale planene for Krudtværket viser et ønske om å la restene etter industrien 

være bindeledd til fremtidige opplevelser. Disse opplevelsene vil gi nye kollektive 

erindringer; i fremtiden kan stedet bli arena for opplevelser av mange ulike slag, og gjennom 

dette gi mening og felles minner for lokalbefolkningen. I bevaringsprosessen omformes rester 

etter industri og blir til kulturarv. Området forskjønnes, forsterkes og opphøyes på flere 

måter. Blant lokalbefolkningen finnes det en kollektiv erindring, dominert av minner knyttet 

til det farlige i området. Lokalbefolkningen er imidlertid en variert gruppe, og mange beboere 

er nyinnflyttet. For dem er Krudtværket først og fremst et turområde eller bare kjent fra 

navnet på boligområdet eller veien de bor i. I den nye kollektive erindringen vil stedets fortid 

som industri være tilstede som historisk bakgrunn, mens aktivitetene i området vil komme i 

forgrunnen. Slik vil Krudtværket ikke bare bli et sted for historie, men også et levende sted 

for nye opplevelser av mange slag. Planene er ikke ferdig vedtatt og utviklingen av 

Krudtværket fremdeles i startgropen. Det uferdige innebærer både utfordringer og 

muligheter. Naturen og kulturarven har blitt ryddet og klargjort for dagens og fremtidens 

bruk. Gjennom minner fra fortiden inneholder fremtiden muligheten til å skape identitet, 

kulturarv og mening. 
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1 Presentasjon av tema 
En varm vårdag i april 2014 ser jeg restene etter Nitedals Krudtværk for første gang. Jeg er 

på tur i området sammen med Margret Lie Wessel, prosjektleder for kulturminneplan i 

Nittedal kommune. Vi er begge feil skodd – med gummistøvler, forberedt på vårslaps og 

søle, men nede i dalen med restene etter kruttverket ligger det fremdeles overraskende mye 

snø. Vi har kjørt opp fra Nittedal Rådhus og parkert på en gruslagt liten plass like overfor, i 

utkanten av et ikke ennå ferdig utbygd boligområde. Margret forteller meg om kruttverket 

mens vi går nedover stien mot Ørfiskebekken. Det første bygget vi kommer til er det som sist 

ble bygget, et betongbygg med tagging og graffiti og nylig gjenspikret dør. Det var her den 

siste eksplosjonen skjedde, den som tok to liv i 1976 og førte til at kruttverket ble stengt, 

forteller Margret. Hun fotograferer bygninger og ser på hva som har blitt gjort siden sist hun 

var der. Vi passerer store, rustne rester etter maskiner. I en skråning ligger et kjøleskap og 

flere steder ligger større eller mindre ubestemmelig skrot; ledninger og metall. Et sted står 

rester etter en sikringstavle, malplassert mot mosegrodde røyser og kratt. Margret forteller at 

røysene er voller som lå som beskyttelse mellom bygningene. Hvis et hus eksploderte skulle 

ikke brann eller trykk ødelegge det neste. Da kruttverket ble stengt ble disse bygningene revet 

og brent for å ikke utgjøre fare. Området ble avsperret, og har vært det siden 1978. Det eies 

av entreprenørfirmaet NCC1, men Nittedal Kommune skal overta det. NCC må bare rydde 

opp først. Lenger ned langs bekken kommer vi til ruinen etter et eldre bygg i rød murstein. To 

vegger og halvparten av taket er vekk. En stor sprekk i det ene hjørnet skyldes en 

tømmerstokk som kom nedover bekken i vårflommen et år. Fra den åpne enden kan vi se inn 

i restene av bygget. Stort lenger kommer vi ikke denne dagen, det er for mye snø. Ellers 

kunne vi gått opp til ”Kongen”, der spritlageret lå. Det ligger høyere oppe, vekk fra bekken 

og de andre bygningene.  

Nå ligger det åpne plasser mellom vollene, plasser som kan brukes til konserter, 

markeder eller utendørsteater. Margret blir ivrig når hun forteller om fremtiden. Her kan det 

bli noe. Nå ønsker kommunen og frivillige å få fokuset vekk fra eksplosjonene, ulykkene og 

faren i området og skape et innholdsrikt turområde for lokalbefolkningen hvor kruttverkets 

historie kan fortelles.  

Dette er altså Nitedals Krudtværk. Hvordan havnet jeg her? Våren 2014 sendte 

Margret Lie Wessel en forespørsel til IKOS. Hun lurte på om en masterstudent i 

																																																								
1 Tidligere forkortelse for Nordic Construction Company 
2 Georg Frølichs far, banksjef F. H. Frølich, var formann i ”Handelens venner” og en av initiativtagerne til 
bygging av hovedjernbanen. Han innså behovet for krutt til anleggsarbeidet, og bygget Midtvandet Krudtfabrik 
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kulturhistorie og museologi kunne være interessert i å skrive masteroppgave om 

kulturminnene etter kruttverket i Nittedal. En av mine veiledere tenkte prosjektet kunne passe 

meg. Etter noen e-poster, litt undersøking på egenhånd, et møte med Margret og turen i 

området bestemte jeg meg for å bruke dette som tema for min masteroppgave. 

Nittedal var et relativt ukjent område for meg. Jeg kjente Nittedal som et 

landbruksområde med spredte boligfelt, et par mil nord for Oslo, med grense til Nordmarka. 

Kruttverket var helt nytt for meg. Det som fanget min interesse for å skrive om Nitedals 

Krudtværk var aktualiteten i det pågående prosjektet. Jeg fikk muligheten til å studere selve 

prosessen i mitt arbeid med masteroppgaven. Nittedal kommunes ønske om en 

masteroppgave var i seg selv interessant, og at veilederen tenkte at prosjektet passet meg var 

smigrende. Faglig fant jeg intensjonen om endring interessant - at oppfattelsen av området 

skal gå fra å handle om eksplosjoner, ulykker og fare til å skape et idyllisk turområde med 

arrangementer for lokalbefolkningen med restene etter kruttverket som kjerne. Jeg fant det 

også interessant at det var rester etter industri, og ikke kirker, borger eller krigsminner som vi 

er mer vant til å se vernet. Som industriminner skilte de seg også fra det jeg tidligere hadde 

sett, dette var ikke monumentale bygg verken i størrelse eller nasjonal betydning. Heller ikke 

var det urbant, men industrirester i naturen. 

Umiddelbart tenkte jeg at kommunens visjoner er gjennomførbare - jeg så for meg 

hvordan området kan bli - men stilte meg spørsmål om hvorfor dette skjer nå, etter 40 år som 

avstengt, og hvordan de gjenværende restene etter industribygninger og det tilfeldige rustne 

skrotet i skogen skal kunne fortelle historie. Var dette industrihistorisk spikersuppe eller 

hjørnesteinsbedrift? For å forstå mer måtte jeg studere hva de som er involvert i prosjektet; 

kommunen, frivillige, NCC, lokalbefolkningen - de ulike aktørene - gjør og sier når det 

gjenværende materialet skal produsere mening.  

 

Historisk bakgrunn 
Nitedals Krudtværk ble anlagt i 1883 av ingeniøren Georg Frølich, som drev det frem til han 

solgte det til A/S Norsk Sprængstofindustri i 1917. Frølich hadde erfaring fra kruttverksdrift 

etter å ha drevet Liadalens Krudtmølle ved Ljan sammen med faren2 og broren (Tharaldsen 

1929: 305). I Norsk Sprængstofindustris jubileumsskrift (1966) gir Morten H. Magnus en 

																																																								
2 Georg Frølichs far, banksjef F. H. Frølich, var formann i ”Handelens venner” og en av initiativtagerne til 
bygging av hovedjernbanen. Han innså behovet for krutt til anleggsarbeidet, og bygget Midtvandet Krudtfabrik 
nær Brevik i 1850, før Stortingets beslutning i 1851 om å bygge jernbanen. Da Midtvandet Krudtfabrik ble 
ødelagt i en eksplosjon i 1870 kjøpte firmaet F. H Frølich & Søn Liadalens Krudtmølle (Magnus 1966: 15).  
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omtale av Georg Frølich som en meget selvstendig mann med en sterk personlighet. Han likte 

seg best alene, og ville bestemme selv. Han mislikte å arbeide sammen med sin bror i 

Liadalens Krudtmølle og ønsket å starte for seg selv. I flere år hadde han derfor en speider 

ute for å lete etter en passende tomt. Ved Ørfiskeelva i Nittedal fant speideren den passende 

tomten i 1882. Den lå tilstrekkelig avsides, men likevel ikke for langt fra Kristiania (25 

kilometer), og hadde det viktige driftsvannet. Tomten, på 435 mål utskilt fra gårdene Bjertnes 

og Moe, oppfylte lovens strenge krav til kruttverksdrift. ”Minst 1000 alen til offentlig vei og 

500 alen til naboeiendom”3. I tillegg til å oppfylle lovens bestemmelser var også områdets 

naturlige form gunstig for kruttverksdrift (Magnus 1966: 141). Bygningene for 

kruttproduksjon ble bygget i bunnen av den trange, buktende elvedalen, og de 50 - 60 meter 

høye skråningene på hver side ga en naturlig beskyttelse ved eventuelle eksplosjoner. I tillegg 

har området moreneavsetninger, slik at bygningene delvis ble bygget i utgravde beskyttende 

voller4 (Nordby 1999: 82). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

”Krudtværket ved Georg Frølichs tid” (Magnus 1966: 146). 
 

Å bygge anlegget var ingen enkel sak, området var ”en villmark”, jernbanen hadde ikke 

kommet til Nittedal ennå, og adkomsten til Krudtværksområdet var kronglete (Magnus 1966: 

141). Da anlegget var bygget og driften var i gang fikk Georg Frølich en gunstig start, 

																																																								
3 Lov indeholdende Bestemmelser angaaende Behandling av Ilddsfarlige Gjenstande, av 3. mai 1871: 

Kruttproduksjon er forbudt i byer og må ”have en Afstand af mindst 1000 Alen fra offentlig Vei eller anden 
almindelig Benyttelse værende Færdselslinie samt 500 Alen fra Naboeiendom […] Stedet bør have en i Forhold 
til Naboeiendom isolert Beliggenhet” (Love og Anordninger 1878: 54) (Nordby 1999: 80). 

 
4 Hans Nordby (1996) siterer en befaringsrapport fra 1908 hvor daværende direktør for Raufoss 

Ammunisjonsfabrikker uttaler: ”Krudtværket har derfor en for omgivelserne i sin helhet fulstændig betryggende 
beliggenhet – man kunde fristes til at kalde den ideel -, og der gives neppe noget krudtverk eller nogen 
sprængstoffabrik i hele verden, som utadtil har saadan sikkerhet” (Nordby 1999: 82). 
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ettersom Liadalens Krudtværk ”gikk i luften” 30. mai 1884, og Nitedals Krudtværk kunne 

”tre inn med sine leveranser” (Magnus 1966: 142). 

Krudtværket produserte svartkrutt og fra 1896 også røksvakt krutt, som blant annet 

ble solgt til Den norske hær. Produksjonen av røksvakt krutt ble flyttet til Engene ved Sætre i 

Hurum ved salget av Krudtværket i 1917. Med oppfinnelsen av det røksvake kruttet mistet 

svartkrutt sin militære betydning, men ble fremdeles brukt til steinindustri og i harpuner og 

harpunkanoner brukt til hvalfangst – et betydelig marked for Nitedals Krudtværk (Nordby 

1999: 20). Georg Frølich var en initiativrik teknisk begavet forretningsmann, bereist og med 

stort pågangsmot (Magnus 1966: 157). Fra 1906 og frem til 1920-årene produsertes ”Echo”, 

et nytt sprengstoff som var billigere enn dynamitt og tålte slag og støt uten å eksplodere. 

Echo ble benyttet til stein- og grøftesprenging i jordbruket, og i håndgranater. Under første 

verdenskrig var bestillingene på Echo så store at bedriften innstilte produksjonen av salpeter-

krutt, og kjørte to skift for å produsere nok Echo (Nordby 1999: 20). I tillegg produserte 

bedriften bl.a. haglpatroner frem til den ble nedlagt (Nordby 1999: 21).  

Da Georg Frølich solgte bedriften i 1917 gikk Nitedals Krudtværk inn som 

datterselskap i Norsk Sprængstofindustri A/S. Ved fusjon i 1971 ble Nitedals Krudtværk en 

enhet i Dyno Industrier A/S. Bedriften ble stengt i 1978, etter en eksplosjon i en nybygd 

svartkruttmølle, som tok to liv. A/S Norma Prosjektilfabrikk leide produksjonslokaler ved 

Nitedals Krudtværk av Dyno Industrier A/S og drev begrenset produksjon av haglpatroner på 

eiendommen frem til 1997, selv om hovedproduksjonen til Norma var flyttet til Raufoss i 

1989 (Nordby 1999: 26). Dyno industrier solgte senere området til NCC. 

Antall ansatte varierte mellom 16 og 50 personer i tiden Krudtværket var i drift. 

Arbeidet var sesongbetont, og vinterpermitteringer var vanlig fram til 1950-årene, ettersom 

produksjonen var mindre om vinteren (Nordby 1999: 22). Nitedals Krudtværk var en 

risikofylt arbeidsplass, og var stadig utsatt for eksplosjoner og branner – og stadig under 

gjenoppbygging. 17 personer mistet livet i seks eksplosjonsulykker mellom 1883 og 1976. 

13. januar 1906 mistet fem personer livet, og 7. mai 1919 gikk syv menneskeliv tapt (Nordby 

1999: 30). I den siste eksplosjonen, i 1976, mistet to livet. De mange ulykkene gjorde sterke 

inntrykk på folk i Nittedal, ruter knuste i flere kilometers avstand (Magnus 1966: 153). Da 

bedriften ble nedlagt i 1978 ble mange av produksjonsbygningene revet og brent ned, fordi 

kruttstøv kunne forårsaket store ulykker i de forlatte bygningene (Helhetlig plan 2015: 6). 

Området ble avstengt på grunn av faren i de gjenværende bygningene, kruttrester og andre 

rester etter industrien. Nitedals Krudtværk har vært forbundet med fare både i tiden det var i 

drift og i tiden etter nedleggelsen.  
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Bakgrunn for bevaring 
Som bakgrunn for den pågående bevaringen av kulturminnene i kruttverksområdet er det 

flere elementer som spiller inn. Grunneier –  entreprenørfirmaet NCC –  er i gang med å 

bygge ut boligfelt med ca. 600 nye boliger nær det gamle kruttverket (Helhetlig plan 2015: 

4). Utbyggingen kan sees i sammenheng med Nittedal kommunes kommuneplan for 2015 – 

2027, hvor arealsutnyttelse, boligbygging og utvikling av Rotnes som kommunesenter inngår. 

Videre står kommuneplanen i sammenheng med fylkeskommunale og statlige planer.  

Utbyggingsplanene førte til at lokale enkeltpersoner og foreninger engasjerte seg i hva 

som kom til å skje i kruttverksområdet. Deres oppfatning er at Nitedals Krudtværk 

representerer en unik industrihistorisk epoke, med lokal og nasjonal betydning. Dette 

engasjementet førte til at foreningen Nitedals Krudtværks venner ble etablert høsten 2014.  

NCC og Nittedal kommune har utarbeidet en avtale om samarbeid om friområdet. I 

denne avtalen har NCC påtatt seg å rydde og sikre området (Helhetlig plan 2015: 9). Etter en 

befaring i 2013 anså Akershus fylkeskommune at området er av regional og muligens 

nasjonal betydning og henstilte Nittedal kommune om å lage en helhetlig plan for Nitedals 

Krudtværk. Denne inngår i Nittedal kommunes kommunedelplan for kulturminner, og 

området har fått status som Kulturmiljø i kommuneplanen (Helhetlig plan 2015: 4).  

I Krudtværket finnes det fysiske materielle spor etter menneskelig aktivitet. I tillegg 

finnes en materialitet, hvor de fysiske tingene inngår i en meningsbærende kontekst ut over 

det fysiske. Noe av det interessante med Nitedals Krudtværk er at det skiller seg fra mange 

andre industrikulturminner ved at det er såpass lite materielle spor igjen. Materielle ting alene 

forteller ikke historie, men de kan brukes som medier for formidling av historie, og som 

ramme for nytt innhold. 

 

Utgangspunkt for min analyse 
I arbeidet med bevaring og tilrettelegging av kulturminnene etter Nitedals Krudtværk er det 

ulike aktører som ”sier” og ”gjør” ting. I min analyse vil jeg, ved å studere hva som sies og 

gjøres, vise et spenn mellom materialitet og meningsproduksjon. Spennet ligger både mellom 

hva som sies og gjøres, og hvem som sier og gjør hva. Aktørene har ulike interesser og 

formål. De har ulike fokus og ulike verktøy til rådighet; verktøy som muliggjør handlinger. 

Det er kommunen, som skal overta området, og utarbeider planer som muliggjør fremtidig 

handling. Kommunen har politiske interesser, og følger statlige mål og føringer. Det er en 

utbygger, NCC, som eier området. Denne og andre boligfirmaer bygger boliger og har 
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kommersielle interesser. Disse kommer blant annet til uttrykk gjennom boligannonser. Det er 

private og frivillige aktører – med ulik grad av engasjement i bevaringen av kruttverket. Det 

har blitt dannet en venneforening, som også lager planer, og organiserer dugnader og 

arrangementer i området. Det er også beboere i området, noen har vokst opp med 

Krudtværket, andre er tilflyttet og kjenner lite til det. Deres tilknytning til Krudtværket, og 

Krudtværkets ”tid”, kan sees som tre generasjoner: En som har minner fra Krudtværket var i 

drift, en som har minner fra da det var stengt, og en som er tilflyttet og kjenner det fra dagens 

situasjon.  

Når restene etter Krudtværket skal brukes som identitetsskapende elementer blir jeg 

nysgjerrig på forholdet mellom materielle spor og den meningsbærende materialiteten de 

produserer. Med min analyse av aktørenes ytringer vil jeg finne ut hvordan ønsket om å 

bruke Nitedals Krudtværk til å skape identitet, kulturarv og mening kommer til uttrykk hos de 

ulike aktørene. Ønsket om å skape dette kommer særlig til uttrykk hos kommunen og enkelte 

private aktører og frivillige. Deres rolle som aktører er aktive pådrivere. Utbygger og beboere 

uten tilknytning til Krudtværket blir påvirket eller inkludert, som aktører, men uten å ha den 

samme intensjonen. Deres rolle som aktører er passive men berørt.  

Min overordnede problemstilling er: Hvordan brukes restene etter Nitedals Krudtværk 

til å skape lokal identitet, kulturarv og mening? For å besvare problemstillingen har jeg stilt 

tre spørsmål. De er som følger: Hvilken rolle spiller kollektiv erindring og levendegjøring av 

kulturarv etter industrisamfunnets tid? Hvordan kommer identitetssøking og ønsket om å 

minnes til uttrykk? Og: Hvilke handlinger muliggjør å minnes? 
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2 Tidligere forskning og teori 
Den britiske geografen David Lowenthal påpeker at det siden 1980-tallet har pågått et 

”kulturarvskorstog” gjennom verden (sitert i Ronström 2014: 25).	Denne oppgaven handler 

om nettopp et slikt fenomen – en oppblomstring av interesse for lokal kulturarv. Til analysen 

tar jeg i bruk innsikter fra store og tverrfaglige felt som har blomstret opp de siste 30 årene, 

innenfor forskning på kollektiv erindring, kulturarv og kulturarvsproduksjon. Feltene er 

delvis overlappende og representerer en stor mengde begrepsutvikling og teoridannelse. Det 

er åpenbart ikke mulig for meg å gi en fullstendig oversikt over den omfattende forskningen 

på feltet i denne oppgaven. Jeg skal likevel i det følgende gi noen grunnleggende riss av hva 

som er mest relevant for min analyse: Forskning på industri som kulturarv, relasjoner mellom 

lokal identitet, kulturarv og mening og – ikke minst – forhold mellom materialitet og 

meningsskaping.  

 

Kulturarv, kulturminner, kulturhistorie? 
Den danske historikeren Bernard Eric Jensen skriver i boken Kulturarv – et identitetspolitisk 

konfliktfelt at ordet kulturarv er et ord som ikke fantes i danske oppslagsverk før i 2001 

(Jensen 2008: 7). Ordet har hatt en akselererende økning i bruk siden begynnelsen av 2000-

tallet, og har blitt et nøkkelbegrep innen kulturpolititikk. Selv om ordet ikke i oppslagsverk 

var det i bruk, men betydningen var uavklart. Begrepet er en følge av at forvaltning av 

kulturarv og identitetspolitikk er to sider av samme sak, og dermed blir en måte å utøve makt 

(Jensen 2008: 6). Ordet brukes for å markere at det finnes en felles arv. Bruken kan skape 

fellesskapsfølelser, men også konflikter (Jensen 2008: 10). I artikkelen Hva verdensarv er – 

og gjør tar etnologen Owe Ronström opp utvalget av innhold. Ronström påpeker at 

verdensarvproduksjon fremstiller historie, i abstrakt, objektiv form. Historie må være alles og 

ingens, mens minner er våre egne. I dette ligger en forvandlig, som krever utvalg, som igjen 

krever utvelgere. I utvalget ligger en opphøying fra minner til arv. Han påpeker at man må 

spørre seg hva som velges ut og av hvem, og ikke minst hvem som velger ut dem som velger 

ut (Ronström 2014: 47). Mitt materiale bruker begrepene minner og arv om hverandre, og jeg 

diskuterer dette i kapittel 4. Slik kulturarvsbegrepet blir brukt i dag er det et nytt begrep, som 

har gått fra å være nærmest ukjent for 25 år siden til å erstatte begrepet kulturminne (Ågotnes 

m. fl 2014: 12). Forskere som Lowenthal mener at fenomenet ”heritage”, kulturarv, står for 

en ny type fortidsinteresse, en ”cult of heritage”. ”Heritage” må forstås som en ny type solid 

praksis, kjennetegnet av identitetssøking, der de engasjerte er styrt av følelsesmessige 
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bindinger (Ågotnes m. fl. 2014: 13). Kulturarv kan oppfattes som en form for 

kulturproduksjon, hvor objekter blir endret gjennom historisering og estetisering. Deres 

særpreg blir økt og gjort mer synlige både lokalt og globalt og gitt nytt liv og verdier 

gjennom å være fortidige og annerledes (Ågotnes m. fl 2014: 12-13). Dette perspektivet på 

estetisering og historisering belyses i materialet jeg analyserer i kapittel 5.  

 

Kollektiv erindring 
Den første som brukte begrepet kollektiv erindring var den franske sosiologen Maurice 

Halbwachs (1877 – 1945). Han regnes som grunnleggeren av kollektiv erindring som 

forskningsfelt. Sentralt hos Halbwachs står kollektivt minne og hvordan vi gjennom dette 

setter vårt individuelle selv i et sosialt rammeverk. Halbwachs argumenterer for at minner 

bare kan eksistere i en kollektiv sammenheng og at det ikke er gitt, men heller sosialt 

konstruert. Når kollektivt minne har sin base og styrke i en gruppe mennesker er det som 

individer i en gruppe som minnes (Coser 1992: 22). Alle erindringer skapes i spesifikke 

sosiale sammenhenger og samvær med andre mennesker. Det er det kollektive minnet som 

holder liv i store hendelser i fortiden, fyller de tomme rommene mellom kreative perioder, i 

grupper, samfunn og familier. Fortiden er sosialt konstruert, formet av nåtidens hensyn 

(Coser 1992: 25). Behovet for å minnes alltid oppstår i sosiale situasjoner, bakgrunner og 

sammenhenger. Selv når man er helt alene står man i et meningsforhold til et sosialt 

fellesskap. Derfor har også individuelle minner en sosial kontekst.  

På 1980-tallet bygget den franske historikeren Pierre Nora og den britiske 

sosialantropologen Paul Connerton videre på Halbwacks forskning, men de bruker den på 

ulike måter, og uavhengig av hverandre. Connerton utvikler Halbwacks teori og tar opp 

hvordan alle begynnelser inneholder et element av erindring. Han skiller sosialt minne fra 

historisk rekonstruksjon – kunnskap om menneskelig aktivitet er kun tilgjengelig gjennom 

kunnskap om de spor menneskene etterlater. Men ved å tolke disse sporene som bevis for noe 

har man allerede uttalt seg om noe annet –  hva de blir tatt som bevis for. Gjennom det 

gjentagende performative i det å minnes blir riter til, i et nært forhold mellom budskapet og 

deltagernes felles kroppsliggjøring av innholdet. Connerton er opptatt av hvordan individer 

og samfunn bevarer og gjenoppdager minner (Connerton 1989: 38). Han understreker at ved 

å studere hvordan minner formes i sosiale forhold studerer man de handlinger som muliggjør 

å minnes (Connerton 1989: 39). Mange har lagt vekt på Connertons riteanalyse men i mitt 

materiale vil jeg først og fremst ta i bruk Connertons perspektiver på kroppslighet og 
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betydningen av dette i sosiale sammenheng (kapittel 6). Den franske historikeren Nora bruker 

teoriene om kollektivt minne for å skrive fransk politisk historie på en ny måte. Pierre Nora 

drøfter forholdet mellom minne og historie og viderefører Halbwachs skille mellom minne og 

historie. Han definerer minnesteder både som materielle og ikke-materielle. Disse har, i kraft 

av menneskelig vilje eller tidens gang, blitt symbolske elementer i minnets arv til et samfunn 

(Nora 1989). Nora argumenterer for at betydningen av minnesteder først oppstår når 

samfunnet har gjennomgått et form for brudd med fortiden. I analysen min viser jeg hvordan 

bruddet med, og avstanden fra, fortiden er en nødvendig forutsetning for kulturarvsprosessen. 

 

Industri som kulturarv 
At industri kan være kulturarv er slett ikke selvsagt. Før 1970 var bevaring og fortelling av 

industrihistorie i større grad koblet til modernitet og fremskritt enn til kulturell arv (Alzén & 

Burell 2005: 8). Den brede interessen for bevaring av industriarven kom først etter 1970-

tallets strukturelle endringer og oppblomstring av sosialhistorie som betydningsfull for 

fortidsforståelsen. Fra 1980-tallet søkes ny historisk kunnskap, direkte fra kildene – 

arbeiderne. Industrisamfunnet ble behandlet som sosialhistorie, skrevet for og av dets egne 

medlemmer. Bevegelsen kalles gjerne ”Grav der du står”, (etter Sven Lindquists bok med 

samme tittel fra 1978), og det bevaringsverdige veksler mellom ting, miljø, minner og 

fortellinger (Alzén & Burell 2005: 10 og Aronsson 2005: 21). Det var hverdagen og det 

arbeidende folk som skulle stå i sentrum, og derfor skulle også bevaringsarbeidet utføres av 

disse, og ikke profesjonelle forskere (Alzén & Burell 2005: 10).  

Dreiningen fra sosialhistorie til kulturhistorie i den teoretiske og metodiske 

brytningen fra 60-årene åpnet for en mindre strukturorientert og mer kvalitativt orientert 

sosialhistorie med et perspektiv ”innenfra”, fra aktørenes synsvinkel. Dette førte til en 

dreining fra de store endringsprosessene, som industrialiseringen, mot lokalsamfunnstudier 

og større interesse for enkeltmennesker; studier som gir innsikt makroperspektivet ikke kan 

gi (Slettan 1994: 51). I dagens kollektive erindring finnes industrisamfunnet både som kritikk 

av sivilisasjonen, karakterisert som noe skittent og stygt, grupper og individers livs-nostalgi, 

og som en postmoderne estetisering av jern og rust (Aronsson 2005: 21). Disse synspunktene 

bygger jeg videre på i kapittel 5, hvor jeg undersøker hvordan Krudtværkets objekter blir 

endret gjennom estetisering og historisering. De senere årene har arbeidslivsmuseer drevet og 

skapt av amatører og ildsjeler hatt en fremvekst. Annika Alzén og Birgitta Burell påpeker i 

innledningen til artikkelsamlingen Otydligt. Otympligt. Otaligt. Det industriella kulturarvets 
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utmaningar at slike museer har blitt stimulert av endret kultur- og regionalpolitikk (Alzén & 

Burell 2005: 10). Med større politisk satsningsvilje følger et nytt syn på industriarven, fra 

fokus på fabrikkarbeidernes fattigdom til fremtidstro og kulturturisme (Alzén & Burell 2005: 

11). De pedagogiske aspektene, styrt av offentlige styringsdokumenter som læreplaner blir 

også viktige pådrivere for bevaring av kulturarven (Aronsson 2005: 23). Disse perspektivene 

fra svensk side er overførbare til norske forhold, og jeg vil bygge videre på dem i mine 

analysekapitler. 

I artikkelen Eit industrisamfunn ser tilbake – monument og forteljing i 

industrisamfunnet spør historikeren Hans-Jakob Ågotnes hvilken betydning museet kan ha 

for lokalsamfunnet det er en del av, hva som skjer når et industrisamfunn ser tilbake. Den 

museale kulturbevaringen blir gjennom dette en del av vår tid. Ågotnes vil spore de 

prosessene som har ført frem til museets5 kulturelle praksis og ser på hvilken rolle det 

materielle – museumsgjenstandene – spiller, og hvordan disse spiller sammen med det 

narrative. Han påpeker at etablering av en minnekultur innebærer valg av innhold, en bestemt 

fortid og en bestemt vinkling av den (Ågotnes 2007: 80). Dette valget av innhold inngår i et 

nett av sammenhenger, slik som forholdet mellom muntlig, skriftlig og materielt råstoff. Han 

påpeker også at fortellinger endrer betydning over tid. Ågotnes er også en av forfatterne av 

boka Når industrisamfunnet blir verdensarv (Ågotnes, Barndon, Engevik, Selberg (red) 

2014). I denne drøftes hva som skjer når nær fortid blir historie. Boka tar opp spørsmål om 

hvilke politiske, etiske og identitetsskapende prosesser som settes i gang når et samfunn tar 

stilling til om nedlagt industri skal fjernes eller gjøres til monumenter over fortiden. Det å 

skape kulturarv handler om å gi ny mening til materielle og immaterielle gjenstander og 

strukturer. Ågotnes spør hva som har skjedd med industrisamfunnet som forestilling og 

erfaring. Inspirert av Reinhart Koselleck sin teori om forholdet mellom begrepshistorie og 

sosialhistorie ser han på hvilke språklige begrep som brukes når industriell eller 

postindustriell kulturarv omtales. Ord som industri, industrisamfunn og postindustriell inngår 

i dagligspråket og fremstår tilsynelatende som uproblematiske. Men ordenes meningsinnhold 

er mindre stabile enn man skulle tro, for ord som ”postindustriell” innebærer at industrien er 

flyttet fra levende samtid til et tilbakelagt stadium (Ågotnes 2014: 145). Industriell kulturarv 

er først og fremst knyttet til 1980-årene, og vern og fremvisning av fysiske anlegg, maskinelt 

utstyr og produksjonslinjer (Ågotnes 2014: 146). Ågotnes påpeker hvordan 

betydningsinnholdet av begrepet ”postindustriell” har endret seg fra å innebære et 

																																																								
5	Norsk Vasskraft- og industristadmuseum i Tyssedal og  ”Odda Industristadmuseum og arkiv”.	
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fremtidsrettet samfunn i økonomisk vekst med økt teknisk og vitenskapelig vekst til å bli mer 

knyttet til konkrete observerbare trekk i samfunnsutviklingen, som endringer i yrkesstruktur 

og utdanningsnivå (Ågotnes 2014: 157). Han argumenterer for at den hegemoniske 

oppfatningen er at industrisamfunnet er noe som er forbi, og nå kommer til uttrykk gjennom 

den offentlige samtalen. Fra å stå for en lysende fremtid blir industri nå oppfattet som noe 

som er på hell (Ågotnes 2014: 158). Mens de første industrimuseene i Norge la vekt på å gi 

industriarbeideren og hans familie plass i lokalhistorien, har forvaltningen av materielle spor 

blitt mer sentral over tid (Ågotnes 2007: 80 – 86). Utviklingen av Nitedals Krudtværk ser ut 

til å følge lignende mønster og jeg diskuterer dette, og utelating av immateriell kultur, i 

kapittel 5. 

Den eneste faglige undersøkelsen som er gjort om Nitedals Krudtværk tidligere er 

Hans Nordbys hovedfagsoppgave i etnologi, Farlig bedrift, farlig arbeid – en undersøkelse 

om forhold ved Nitedals Krudtværk 1883 – 1976 (1999). Denne er den eneste tidligere 

forskningen som har blitt gjort om Krudtværket, og en viktig kilde for informasjon om 

Nitedal Krudtværk fra tiden det var i drift. Nordby samlet uvurderlig materiale om 

Krudtværket og har gjort et grundig innsamlingsarbeid. Intervjuer med tidligere arbeidere 

som ikke lenger lever i dag er kilde til informasjon som ellers ville gått tapt. Som tittelen på 

Nordbys avhandling viser fokuserer han på de farlige forholdene arbeidet ved Krudtværket 

utgjorde og ser på hvordan mennesker involvert i Krudtværket opplevde den farefulle 

arbeidssituasjonen (Nordby 1999: 2). I tillegg tar han for seg kjønnsaspekter relatert til 

arbeidsfordeling og risikoeksponering i arbeidet (Nordby 1999: 5).  

Farlig bedrift – farlig arbeid tilhører et forskningssyn og en kulturhistorisk 

fagtradisjon hvor historien ble fortalt nedenfra, og hvor ”redningsprosjektet” var viktig. 

Gjennom sin hovedoppgave og annet engasjement har Hans Nordby vært en pådriver for 

bevaringen av Krudtværket. I sitt forord retter Nordby en ”innstendig oppfordring” til 

utbyggere og kommunen om å bevare Krudtværket ”som gjennom nesten hundre år hadde 

svært stor betydning for bygda” (Nordby 1999: 2). Han påpeker at transportveiene og 

skansene etter Krudtværket utpeker seg som bevaringsverdig og vil egne seg som idyllisk 

gangsti. Jeg gjør en ytterligere analyse av transportvei/gangsti i kapittel 5. 

 

Aktører i kulturarvsbevaring 
Roger Strand og Rønnaug Indregård stiller i sin artikkel i boken Når industrisamfunnet blir 

verdensarv spørsmål om hvorfor vi verner. Hva skjer når gamle industribedrifter går til 
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grunne og gjenoppstår som kulturarv, museer og opplevelsessentre? Strand og Indregård 

presenterer et hermeneutisk innenfra-og-ut-perspektiv hvor søken etter å forstå de ulike 

aktørenes grunner til engasjement i kulturarvprosessen. De retter oppmerksomheten mot de 

involverte og deres subjektive synspunkt, med eksempel hentet fra striden om skjebnen til et 

tysk Junker-fly hevet fra Hartvigvannet i Ofoten i 1986. Ulike aktører i en bevaringsprosess 

kan ha ulike følelser, grunner og tanker om bevaring. De påpeker at den nære fortiden er 

fraværende i kulturminnelovens formålsparagraf, og at loven retter seg mot nåtid og fremtid. 

I dette får kulturminner som vitenskapelige kilder stor oppmerksomhet, mens det også er 

behov for å lytte til andre stemmer i fortellingen. Med sitt eksempel viser de at det som for 

noen er en fin måte å minnes fortiden for andre kan oppleves krenkende, støtende og 

uanstendig. Det er utfordrende, men nødvendig, å ikke sortere vekk følelser som ”usaklige” 

eller ”ufaglige”. Gode forskere og god humaniora ser forskjeller og uenigheter som en 

ressurs, tar andre borgere på alvor og lytter til ”den nære samtalen” (Indregård & Strand 

2014: 55 – 70). Mine informanter har også ulike grunner til engasjement. Jeg diskuterer 

kulturminnelovens betydning i bevaringsarbeidet i Nittedal i kapittel 4. I kapittel 6 viser jeg 

hvordan minner fra fortiden muliggjør fremtidige minner, og viktigheten av å inkludere og 

lytte til beboere som har Krudtværket i sitt nærmiljø. 

Annika Alzén stiller i sin artikkel ”Amatörer eller proffs? Frågan om kulturavets 

demokratiska villkor” flere spørsmål ved den folkelig etterspurte kulturarven. Hun spør om 

den folkelige interessen for kulturarv har en annen innfallsvinkel og drivkraft enn den 

antikvariske profesjonen og om det muligens er slik at de såkalte amatørene løfter frem noe 

de profesjonelle har oversett (Alzén 2005: 91). Alzén tar for seg den svenske 

”hembygdsrörelsen”, et begrep som stammer fra brytningstiden mellom det agrare og det 

industrielle samfunnet rundt 1900. Hun siterer argumentet til en av hembygdsrörelsens 

foregangsfigurer, Karl-Erik Forsslund (1872 – 1941), som kritiserte museene og 

sammenlignet dem med mausoleum, kun levende for vitenskapsmenn, men døde for folket. 

Forsslund mente at objektene måtte befris fra sin grav. Kulturarven skulle komme ut til folket 

og utgjøre en del av deres hverdag (Alzén 2005: 93). Innenfor hembygdsrörelsen fantes et 

annet syn på kulturarven enn det museale, og hembygdsrörelsen kan også sees som en 

motsats til den nye tiden, hvor hembygdsgården tilhører en kontrast til og et fristed fra det 

fremvoksende industrielle samfunnet. Bevaringen og bruken er ikke resultat av vitenskapelig 

profesjonelle, men heller fra en forestilling om det gode livet og den kulturelle arven som en 

kraft i samfunnet og del av hverdagen (Alzén 2005: 95).  
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Annika Alzén spør hvordan kulturarven brukes, og ser på ”hembygsrörelsen” og 

”grav der du står”-bevegelsen i lys av filosofen Friedrich Nietzsches tre ulike måter å bruke 

historien på: Den monumentale, den antikvariske og den kritiske bruken. Nietzche mente at i 

et sunt samfunn råder balanse mellom disse tre. Den monumentale historieoppfatningen løfter 

frem historien som forbilde og fokuserer på det storslagne. Kulturarven anses å ha varig verdi 

og bidrar til samhørighet og kontinuitet over tid. Kollektiv identitet skapes, spesielt på 

nasjonalt nivå (Alzén 2005: 99). Innen ”grav der du står” står blir imidlertid den kollektive 

identiteten knyttet til Folket, og en hyllest til Arbeideren, både som klasse og individ. 

Gjennom dette skapes fellesskap og samhold. I hembygdsrörelsen er hjembygda og naturen 

knyttet til det kollektive samholdet, men det er ikke de faktiske forholdene som glorifiseres, 

heller Bonden og Arbeideren, det agrare og industrisamfunnets samholdet. Faktiske forhold 

som arbeidere uten yrkeskunnskap og vanskeligheter med å forsørge store familier på karrig 

jord sorteres bort i hembygsrörelsen, eller forherliges i ”grav der du står”-bevegelsen (Alzén 

2005: 99).  

Også den antikvariske bruken av historien finnes innenfor disse bevegelsene. I følge 

Nietzche løfter denne frem det uanselige og trivielle (Alzén 2005: 99). Alt som tilhører 

fortiden ble ansett å ha en verdi. ”Grav der du står”-bevegelsen har blitt kritisert av 

profesjonelle fagfolk for en fragmentarisk innsamling av ”alt”, uten forsøk på å skape 

sammenheng og overblikk. Den antikvariske historiebruken blir spesielt tydelig i 

hembygdsrörelsens innsamling- og utstillingsvirksomhet, og tankegangen om at alt gammelt 

bør bevares. Med alder og autentisitet som fremste utvelgningsmekanismer blir gjenstander 

fra ulike tider og bruk stilt ut side ved side (Alzén 2005: 100). Nietzches kritiske historiebruk 

har som mål å gjøre opp med fortiden. Dette historiesynet stiller spørsmål ved det gamle, og 

vil erstatte dette med noe nytt. Alzén påpeker dette synet som åpenbart i ”grav der du står”-

bevegelsen; at historie og kulturarv må påvirkes av samtidens debatter og bli en del av 

menneskenes hverdag er selve budskapet i bevegelsen. Gjennom nytolkning av kulturarven 

og fornying på dens grunn ser man fremover og forandrer nåtiden med utgangspunkt i 

fortiden (Alzén 2005: 100). Et slikt folkelig og frivillig engasjement er tydelig også blant 

mine informanter og i mitt materiale finnes også en folkelig interesse, hvor frivilliges 

engasjement spiller en rolle.  

Profesjonelle har i sin utdanning og yrkesrolle tatt på seg ansvar for å bevare og 

ivareta den kulturelle arven. Alzén bruker begrepet profesjon som motsetning til amatør, et 

ord hun forøvrig skriver at kan byttes ut med frivillige. Ulikhetene i synet på bevaring vises 

ved å sammenligne Artur Hazelius (grunnlegger av Nordiska museet og Skansen) og Karl-
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Eriks Forsslunds (hembygdsrörelsen) ulike bevaringsstrategier: kultivere (bruke, dyrke, 

skape, bygge) eller reservere (spare, redde, beskytte, verne). Forskjellen kan også ses i 

motsetningen profesjon – amatør. (Alzén 2005: 101). Hembygdsrörelsen har vært rettet mot 

et mer aktivt bruk av kulturarv, mens den antikvariske retningen heller har vært mot en 

pleiende, passiv bruk av arven. Amatørbevegelsene har stilt kritiske spørsmål til hva som 

skulle regnes som kulturarv og hvordan det kunne eller burde anvendes. Debatten handler 

ikke bare om hva og hvilken historie som skal brukes og bevares, men også hvem som skal 

gjøre det og hvordan. Bevegelsene gir stemme til samfunns meninger, og med det løfter de 

frem ny kunnskap (Alzén 2005: 103). Hva gjelder bruken av den kulturelle arven og hvilken 

rolle de ulike bevegelsene spiller skriver Alzén at det synes å være en markant forskjell. 

Profesjonen legger vekt på kunnskapsformidling, forskning og autentisitet mens de frivillige 

vektlegger opplevelse og legger mindre vekt på autentisiteten. Hos de frivillige er det 

fortellingen, dramatikken og den personlige opplevelsen som ligger til grunn for 

engasjementet. Kulturarven skulle ikke bevares for å betraktes men for å utnyttes og brukes. 

Men, påpeker Alzén, siden slutten av 1900-tallet har akademia begynt å nærme seg 

bevegelsenes syn, ved at opplevelser i større grad blir del av den profesjonelle retningen 

(Alzén 2005: 105 - 106). Ågotnes skriver at for industrimuseum passer tendensen at historisk 

interesse for et fenomen først dukker opp når fenomenet er forbi. Industrisamfunn var 

tidligere ikke interessert i fortiden sin som historie. Fortiden var viktig i privat og individuell 

sammenheng, men har ikke vært viktig tema i den offentlige debatten (Ågotnes 2007: 81). 

Industrien ble betraktet som fremtiden. I dag er interessen for industrihistorien en annen, 

industrien representerer ikke lenger fremtiden. Etterkrigstidens industriutbygging var et 

nasjonalt prosjekt, for utvikling, velstand og rettferdighet. I dag blir den nasjonale 

betydningen heller nedtonet. I stedet blir den lokale historien og kulturarvstedets bidrag til 

velferdsutviklingen blir fremhevet (Ågotnes 2007: 87). 

 

Fra natur til industri til kulturarv 
Med industrialismen på 1800-tallet ble landskap formet av ny teknologi og økonomi. Nye 

kommunikasjonsmidler gjennom landskapet endret måten naturen ble opplevd på. Naturen 

ble avmystifisert, men samtidig vokste det frem en ny naturmystikk i den borgerlige kulturen. 

Med dette ble brukslandskapet skilt fra fritidslandskapet. Fritidslandskapet ble utrustes med 

en romantiserende rolle og verdier som vakker, skjønn og ekte. Naturen ble eksotisk, til å 

konsumeres og fjernet fra bondekulturen (Frykman & Löfgren 1994: 51). Industriell 
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kulturarv skiller seg fra bonde- og (høystandskultur), og som Aronsson påpeker er dette blant 

grunnene til at industri tidligere ikke har blitt ansett som kulturarv. Industri er motsatt av 

kultur, som bilde på det moderne og foranderlige, og restene etter industrien minner bare om 

fattigdom, fornedring og elendighet (Aronsson 2005: 19). Forestillingen om ”det gamle 

bondesamfunnet” gjorde lafta stuer og bygdetun til kulturarv. Først hundre år senere kunne 

industrisamfunnet sees i samme perspektiv. Industriarven innebærer en problematikk, hvor 

både materielle rester, industrielle forestillinger normer og verdier skal omformes til å fortelle 

”sin” historie, og bli til et verdifullt objekt (Ågotnes 2014: 159). Som Peter Aronsson 

uttrykker det: ”Kulturarv skapes ikke for å manifestere samfunnets grunnleggende verdier, 

men utformes ofte under opplevd trussel om glemsel eller tilintetgjørelse” (Aronsson 2005: 

19). Nettopp en slik trussel ligger til grunn for bevaringsarbeidet i Nitedals Krudtværk. 

 

Forholdet mellom materialitet og meningsskaping 
I etnologifaget på 1960- og 1980-tallet ble materiell kultur omtalt som det som markerte 

grensen mot sosiologi, antropologi og folkloristikk (Rogan 2013: 426). Dette skapte, i følge 

kulturhistoriker Bjarne Rogan, et uholdbart skille, ettersom gjenstander ikke kan sees separat 

fra menneskers tenkning og handling. Fra 2000-tallet har derfor begrepet ”materiell kultur” 

blitt erstattet av ”kulturens materialitet”. I kulturhistorisk fagtradisjon betyr dette at 

gjenstanders materielle egenskaper spiller en mindre rolle enn kulturens materialitet, som 

innebærer å ta med i betraktning prosessene og sammenhengene ting inngår i. Med dette kan 

tingene forstås som basis for menneskers konkrete handlinger, sosiale liv, tankeskjemaer og 

symbolske univers (Rogan 2013: 427).  

Kulturhistoriker Anne Eriksen bruker Domkirkeruinene på Hamar som eksempel på 

hvordan ruiner gir fortiden materialitet og transformerer historie til minne gjennom 

tilgjengelighet og opplevelse (Eriksen 1999: 129). I boken Historie, minne, myte påpeker 

Eriksen at kulturminner og vern av dem er knyttet til oppfattelsen av fortiden som et fremmed 

land, utilgjengelig og tapt, men likevel betydningsfull. Sporene finnes i vår verden fremdeles 

– de kalles kulturminner (Eriksen 1999: 129). I ruinene oppheves skillet mellom historie og 

minne. Deres betydning begrunnes med formidling av historie, og samtidig omtales de som 

minner; om fortiden, for nåtidens mennesker. Eriksen legger til at det er ikke hvilken som 

helst gammel ting, men det nåtiden vil minnes eller vil minnes om. Ruinene får anerkjennelse 

gjennom aksept som kulturminne. ”For minner er ikke stein […] [men] finnes i menneskene 

selv som resultat av en mental prosess” (Eriksen 1999: 129). I mitt materiale spiller synet på 
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det materielle en rolle i betydningen som ilegges ruinene etter Krudtværket, som jeg 

analyserer i kapittel 5. 

Den tidligere forskningen jeg nå har presentert tar opp temaer rundt fortidens 

tilstedeværelse i nåtiden. Den klassiske forskningen på minne og kollektiv erindring ligger til 

grunn for videre arbeid. I tillegg har jeg gjort rede for industri som kulturarv, i samfunn hvor 

industrien har spilt en hovedrolle. Jeg har tatt for meg levendegjøring av kulturarven i det 

miljøet den ligger i og betydningen dette har i lokalsamfunn. Videre har jeg vist hvordan 

synet på industriarv har endret seg og hvordan aktørenes ulike roller har påvirkning på 

bevaringen og synet på industri som kulturarv. Til slutt har jeg tatt for meg industrilandskapet 

som kulturarv og endringer i oppfattelsen av dette og samspillet mellom materialitet og 

formidling av historie. Til sammen danner disse perspektivene grunnlag for min analyse å 

bygge videre på. 
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3 Materiale og metode.  
Utvikling av forskningsspørsmål 
I dette kapittelet vil jeg beskrive hva jeg har gjort i valg av materiale og metode. Jeg vil 

begrunne valgene jeg har tatt og vise hvordan materialet har hjulpet meg å finne min 

problemstilling og svar på denne. Jeg skal beskrive metoden jeg har brukt når jeg har samlet 

inn kildemateriale og hvordan jeg har gått frem for å strukturere analysen min. Mitt materiale 

består av innsamlet materiale og materiale skapt gjennom feltarbeid. Innsamlingen og 

feltarbeidet har foregått parallelt.  

 

Skapt materiale – feltarbeid 
Mitt skapte materiale har i stor grad kommet til gjennom feltarbeid – som har utviklet seg i 

løpet av arbeidet. Magnus Öhlander innleder boken ”Etnologisk fältarbete” med at 

”Fältarbete er en etnologisk färdighet man lär sig genom praktik” (Öhlander 2014: 11). Det 

går sjelden an å gjennomføre som planlagt, ettersom ny empirisk kunnskap kommer til 

underveis og spørsmålene man stiller seg endrer seg i løpet av arbeidet. Denne metoden 

kalles pragmatisk systematikk, når man bruker bevissthet om hvordan man tilegner seg 

kunnskap med systematisk, intuisjon, improvisasjon og kreativitet (Öhlander 2014: 13). Slik 

har også mitt feltarbeid utviklet seg, og jeg vil gjøre rede for dette.  

I starten av innsamlingen var målet mitt å studere hvordan mennesker tilknyttet 

Krudtværket skaper mening gjennom fortellinger, gjenstander og forestillinger. I dette lå også 

tanker rundt sted knyttet til identitet og materielle gjenstander. Beskrivelser av fortiden 

henger sammen med hvem som forteller og hvorfor. Å forske er å gjøre et utvalg, og alle 

historier ser ulike ut i ulike perspektiv. Ettersom jeg ikke var kjent i Nittedal måtte jeg bli 

bedre kjent med området, dets geografi, historie og materialitet og få bedre forståelse av 

betydningen av utbyggingsarbeidet. Jeg innså tidlig at min oppgave ville være en studie av 

det pågående bevaringsarbeidet. Jeg fant det interessant at forestillingene og fortellingene om 

Krudtværket var i ferd med å endres, fra å relateres til industri og fare til å handle om et 

idyllisk turområde med kulturminner. Fra å være et lukket og forbudt område skulle det nå 

åpnes og bli en møteplass. Jeg så også et ”gap”, hvor tiden mellom nedleggelse og nåtidens 

utbygging ikke ble vektlagt i fortellingene om Krudtværket. Dette ønsket jeg å undersøke 

videre. De konkrete forskningsspørsmålene kom jeg frem til underveis i feltarbeidet, og jeg 

gjør rede for dem og min problemstilling senere i kapittelet. 
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Observasjonene 
Jeg har gjennomført tre forskjellige observasjoner i mitt feltarbeid. Mitt første møte med 

Krudtværket i april 2014 har jeg beskrevet i det innledende kapittelet. I dette møtet var 

observasjon metoden jeg brukte. Målet for observasjonen var å få grunnleggende kunnskap 

og forståelse av hva Nitedals Krudtværk var, å se området, stedet og få vite mer om det fra 

prosjektansvarlig i kommunen. I denne observasjonen var jeg iakttager, deltagende i samtale 

og medfølgende. Av praktiske grunner tok jeg ikke skriftlige notater i området ved denne 

første observasjonen. Jeg var i stadig samtale med Margret Lie Wessel, og brukte derfor 

heller kameraet på mobiltelefonen som visuell notatblokk. Plassen, stedet og materialiteten – 

restene etter Krudtværket – var det viktigste for meg å dokumentere. Fotografiene 

dokumenterte hva jeg hadde observert og lå i riktig kronologisk rekkefølge. Slik fungerte 

fotografiene som støtte for minnet og kilde til mine beskrivninger. De var ikke først og fremst 

estetisk tiltalende fotografier, men del av innledningsfasen i mitt feltarbeid, for å fange 

inntrykk av stedet og restene etter Krudtværket. Fotografiene var til god hjelp da jeg skrev 

ned observasjonsnotatene straks jeg kom hjem, og også senere i arbeidet med denne 

masteroppgaven har jeg brukt dem som støtte for minnet. Slik ble fotografiene en analytisk 

ressurs og kilde som ga metodologisk innsikt i mitt videre arbeide, slik Lizette Gradén og 

Lars Kaijser (Gradén & Kaijser 2014: 175 - 202) skriver at fotografier kan benyttes i 

feltarbeidet: ”Att fotografera under fältarbetet, och särskilt i inledningsfasen, handlar inte om 

att skapa estetiskt tilltalande bilder och noggrana komposisjoner uten att fånga de första 

intrycken av platsen och vad som äger rum där (Gradén & Kaijser 2014: 181). Ved å bruke 

fotografi som feltarbeidsmetode fikk jeg innsikt både i Krudtværket og i min egen 

observasjonsprosess. 

 
Foto: Kathrine Klinkenberg (2014) 



	21	

 
Foto: Kathrine Klinkenberg (2014) 

 

I september 2014 gjorde jeg min andre observasjon i området under ”Kulturminnedag med 

tema: Fra kulturtap til kulturminner” i Krudtværket. Dette var en vandring med omvisning i 

området, i samarbeid mellom Turkameratene Nittedal Turlag og Nittedal kommune. I denne 

observasjonen var målet mitt å observere både området i seg selv og materialiteten i området. 

Denne observasjonen skilte seg fra den første ved at jeg her var del i en gruppe og observerte 

formidlingssituasjonene i området – området ”tatt i bruk”. I dette hadde jeg en lav grad av 

deltagelse. Som deltager i en gruppe opplevde jeg området og lyttet til informasjonen som ble 

gitt på de ulike stoppene. Aktørene skilte seg slik fra min første observasjon, hvor jeg var 

alene i samtale med kommunens prosjektansvarlige. I denne andre observasjonen var jeg 

deltager i arrangement og aktivitet i regi av det som med utgangspunkt i Turkameratene 

Nittedal Turlag senere ble Nitedal Krudtværks venner. Observasjonen ga meg et utvidet 

inntrykk av området. Jeg fikk også erfare beliggenheten i forhold til bebyggelsen. Et rent 

praktisk eksempel på dette er at utgangspunktet og oppmøteplassen for vandringen var ved en 

barnehage i det nybygde boligområdet og det ikke fantes parkeringsplasser for mange 

mennesker i tilknytning til Krudtværket. Under denne observasjonen så jeg området grønt og 

uten snø. Stiene og bygningene var mer synlig og det var lettere å få inntrykk av 

turmulighetene i området. Gruppen stoppet på ulike steder i Krudtværket og fikk høre om hva 

som til da var gjort og hvilke muligheter kommunen og Turkameratene så for seg i fremtiden.  

Under vandringen observere jeg formidlingssituasjonene, hvordan plassene (både 

natur og rester etter bygninger) ble brukt til dette, og hvilke endringer som hadde skjedd i 

området siden sist jeg var der. Hva som var gjort av opprydding ble presentert underveis. 

Under denne observasjonen gjorde jeg noen notater underveis, og også her brukte jeg 
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fotografi som dokumentasjon. Disse fotografiene viser både gjenstandene, bygninger, natur 

og menneskene i formidlingssituasjonene. 

 

 

 

 
Foto: Kathrine Klinkenberg (2014) 
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Foto: Kathrine Klinkenberg (2014) 

 

Å observere det materielle – det materielle som kilde 
Disse to observasjonene ga meg innsikt i Krudtværksområdets materialitet. Det er de 

materielle restene som ligger til grunn for hvordan området brukes til å skape mening – uten 

dem hadde det ikke vært noe fysisk å bevare eller fortelle om. Slik kan stedet i seg selv sees 

som noe materielt, i sin avgrensning av det som tidligere var Nitedals Krudtværk. Innenfor 

dette stedet, eller området, finnes materielle spor. Dette er den gamle produksjonsveien 

gjennom området, rester etter bygninger og andre industrielle gjenstander som er igjen. 

Gjennom bevaringsarbeidet blir disse tilskrevet noe mer, de blir bærere av identitet og 

tilskrives kollektiv og individuell mening utover sin ytre fysiske tinglighet. De materielle 

restene i Krudtværket har gjennom bevaringsarbeidet endret betydning. De bidrar til å forme 

fortellinger, sosiale relasjoner og å skape kulturell mening. Gjenstandene er i ferd med å 

endres, flyttes på, ryddes i samtidig som meningen de bærer er også i endring. De både er der 

og betyr noe. Det materielle blir derfor å betrakte som en kilde i seg selv. Jeg observerte at 

noe av det materielle, som bygningsrester og grunnmurer, var på sine opprinnelige plasser, 

mens andre gjenstander, som murstein, rør og maskindeler, var flyttet på, og i et stadium av 

en opprydningsprosess. Rester etter industrien lå mer eller mindre usortert i hauger. I tillegg 

var det materielle gjenstander som ikke hadde sin opprinnelse i kruttverksdriften, men som 

likevel fantes i området. Dette var for eksempel kjøleskap henslengt i skråninger, eller 

provisoriske sperringer i form av plastgjerder. Et aspekt av å observere det materielle var å se 

at stedet og det materielle hadde endret seg fra min første til min andre observasjon. Uten snø 

så jeg mer av området. Skrotet i skråningene var fjernet. En bygning var revet, metallrester 

var lagt i hauger og murer og ruiner var gravd frem. Ettersom mitt studie er av et arbeid i 
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progress har stedet fortsatt å endre seg i løpet av den tiden jeg har arbeidet med denne 

oppgaven.   

 

 
Foto: Kathrine Klinkenberg (2014) 

 

I mars 2015 gjennomførte jeg min tredje observasjon, under årsmøtet i den da relativt 

nyopprettede Nitedals Krudtværks venner. Dette var i kommunesalen i Nittedal Rådhus – en 

ganske annen ramme enn utendørs i Krudtværket. Venneforeningen, den ene aktøren, fikk 

bruke kommunesalen, den andre aktørens lokaler. I observasjonen observerte jeg 

venneforeningen som aktør i bevaringsprosessen. Min erfaring er at dannelse av 

venneforeninger er vanlig i lignende bevaring, og jeg ønsket nærmere kunnskap om hvordan 

frivillige ildsjeler støtter opp om lokale kulturminner. Under denne observasjonen noterte jeg 

tett. Observasjonen ga innsikt i venneforeningens sosiale dynamikk, hva som hadde blitt gjort 

og planer fremover, og hvordan årsmøtet tok opp disse sakene. Jeg observerte medlemmene i 

venneforeningen, interaksjon dem i mellom, rommet og kommunikasjonen.  

I tillegg til observasjonen presenterte jeg meg selv og oppgaven min. En viktig del av 

dette møtet var for meg å knytte kontakter med involverte og informanter og dele ut 
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spørrelister og forespørsler om deltagelse i mitt studie. Jeg informerte om at jeg skrev om 

prosessen fra industri, via nedlagt industri til kulturarv og endringen i synet på industri som 

kulturarv. Jeg var også tilstede og observerte på årsmøtet ett år senere; våren 2016. Da var jeg 

kommet godt i gang med skrivingen og hadde nytte av å høre flere av innspillene på årsmøtet. 

På dette møtet var jeg kommet lenger i prosessen min og hadde selv et innlegg hvor jeg 

informerte mer utfyllende om hva jeg skrev om.  

 

Spørrelister 
Jeg har brukt spørrelister som kildemateriale. Feltarbeidet mitt ville inneholde 

personopplysninger og jeg meldte derfor prosjektet mitt til NSD (Norsk 

samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS). Jeg sørget for å anonymisere informantene mine i 

det videre arbeidet mitt. Ettersom jeg har en liten gruppe informanter fra et lite miljø var 

enkelte ikke mulig å anonymisere. Jeg innhentet derfor samtykke fra alle mine informanter 

og har valgt å anonymisere de jeg kunne og latt de som ut fra sin posisjon ville bli gjenkjent 

stå med navn. Mine informanter fikk en utskrift over tre sider fra meg. De to første sidene var 

et følgeskriv som informerte om bakgrunn og formål med forskningsprosjektet, hva 

deltagelse i studien innebar, informasjon om personlige opplysninger og konfidensialitet, 

samt kontaktopplysninger og plass til signatur for samtykke. På den neste siden sto selve 

spørrelisten med spørsmål. Jeg utarbeidet seks spørsmål, og formulerte dem som åpne, ikke-

ledende spørsmål. Jeg anså det som viktig å ikke ha for mange spørsmål, men heller åpne for 

at informantene selv kunne svare så utfyllende de selv ønsket. Jeg informerte om at jeg satte 

pris på alle svar, lange eller korte, og at informanten selv kunne velge hva hen vil svare på, 

med spørsmålene mine som utgangspunkt. Målet med spørrelisten var å få informantenes 

egne beskrivelser av sitt engasjement i bevaringen av kulturminnene i Krudtværket. De to 

første spørsmålene dreide seg om informantenes forbindelse til Krudtværket. I det andre og 

tredje spørsmålet ønsket jeg fortellinger fra tiden Krudtværket var i drift eller i tiden etter 

nedleggelsen. Her åpnet jeg for både informantenes egne erfaringer og fortellinger hørt fra 

andre. Videre ønsket jeg å få informantenes syn på Krudtværket som bevaringsverdige 

kulturminner og personlige grunner for engasjement. Det siste spørsmålet pekte fremover i 

tid – for å få vite informantenes idéer for området i fremtiden.  

Etter venneforeningens årsmøte 2015 fikk jeg inn svar på spørrelister per e-post. Jeg 

fikk inn svar fra tre av venneforeningens medlemmer. Disse ble viktig kildemateriale fra 

venneforeningen som aktør. Venneforeningen er i utgangspunktet en liten gruppe og utvalget 
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informanter blir naturligvis lite. Jeg hadde nok håpet å få inn flere svar, og oppfordret flere i 

venneforeningen til å svare. Etter to oppfordringer innså jeg at jeg ikke kom til å få flere svar. 

I ettertid kjenner jeg her en usikkerhet i forhold til hvor pågående jeg burde vært og mye man 

skal ”mase”. Likevel ga disse tre en bredde, ettersom de hadde ulike bakgrunner og erfaringer 

fra området. Senere i prosessen innså jeg at jeg trengte materiale fra andre beboere i området, 

uten tilknytning til venneforeningen. Jeg innhentet derfor svar fra to til; for å få bredde i 

materialet var disse en som var oppvokst i området og en som var tilflytter.  

Det var en fordel for meg å bruke spørrelister, slik at informantene mine fikk ro til å 

skriftlig gi sine svar. Slik fikk jeg informantenes egne ord, vektlegging og formuleringer. 

Alle besvarelsene ble sendt til meg på e-post. Ved å bruke samme spørreliste til alle 

informantene kunne jeg sammenligne svarene der jeg hadde behov for det. Rent praktisk 

passet det meg å bruke spørrelister med tanke på tidsbruk, reisevei og omkostninger med 

avstand mellom meg og informantene. De svarene jeg fikk inn ga meg tilstrekkelig med 

materiale å jobbe videre med i analysen. Svarene varierte fra omfattende besvarelser på hvert 

av spørsmålene til besvarelser med bare ett ord. Begge deler var nyttige for analysen. Det var 

en fordel å få besvarelser som ikke trengte transkribering eller annen bearbeiding.  

I tillegg til Kulturminnedagen og årsmøtene har jeg hatt noe oppfølgende e-post-

kontakt med enkelte av informantene. Jeg har også gjennomført telefonsamtaler/intervju med 

en eiendomsmegler, Hans Nordby og oppfølgingssamtaler med Margret Lie Wessel for å få 

svar jeg trengte underveis.  

 

Innsamlet materiale 
I tillegg til mitt skapte materiale har jeg brukt innsamlet materiale som kilder fra de ulike 

aktørene og for historisk bakgrunn for bevaring. Jeg leste ulike avisartikler og bygdebøker, av 

eldre og nyere dato, lokalaviser på internett, bøker og artikler på nasjonalbiblioteket. Jeg så 

på hvordan Krudtværket hadde blitt og ble omtalt. Materialet ga meg innsikt og forståelse, og 

selv om jeg ikke har brukt alt direkte i oppgaven ga det nyttig kunnskap å ha med i det videre 

arbeidet. En viktig kilde for den historiske bakgrunnen var Hans Nordbys hovedoppgave i 

etnologi fra 1999. Denne ga meg god kjennskap til hvordan Krudtværket var i drift, 

produksjonsprosesser og hvordan arbeiderene oppfattet farene ved å arbeide med krutt.  

Gjennom sekundærlitteratur om tilsvarende prosesser andre steder fikk jeg innblikk i 

tenkingen rundt industriell kulturarv i endring. Det som skjer rundt Nitedals Krudtværk er 

ikke unikt. Det inngår i en større kontekst hvor industrihistorie opptrer som kulturarv. Både i 
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Norge og verden er synet på industrihistorie i ferd med å endres, og blir ansett som kulturarv 

som er verdt å vernes. Over tid har det skjedd endringer i holdninger. Industriarven omtales 

nå som ”historier fra et storslagent industrieventyr” (Regjeringen 2013). Industriarven i 

Rjukan og Notodden kom på UNESCOs verdensarvliste i 2015, samtidig som jeg samlet inn 

materiale. Jeg så at Krudtværket i Nitedal skilte seg fra disse monumentale industriminnene 

ved at det var mindre materielle rester som sto igjen etter industrien i Nittedal. I Nittedal 

syntes også områdes betydning å være lokal fremfor nasjonal. Samtidig fant jeg likhetene i 

forestillingene om hva som er kulturarv og verneverdig interessant. Noe var, etter en 

tidsperiode, i ferd med å gå tapt og ønsket om verning oppsto. Dette lignet ikke bare verning 

av industri, men også fortidig verning av annen folkekultur.  

Mye av mitt innsamlede materiale er statlige og kommunale planer og lover. 

Sommeren 2014 var ”Foreløpig forslag til helhetlig plan for Nitedals Krudtværk” ferdig 

skrevet og tilgjengelig som materiale fra Nittedal kommune. Denne ga meg mer å jobbe 

videre med; større og mer konkret innføring i Nittedal kommunes planer for fremtiden. 

Dokumentet, og senere den ferdige ”Helhetlig plan for Nitedals Krudtværk”, ble den viktigste 

kilden for hva kommunens visjoner og planer for området var. Ettersom denne planen for 

området refererte til andre kommunale og statlige planer og lover inkluderte jeg disse som 

kilder, for å kunne se sammenhenger og hvilke grunner som lå bak formuleringer og 

argumenter i Helhetlig plan. Disse var Nittedal kommunes kommuneplan, Kommunedelplan 

for kulturminner i Nittedal kommune, Stortingsmelding nr. 16: Leve med kulturminner og 

Kulturminneloven. I tillegg til disse offentlige dokumentene var Utbyggingsavtale mellom 

NCC og Nittedal kommune en kilde, som representerte både NCC og kommunen som 

aktører. Fra venneforeningen har jeg brukt brosjyren som informerte om Kulturminnedagen 

og Turkameratene Nittedals Turlag innkalling til stiftelsesmøte for venneforeningen, samt 

Årsberetning og vedtekter fra Venneforeningen. 

Nitedals Krudtværks venners Facebook-side har vært kilde til jevnlig informasjon om 

hva venneforeningen arbeider med. Jeg har også brukt Facebook-sider for beboere i 

Kruttverket, Nittedal kommunes hjemmeside og lest kommuneplan og salgsannonser for 

boliger på nett. Jeg har brukt skjermbilder som kilde fra flere av disse. Internett er flyktig av 

natur. På Facebook forsvinner ting fort i mengden informasjon som publiseres. Nettsider 

endres, oppdateres og forsvinner. Gjennom skjermbilder blir det flyktige fiksert, og jeg har 

brukt skjermbilder for å bevare disse som materiale. Facebook-gruppene og nettsidene jeg har 

fulgt er kanaler for informasjon og åpne og offentlig tilgjengelige grupper og sider. Å bruke 
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disse som kilde er derfor relevant for å undersøke hvordan Krudtværket blir omtalt. I min 

analyse av disse kildene har jeg både analysert tekst og illustrasjoner.  

 

Metodisk bearbeiding av materialet 
I dette avsnittet skal jeg forklare hvordan jeg gått frem for å strukturere materialet mitt slik at 

det dannet utgangspunkt for tre analysekapitler. Etter innsamling av kildematerialet var jeg 

interessert i å undersøke betydningen av identitet, hvorfor eller hvordan området var 

verneverdig og hvilken rolle lokal, nasjonal og global verdi hadde. Jeg måtte undersøke 

forhold mellom materialitet og meningsskaping. Utgangspunktet for denne oppgaven var min 

interesse for hvordan restene etter industrien i Krudtværket skulle brukes til noe nytt, og 

endringen fra fare til idyll. Gjennom arbeidet med feltarbeid og innsamling av materiale fikk 

jeg bedre kunnskap og oversikt over feltet og ut fra dette kunne jeg formulere en mer presis 

problemstilling: Hvordan brukes restene etter Nitedals Krudtværk til å skape lokal identitet, 

kulturarv og mening? Jeg har stilt tre overordnede spørsmål til materialet mitt. Spørsmålene 

er knyttet til kulturhistorisk forskningsteori om hvordan fortiden er tilstede i nåtiden: Hvilken 

rolle spiller kollektiv erindring og levendegjøring av kulturarv etter industrisamfunnets tid? 

Hvordan kommer identitetssøking og ønsket om å minnes til uttrykk? Og: Hvilke handlinger 

muliggjør å minnes? For å svare på dette har jeg har strukturert materialet mitt i tre kapitler, 

hvor jeg i hvert kapittel analyserer hva offentlige aktører, frivillige organisasjoner, private 

aktører og beboere i området sier og gjør.  

Jeg bestemte meg for å ta utgangspunkt i aktørene i vernearbeidet. Dette fordi det etter 

hvert ble tydelig for meg at det var ulike aktører med ulike utgangspunkt og interesser – de 

ulike aktørene gjorde og sa ulike ting. Aktørene var kommunen, 

entreprenører/boligbyggefirmaer, lokalbefolkningen og venneforeningen. Slik fikk 

analysekapitlene mine en ”aktørstruktur”, hvor jeg i hvert kapittel analyserte hvordan de ulike 

aktørene handlet og uttrykte seg om de samme temaene. Jeg grupperte aktørene i tre: Stat og 

kommune. Private aktører/boligutbyggere. Frivillige og beboere i området. Metoden jeg har 

brukt kalles grounded theory, eller kartleggingsmetoden. Denne kvalitative metoden er 

utfyllende beskrevet av Glaser & Strauss i boken The Discovery of Grounded Theory. Med 

denne metoden forsøker man å systematisk gruppere og omgruppere en betydelig mengde 

data, til man får en så fullstendig kartlegging av emnet som mulig ut fra de gitte data 

(Eneroth 1989: 144). 
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Jeg foretok med dette en avgrensing av materialet, hvor jeg valgte å ikke analysere 

artikler og leserbrev fra lokalaviser. Dette gjorde jeg både fordi jeg så at jeg allerede hadde en 

betydelig mengde materiale av ulik art å analysere, og fordi artiklene kunne inneholde 

feilinformasjon og personlige meninger som var problematiske å analysere, kategorisere som 

aktører eller ville bli for tidkrevende å nøste opp i. I starten av analysearbeidet tok jeg 

utgangspunkt i teorikapittelet jeg hadde skrevet, og noterte meg ni hovedaspekter i dette. 

Dette var mange punkter, som jeg tenkte å korte ned etter hvert. Med disse ni punktene foran 

meg gikk jeg gjennom kildematerialet mitt og noterte meg hvor i materialet de ulike 

aspektene kom til uttrykk. Dette var et omfattende arbeid.  

Etter grounded theory-metoden strukturerte jeg de ni punktene i grupper på tre og tre, 

med tematikk som til en viss grad sammenfalt, under hvert sitt overordnede spørsmål. Disse 

tre dannet grunnlag for tre analysekapitler. Jeg fikk da følgende struktur å jobbe videre med 

som utgangspunkt for tre analysekapitler: I det første kapittelet var forskningsspørsmålet 

mitt: 1) Hvilken rolle spiller kollektiv erindring og levendegjøring av kulturarv etter 

industrisamfunnets tid? Her analyserte jeg: 1A) Hvordan kommer det at industrisamfunnets 

tid er forbi til uttrykk i den offentlige samtalen? 1B) Hvordan kommer levendegjøring av 

kulturarven i det miljøet den ligger i og fremming av lokal interesse til uttrykk? og 1C): 

Hvordan kommer minne og kollektiv erindring, sosialt konstruerte rammeverk og integrering 

av individer i en gruppe til uttrykk? For det andre analysekapittelet spurte jeg: 2) Hvordan 

kommer identitetssøking og ønske om å minnes til uttrykk? I dette analyserte jeg følgende tre 

aspekter: 2A) Hvordan fører bruddet med fortiden til at fortid blir transformert til historie, og 

om dette er utført med plikt og/eller vilje og ønske om å minnes? 2B) Hvordan ”Heritage”, 

identitetssøking og følelsesmessige bindinger kommer til uttrykk, og 2C) Hvordan blir 

objekter endret gjennom historisering og estetisering? Utgangspunktet for det tredje 

analysekapittelet var: 3) Hvilke handlinger muliggjør å minnes? I dette kapittelet analyserte 

jeg: 3A) Frivillige/ ildsjelers/amatørers rolle, 3B) Kroppslige handlinger, gjentagende 

performative riter, handlinger som muliggjør å minnes; og 3C) Pedagogiske aspekter. 

Under arbeidet med analysen hadde jeg den overordnede problemstillingen foran 

meg, og så etter hvordan ønsket om å bruke Nitedals Krudtværk til å skape identitet, 

kulturarv og mening kommer til uttrykk hos de ulike aktørene. Jeg så etter spennet mellom 

materialitet og meningsproduksjon hos aktøren, i ytringer og handlinger. I dette arbeidet lå 

det også refleksjoner om at det å si og det å gjøre ikke er så forskjellig.  

I arbeidet med analysekapitlene skrev jeg først inn sitater fra kildematerialet, fra de 

tre aktørene. Slik fikk jeg en oversikt over hvordan de ulike aktørene uttrykte seg om den 
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samme tematikken. Deretter nærleste jeg sitatene. Underveis i min analyse oppdaget jeg at 

tidsaspektet i det polykrome området Krudtværket omfatter ble viktigere enn jeg i 

utgangspunktet hadde vært klar over. Kapittel 1 peker tilbake i tid, det handler om minner og 

erindring. Kapittel 2 handler om det som er i nåtiden, om endringen som skjer ”i dag”, mens 

kapittel 3 dreier seg om å trekke fortiden inn i fremtiden.  

Jeg har i dette kapittelet vist at mitt materiale har blitt til gjennom pragmatisk 

systematisk og målrettet metodisk virksomhet, kvalitativ metode og ”grounded theory” 

(Eneroth 1989). Gjennom mitt skapte og innsamlede materiale, med stor bredde og variasjon, 

har jeg satt materialet i sammenheng, strukturert det og sammenlignet det analytisk. Jeg har 

brukt en induktiv metode for å komme frem til hvilke spørsmål jeg ønsket å stille til mitt 

materiale og hva jeg trengte av utfyllende materiale underveis. Senere, i den deduktive fasen 

av prosessen, utviklet jeg mer presise spørsmål å stille materialet. Grounded theory og 

kvalitativ metode var riktig metode for meg å bruke, ettersom jeg måtte samle materiale og 

analysere dette for å oppdage hvordan aspektene konseptet innebar forholdt seg til hverandre. 
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4 Kollektiv erindring og levendegjøring av 
kulturarv etter industrisamfunnet 

 
Nittedals kommunevåpen og slagord: ”der storby og marka møtes” (Nittedal kommune 2016). 
 

I dette kapittelet skal jeg analysere hvordan levendegjøring av kulturarv i miljøet den ligger i 

kommer til uttrykk i en større offentlig samtale. Jeg vil vise at en form for kollektiv erindring 

spiller inn, i et sosialt konstruert rammeverk hvor lokal identitet spiller en rolle. Etter 40 år 

som nedlagt er det ingen tvil om at Krudtværkets tid som levende industriområde er forbi. 

Når flere aktører nå ønsker å bevare og utvikle området viser det et endret syn på 

industriarven. Det finnes en politisk satsningsvilje som kommer til uttrykk gjennom 

offentlige planer. I disse er det ikke sosialhistorie og arbeiderens liv som står i fokus, men en 

utvikling av Krudtværket som identitetsskapende kulturmiljø – en utvikling som både vil 

bevare det gjenværende, fremme lokal interesse og understreke den historiske betydningen 

Krudtværket har hatt for bygda.  

Helhetlig plan for Nitedals Krudtværk, et dokument på 47 sider, tar for seg bakgrunn 

for bevaringsprosessen, dagens situasjon, muligheter og utfordringer, planforslaget, 

naturmiljø, tiltaksplan og tilskuddsordninger. Dette dokumentet springer ut fra arbeidet 

Nittedal kommune har gjort med Kommuneplan 2015 – 2027 og  Kommunedelplan for 

kulturminner i Nittedal kommune 2015 – 2019. Kommunedelplanen er det politiske og 

juridiske dokumentet for bevaring av kulturminner i Nittedal Kommune og et av 

utgangspunktene for bevaringsarbeidet og -tankene rundt Nitedals Krudtværk. Den helhetlige 

planen for Nitedals Krudtværk er foreløpig ikke juridisk, men et arbeidsdokument. Dette 

kommer av at det fremdeles er NCC som eier området. Alle kommuner er pålagt av 

Stortinget å ha en kommuneplan. Kommuneplanen er kommunens overordnede 

styringsdokument, som gir rammer for planer og tiltak knyttet til kommunens bruk og vern av 

arealer. Plandelen av plan- og bygningsloven beskriver kommuneplan slik:  

Kommunen skal ha en samlet kommuneplan som omfatter samfunnsdel 
med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både 
kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og oppgaver, og bør 
omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta 
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utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og 
pålegg fra statlige og regionale myndigheter til grunn. Det kan utarbeides 
kommunedelplan for bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. 
Kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal 
følges opp de fire påfølgende år eller mer, og revideres årlig. […] 
Planleggingen skal stimulere og samordne den fysiske, miljømessige, 
økonomiske, sosiale, kulturelle og estetiske utviklingen i kommunen, og 
sikre befolkningen muligheter for påvirkning av kommunens utvikling 
(Regjeringen 2009: 11-1). 

 

Språket i loven er et byråkratisk og politisk ”planspråk”, med ord som planstrategi, pålegg, 

handlingsdel, stimulere. Det er juridiske og autorative dokumenter, som beskriver det som 

har vært og er nå. Slik skaper språket i seg selv virkelighet. Loven slår fast hva kommunene 

er pålagt å ha, og åpner samtidig for at det kan utarbeides delplaner for bestemte områder. 

Planlegging skal stimulere og samordne utvikling, blant annet kulturell, i kommunen og sikre 

befolkningens mulighet for å påvirke utvikling i kommunen. Gjennom den åpne 

formuleringen legges styringer som åpner for handlinger i fremtiden. 

 

Den grønne bygda med identitet 

 
Illustrasjon på forsiden av Nittedal kommunes Kommuneplan 2015 – 2027 (Nittedal kommune 2016). 
 

Forsiden til Nittedals kommuneplan har et bilde av fargeblyanter og teksten ”…en dag i 

mårå”. Det er fremtiden det handler om, og morgendagen står rein og ubrukt foran oss. I 

kommuneplanens forord beskrives en visjon om fremtidens Nittedal hvor: 

[…] folk skal leve det gode liv. […] Nittedal skal være den grønne 
kulturbygda. Det skal være et godt sted å bo, et trygt sted å vokse opp, et 
attraktivt sted å jobbe og et sted der du får omsorg når du trenger det. 



	 34	

Nittedal skal være et sted med identitet og et sted å være stolt av 
(Kommuneplan 2015: 2).  

	

Sammenhengen mellom ”den grønne bygda” og ”nittedalsidentiteten” er interessant for min 

analyse, fordi nettopp denne beliggenheten, der storby og marka møtes, ligger til grunn for 

den nyere tidens storstilte utvikling av Nittedal, med nye boligområder, som igjen førte til 

”gjenoppdagingen” av Krudtværket som bevaringsverdig. Nittedal kommunes Kommuneplan 

for kulturminner, som jeg skal presentere nærmere nedenfor, forklarer bakgrunnen for planen 

blant annet med: ”Med nærhet til Oslo og Lillestrøm er Nittedal kommune en presskommune 

med store endringer i bosetting og bruk av arealer” (Kommunedelplan 2015: 4). Gjennom 

visjonen om å være ”en grønn kulturbygd” og understrekingen av beliggenheten vises at dette 

er en vesentlig del av hva Nittedalsidentiteten ”skal” være, og forbli, selv om bygda er i 

endring og utbygging. Nittedals kommunes slagord er ”der storby og marka møtes”. At 

Nittedal er ”den grønne bygda” understrekes ved at slagordet og kommunevåpenet står i 

grønt, bl. a. på kommunens hjemmesider. Identitetstanken kommer videre til uttrykk i et eget 

kapittel i Kommuneplanen; kapittel 3.4 ; ”Stolt Nittedalsidentitet”. Dette har som mål:  

”Innbyggere, ansatte, frivillige og næringsliv har stolt nittedalsidentitet og er gode 

ambassadører for Nittedal” (Kommuneplan 2015: 20).  

Kommuneplanen legger til grunn at kommunal identitet defineres av hva kommunen 

gjør, hva som sies gjennom skriftlig og muntlig kommunikasjon og hvordan kommunen 

fremstår og oppfattes. Den sier: ”Det handler om hvem vi vil være” (Kommuneplan 2015: 

19). Punkt fire under strategier for å oppnå dette målet er:  

Øke kunnskapen om Nittedals historie, og om alt det gode ved 
Nittedalsamfunnet. Kommunen vil:  
• arbeide for at innbyggerne får kunnskap om lokalhistorie og kulturminner 
• gi oversikt over aktivitetstilbud, arenaer, servicetilbud og 
opplevelsesmuligheter (Kommuneplan 2015: 21). 

 

Det er nærliggende å spørre seg hva ”stolt Nittedalsidentitet” egentlig er, og punktene gir 

føringer til hva det er kommunen tenker seg. Kan man for eksempel ha en kommunal 

identitet? Det må sies å være et ambisiøst og noe totaliserende mål; å se for seg en fremtid 

hvor alle i kommunen er stolte ambassadører for Nittedal, og hvor alle i kommunen ønsker å 

være nettopp det. Kommunens strategi er at dette kan oppnås gjennom å øke kunnskapen om 

Nittedals lokalhistorie, kulturminner og alt det gode ved lokalsamfunnet. Det er interessant at 

historie oppfattes som et entydig velferdsgode i dette punktet. Er det kun det gode ved 

Nittedalsamfunnet man skal øke kunnskapen om, og hva med det som ikke er så godt? Skal 
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det helst ikke snakkes om? Det interessante med dette målet for min oppgave er hvordan det 

legger føringer for bevaringen av Nitedals Krudtværk og for snuoperasjonen for et endret syn 

på Krudtværket fra noe farlig og stengt til noe idyllisk og åpnet. For hva er ”godt”? Man kan 

endre fokuset, men kan man endre historien? For Krudtværkets del kan også historien 

inneholde vonde opplevelser som har hatt betydning for familier og enkeltpersoner. Og - det 

farlige og spennende kan også være godt, det inneholder spennende fortellinger som blir 

fortalt og gjenfortalt – historier som inngår i en form for lokal kollektiv erindring.  

 

Identitetsskapende kulturminner 
For å si mer om forholdet mellom identitet og kulturminner vil jeg først gjøre rede for de 

statlige føringene som ligger bak kommunens arbeid med kulturminner. Kommuneplanen, 

som jeg gjorde rede for over, ligger til grunn for Kommunedelplan for kulturminner i Nittedal 

kommune 2015 – 19. Denne ser nærmere på kulturminner i sammenheng med 

kommuneplanens arealbruk, hensynssoner og temakart. I tillegg til kommuneplanen ligger 

også Lov om kulturminner til grunn for kommunens arbeid med bevaring av kulturminner. 

Formålet med Lov om kulturminner er uttrykt slik:  

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes 
både som del av vår kulturarv og identitet og som ledd i en helhetlig miljø- 
og ressursforvaltning. Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressurser 
som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og 
fremtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet 
(Lov om kulturminner 1979/2015: 1). 

 

Begrunnet som kulturarv og identitet skal kulturminner og –miljøer i all sin egenart og 

variasjon vernes. Hva defineres som kulturminne? Lov om kulturminner definerer 

kulturminner som: ”… alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder 

lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro og tradisjon til” (Lov om kulturminner 

1979/2015: 1). Det er altså en svært åpen definisjon – ”alle spor etter menneskelig 

virksomhet” er omfangsrikt. Det er spor fra fortiden Lov om kulturminner handler om. 

Gjennom verning blir kulturminner vitenskapelig kildemateriale for nåtid og fremtid. Om den 

sees i sammenheng med Stortingsmelding nr. 16 2004 – 2005: Leve med kulturminner, ser vi 

at denne, med utgangspunkt i lov om kulturminner, ytterligere peker fremover: 

I St.meld. nr. 16 (2004–2005) Leve med kulturminner presenterer 
regjeringen en handlingsplan for kulturminnepolitikken fram mot 2020. 
Målet med tiltakene i handlingsplanen er å stoppe forfallet og tapet av 
verdifulle kulturminner. Politikken skal bidra til at kulturminner og 
kulturmiljøer kan gi også kommende generasjoner kunnskap og 
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opplevelser. Regjeringen vil at kulturminnene skal bevares som verdifulle 
ressurser og være med på å skape verdier i levende lokalsamfunn. 
Meldingen er utarbeidet med bakgrunn i kulturminneutvalgets utredning, 
NOU 2002: 1 Fortid former framtid – Utfordringer i en ny 
kulturminnepolitikk og høringen av denne (Stortingsmelding 16 2005: 5).  

	

Stortingsmelding nr. 16 påpeker også viktigheten av å bruke kulturminner og kulturmiljøer 

som ressurser, og å sikre mangfold for å gi grunnlag for kunnskap, opplevelse og 

verdiskapning (Stortingsmelding 16 2005: 3). Gjennom langtidshandlingsplan skal forfall og 

tap stoppes. Med definisjonen ”alle spor etter menneskelig virksomhet” i minne ligger det 

usagt at det må fortas et utvalg – når regjeringen vil at kulturminner skal bevares. Kapittel 10 

i Lov om kulturminner; Kommunene og plan- og bygningsloven, redegjør for kommunenes 

viktige rolle som forvalter av lokale kulturminner: 

Å sikre kulturminner og kulturmiljøer er en viktig miljøpolitisk utfordring 
på lokalt nivå. Som planleggings- og reguleringsmyndighet er kommunen 
uten sammenligning den største forvalteren av kulturhistoriske verdier. 
Plan- og bygningsloven er det viktigste verktøyet for å ta vare på 
mangfoldet av kulturminner og kulturmiljøer. Regjeringen vil legge til 
rette for at kommunen kan bruke kulturminnene i den lokale 
samfunnsutviklingen, blant annet gjennom utvikling av plan- og 
bygningsloven. Det er viktig at kommunene stimulerer til aktiv 
medvirkning fra kulturminneforvaltningen, foreninger, historielag og 
ildsjeler (Stortingsmelding 16 2005: 81).  

 

Det nasjonale ansvaret fra Lov om kulturminner fordeles her ned på kommunalt og lokalt 

nivå. Når Nittedal Kommune lager Kommunedelplan for kulturminner i Nittedal er det altså 

statlige lover og føringer som ligger til grunn. Regjeringen understreker med disse 

betydningen plan- og bygningsloven har som verktøy for å ta vare på kulturminner, bruke 

dem som ressurser og at kommunene skal stimulere til medvirkning fra forvaltning, 

foreninger, historielag og ildsjeler. De legger planer for fremtiden, en fremtid som også ser 

tilbake og bringer kulturmiljøer, -minner og -historie inn i fremtiden, og understreker dem 

som betydningsfulle for lokal identitet. Helhetlig plan for Nitedals Krudtværk bruker de 

statlige og kommunale målene i sine begrunnelser for hensynssone:  

Nitedals Krudtværk er et unikt industriminne etter en viktig 
hjørnesteinsbedrift i bygda. Ruinene etter Krudtværket er fremdeles 
lesbare i terrenget, og ligger godt til rette for kunnskapsformidling og 
opplevelser. Området har et stort potensiale. Ved å formidle historien om 
Nitedals Krudtværk vil dette bidra til å gi innbyggerne opplevelser, 
kunnskap og tilhørighet. Historien om Krudtværket er en viktig del av 
Nittedals identitet. Akershus Fylkeskommune har oppgradert 
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industrimiljøet til regional og kanskje nasjonal verdi (Helhetlig plan 2015: 
15). 

 

Ved å bruke ordet minne kan disse formuleringene gi inntrykk av at alle i bygda har minner 

om Krudtværket. Hvem er det som forventes å ha minnene planen omtaler? Minnes de i 

fellesskap eller som enkeltpersoner? Kan nåværende beboere i Nittedal ha minner om 

Krudtværket som ble lagt ned før de flyttet dit? Eller er det bruk av selve stedet som gjør noe 

slikt mulig? Gjennom formuleringen i sitatet ovenfor blir fortiden omformet til sosialt 

konstruert erindring. Likevel fordrer del i erindringen at man setter sitt individuelle selv i et 

sosialt rammeverk. Ved å ”oppgradere” områdets verdi vil den helhetlige planen for 

Krudtværket gi nåtidens Nittedølinger formidling og opplevelser som videre gir kunnskap og 

tilhørighet. Gjennom dette skapes individuelle minner i en sosial kontekst. 

 

Kulturminner i kollektiv hukommelse – minner, arv eller historie? 
Følgende tre sitater viser hvordan de statlige føringene ligger til grunn for kommunens arbeid 

med Kommunedelplan for kulturminner og Helhetlig plan for Nitedals Krudtværk: 

 

Stortingsmelding nr. 16 sier:  

Kulturarven forteller om utviklingen i samfunnet fram til i dag, og den er 
med på å prege beslutninger for framtiden. Både historiske bygninger, 
bymiljøer, arkeologiske spor og landskap er kulturminner. Alle 
kulturminner og kulturmiljøer inngår som elementer i samfunnets kollektive 
hukommelse. Kulturarven kan bidra med kunnskap, fortellinger og 
opplevelser som kan ha betydning for gruppers og det enkelte menneskets 
tilhørighet, selvforståelse, selvutvikling og trivsel (Stortingsmelding 16 
2005: 1). 

	
Kommunedelplan for kulturminner sier:  

Alle kulturminner og kulturmiljøer inngår i bygdas kollektive 
hukommelse. Det viktigste premisset for å oppleve tilhørighet, trivsel og 
eierskap til kulturminnene er gjennom bruk og opplevelse. Da først kan vi 
snakke om kulturminner som identitetsskapende element 
(Kommunedelplan 2015: 4).  

 

Helhetlig plan for Nitedals Krudtværk, kapittel 1: Bakgrunn starter slik:  

Ønsket om å lage en egen plan for Nitedals Krudtværk springer ut av 
arbeidet med Kommunedelplan for kulturminner i Nittedal Kommune 2015 
– 2019 og ønsket om å bevare og tilrettelegge de kulturhistoriske verdiene i 
området (Helhetlig plan 2015: 4).  
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Allerede i første avsnittet i Helhetlig plan…	blir det altså klart at det er et ønske og en 

intensjon om å minnes – gjennom bevaring og tilrettelegging av områdets kulturhistoriske 

verdier. Ordet ønsket brukes både om ønsket om å lage en plan, og ønsket om bevaring og 

tilrettelegging av kulturminnene i området. Ordet kulturarv brukes ikke her. Dette avsnittet 

slår også fast at området har kulturhistoriske verdier  – ved å ytre ønsket om å tilrettelegge de 

kulturhistoriske verdiene i området.  

Stortingsmelding nr. 16 bruker ordet samfunnet, og sier at kulturarv kan ha betydning 

for grupper og enkeltmennesker. Kommunedelplan for kulturminner bruker ordet bygda i den 

samme sammenhengen. Når kommunedelplanen bruker ”bygdas kollektive hukommelse” 

lurer jeg på hvem eller hva bygda er. Kan en bygd ha en kollektiv hukommelse?  

Den helhetlige planen for Nitedals Krudtværk viser til kommunale mål: ”Kommunen ønsker 

å tilrettelegge og formidle historien om Nitedals Krudtværk, og gjennom dette bidra til å gi 

innbyggerne opplevelser, kunnskap og tilhørighet. Vår felles historie er en viktig del av 

Nittedals identitet!” (Helhetlig plan 2015: 5).  Med dette slår kommunen fast at historien om 

Krudtværket er vår felles, og viktig for identiteten til beboere i Nittedal. Gjennom formidling 

av historien skal innbyggerne få opplevelser, kunnskap og tilhørighet. Hvem er ”vi” og er det 

”vi” eller Nittedal som har en identitet? Skal historien om Nitedals Krudtværk bare gi 

opplevelser og kunnskap til nittedølinger? Slik jeg leser denne teksten er innbyggerne 

lokalbeboere, og ikke innbyggere i Akershus, Oslo, Norge, eller verden; selv om Akershus 

Fylkeskommune har ”oppgradert industrimiljøet til regional og kanskje nasjonal verdi”. Og - 

er vår felles historie felles, eller vår, for alle innbyggerne i Nittedal? Eller blir den det, fordi 

noen sier det er slik? Det er en dualitet i her, som handler om å bringe noe fra fortiden inn i 

fremtiden. 

Sitatene overfor bruker ordene kulturarv, kulturminner og historie om hverandre. 

Stortingsmelding nr. 16 bruker alle tre, kommuneplanen bruker kulturminner, mens helhetlig 

plan bruker historie. Innholdet i de tre sitatene er i utgangspunktet det samme, men den ulike 

ordbruken kan være problematisk, ettersom ordenes betydning ikke er det samme. Min 

umiddelbare tanke om forskjellen på disse er at arv er noe man overtar etter andre, etter 

fortiden, mens minner er personlig. Arv innebærer verdier, verdier som ”testamenteres” og 

gir rett til fremtidig glede og bruk, men også ansvar. Minner kan man i motsetning ikke 

overføre til andre, de forblir hos dem som ”eier” dem. Kulturarv er, som Bernard Eric Jensen 

påpeker, et relativt nytt ord som har blitt et nøkkelbegrep innen kulturpolitikk og 

identitetspolitikk (Jensen 2008: 7-10). Annika Alzén sier at tendensen til dyrking av historie 

som minne, med lokalhistorie fremst, blir en flukt fra samtiden. Hun påpeker hvordan 
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personlig identitet blir synonym med bygdas, ved at den kulturelle arven styrker lokal 

identitet og rotfasthet (Alzén 2005: 100). 

Etnologen Owe Ronström (2014) påpeker at man må spørre seg hva som utvelges 

som og av hvem: Historie må være alles og ingens, minner er våre egne. Forvandlingen fra 

minner til historie krever utvalg og utvelgere. (Ronström 2014: 47). Ronström bruker ordet 

”kulturarvifisering”, og diskuterer hvordan kulturarv produseres, brukes og konsekvensene 

det får. Kulturarvproduksjonen kan beskrives som en slags magi, hvor gamle ting forvandles 

til verdifull kulturarv. I dette foregår også en verdiøkning, som både øker og forvandler 

kulturarvens verdi (Ronström 2014: 26). I Nittedal foregår det en form for kulturarvifisering, 

hvor aktører med autoritet bruker forestillinger om en felles arv og felles historie fra fortiden 

for å skape noe i fremtiden. Også andre aktører har ytringer i den offentlige samtalen, aktører 

uten, eller med en annen, autoritet. Felles for aktørene er at de ser for seg et område som skal 

fortelle om stedets historie, men også inneholde aktiviteter som ikke har direkte sammenheng 

med industrien som var der (mer om dette i neste kapittel). Stedet skal få et nytt innhold, en 

ny verdi. 

I sitatene ovenfor kommer en sosial konstruksjon av kollektiv erindring til uttrykk 

gjennom det at kulturminnene skal de bli identitetsskapende elementer gjennom bruk og 

opplevelse. Maurice Halbwachs påpekte at kollektiv erindring har en integrerende funksjon, 

er sosialt bestemt og skapt i samvær med andre mennesker. Hans påstand er at de mest varige 

erindringene er de som deles av de største gruppene mennesker. Den kollektive erindringen 

om Krudtværket deles ikke av store grupper, men brukes som argument for betydning av 

lokal identitet. Det kan også være at ved å bruke Krudtværket som identitetsskapende 

element i større grad i fremtiden vil en større gruppe føle seg knyttet til den kollektive 

erindringen, og dermed bli mer varig. Slik skaper de kommunale planene virkelighet ved å 

åpne for og argumentere for fremtidige handlinger.  

 

Hvilken rolle spiller bevaringen for beboere i området?  
Alle planene som jeg har analysert overfor peker forover. De er utarbeidet av autoriteter som 

fører kulturarvspolitikk. Disse fremtidsplanene fikk meg til å ville undersøke hva Nitedals 

Krudtværk betyr og har betydd for beboere i området. Er Krudtværket en viktig del av deres 

identitet? Hva innebærer ”vår felles historie” for beboere i området? Inngår den i bygdas 

kollektive hukommelse? Hvordan er fortiden tilstede i nåtiden? I følge Helhetlig plan for 
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Nitedals Krudtværk har det skjedd en endring i fokus, fra minner om ulykker til fokus på 

industrihistorien og tilrettelegging av området: 

Tilgjengeligheten til området har i liten grad vært tilrettelagt for 
innbyggerne, før de nye planene om utbygging av området kom i 1986. 
Men det har skjedd en endring. Det lokale fokuset har endret seg fra 
minnet om de tragiske arbeidsulykkene til fokus på Nittedals 
industrihistorie og ønsket om å tilrettelegge og ”ta området tilbake” for 
befolkningen (Helhetlig plan 2015: 7).  

 

Selv om området ikke har vært tilrettelagt har innbyggere vært der. Det var i aller høyeste 

grad tilrettelagt for dem som hadde sitt daglige virke der. Det har også vært folk der i 

perioden det var stengt – det var tilgjengelig, men ikke tilrettelagt. Hva innebærer det å ta 

området tilbake? Som om det har vært ”okkupert” helt siden 1880-tallet? Det ligger et 

tidsaspekt å bite seg merke i her. Området har også en historie i mellom tiden i drift og 

”gjenoppdagelsen” eller ”redningsaksjonen”. Helhetlig plan… hevder at det lokale fokuset 

har endret seg fra minner om ulykker til industrihistorie. Men hører ikke disse to sammen? 

Hva er det lokale fokuset? Hvem sitt fokus er dette? For er ikke minnene om ulykkene del av 

industrihistorien? 

 Nitedals Krudtværks venneforening står i en mellomposisjon som aktører. 

Venneforeningen består av beboere i området, og er samtidig del i ”den offentlige samtalen”. 

De har et styre, vedtekter, årsmøter og kommuniserer med kommunen og har slik 

påvirkningskraft og blir påvirket. Foreningen ble dannet ut fra engasjement i Turkameratene 

Nittedal Turlag. Engasjementet i turer og aktiviteter gjenspeiles i hva Nitedals Krudtværks 

venner gjør. 
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Nitedals Krudtværks venner (2014) Brosjyre. 

 

En firesiders A5-brosjyre som ble distribuert i forkant av stiftelsesmøte for Nitedals 

Krudtværks venner og kulturminnedagen 2014, skriver på forsiden: ”Hele dalen hvor det 

gamle Krudtværket lå, skal utvikles til et aktivitetsområde. Bli med!” (Nitedals Krudtværks 

venner: 2014). Denne brosjyren, kulturminnedagen og stiftelsesmøtet den omtaler er noen av 

venneforeningens offentlige ytringer. Brosjyren presenterer en kort historikk og 

fremtidsvisjon for Krudtværket (som jeg analyserer i kapittel 5), program for 

Kulturminnedagen, (arrangert i samarbeid mellom Nittedal kommune og Turkameratene 

Nittedal Turlag), og invitasjon til stiftelsesmøte og etablering av Nitedals Krudtværks 

venneforening.  

I teksten ligger et uttrykk for at dalen der ”det gamle” Krudtværket lå, i fortid, skal 

utvikles. I dette ligger en endring, forandring, fra ”det gamle” til et ”aktivitetsområde”. Et 

område hvor det skal være aktivitet, en form for levendegjøring i miljøet det ligger i. I tillegg, 

to linjer under, står oppfordringen ”Bli med!” med utropstegn. Brosjyren skal skape lokal 

interesse, og oppfordringen om å ”Bli med!” kan tolkes både for å bli med i utviklingen, i 

Venneforeningen, og å bli med på Kulturminnedagen. Denne teksten er et uttrykk for at 

kulturminnene skal de bli identitetsskapende elementer gjennom bruk og opplevelse. Det 
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viser også en ytring hvor det lokale fokuset har endret seg fra å handle om ulykker til 

industrihistorie. Når Krudtværket var objekt for kulturminnedagen fremstilles kulturarv, -

minner og -historie som del av en kollektiv erindring. Gjennom minner fra Krudtværket blir 

tap omskapt til verdi. 

Mens statlige og kommunale planer peker fremover og vektlegger bygdas kollektive 

identitet og bruk og opplevelse har mine informanter fra Nitedals Krudtværks venner andre 

vinklinger på Krudtværkets betydning. Informant nr. 3 forklarer : ”Vi følte at Nittedal 

kommune ikke gjorde noe for å ta vare på deler av Krudtværket – som jo hadde vært en 

betydelig arbeidsplass og ”fyrtårn” for bygda”. Informanten er ”[…] sint på Nittedal 

kommune for at de ikke sørget for at mer ble tatt vare på”. Han uttaler seg som ”vi” og 

plasserer seg med dette i en sosial sammenheng og som uttrykk for noe flere mener – og 

beskriver samtidig et skille mellom det offentlige og ”vi”. Viktigheten av å bevare området 

ligger i dets historiske bakgrunn som industri og betydelige arbeidsplass for bygda. 

Informanten ønsker at ”området skal tas i bruk og bidra til identitet til Nittedal ved at 

historien formidles. […] Som moden mann føler ansvar for at rester av viktig historie tas vare 

på for de neste slekter” (Informant nr. 3 2015: 2). For informanten er det viktigste aspektet 

med tilretteleggelsen at området tas i bruk, visse bygninger tas vare på og historien formidles. 

”Sum skape lokal identitet” (Informant nr. 3 2015: 3). Industrisamfunnets tid er forbi og 

gjennom formidling av historie blir fortiden tilstede i nåtiden. Det er hans mening at historien 

er viktig, og at eldre generasjoner skal føre den videre til yngre. I dette ligger det en form for 

integrering i bygdas kollektive identitet, ved at de som ikke har personlige minner fra 

Krudtværkets tid i drift likevel kan og bør ha kjennskap til dette.  

Som i den svenske hembygdsrörelsen er engasjementet for bevaring av kulturminnene 

i Krudtværket drevet og skapt av frivillige aktører. Deres argument for bevaring ligger i å 

fremme lokal interesse. Det er ikke arbeiderens liv som står i fokus i argumentene for 

bevaring av Nitedals Krudtværk. I stedet begrunnes verdien i stedets viktighet som lokal 

industri med nasjonal betydning. Et eksempel på uttrykk for at Krudtværket var viktig i en 

større sammenheng ses her: ”Nitedal Krudtværk var det enesta verket som eksporterte 

sprengstoff til fjerne markeder og det siste svartkruttverket som var i drift i Norge” 

(Informant nr. 4 2015: 2). Informant nr. 4 begrunner viktigheten med bevaring ”Med de store 

forandringene som finner sted i dag hvor store deler av den gamle industrien forsvinner, 

synes jeg det er viktig å ta vare på synlige bevis på de virksomheter vi har hatt i lokalmiljøet” 

(informant nr. 4 2015: 2). Den historiske interessen dukker opp etter et brudd med fortiden, 

hvor den levende tradisjonen er borte og blitt til historie. Både hos informant nr. 3 og 4 ser 
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man at formidlingen og bevaringen av denne er utført med ønske, plikt og vilje. Slik går 

stedet inn i en ny kollektiv erindring, ved overføring av lokalhistorie til fremtidige 

generasjoner.  

Informant nr. 5 er ikke så opptatt av identitetsbegrepet, men legger som de to andre 

vekt på at kulturminnene skal tas vare på for nye generasjoner. Men i motsetning til 

informant nr. 2 og 3 er det for å gi disse nye generasjonene mulighet til selv å gjøre 

fortolkninger av området: 

Er ikke så opptatt av identitetsbegrepet, men tenker at det er viktig at vi 
omgir oss med kultur av forskjellig slag. Kulturminner som dette kan 
snakke til oss om hvordan vi kan gå videre, hvordan andre har gått 
videre. Vi forstår oss selv som del av en større sammenheng. Viktig også 
at kulturminner tas vare på, på en måte som legger til rette for nye 
generasjoner til å tolke, fortelle sine historier. Jeg har personlig engasjert 
meg for å jobbe mot dette målet, og forhindre at kruttverket blir nok et 
parkmessig opparbeidet kulturminne, fortolket og sanset av noen få 
(Informant nr. 5 2015: 2). 

 

Informanten ser en viktighet i et kulturelt mangfold, hvor tidligere tider kan være med på å 

vise vei inn i fremtiden. Informanten ønsker ikke at Krudtværket blir ”nok et parkmessig 

opparbeidet kulturminne” og uttrykker med dette det jeg tolker som et ønske om autentisitet 

og mulighet for kommende generasjoner å ”lese” historien ut fra de restene som er der. Han 

påpeker at Krudtværket kan være utgangspunkt for mange typer fortellinger: 

Kruttverket har så mange lag, fra de helt lokale til de som er orientert 
nasjonalt og utover landets grenser. En tydelig symbiose mellom 
naturmiljø og kulturmiljø. En kontinuerlig historie, med industriens 
kyniske utnyttelse av bygninger og lokale forutsetninger, gir et 
komplekst bilde med så mange historier som kan fortelles av de som 
besøker området (Informant nr. 5 2015: 2). 

 

Informanten ser fremover i større grad enn andre kilder og informanter. Han har et annet syn 

på hva levendegjøring i miljøet det ligger i innebærer, og hvordan ”fremme lokal interesse” 

kan stå for noe som favner bredere enn lokalsamfunnet, lokalsamfunnets betydning i en større 

helhet. Dette synet integrerer individer i en gruppe større enn lokalsamfunnet, en annen type 

gruppe og identitet enn ”bygda”.  

 

Beboere i området som ikke er engasjert i venneforeningen 
Informant nr. 1 er oppvokst i området. Han er ikke engasjert i venneforeningen, men 

har egne og gjenfortalte fortellinger om eksplosjoner fra den siste tiden Krudtværket 

var i drift. Faren til en venn jobbet på Krudtværket, og han kjente også andre som 
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jobbet der. På spørsmål om hvorfor han anser Krudtværket som bevaringsverdig 

svarer han slik: 

For oss som vokste opp på 60- og 70-tallet var Krudtværket på mange 
måter en fjern og litt farlig verden – vi kunne jo ikke engang bevege oss 
inne på området, det ble som en geografi som ikke eksisterte. Likevel var 
vi berørt av det som skjedde – historiene om eksplosjonene, opplevelsen 
av det selv, bautaen på kirkegården i Nittedal. Ganske mange av oss som 
bor på Rotnes i dag har også vokst opp der og har tilsvarende minner 
(Informant nr. 1 2015: 2).  
 

Informanten beskriver hvordan historiene og opplevelsene av eksplosjonene som blir 

erindret av dem som vokste opp i nærheten av Krudtværket på 60- og 70-tallet. Området var 

fjernt, og farlig, ikke-tilgjengelig, så det er historiene og opplevelsene av hendelser, som har 

festet seg i hukommelsen. I tillegg nevner han en bauta på Nittedal kirkegård som er med på 

å opprettholde det kollektive minnet. Bautaen er til minne om de som omkom i 

eksplosjonsulykken ved Nitedals Krudtværk i 1919. Informantens erindringer av 

krudtværket synes å være formet av sosiale miljø og kollektive meninger. Når han forteller 

om Krudtværket er det fortellinger om eksplosjoner og det avsperrede området, fortellinger 

som bærer preg av å ha blitt hørt og fortalt flere ganger. Selv om han skriver at faren til en 

venn jobbet der forteller han ikke noe om livet og hverdagene i Krudtværket; dagene det 

ikke var eksplosjoner, de dagene det faktisk var flest av. Informanten forteller at han ”husker 

eksplosjonen i -77, selv om jeg sov akkurat da det smalt” (Informant nr. 1 2015: 1). På 

spørsmål om han har erfaringer eller fortellinger fra Krudtværket i drift gir han denne 

fortellingen: 

Jeg hadde også en tremenning som, sammen med andre kamerater, snek 
seg inn i anlegget og inn på et lager. Det må vel ha vært i 75 – 76. Kruttet 
var ikke bedre sikret enn at de fikk stjålet med seg litt svartkrutt som de la 
på en stein i skogen for å fyre opp. Det endte med avsvidde øyenbryn og 
bandasje for tremenningen min, og en erfaring rikere (Informant nr. 1 
2015: 1).  

 

Gjennom denne gjenfortellingen av andres erfaring er det tydelig at Krudtværket har gitt 

kollektiv erindring. Informanten selv var ikke til stede da slektningen snek seg inn, men har 

hørt om dette og fått det gjenfortalt.  

Informant nr. 2 flyttet til området i 2013, og har ingen tidligere forbindelse til 

Krudtværket. Hun synes det er ”gøy at det er ivaretatt ruiner inni skogen” og at turgruppene 

”her oppe” er flinke til bruke dette.  
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På spørsmål om hva hun mener er det viktigste aspektet med tilretteleggingen av de 

kulturhistoriske verdiene i området svarer hun: 

Fint at noe ruiner ivaretas, gøy at alle gatenavnene heroppe har med 
Kruttverket å gjøre, ellers er det jo stort sett utvikling av boliger overalt 
her, så hvor mye kulturhistorisk verdi som er igjen her er jeg usikker på… 
(Informant nr. 2 2015: 1).  

 

Hun omtaler Nittedal som ”her oppe”. Jeg tolker dette som en motsetning til ”der nede”, 

Oslo, som hun kommer fra. Ved å omtale Nittedal som ”her oppe” plasserer hun seg som en 

tilflytter, som kommer fra et annet sted. Hun beskriver seg selv som engasjert ”Til en viss 

grad, gøy at det er ivaretatt ruiner inni skogen, syns tur gruppene her oppe er flinke til å bruke 

dette (Informant nr. 2 2015: 1). Som tilflytter blir hun en betrakter av hva ”turgruppene her 

oppe” gjør. Hun skriver ikke om hvordan turgruppene bruker området, eller om hun selv tar 

del i det de gjør. På spørsmål om hvordan hun ser for seg Krudtværket i fremtiden svarer hun 

kun ett ord: ”Boligområdet”. Ettersom hun ikke er oppvokst i området har hun altså heller 

ikke del i den kollektive erindringen av fortiden. I stedet plasserer hun seg i et nåtidig sosialt 

rammeverk, som beboer og med kunnskap om områdets turmuligheter. 

Hun har ikke vokst opp med fortellinger om eksplosjoner og den sosiale 

sammenhengen slike fortellinger inngår i. Svaret hennes viser at hun er klar over at ”noe 

ruiner ivaretas” og at turgruppene er flinke til å bruke området. Det virker ikke som hun selv 

føler at området angår henne, annet enn at hun bor i området og ser at veiene har navn knyttet 

til det gamle Krudtværket. Ut fra hennes svar leser jeg at hun anser Krudtværket som en 

historisk fortid som ikke angår henne annet enn som boligområdet hun bor i. Den offentlige 

samtalen rundt Krudtværket har nådd henne gjennom boligområder og veier med navn etter 

Kruttverket, men bortsett fra dette har hun ingen noen formening om Krudtværkets fremtid 

annet enn som boligområde. Likevel; informant nr. 2 er en innbygger i Nittedal. Hun, og 

mange andre, er del i denne prosessen gjennom å være tilflytter og beboer i de nye 

boligområdene, de som satte i gang bevaringsprosessen. Planene peker fremover. Hun er en 

av dem som skal påvirkes av dem. 
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Hva sier private aktører? 
En boligannonse fra NCC omtaler Kruttverket slik:  

 
Skjermfoto NCC (2015)   

 

Planene om å utbedre områdets kulturminner nevnes ikke her, selv om disse planene var i 

gang i 2015. Påstanden om at det var sprengstoff fra Nittedal som senket Blücher er 

interessant. Dette er en omstridt påstand, som bl. a. Hans Nordby har undersøkt nærmere og 

mener ikke kan stemme (Hans Nordby, muntlig opplysning). Annonse er et av verktøyene 

eiendomsselskap bruker for å selge. Den skal treffe den rette kundegruppen, og selge 

produktet. Ettersom planene for Krudtværket ikke er avgjort enda kan ikke en slik annonse 

love noe om fremtiden. Fortiden derimot kan brukes som salgsargument gjennom å være 

spennende og original. Det er en kortversjon av historien, som inkluderer ”store navn” 

(Georg Frølich, Emil Collet) og understreker spenningen ved å skrive om kruttypene som ble 

produsert og ”ikke så rent få haglpatroner” og ved å bruke ordet ”eksplosjonsfarlig” om 

bedriften. I annonsen stilles et retorisk spørsmål om at krutt fra Nittedal senket Blücher. Det 

understrekes med ordet ”faktisk”; ”Visste du at det faktisk var …”. Gjennom denne 

påstanden skrives den lokale industrihistorien inn i en større, nasjonal sammenheng. 

Annonsen viser at kulturarven og historien til området i miljøet den ligger i, dvs. de aktuelle 

kjøpernes kommende nærområde, er med på å fremme lokal interesse og skrive stedet inn i 

en stolt og nasjonal fortelling. Henvisningen til ”Krigen” snur med en linje tanken på faren 
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ved kruttet til noe positivt og leder til assosiasjoner som innebærer helter, seier over fienden, 

og en stolthet over at dette ”glemte” lille industriområdet har hatt slik en stor historisk 

betydning. Ved å påpeke områdets historie som industriområde kan nye beboere inkluderes i 

den kollektive erindringen om kruttproduksjonen og spenningen denne historien innebærer. 

Annonsen bidrar til å opprettholde historien om Krudtværket som en farlig bedrift ved å 

omtale den som ”den eksplosjonsfarlige virksomheten”. Den understreker at 

industrisamfunnets tid er forbi ved å omtale restene etter industrien som spor, og med 

overskriften ”På historisk grunn” viser den at dette er historie og tilhører fortiden. Historien 

kan levendegjøres i miljøet sporene ligger i, ”sporene finnes fortsatt å se i disse områdene”.  

 I dette kapittelet har jeg analysert levendegjøring av kulturarven etter Nitedals 

Krudtværk i en større offentlig samtale hvor kollektiv erindring spiller inn. Gjennom sitater 

fra ulike aktører har jeg gjort rede for ulike vinklinger på dette. Jeg har vist hvilke statlige og 

kommunale føringer som ligger til grunn for bevaringsarbeidet, og hvordan disse påvirker 

hverandre. I disse ytres et ønske og en intensjon om at Krudtværket skal være 

meningsskapende og bidra til fremtidig lokal identitet gjennom bevaring, bruk og 

tilrettelegging. Lokale frivilliges engasjement har ført til dannelse av venneforening. Deres 

ytringer ilegger også Krudtværket en identitetsskapende betydning, men vektlegger områdets 

historiske fortid som lokal industri i høyere grad enn de kommunale planene. Samtidig 

uttrykker de en endring fra industriområde til aktivitetsområde. Jeg har vist at Krudtværket 

inngår i en form for kollektiv erindring om fortiden, med mulighet til å gi nye kollektive 

erindringer til fremtidige generasjoner. Gjennom tilrettelegging kan området bidra til 

forståelse og å trekke linjer fra fortid til nåtid i en større sammenheng. Beboere som har vokst 

opp i området har fremdeles fortellinger og gjenfortellinger etter eksplosjoner og ulykker i 

minnet og som betydningsfullt for bevaringen. For min informant som er nyinnflyttet har 

området betydning som turområde ”med noen ruiner i” i nærmiljøet.  
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5 Estetisering og historisering etter brudd 
med fortiden 

 
Skjermfoto fra Facebook-siden Kruttverket, av boligbygging i borettslaget med samme navn.  
(Skjermfoto tatt 01.11.15) 
 

Kruttproduksjonen er et for lengst avsluttet kapittel i Krudtværkets historie. Nå er 

fortellingene om området og området i seg selv i ferd med å endres fra å handle om 

eksplosjoner, fare, spenning og utilgjengelighet til noe nytt. I dette kapittelet vil jeg 

undersøke hva som skjer når det som i 40 år har vært et område med mosegrodde murrester 

og skrot i skogen blir objekt for mer enn å fortelle historie. Det finnes et ønske og en vilje til 

å la industrirestene være bindeledd mellom stein, minne, identitet og opplevelser, et ønske 

som kommer som resultat av et brudd med fortiden. Hvordan kommer dette ønsket til uttrykk 

hos de ulike aktørene? Jeg vil undersøke hvordan objekter blir endret gjennom estetisering og  

historisering.  

Den utløsende faktoren for endring av Krudtværket er boligbyggingen i området. 

Utviklingen førte til et lokalt engasjement. Turkameratene Nittedal Turlag (TNT) har vært 

pådrivere og samarbeidet med kommunen, og venneforeningen Nitedals Krudtværks venner 

ble etablert høsten 2014, ut fra TNT (Helhetlig plan 2015: 2). Som det ligger i navnet – 

Turkameratene - er et turlag, opptatt av å bruke naturen til turer og aktiviteter. Dette kommer 

til uttrykk i deres engasjement og aktiviteter. TNT og venneforeningen har vært aktive i 

prosessen og lagt til rette for aktiviteter i området, holdt dugnader, omvisninger og arbeidet 

med stier, bålplasser, hvileplasser (Helhetlig plan 2015: 40). De har også vært tilstede og 
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bidratt under oppryddingen. Flere av mine informanter vektlegger områdets verdi som 

turområde i sine svar. Informant nr. 4 har personlige minner og erfaringer fra Krudtværket i 

drift, men spurt om hvordan han ser for seg Krudtværket i fremtiden er det som turområde: 

”Kruttverksområdet har en fin beliggenhet like i nærheten av tettbebyggelsen og det har også 

en spesiell topografi, som gjør området interessant som en naturpark for bygda” (Informant 

nr. 4 2015: 2). Det er nærheten til bebyggelsen og den spesielle topografien som gjør området 

interessant. Han bruker ordet naturpark – som innebærer noe bearbeidet og vakkert. Naturen 

og topografien er jo tross alt der, med eller uten ruiner, søppel, benker og bålplasser. Det 

handler om å ta naturen og stedet tilbake, men i en mer kultivert måte enn de siste 40 årene, 

og en annen kultivert måte enn da det var industri der.  

Informant nr. 1 er ikke aktiv i venneforeningen, men er oppvokst og bor i nærområdet. 

Hans svar viser at det å gå turer i området ikke er noe nytt:  

Da jeg flyttet tilbake til Nittedal på slutten av 80-tallet begynte vi endelig å 
gå turer på ”de hvite flekkene” på kartet og ta tuftene, 
produksjonsanleggene, kraftverket tønner og annet søppel i øyensyn. 
Etterhvert fikk jeg forklart hvordan anlegget hadde sett ut og hvordan 
produksjonen var lagt opp (Informant nr. 1 2015: 2).  
 

Som turmål har området skilt seg ut fra uberørt natur ved å ha spor etter industrien. Det er 

interessant at han omtaler Krudtværket som ”de hvite flekkene” på kartet. Dette har jo ikke 

vært uoppdaget land; heller det motsatte, men det er ”nytt” når det blir åpnet og tilgjengelig 

på 80-tallet. Det tidligere lukkede området blir estetisert når det blir tilgjengelig, det er 

spennende og åpner for fortellinger og historie. 

Med ”trusselen” av boligbygging kommer endringen som fører til ønsket om å ta vare 

på det som er igjen: Som svar på spørsmålene: ”Hvorfor er du engasjert i arbeidet med 

bevaringen av kulturminnene i området? Hvorfor anser du Krudtværket som 

bevaringsverdig?” svarer informant nr. 4: ”Jeg har alltid vært interessert i historie og med de 

store forandringene som finner sted i dag hvor store deler av den gamle industrien forsvinner, 

synes jeg det er viktig å ta vare på synlige bevis på de virksomheter vi har hatt i lokalmiljøet” 

(Informant nr. 4 2015: 2). Det er bruddet med fortiden – de store forandringene – som gjør at 

det er viktig å ta vare på synlige bevis på lokal virksomhet. Man kan tenke seg at minner om 

Krudtværket og historien til Krudtværket kunne eksistert videre, selv uten de synlige og 

materielle bevisene. Men ved å rydde, grave frem og bruke området forsterkes det, og 

opphøyes, som et sted med flere funksjoner. Stedet gjennomgår med dette en estetisering. Det 

blir forskjønnet til et minnested, et historisk sted, et vakkert naturområde og scene for 

aktiviteter. 
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Facebook-tagg Kruttverket. Området tas i bruk på nye måter. Det skumle med eksplosjoner er ikke del av det 
skumle med Halloween. Nye tradisjoner og handlinger foregår i gamle rammer. (Skjermfoto tatt 01.11.15) 
 

Det er stedet som begrep som får en endret betydning og innhold. Kommunen bruker et 

”planspråk” og omtaler hensynssoner i sine planer for kulturminnebevaring. 

Krudtværksområdet er ett av ni prioriterte kulturmiljøer i Nittedal, valgt ut etter kriterier for 

kunnskap-, opplevelses- og bruksverdier. I Nittedal kommunes arealplan kalles disse 

”hensynssone C”, etter Plan- og bygningslovens § 11-8, c. ”Hensynssone C” brukes for å 

verne objekter og områder som anses verdifulle kulturmiljø lokalt og regionalt” 

(Kulturminneplan 2015: 13). Ved å gi et område oppmerksomhet i planer og benevne det 

”hensynssone C” gir de kommunale planene stedet en økt verdi og et endret innhold. I 

helhetlig plan for Krudtværket står det statlige målet for bevaringen: ”Det årlige tapet av 

verneverdige kulturminne og kulturmiljø skal ikke overstige 0,5% innen år 2020” (Helhetlig 

plan 2015: 5). Kan man virkelig regne seg frem til tap og vinn av kulturminner? Er det som 

en lekkasje, som må stoppes, fryses, så tapet ikke ”overstiger 0.5% innen år 2020”? Og – 

dersom man endrer en forfallen og overgrodd driftsvei til en fremkommelig tursti – er det tap 

eller vinn? 

I forrige kapittel tok jeg opp det første av Kommunale mål i Helhetlig plan for Nitedals 

Krudtværk; et mål som dreier seg om å tilrettelegge og formidle historien om Krudtværket og 

viktigheten av det for Nittedals identitet. Det neste av de kommunale målene for Krudtværket 
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viser hvordan områdets innhold er tenkt endret: ”Området skal bli en ressurs for hele bygda! 

Kommunen ønsker at stien langs Ørfiskebekken og området rundt Waage Dam skal bli en 

naturlig møteplass. Området skal utgjøre et spennende og vakkert rekreasjonsområde med 

badeplass” (Helhetlig plan 2015: 5). Ørfiskebekken er bekken som renner gjennom 

Krudtværksområdet, bekken som ga kraft til kruttproduksjonen. Nittedal kommune har som 

mål at stien langs denne, og området rundt Vågedammen, skal bli en ressurs ”for hele 

bygda”, et område som er spennende og vakkert, til rekreasjon og til bading. Dette målet 

spenner langt ut over historieformidling og innebærer et endret innhold av stedet. Den 

tidligere industrien i Krudtværket blir bakteppe for opplevelser i naturen, en endring fra 

industriarbeidsplass til ”rekreasjon”. Spenningen skal ikke lenger ligge i eksplosjonsfare, 

men i annen spenning (litt uklart hva). Det stygge skal bli noe vakkert, arbeidet blir til 

rekreasjon og fritid, og dammen som var utgangspunkt for kraftproduksjonen skal bli en 

badedam.  

Da NCC fremmet reguleringsforslag for eiendommen Kruttverket ble det utarbeidet en 

utbyggingsavtale mellom NCC og Nittedal kommune. Formålet med avtalen er ”å sikre en 

forsvarlig gjennomføring, ivaretagelse av kommunaltekniske formål, og opparbeiding av 

grøntareal og fellesanlegg” (Utbyggingsavtale 2009: 1). Avtalen skal sikre forsvarlig 

gjennomføring, men sier ikke hva dette innebærer for ivaretagelse av de kulturhistoriske 

verdiene – kun for ”kommunaltekniske formål”. Dokumentet er en avtale mellom et privat 

firma og kommunen, og blir slik en ytring fra to aktører på en gang. Avtalen har 26 punkter 

med underpunkter. Jeg har begrenset analysen av dokumentet til det som dreier seg om 

friluftsområdet hvor Krudtværket lå og som omtaler kulturminner. Punkt 8.4 sier:  

Tursti langs sørsiden av Ørfiskebekken fra Mostua til Vågedammen 
NCC bekoster forbedring av eksisterende sti langs sørsiden av 
Ørfiskebekken fra Mostua til Vågedammen med 30.000. Kulturenheten i 
NK planlegger og organiserer utbedringen av stien og hvordan minnene fra 
Kruttverket skal ivaretas. Kulturenheten engasjerer frivillige 
organisasjoner slik at de kan delta i prosjektet enten ved å arbeide eller 
bevilge midler. De deler midlene til frivillige organisasjoner etter søknad. 
NCC skal med dette bidra til å dokumentere Kruttverkets historie 
(Utbyggingsavtale 2009: 3).  

 
Dette punktet er det eneste punktet i avtalen som i ord omtaler kulturminner (med ordene 

minner og historie). Rent konkret dreier det seg om en bekk, en dam og en sti. Gjennom 

utbedring av disse skal minner ivaretas, for å dokumentere historie. Likevel omtaler ikke 

punktet industrihistorie men derimot en tursti. I teorikapittelet skrev jeg om Hans Nordbys 

oppfordring om å ta vare på restene etter Krudtværket, og hans påpeking av at 
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transportveiene og skansene vil egne seg som idyllisk gangsti. Dette kan synes å være et 

resultat av hans oppfordring. NCCs oppgave og ansvar som eier blir å bekoste forbedring av 

tursti – mens Nittedal kommune skal planlegge og utbedre stien. Kulturetaten skal engasjere 

frivillige organisasjoner til å delta i prosjektet ved å arbeide eller bevilge midler. Avtalen har 

et ”offentlig” språk, og bruker ord som bekoste, forbedre, utbedre, bevilge og midler (men 

ikke ”kroner” etter 30 000). Det handler om penger og ansvarsfordeling, om hvem som skal 

betale og hvem som skal utføre arbeidet. Hvordan dette skal gjøres sier ikke punktet noe om. 

Det legger ingen føringer for å for eksempel bruke historiske teknikker til å istandsette stien, 

om den skal være fremkommelig for rullestoler, eller kjørbar for biler. Stien som objekt blir 

endret, både i retorikk og i form, fra å være den gamle transportveien i kruttverket til å bli 

tursti. Nittedal kommune skal planlegge og organisere stien og hvordan minnene fra 

Kruttverket skal ivaretas, og jeg blir usikker på om denne setningen handler om sti og minner 

eller stien som kulturminne. Jeg spør meg også om minner lar seg planlegge og organiseres. 

Det er en tilsynelatende direkte sammenheng mellom at minnene fra Kruttverket blir ivaretatt 

gjennom en utbedret sti. Stien går i miljøet hvor kulturminnene ligger, og det synes implisitt 

at en utbedret sti vil fremme lokal interesse og dokumentere historie. Men jeg undrer meg om 

ikke stien som kulturminne egentlig var mer autentisk før den ble endret til tursti. Det ligger 

en forskjønning i å endre den industrielle veien til tursti i skogen – enten det er fysisk eller 

retorisk.  

Et annet retorisk grep kan ses i benevningen av Vågedammen, som er det offisielle 

navnet på dammen i Krudtværksområdet. Dette navnet brukes i utbygningsavtalen. I Nittedal 

kommunes helhetlige plan benevnes den som Waage Dam. Venneforeningen og de 

informantene som omtaler dammen bruker også skrivemåten Waage Dam. Morten H. 

Magnus skriver Waage dam i 1966. Ettersom professor i kjemi, Peter Waage, var en av 

Georg Frølichs kontakter og innskyter i Krudtværket (Magnus 1966 :142) er det sannsynlig at 

dammen har fått navn etter ham. I min oppgave blir dette et sidespor å bevege seg nærmere 

inn i. Jeg ønsker derimot å bemerke at ved å bruke arkaiske skriveformer som Waage Dam, 

og Krudtværket for selve området, fremheves stedets historie som gammelt. Ved i tillegg å 

bruke stor D etterlignes den gamle skrivemåten og gjøres enda litt mer gammeldags enn den i 

utgangspunktet var. I dette kan man se en form for følelsesmessige bindinger til ”den gamle 

tiden”, hvor områdets annerledeshet og særpreg gis en egen verdi, blir synliggjort og gitt nytt 

liv gjennom sporene fra fortiden. 
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Nitedals Krudtværks venner (2014) Brosjyre. 

 

Brosjyren som ble trykket opp i forkant av stiftelsen av Nitedals Krudtværks venner og 

kulturminnedagen 2014 beskriver området og driftsveien slik:  

Mellom Waage Dam og Rotnes, gjemt bak skog og kratt lå ruinene av 
Nitedals Krudtværk. Nå er skogen ryddet, og søppel kjørt bort i store 
mengder. Gamle bygninger og mekanisk produksjonsutstyr kommer frem i 
lyset og forteller historien om en svunnen tid. 
 
De gamle driftsveiene slynger seg opp gjennom den varmekjære skogen, 
med rislingen av Ørfiskebekken i bakgrunnen. Med den idylliske naturen og 
det rike fugl og dyrelivet som bakteppet, skal det nå planlegges et stort 
aktivitetsområde i denne vakre bekkedalen. 
 
Kruttmølla er et av flere objekter hvor det tenkes spennende aktiviteter, som 
utendørskonsert, kruttverksspel og museum. Dette gir mange muligheter for 
et rikt kulturliv og opplysende turer. Og ikke minst mulighet for å ivareta 
den spennende historien om Kruttverket. 
 
Som medlem i Nitedal Krudtværks venner, så vil du være med og bevare og 
formidle kulturminner, utvikle området og sørge for at området tas I bruk. 
Dette skjer i tett samarbeid med Nittedal kommune (Nitedals Krudtværks 
venner 2014: 2). 
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Dette sitatet setter ord på noen av de fysiske endringene som er gjort i området. Teksten 

plasserer og avgrenser området geografisk; mellom Waage Dam og Rotnes, hvor ruinene 

etter Krudtværket ”lå gjemt bak skog og kratt”. I teksten ligger en beskrivelse av endringen 

stedet har gjennomgått, eller er i ferd med å gjennomgå, også i folks bevissthet. Det er et 

taktilt og beskrivende språk som brukes. Driftsveiene slynger seg gjennom den varmekjære 

skogen, mens bekken risler i bakgrunnen. Dette er ikke lenger et skummelt, mørkt og dystert 

lukket område fullt av søppel, men åpnet, ryddet og sluppet lyset inn. Ut av mørket og opp i 

lyset forteller det som kommer frem ”historien om en svunnen tid”. Varmekjær skog brukes 

vanligvis om edelløvskog, mens her brukes ordet for å beskrive granskog. Nå er skogen 

ryddet – ordnet. Fra å ha vært et område uten betydning får stedet betydning og innhold som 

gir mening – som kulturminne. Ruinene som graves frem blir tilgjengelige, søppelet er kjørt 

bort, og med det har man samtidig ”kjørt bort” de gamle forestillingene om Krudtværket. Det 

har skjedd en utvelgelse, noen ting har blitt betraktet som verdiløst søppel, mens annet har 

fått status som verneverdige kulturminner. Ruinene etter bygninger er det som innehar den 

største verdien. I Krudtværket oppheves også skillet mellom minne og historie, og ruinene får 

endret betydning gjennom å bli akseptert som kulturminner. Det er en endring som kommer 

til uttrykk gjennom ønsker fra grupper og enkeltpersoner i lokalbefolkningen og kommunale 

planer. Ruinene etter Krudtværket har blitt oppdatert til kulturarv, gjennomgått en endring og 

fått ny betydning. I Nittedal har stedet gått fra å være et område med rot og skrot til noe 

vakkert, og utgangspunkt for å fortelle historie. Det har fått nytt liv, blitt synliggjort og fått 

nye verdier. I og med at ruinene og restene graves frem og blir synliggjort forteller de også 

tilsynelatende mer historie enn det området gjorde før oppryddingen. 

 

 
Foto: Kathrine Klinkenberg 
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Utelating av immateriell kulturarv 
Nittedal kommunes Kommunedelplan for kulturminner forklarer i det innledende 

sammendraget hva som menes med kulturminner: 

Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, 
også steder det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Historiske 
bygninger, kultur miljø, arkeologiske spor og landskap er faste kulturminner, mens 
håndverk, skihistorie, språk og dans er eksempler på immaterielle kulturminner. I 
avgrensningen av planen er immaterielle kulturminner ikke tatt med 
(Kommunedelplan 2015: 4). 

	

Sitatet ovenfor inkluderer historiske bygninger, kulturmiljø og landskap som eksempel på 

kulturminner, og bruker håndverk, skihistorie, språk og dans som eksempel på det 

immaterielle. Det viser at immaterielle kulturminner ikke er tatt med i avgrensningen av 

Kommunedelplanen. For Krudtværkets del er vel kanskje ikke skihistorie eller dans så viktig, 

mens håndverk og annen immateriell kulturarv knyttet til Krudtværket må sies å være det. 

Det kan synes problematisk å utelukke dette, da også de immaterielle kulturminnene knyttet 

til Krudtværket vil ha betydning for formidling av Krudtværkets historie. Grunnen til at 

immaterielle kulturminner ikke er tatt med er at kommunen ikke kunne rekke alt om 

kulturminner på en gang, i ”førstegenerasjons” kulturminneplan (Lie Wessel, e-post). Jeg 

tolker begrunnelsen slik at de immaterielle kulturminnene kan komme inn i planene på et 

senere tidspunkt. Det problematiske ligger i at bygninger, murer og landskap alene ikke kan 

fortelle historie. Når Nittedal kommune utarbeider en plan for kulturminner synes det 

nærliggende å spørre seg hvordan historie kan fortelles uten det immaterielle som ligger i 

minnene.  

 
Foto: Kathrine Klinkenberg 
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Før opprydningsarbeidet i Krudtværket startet engasjerte Nittedal kommune murer og 

ingeniør Espen Marthinsen for vurdering av kulturminnene. Marthinsen har 

spesialkompetanse på antikvarisk istandsetting av murkonstruksjoner og mur som 

bygningsarv (Helhetlig plan 2015: 13). Han har registrert, beskrevet, fotografert og laget 

oversikt over kulturminnene i Krudtværket. Ved årsmøte for Nitedal Krudtværks venner 10. 

mars 2016 hadde Marthinsen et innlegg om murene i Krudtværket. I dette innlegget sa 

Marthinsen: ”Det ligger historier i mangfoldet. Når vi ser på murene sier de noe om valg og 

prioriteringer som har blitt gjort der oppe” (Marthinsen 2016). Som fagperson innehar han 

kunnskap om hva som faktisk kan leses der andre bare ser mosegrodde steiner. Han sier at 

murene i Krudtværket viser et stort spenn i teknikker og stein, og at det ligger masse 

forarbeide før stein blir til mur. I forrige kapittel refererte jeg Helhetlig plan for Nitedals 

Krudtværk, som skriver at ”ruinene etter Krudtværket fremdeles er lesbare i terrenget” 

(Helhetlig plan 2015: 15). Men stein alene forteller ingenting. Nittedal Kommune har 

gjennom å engasjere en fagperson vurdert kulturminnene som egenartede og varierte. En av 

fortellingene ruinene kan være utgangspunkt for, og som faktisk kan leses, er det håndverket 

som er lagt i de ulike murene i området. Slik kan ruinene være utgangspunkt for en hel rekke 

temaer hvor linjer kan trekkes fra gamle teknikker til dagens boligbygging. Å utelate 

immaterielle kulturminner blir derfor problematisk når historie skal formidles. Ved å utelate 

ruinenes fortellinger foregår også en form for estetisering, ettersom de blir stående som vakre 

men tause spor. 

Krudtværkets materielle gjenstander kan altså ikke leses uten å settes i sammenheng 

med menneskers tenking og handling. Ruiner og andre rester har en kulturell materialitet, og 

må sees i sammenheng med de prosessene de inngår i. Uten erindringene, fortolkningene og 

fortellingene om Krudtværket forteller ikke ruinene historie. Men så er det heller ikke hele 

intensjonen, for Krudtværket skal være arena for noe mer enn historie: ”I en tid med 

tettstedsutvikling og befolkningsvekst, gir god kulturminneforvaltning rom for både bevaring 

og bruk – for refleksjon, nytenkning og videreutvikling” (Kommunedelplan 2015: 5). Noe 

skal bevares, og samtidig brukes på nye måter. Tettstedsutviklingen og befolkningsveksten 

brukes som grunn for bevaringen og nytenkningen. Hvordan ville det vært uten 

befolkningsveksten og den økte bebyggelsen? Er det trusselen om tilintetgjørelse som fører 

til bevaring? Ville Krudtværket fremdeles ligget som ruiner og skrot i skogen dersom ikke 

Nittedal var i vekst? Selve endringen i nærområdet er utgangspunktet for arbeidet med å 

bevare kulturminnene. Krudtværket skal både brukes til å fortelle om det som har vært, og 

samtidig være en kulisse for nåtiden, gjennom aktiviteter som i større eller mindre grad er 
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knyttet til fortiden, men mest være til for nåtiden. Med dette kan det virke som kulturminner 

forvaltes på en bedre måte gjennom endret bruk enn dersom ingenting hadde blitt gjort. 

Gjennom estetisering og historisering blir industrirestene bindeledd mellom fortid og nåtid. 

Det er mitt argument at det vil være en fordel å inkludere også immateriell kulturarv når 

Krudtværket skal brukes til formidling. Inkludering av håndverkstradisjoner kan gi en mer 

helhetlig refleksjon, nytenkning og videreutvikling.  

I dette kapittelet har jeg analysert hvordan ønsket om å la restene etter industrien være 

bindeledd til fremtidige opplevelser kommer til uttrykk. Aktørene ytrer at det er viktig at 

synlige bevis blir tatt vare på. Gjennom egne planer for området får det en økt verdi. Flere 

aktører vektlegger områdets beliggenhet nær bygda som godt egnet til rekreasjon, turområde, 

naturpark. Ved å rydde, grave og bruke området forskjønnes, forsterkes og opphøyes det. I 

tillegg foregår en estetisering gjennom retorikk, hvor bruk av arkaiske skrivemåter fremhever 

det gamle i området og transportveier blir til turstier. Skogen er ryddet, ruiner er kommet 

frem i lyset. Området har gjennomgått en endring; fra rot og skrot til ryddig og vakkert. Det 

er en ny ryddighet – det var antagelig ”rotete” da det var industri der også – nå er området 

ryddet for dagens og fremtidens bruk. Immateriell kulturarv som håndverk kan med fordel 

inkluderes. Det blir et åpent spørsmål hva slags opplevelser området skal gi i fremtiden.  
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6 Fra fortid til fremtidige minner 
Heritage not only gives buildings, precincts, and way of life that are no longer viable 
for one reason or another a second life as exhibits of themselves. It also produces 
something new. If a colonial past, a past of missionaries and forced acculturation, 
threatened to produce ”de-culturation”, the heritage industry does not so much 
reverse that process, even though the discourse of reclamation and preservation 
makes such claims. Rather the heritage industry is a new mode of cultural production 
and it produces something new. There is no turning back. If heritage as we know it 
from the industry were sustainable, it would not require protection. The process of 
protection, of  ”adding value” speaks in and to the present, even if it does so in terms 
of the past (Kirshenblatt-Gimblett 1998: 150). 

 

Folklorist Kirshenblatt-Gimblett påpeker i sitatet ovenfor at kulturarv ikke bare gir 

bygninger, områder og levesett, som av ulike grunner ikke lenger er levedyktige, nytt liv 

gjennom utstillinger av seg selv. Kulturarvsarbeid produserer i tillegg noe nytt. Kirshenblatt-

Gimbletts poeng er at dersom kulturarv var i stand til å opprettholde seg selv ville det ikke 

vært behov for bevaring. Bevaringsprosessen og den tilleggelsen av verdi den innebærer 

snakker i og til nåtiden, selv om den bruker begreper om fortiden. I dette kapittelet skal jeg se 

nærmere på disse tre aspektene av bevaringsprosessen: Kroppslige handlinger, faste mønstre 

og lokalbefolkningen som aktører. Med dette vil jeg trekke bevaringen av Nitedals 

Krudtværk inn i nåtiden. Jeg vil se på hvilke handlinger som gjør det mulig å minnes. Jeg vil 

også utforske formidlingsaspekter og hvem Krudtværket er ment å være til for. Med dette vil 

jeg vise hvordan rester etter kultur fra fortiden konstrueres om og blir til kulturarv for 

fremtiden. I disse prosessene produseres noe nytt. At vern av restene etter Nitedals 

Krudtværk oppfattes som viktig vises gjennom offentlige planer og frivilliges engasjement. 

Men i dette arbeidet er det mer enn verningen av fortiden som synes viktig. Planene for 

området inneholder også muligheter for fremtiden. Identitet og minner handler ikke bare om 

det som har vært, men også om å se fremover. Stedet gir minner på ulike måter og minnene 

fra fortiden muliggjør minner i fremtiden.  

De ulike organiserte aktørene jeg tar for meg i dette kapittelet er kommunen, 

venneforeningen, utbyggere og Nittedal Teater. I tillegg til de organiserte aktørene er også 

den delen av lokalbefolkningen som ikke er engasjert i bevaringsarbeidet aktører. De 

organiserte aktørene bruker ulike midler, grep og teknikker for å forme fremtidens minner og 

kulturarv. Området skal være et aktivitetsområde for hele bygda og jeg vil vise hvordan 

handlingene også peker fremover og skaper nye minner. Aktivitet innebærer en form for 

kroppslighet. Mennesker er kropp og liv, og all aktivitet utføres med kroppen. Vi sanser og 
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tenker med kroppen, og forholder oss til omverden gjennom kroppslig aktivitet. Mange av 

aktivitetene i Krudtværket følger gjenkjennbare mønstre over tid.  

I de to foregående kapitlene har jeg tatt for meg to av de kommunale målene i Helhetlig 

plan for Nitedals Krudtværk. De handler om tilrettelegging av historie, tilhørighet, 

opplevelser og identitet, og området som rekreasjonsområde for hele bygda. Det tredje og 

fjerde punktet er av annen art enn de to første. De handler ikke egentlig om mål for området, 

men om mål med Helhetlig plan. Det tredje punktet lyder: ”Gjennom en helhetlig plan for 

Nitedals Krudtværk og regulering til hensynssone c) vil kommunal saksbehandling som 

gjelder i området bli enklere, mer oversiktlig og forutsigbar!” Punktet viser til planen som 

verktøy for videre saksbehandling, og inneholder ikke noe egentlig mål for området. Punkt 

fire dreier seg også om selve planen: ”En helhetlig plan for området vil være et godt grunnlag 

for å søke om midler til istandsetting av området og kulturminnene, formidlingstiltak og 

videre utvikling av området” (Helhetlig plan 2015: 5). Dette belyser at planene ikke er 

vedtatt, og fremtiden for området er under planlegging. Kommunens plandokument er slik et 

viktig redskap for videre arbeid. Det gir muligheter. Finansiering er uavklart men en viktig 

del av handlinger som muliggjør for fremtiden. Med planen (som skal gjøre 

saksbehandlingen enklere) vil det være enklere å søke om ”midler” – det vil si penger, til 

istandsetting av området og kulturminnene, formidlingstiltak og videre utvikling av området. 

Midlene skal altså brukes til å sette området og kulturminnene ”i stand”. Dette innebærer at 

det er i en form for ustand, og både området og kulturminnene, som her kan synes å være to 

ulike ting, må repareres, eller settes i en annen stand enn det er. Som Kirshenblatt-Gimblett 

påpeker i sitatet som innleder dette kapittelet: Kulturarv produserer noe nytt. Dersom 

kulturarv var selvopprettsholdende ville det ikke kreve beskyttelse. Prosessen med bevaring 

av Nitedals Krudtværk tillegger verdi og snakker til nåtiden, selv om den bruker betingelser 

fra fortiden.  

 

Å kjenne det på kroppen 
Kapittel 6 i Helhetlig plan; ”Tiltaksplan”, tar opp visjonene kommunen har for områdets 

fremtid. Den inneholder eksempler på tiltak for forvaltning, bevaring, tilrettelegging og 

formidling. Tiltaksplanens innledning skriver: 

Nitedals Krudtværk har et stort potensiale for bevaring, tilrettelegging og 
utvikling av aktiviteter og opplevelser. For at området skal bli synlig og 
brukes av flest mulig, må det skje aktiviteter som gjør folk nysgjerrig og 
interesserte. Flere bør trekkes inn i dette arbeidet, og Nitedals Krudtværks 
venner, folk i nærmiljøet og skolene er naturlige samarbeidspartnere. Det 
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bør sjekkes hvordan andre har jobbet med liknende anlegg. Nitedals 
Krudtværk må ”leve”! (Helhetlig plan 2015: 39) 

 

Dette vektlegger tilrettelegging for aktiviteter og opplevelser. Det blander bevaring med 

tilrettelegging, som jeg skrev om i forrige kapittel – og som Kirshenblatt-Gimlett belyser. 

Bevaring betyr ikke nødvendigvis å fryse i tid, men å tilrettelegge, utvikle og bruke området 

på nye måter. Ordet tilrettelegging innebærer en annen tidsdimensjon enn ordet bevaring. 

Tilrettelegging handler om fremtiden, ikke om fortiden. Det er dessuten også et middel – man 

legger til rette for noe eller noen. Ved å legge området til rette legger man også styringer for 

hvordan det skal brukes og oppleves i fremtiden. Gjennom tiltakene skjer endring. I 

endringen av området skal kulturarven ikke bare være, men den skal synes og brukes, av 

mange. Og det skal leve! Hva innebærer ”synes”, ”brukes” og ”leve”? Og ikke minst; hva 

innebærer ”flest mulig”? Jeg vil i de neste avsnittene først se på hvordan området er tenkt 

brukt, og hvem området er tenkt for.  

Ord som synes, brukes og leve er alle ord som har med kroppen å gjøre. Kropper har 

liv, og i ordene ovenfor ligger det flere kroppslige handlinger, i ordene ”tiltak”, ”aktiviteter”, 

opplevelser, synliggjøring, ”trekke folk inn”, ”arbeid”, samarbeid” og ”leve”. Noen av ordene 

er metaforer. Når Nitedals Krudtværk må ”leve!” og ”flere bør trekkes inn” i arbeidet er det i 

overført betydning – jeg antar at man ikke fysisk skal ta tak i folk og dra dem til Krudtværket.  

Gjennom bruken av kroppslige metaforer forsterkes handlingens innhold. ”Tiltak” er også en 

kroppslig metafor; man tar aktivt tak for å oppnå en virkning. Andre av uttrykkene kan leses 

både bokstavelig og som metaforer. Når ”området skal bli synlig” kan det i overført 

betydning både bety at flere enn i dag blir klar over og vet om området, men også at det i seg 

selv blir mer synlig. Det er, som jeg i tidligere kapitler har vært inne på, ryddet og kommet 

frem i lyset. Så er det ord som er bokstavelig ment som kroppslige. ”Aktiviteter og 

opplevelser” skal utvikles, og gjøre folk nysgjerrige og interesserte. Aktiviteter innebærer å 

være i bevegelse, opplevelser innebærer å være i området med kropp og sanser. Stier skal 

brukes til turer. Det lages bålplasser hvor man kan hvile, spise og få varme. Aktivitetene skal 

foregå i tilrettelagte former og innenfor bestemte rammer – man skal gå på opparbeidede stier 

og ta pause på opparbeidede plasser. ”Arbeid” er også kroppslig, og det er kroppsarbeid som 

blir utført av venneforeningen, gjennom dugnader og rydding. Til slutt, og beslektet, er 

”samarbeid”, et ord som i tillegg til arbeidet indikerer et sosialt fellesskap som arbeidet 

utføres i. Men også opplevelsene og aktivitetene innebærer elementer av sosiale handlinger. 

Man kan være aktiv og oppleve ting alene, men turen og ikke minst bålplassens hvile, pølser 
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og kaffe innbyr til sosiale aktiviteter. I disse overføres og opprettholdes sosiale gruppers 

minner.  

Kommunen har mange idéer til formidlingstiltak i tiltaksplanene, jeg nevner ikke alle 

her, men noen: Skriftlig formidling gjennom skilting, bygdebøker, kart og bilder, oppgaver i 

forbindelse med Den kulturelle skolesekken. Bruk av internett, hjemmesider og 

diskusjonsforum. Muntlig formidling som forestillinger og spel, omvisninger, vandringer. 

Fysisk tilrettelegging av kulturminnene: Merking av kulturminnene ved bruk av skilt, 

rydding, tilrettelegging, benker. Tilsyn og vedlikehold, utstillinger av permanent eller 

midlertidig karakter. Tilrettelegging for funksjonshemmede. Formidling til eldre; den 

kulturelle spaserstokken. Etablere et informasjonssenter/formidlingssenter/museumsbygg 

(Helhetlig plan 2015: 42). Under Tiltak formidling skriver Nittedal kommune i Helhetlig plan 

for området: 

Formidlingstiltakene i Nitedals Krudtværk bør i størst mulig grad bygge 
opp om Krudtværkets historie slik at den fremstår tydelig. Det er først når 
kulturminnene oppleves som viktige at vi kan snakke om kulturminner 
som identitetsskapende element. Uten formidling vil forståelsen, bruken, 
opplevelsen og kunnskapsoverføringen av kulturminner begrenses. God 
formidling vil bidra til identitet, trivsel og tilhørighet, kunnskap, 
verdiskapning og næringsutvikling. Den kulturelle skolesekken vil ha en 
særlig rolle i formidling av kulturminner til barn og unge i grunnskolen, 
men kulturminner i pedagogisk sammenheng handler ikke bare om 
formidling til barn og unge gjennom skoleverket. Kulturminner må ha som 
mål å nå flest mulig, og inkludere alle. Det må gjøres praktisk, muntlig og 
skriftlig tilgjengelig gjennom ulike kanaler (Helhetlig plan 2015: 42). 

 

Her hevder kommunen at historien må fremstå som tydelig og kulturminnene må oppleves 

som viktige for å skape identitet. I tydelighet ligger å tyde noe – at historien skal gjøres synlig 

og forståelig. Formidling snakker til nåtiden om det som har vært, formidling er en handling 

som muliggjør å minnes. I dette ligger både å formidle historien og å skape nye minner i 

formidlingssituasjonene. Kommunen ønsker god formidling for å ikke begrense forståelse, 

bruk, opplevelse og kunnskapsoverføring av kulturminnene. Argumentene er at dette vil bidra 

til identitet, trivsel, tilhørighet, kunnskap, verdiskapning og næringsutvikling. Alt dette er 

knyttet til fremtidige minner. Kommunen skriver at det må lages tiltaksplan med 

kostnadsoverslag, ut fra tilstandsrapporter, for de prioriterte kulturminnene skal bevares og 

formidles, ”hvordan området kan tilrettelegges med stier og benker og hvordan ”Nitedals 

Krudtværk” skal formidles for de som ferdes der, for skoleklasser og for spesielle 

omvisninger” (Helhetlig plan 2015: 39). Kommunens planer viser forslag til formidling av 

prioriterte kulturminner i ordnede og kontrollerte former. 
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Som jeg tidligere har vært inne på er ikke Helhetlig plan vedtatt, og penger er ikke 

bevilget. Noen formidlingstiltak er igangsatt, mens andre er under planlegging. Nittedal 

Turlag har vært aktive i prosessen og fått bevilget 240 000 kr av Sparebankstiftelsen til 

arbeidet med stier, bålplasser og hvileplasser (Helhetlig plan 2015: 40). Vandringene i regi av 

venneforeningen og Nittedals Turlag som jeg tidligere har nevnt er noen av 

formidlingstiltakene som er satt i gang. Venneforeningen har holdt ulike arrangementer i 

området, og er i gang med skilting. Helhetlig plan skriver at ”i det videre utviklingsarbeidet 

bør samarbeidsorganet mellom Nittedal kommune og de frivillige organisasjonene diskutere 

utforming, fremdrift og vedlikehold av tiltakene i området” (Helhetlig plan 2015: 40). 

Et av flere av kommunens forslag til formidling er ”teater og spel, for eksempel ved 

kruttmølla, med frivillige lag/skole som ansvarlige og Nittedal kommune som 

samarbeidspartner” (Helhetlig plan 2015: 43). Informant nr. 3 nevner Krudtværkspel som del 

av hvordan han ser for seg fremtiden for området:  

I samarbeid med Nittedal teater lages et Krudtværksspel som oppføres 
årlig. En del av Krudtværksdagene. Kruttverksmølla (murhuset som står) 
repareres fullstendig og på baksiden (vestsiden) lages stor utescene og 
skråningen bak utvikles for sitteplass i terrenget til 300 publikummere. Det 
lukkete murrommet på østsiden blir garderober/oppbevaringssted 
(Informant nr. 3 2015: 4).  

	

Per juli 2016 er Krudtværksspelet under planlegging. På Norsk Amatørteaterforbunds 

nettside kan man lese: ”[Nittedal Teater] har planer om et «Kruttverksspel» med urpremiere 

høsten 2015 i området der Kruttverket tidligere lå. Prosessen er helt i startfasen med 

reasearch, manusutvikling, komposisjon av ny musikk og møter med samarbeidspartnere. Det 

som er klart er at Lene Hagen skal ha regi.” (Norsk Amatørteaterforbund 2016)6”. 

 Kruttverksspelet stiller seg inn i en rekke lignende historiske spel i andre bygder. Det 

er interessant at det kalles spel, også i Nittedal, hvor ”spell” ville vært riktigere på dialekt. 

Spel har blitt et standardbegrep; ”et slags signal- og fyndord for alle som gløder for saken”, 

på både bokmål og nynorsk (Ohrem 2005: 7). Kulturrådet og Teateralliansen bruker også 

benevnelsen ”spel” i sin ”støtteordning for historiske spel og friluftsspel”; også kalt 

spelfondet (Kulturrådet 2016). I boken Spillet om stedet – historiske spel i Norge (2005) 

skriver kulturforsker Sigurd Ohrem at det de siste 50 år (pr. 2005) er satt opp over 320 spel i 

Norge, rundt 125 aktive spel i 2005 (Ohrem 2005: 14). Det eldste og mest spilte spelet er 

Spelet om Heilag Olav på Stiklestad, som ble oppført første gang i 1954. Noen spel settes 
																																																								
6	Nettsiden skriver at spelet skal ha urpremiære høsten 2015. Så vidt jeg vet har det ikke vært noe 
Kruttverksspel foreløpig. Nittedal Teater har ikke svart på mine henvendelser.	
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opp og fremføres kun en gang, i forbindelse med jubileum for historiske hendelser, mens 

andre blir spilt år etter år – og blir med dette gjentagende hendelser. Spelene settes opp i en 

periode om sommeren, de fleste foregår utendørs. Historiske lokale spel engasjerer i 

lokalmiljøene, trekker turister og lokale tilskuere – og blant lokale publikum er det ikke 

uvanlig å se spelet hvert år (Ohrem 2005: 14-15). Utøverne er ofte lokale amatører, gjerne 

forankret i bygdas teaterlag, samt hovedroller spilt av profesjonelle (Ohrem 2005: 20). 

Deltagerne agerer og tar på seg roller, enten de er aktører, eller publikum. Handlingen i 

historiske spel er basert på hendelser med tilknytning til stedet spelet spilles. Spelene settes 

opp på en naturlig skueplass med naturformasjoner og/eller kulturminner tilknyttet 

handlingen. Plassen bygges ut med enkle trekonstruksjoner og faste installasjoner (som strøm 

og vann) etter behov. Handlingen baserer seg ofte på hendelser som beskrives som historiske, 

men ofte i hovedsak er basert på sagn og muntlig tradisjon, med visse historiske årstall, 

personnavn (Ohrem 2005: 22). Et spel i Krudtværket, slik informant nr. 3 og kommunen ser 

det for seg, følger disse mønstrene. Spelet blir et middel til å bruke fortiden for å skape 

fremtidige minner. Et spel innebærer kroppslige handlinger hos aktørene, og også for 

publikum, i opplevelsen av å gå til plassen og å være tilskuere utendørs (uansett vær) og å 

”kjenne området på kroppen”. Det vil gi minner knyttet til opplevelsen av spelet og dets 

innhold, men også til selve opplevelsen av å være tilskuer. De kroppslige aktivitetene er også 

sosiale handlinger; for lokalbefolkningen som er med i stykket og for tilskuere som kanskje 

kjenner noen som medvirker. Som tilskuer er man også i et sosialt fellesskap, enten man ser 

stykket sammen med flere man kjenner eller alene er man i et fellesskap med resten av 

publikumet. Med sterk lokal forankring vil også spelet gi fellesskap gjennom å oppleves 

sammen med andre og være noe man prater med andre om. 

 

Sosiale aktiviteter for flest folk eller folk flest? 
Folk i nærmiljøet er alle som bor i Nittedal, de som er oppvokst eller har bodd lenge der, og 

de som er tilflyttere og ikke har del i gruppen som deler områdets kollektive erindringer eller 

er aktive aktører i bevaringsarbeidet. En vinkling på at restene etter industrien har en verdi 

knyttet til bomiljøet ses hos informant nr. 1: 

Det finnes ikke mye industrihistorie i Nittedal, og selv om det meste av 
bygningsmassen er utradert så er dette ekte historie. Som dessuten danner 
en god bakgrunn for bomiljøet i området (ikke minst Waage dam, som er 
ganske flott og som ikke ville eksistert uten Kruttverket) (Informant nr. 1 
2015: 2).  
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Det er interessant at informanten påpeker at ”dette er ekte historie”. Denne informanten har 

vokst opp i området og svaret viser en lokalpatriotisme – som om han er redd for at det 

historiske ikke er viktig nok og trenger understreking. Selv om det er lite igjen er det viktig 

historie, og ettersom Nittedal ikke har mye industrihistorie blir den lille som er ekstra viktig. 

Ved spørsmål om hvordan han ser for seg Krudtværksområdet i fremtiden svarer han: ”Vet 

faktisk ikke. Ser det mest for meg som en bakgrunn for bomiljø med stedsnavn og noen 

kjennemerker igjen” (Informant nr. 1 2015: 2). Dette er viktig historie, og det viktigste er at 

historien er tilstede i hverdagen – at den anerkjennes. Bevaringen av ruinene og ”å løfte dem 

frem i lyset” blir slik handlinger som både muliggjør bevaring av minner fra fortiden og at 

nye minner skapes. Slik kan historien ligge som bakgrunn for bomiljøet.  

I tillegg til folk som har vokst opp i Nittedal og kjenner området godt er det nå mange 

som flytter til det nye boligområdet som kalles Kruttverket (mens selve området hvor 

kruttproduksjonen foregikk kalles Krudtværket, for å skille det fra det nye boligområdet). De 

bor og lever der, i boligområdene som førte til engasjementet og bevaringen. Kanskje var 

denne annonsen deres første møte med Kruttverket: 

 

 
Block Watne (2015) ”Svartverkstubben – Livet i gangavstand”. 

 

Annonsen har en header med teksten ”Svartverksstubben” over et utsnitt av et nærbilde av 

grønne blader. Til høyre for teksten er et bilde av to velbrukte joggesko. Det visuelle 

uttrykket gir assosiasjoner til natur og tur. Teksten i annonsen sier:  
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Livet i gangavstand 
Nittedal – og spesielt Kruttverket – er et stadig mer populært sted å bo. Det 
er ikke unaturlig. Det er sjeldent et område kan kombinere slik umiddelbar 
nærhet til naturen med en like umiddelbar nærhet til alt du behøver av 
sentrums-fasiliteter. Du kan faktisk gå til alt. Det gir ekstra energi i 
hverdagen! Samtidig er rekreasjonsmulighetene nesten uendelige – med 
løyper fra Hadeland til Oslo – utallige organiserte idretts- og 
aktivitetstilbud, også det i gangavstand. Og skulle du ha mer urbane, 
kulinariske eller kulturelle ønsker, så kan du altså gå til toget eller bussen 
som tar deg til byen på en halvtime. Du kan si at dette er et sted hvor alt er 
innen rekkevidde. 
Finn veien: Fra Oslo: Kjør Trondheimsveien […] 
(Block Watne 2015) 

 

Boligområdet har fått navn etter produksjonen av svartkrutt. Ved å bo i et boligområde som 

heter Svartverksstubben får den historiske fortiden til Krudtværket en betydning og 

tilstedeværelse, helt inn i hjemmet, nå og i fremtiden. Annonsen fremhever Kruttverkets 

økende popularitet og kobler det nye boligområdet til naturen ved den doble nektelsen ”det er 

ikke unaturlig”. Det er noe uklart hva det er som ikke er unaturlig, om det er boligområdes 

popularitet eller boligområdet i seg selv som er naturlig eller begge deler. Naturen er like ved 

boligene, men boligområdet i seg selv er ikke lenger natur men heller det motsatte; et område 

preget av byggeaktivitet og nybygg. Den naturlige vegetasjonen er fjernet, grunnen er 

bearbeidet, nye veier er anlagt og to rekker med identiske treetasjes boligklosser med hver sin 

tilhørende nyplantede gressplen er bygget. Det er en påfallende kontrast mellom naturen og 

den pågående og storstilte utbygningen. Boligbygging medfører fortetting, infrastruktur, støy, 

uferdige områder, trangt om plassen og masse nye folk – boligområder hvor alle er 

nyinnflyttet og ingen kjenner hverandre.  

 

 
Block Watne (2015) ”Kjøpe rekkehus i Nittedal? Se våre store, fine boliger som skal bygges på Kruttverket”.  
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Annonsen legger vekt på turmulighetene og det å ha alt i gangavstand. Allerede i overskriften 

slår annonsen fast at selve livet er i gangavstand. Her kan du ikke bare bo, men leve. Her er 

det sammenheng mellom naturen og selve livet - gangavstanden brukes som salgsargument. 

Ikke bare til å gå turer, men å gå som fremkomstmiddel. Ordbruken gir assosiasjoner til 

trygghet og intimitet, lokal tilhørighet og sunnhet. Det er fritiden som selges, fritiden i marka, 

på tur, på ski. Å bo nærmest i naturen gir energi i hverdagen; du kan faktisk få energi 

samtidig som du forbrenner. Annonsen avsluttes med en kjørebeskrivelse. Du kan gå til alt 

når du er hjemme, men må nok kjøre for å komme frem. Annonsen viser hvordan en 

kommersiell aktører bruker Krudtværket som salgsargument og som noe positivt for 

bomiljøet, samtidig som industrihistorien, grunnen til at boligområdet kalles Kruttverket er 

utelatt. De nye beboerne er også ”folk i nærmiljøet”, som skal se og bruke området, være 

aktive, nysgjerrige og interessert i det.  

På Facebook kan man se innlegg med steds-taggen ”Kruttverket”. Mange av postene 

inneholder bilder. Det er bilder av bygging, dugnadsgjenger i boligfeltet, mat og sosial hygge 

og bilder fra turer i selve Krudtværket. Selv om man går tur alene er man sosial når man deler 

bilder fra turen i sosiale medier. Bildene viser at Krudtværket er tilstede i folks hverdag og 

aktiviteter. Folk i nærområdet bruker området til å gå turer, lufte hunden, bade, fotografere og 

legge ut på sosiale medier. Krudtværket som turområde er en del av deres liv. 
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Skjermbilder fra Facebook, stedstagget ”Kruttverket” hentet 01.11.15 
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Skjermbilde fra Nitedals Krudtværks venner, tatt 27.05.16 
 

På Facebook finner man også siden til Nitedals Krudtværks venner. Deres forsidebilde (per 

mai 2016) viser et skilt venneforeningen har satt opp langs stien gjennom området. Teksten er 

frest inn i rustikke tømmerplanker, med Monotype Corsiva, en av Microsofts standard 

skrifttyper. Bortsett fra at det står ”ØRF 1903” nederst til høyre har disse skiltene foreløpig 

ingen informasjon om at innskriftene er sitater eller hvor og når sitatene er hentet fra. 

Informasjon finnes som kommentar på Facebook-siden. Kommentaren opplyser at teksten er 

et sitat fra en samtale mellom Frølich og en journalist. Den henviser til en bok (som forøvrig 

verken bibliotek eller bokhandlere har). For folk på tur i området, som ikke følger 

venneforeningen i sosiale medier, er det ikke lett å vite om man virkelig må ”være lett på 

foten” her; om det virkelig er ”krudt over alt”. Derfor kan skiltet virke ekskluderende på to 

måter: For det første fordi det sier at det er farlig her og for det andre fordi det kun er de 

”innvidde” som kan lese koden og forstå at teksten ikke skal leses bokstavelig. Slik kan det 

også virke mot kommunens intensjoner om at	”kulturminner må ha som mål å nå flest mulig, 

og inkludere alle”.  

I ”flest mulig” ligger et ønske om at flere enn i dag skal bruke, se og leve i området. 

Likevel ønsker nok ikke Nittedal kommune å teste ut hvor mange som får plass i 

Krudtværket. Hvem er det så området er tenkt for? ”Folk” skal bli nysgjerrige og interesserte. 

”Flere” bør trekkes inn i arbeidet, og naturlige samarbeidspartnere er venneforeningen, folk i 
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nærmiljøet og skolene. Venneforeningen er de som til nå har stått for de fleste organiserte 

sosiale handlingene som former minner. Det ligger sosiale handlinger i selve ordet 

”venneforening”. Venner er sosiale, de kommer sammen og gjør ting sammen; en 

venneforening er venner forent. Det sosiale aspektet innebærer også noe som øker: Fra 

enkeltpersoners individuelle opplevelser av turer i et lukket område, gjennom Nordbys 

påpeking av at transportveiene vil egne seg som idyllisk gangsti, til turforeningens 

engasjement som førte til dannelse av venneforening og kommunale planer.  

Men ”flest mulig” må engasjeres, og ”folk i nærmiljøet” er flere enn de som er engasjert i 

venneforeningens organiserte former. En venneforening er samtidig en lukket gruppe – det er 

et skille mellom dem som er med og dem som ikke er det.  

Nittedal kommune og Venneforeningen er to aktører i bevaringsarbeidet. I sitt arbeid 

tror de at de inviterer folk inn, men i virkeligheten ekskluderer de på to ulike måter. De tror 

de snakker til vanlige folk, men definerer ”folk” som ikke-aktører. ”Flest folk” er ikke 

nødvendigvis det samme som ”folk flest”. Formidlingstiltakene kan slik virke patroniserende 

og gi inntrykk av at folk ikke klarer å forstå selv. I det første analysekapittelet brukte jeg 

Informant nr. 2 som eksempel på en som ikke har kollektive erindringer fra Krudtværkets 

fortid. Hun er ”folk”, hun er en av Krudtværkets fremtidige brukere. På spørsmål om hvordan 

hun ser for seg Krudtværket i fremtiden svarer hun med ett ord; ”Boligområdet”. Dette ordet 

inneholder mye. Boligområdet er der brukerne av aktivitetsområdet bor. Det er der de er 

hjemme, der de har sin fritid og Krudtværket er deres nærmeste turområde. Der kan de gå tur 

med bikkja, trene, løpe, gå på ski, gå alene eller med venner og/eller familie. Der kan barna 

leke i skogen. De som bruker området får egne, nye, kroppslige minner; også minner som 

ikke foregår som kontrollerte og planlagte aktiviteter. Alle minner er del i dette. Her skapes 

nye minner, hos nye mennesker, nye beboere. Det er et reelt mangfold og gir området nye 

verdier – langt ut over industrihistorien. Et annet av informantens svar viser også hennes 

tilknytning til området som beboer; hun skriver: ”Fint at noe ruiner ivaretas, gøy at 

gatenavnene heroppe har med Kruttverket å gjøre, ellers er det jo stort sett utvikling av 

boliger overalt her” (Informant nr. 2 2015: 1). Hennes korte svar viser at bevaringsarbeidet 

ikke helt har ”nådd” henne ennå. Hennes synspunkt er som beboer, i et boligområde under 

utbygging. Svaret er på spørsmål om hva hun tenker er det viktigste aspektet med 

tilrettelegging av kulturhistoriske verdier i området, og viser at restene etter Krudtværket ikke 

(foreløpig) er identitetsskapende meningsbærere for ”hele bygda”. Krudtværket er tilstede i 

deres hverdag gjennom navn på boligfeltene de bor og lever i og navnene på gatene de 

beveger seg i hver dag. Det er ikke historien til området som står i informantens fokus, men 
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ruinene i området, slik de står i dag. Ruinene blir kulisser for andre aktiviteter enn det 

historiske; det historiske ligger i bakgrunnen mens aktivitetene kommer i forgrunnen. Måten 

beboere som Informant nr. 2  bruker området er ikke styrt av kommunale planer eller 

systematiserte aktiviteter. Området er en naturlig del av deres dagligliv og nærmiljø – med 

rester etter industri. 

I dette kapittelet har jeg argumentert for og vist hvordan rester etter kultur 

rekonstrueres og omformes til kulturarv. I bevaringsprosessen av industrirestene etter 

Nitedals Krudtværk formes nye minner med nytt innhold. De ulike aktørene utfører ulike 

handlinger som muliggjør fremtidige minner. Gjennom minner fra fortiden skapes fremtidige 

minner. Det er en kontrast mellom de organiserte aktørene og de ikke-organiserte aktørene. 

De organiserte aktørene lager planer for hvordan området er tenkt brukt, i en grad av 

kontrollerte former. Mange av aktivitetene har kroppslige aspekter. Minner formes gjennom 

sosiale aktiviteter, og flere av aktivitetene kan sees som faste mønstre. Kommunen vektlegger 

å favne mange og aktørene legger opp til ulike aktiviteter. Det er ikke alle aktiviteter som lar 

seg ikke kontrollere. Området har beboere som allerede bruker området som en naturlig del 

av sitt nærmiljø. Kommunen og venneforeningen har planer for formidling, og enkelte 

formidlingstiltak er i gang. Ettersom planene ikke er ferdige og vedtatt ligger det også en 

usikkerhet. Det uferdige innebærer både utfordringer og muligheter. 



	73	



	 74	

7 Konklusjon 
Jeg har i denne oppgaven gjort en kulturhistorisk analyse av hvordan Nitedals Krudtværk 

brukes til å skape lokal identitet, kulturarv og mening. I min konklusjon vil jeg først 

oppsummere funnene jeg har gjort. Deretter skal jeg se fremover på hva som kan læres av 

mine funn og presentere en skisse til et mulig fremtidig formidlingsopplegg.  

Stedet som en gang var så avsidesliggende at det var egnet til kruttproduksjon 

betraktes nå som kulturminner i nær tilknytning til nye boligområder. Som følge av 

tettstedsutvikling og boligbygging kommer ønsker om bevaring av kulturarv, -minner og 

historie knyttet til Nitedals Krudtværk. Men denne bevaringen innebærer også endring. 

Nitedals Krudtværks tid som lukket industriområde er forbi, og dette har jeg vist at kommer 

til uttrykk i en offentlig samtale. Statlige og kommunale lover og planer legger føringer for 

hva som skjer med og i området både når tettstedsutviklingen bestemmes og når området skal 

bevares. Offentlige og frivillige aktører påvirker hverandre og skaper handlinger. De 

vektlegger Krudtværkets historie og identitetsskapende betydning som kulturarv. Det er et 

uttrykt ønske og en intensjon om at Krudtværket skal være meningsskapende og bidra til 

fremtidig lokal identitet gjennom bevaring, bruk og tilrettelegging. Studien min har vist at 

frivillige aktører legger større betydning i og vekt på områdets fortid som lokal industri enn 

det offentlige aktører gjør. Offentlige aktører vektlegger stedets fremtid og betydning for 

lokalidentitet med planer som peker fremover. Gjennom relativt åpne planer, lovverk og 

språkbruk legges føringer for bevaring av kulturarv. Formuleringer om arv, minne og historie 

brukes om hverandre, og argumenter for bevaring er at kulturarven er viktig for lokalidentitet 

og for fremtidige opplevelser, uten videre konkretisering. De kommunale og statlige planene 

uttrykker forestillinger om at det finnes en felles arv og historie, og fokuserer på det gode, 

mens vonde minner blir utelatt. Både offentlige og frivillige snakker om en endring fra et 

lukket industriområde forbundet med fare til et åpent og idyllisk aktivitetsområde. De 

frivillige aktørene vektlegger den industrihistoriske bakgrunnen høyere enn det offentlige 

aktører gjør. De frivilliges argumenter for bevaring er at rester etter industrien må bevares 

ettersom industrien forsvinner, også i større perspektiv enn det lokale, og at restene kan 

brukes til å formidle industrihistorien til yngre generasjoner.  

Blant lokalbefolkningen finnes det en kollektiv erindring om fortidige hendelser i 

Krudtværket. Disse domineres av minner knyttet til det farlige i området, både i drift og i 

tiden etter nedlegging. I den kollektive erindringen inngår fortellinger om ting de har opplevd 

selv eller fått viderefortalt fra andre. Lokalbefolkningen er imidlertid en variert gruppe, og 
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mange beboere er nyinnflyttet. For mange er Krudtværket først og fremst et turområde med 

ruiner i eller bare kjent fra navnet på boligområdet eller veien de bor i. Med den utviklingen 

jeg har beskrevet er det tydelig at fremtiden inneholder muligheten for ny kollektiv erindring. 

Planene for Krudtværket viser et ønske om å la restene etter industrien være bindeledd til 

fremtidige opplevelser. Disse opplevelsene vil gi nye kollektive erindringer; i fremtiden kan 

stedet bli arena for opplevelser av mange ulike slag, og gjennom dette gi mening og felles 

minner for lokalbefolkningen. I den nye kollektive erindringen vil stedets fortid som industri 

være tilstede som historisk bakgrunn, mens aktivitetene i området vil komme i forgrunnen. 

Slik vil Krudtværket ikke bare bli et sted for historie, men også et levende sted for nye 

opplevelser av mange slag.  

Aktørene ytrer viktigheten av å ta vare på synlige materielle spor etter fortidens 

industri. Det tidligere industriområdet tillegges en økt verdi og flere aktører vektlegger 

områdets beliggenhet nær bygda som godt egnet til rekreasjon, turområde og naturpark. 

Samtidig skjer det en estetisering og historisering. Som jeg viser i min analyse; i 

bevaringsarbeidet forskjønnes, forsterkes og opphøyes området på flere måter. Det ryddes og 

pyntes i både materielle rester og retorikk. Transportveier transformeres til turstier, gamle 

skrivemåter brukes og ruiner har kommet frem i lyset. Naturen og kulturarven har blitt ryddet 

og klargjort for dagens og fremtidens bruk. Gjennom minner fra fortiden skapes fremtidige 

minner. Aktørene utfører handlinger som muliggjør dette. I denne prosessen rekonstrueres 

restene etter industri og omformes til kulturarv. Nittedal kommune og Nitedals Krudtværks 

venner lager planer for hvordan området er tenkt brukt. Disse inkluderer planer for 

formidling, og enkelte formidlingstiltak er i gang. Kommunen vektlegger å favne mange og 

aktørene ser for seg ulike aktiviteter i planene sine for området. Det er imidlertid ikke alle 

aktiviteter som lar seg ikke kontrollere og planlegge. Nittedal har mange ulike beboere som 

allerede bruker området som en naturlig del av sitt nærmiljø i dag. Planene for Nitedals 

Krudtværk er ikke ferdig vedtatt og utviklingen av Krudtværket er på mange måter fremdeles 

i startgropen. Det uferdige innebærer både utfordringer og muligheter i fremtiden.  

 

En mulig vei videre 
Jeg vil i det følgende vise en skisse til mulig vei videre og et fremtidig formidlingsopplegg 

for Nitedals Krudtværk – knyttet til i dag og fremtiden. Krudtværket kan sees som et 

tredimensjonalt medium – en bærer av innhold. I den forbindelse kan medieteoretikeren 

Marshall McLuhan være nyttig – mannen som står bak frasen ”The medium is the message” 
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(McLuhan 1967). Med dette mente McLuhan at det er et symbiotisk forhold mellom mediet 

og budskapet som skal formidles. I denne symbiosen påvirker mediet hvordan budskapet 

oppfattes. McLuhan foreslår at det er mediet i seg selv, og ikke innholdet det bærer, som bør 

være i fokus. Han hevdet at et medium påvirker det samfunnet hvor det spiller en rolle, ikke 

bare av innholdet mediet leverer, men også av egenskapene til mediet i seg selv. Som bærer 

av budskap har Krudtværket en form (en innpakning) og et innhold og disse to står i et 

symbiotisk forhold. I form har Krudtværket likheter med friluftsmuseum. Det ligger spredt 

over et større område med (mer eller mindre bearbeidet) natur mellom de materielle restene. 

Det inneholder imidlertid ikke tilflyttede bygninger, men bygninger og ruiner in situ. Det er 

ikke folkekultur som skal formidles, men industrihistorie og Krudtværket har dermed også 

likheter med industrimuseum. Samtidig har det et tur- og frilufts/natur-aspekt ulikt andre 

museum. Summen av dette utgjør en helhet hvor innholdet skapes av formen. I min oppgave 

har jeg vist at Krudtværket har en påvirkning og spiller en rolle i samfunnet det er en del av, i 

egenskap av seg selv, i både innhold og form.  

For å oppnå de målene Nittedal kommune har (s. 5 i Helhetlig plan) for området ser 

jeg for meg en helhetlig organisering av formidling i Krudtværket. Helhetlig plan spør under 

”muligheter og utfordringer” om det skal bli et utendørs museum (Helhetlig plan 2015: 11), 

og under ”Tiltak formidling” om et informasjonssenter/formidlingssenter/museumsbygg skal 

etableres (Helhetlig plan 2015: 42). Informant nr. 3 ser for seg et museumsbygg i området i 

fremtiden (Informant nr. 3 2015: 3). Etablering av museum vil være en god ramme for 

helhetlig organisering og formidling. Jeg mener kort sagt at Krudtværket trenger museets 

innpakning for å organiseres slik planene legger opp til, og profesjonelle fagfolk til å 

gjennomføre planene. Dette vil også være en fordel for å nå kommunens mål om enklere, mer 

oversiktlig og forutsigbar saksbehandling og søking av midler for formidling og videre 

utvikling. 

Nittedal kommune har som mål at området skal brukes av flest mulig, gi innbyggerne 

i Nittedal opplevelser, kunnskap og tilhørighet, og være viktig for lokalidentitet. I tillegg skal 

det være et turområde, en møteplass og et spennende og vakkert rekreasjonsområde 

(Helhetlig plan 2015: 5). Slik jeg ser det vil området kunne nå disse målene og gi opplevelser 

og aktiviteter på tre måter. Den ene måten er som turområde, åpent og tilgjengelig for alle 

som ønsker å bruke området utenfor organiserte aktiviteter. Den andre er som organiserte 

aktiviteter som omvisninger, arrangementer og Den kulturelle skolesekken-opplegg (DKS). 

Den tredje måten kommunen kan nå målet ligger i den informasjonen man kan få om området 

uten å være i det. De tre måtene krever god og tydelig formidling. For det første trenger 
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Krudtværket en helhetlig visuell profil. Profilen skal inneholde en logo og føringer for bruk 

av denne, farger og skrifttype. Dette vil gi en tydelig og helhetlig kommunikasjon. Både 

profilen og Krudtværket vil med dette fremstå som seriøs, profesjonell og gjennomført. Dette 

vil understreke områdets viktighet og verdi. Den visuelle profilen bør brukes på alt 

informasjonsmateriell i og om området. Området bør ha korte tekster på skilt plassert ut langs 

turstien, med gjennomført informasjon om de ulike plassene. Disse kan også ha QR-koder 

slik at publikum kan bruke sine mobiltelefoner for å få mer informasjon, lydfiler med mer. 

Krudtværket bør også ha en internettside og en aktiv og god bruk av sosiale medier. Ved å 

være synlig i sosiale medier vil man kunne skape nysgjerrighet, interesse, nå publikum og 

informere.  

Kommunen ønsker å trekke inn flere samarbeidspartnere og foreslår samarbeid med 

Nitedals Krudtværks venner, folk i nærmiljøet og skolene. Venneforeningen er allerede godt 

etablert i området og deres arbeid er viktig. De vil være viktige samarbeidspartnere i 

formidlingen, som frivillige, omvisere og med stor lokalkunnskap og engasjement. Man bør i 

tillegg i større grad kartlegge hvem målgruppene er. ”Folk i nærmiljøet” er både de som 

allerede er engasjert eller bruker området, men også de som ikke kjenner til det enda. Det vil 

være en fordel å undersøke og lytte til hva befolkningen ønsker i området. Som 

identitetsskaper kan Krudtværket fungere som møteplass. Aktiviteter kan være viktige for 

nye beboere, som et nært og trygt sted med mulighet både for turer og for å delta i aktiviteter. 

Det er viktig at disse inkluderes og inviteres, og føler seg velkommen i området i stedet for å 

føle at de går inn i et område etablert og kontrollert av noen få. Venneforeningen utgjør en 

stor ressurs i Krudtværket, og det er viktig at de i sitt arbeid tar hensyn til flere enn gruppen 

de selv er del i. Slik kan kulturminnene inkludere og nå så mange som mulig.  

Organiserte aktiviteter kan være omvisninger, åpne og tilgjengelig for alle 

interesserte. Det kan være aktiviteter for foreldre, hvor det er foreldre som er den primære 

målgruppen og ikke barna. Også voksne uten barn bør inkluderes som målgruppe. Ved å 

inkludere disse kan kanskje også yngre mennesker bli engasjerte i venneforeningen og bidra 

til mangfold og aktivitet. Det kan arrangeres bæreomvisning for foreldre i permisjon og 

aktiviteter for barnehager på tur. Krudtværket kan også ha aktiviteter knyttet til årets gang, 

med store og varierte målgrupper. Aktivitetene kan ta utgangspunkt i Krudtværkets historiske 

fortid, men behøver ikke alltid å være historieformidling. Som arena for mange ulike 

opplevelser vil stedet gi lokalbefolkningen mening og minner. Historien tilhører det som har 

vært, mens Krudtværket slik blir et levende sted for nåtiden og fremtiden. Halloween-

arrangementet er et godt eksempel på dette, hvor det farlige og spennende overføres til 
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dagens feiring. Etter hvert som flere bruker og kjenner området vil den historiske bakgrunnen 

uansett være kjent. Jeg er derfor ikke helt enig i at formidlingstiltakene i størst mulig grad bør 

bygge opp om Krudtværkets historie, slik Helhetlig plan skriver i Tiltak formidling (Helhetlig 

plan 2015: 42). Arrangementer som gjentas årlig vil være med på å skape tilhørighet, omtale 

og tradisjon. Området inneholder både kulturarv som skal formidles men også muligheter i 

form av sin topografi. I tillegg til organiserte aktiviteter bør området tilrettelegges og 

inneholde muligheter også for uorganisert bruk. Dette kan være faste installasjoner som 

bålplasser, stubber og tau for barn å klatre på, akeplass om vinteren, badeplass om sommeren, 

ski- og sykkelløyper; ting som inviterer og fører til at folk velger å bruke området aktivt. 

Det bør utarbeides DKS-opplegg som trekker linjer fra områdets historie til aktuelle 

temaer og problemstillinger lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Disse kan inneholde 

tverrfaglige undervisningsopplegg knyttet til læreplanmål for flere trinn. Barneskoler i 

Nittedal kan ha et DKS-opplegg fast i for eksempel sjette klasse. Antagelig kjenner elevene 

da allerede til området etter å ha vært der tidligere, og får en utvidet kjennskap og følelse av 

eierskap og kunnskap om området. DKS-opplegget kan inngå som et fast årlig arrangement 

på høsten. Elevene vil fortelle om det hjemme og til andre barn og slik være med på å skape 

interesse utover den kunnskapen de selv får. Et eksempel på et mulig undervisningsopplegg 

kan være å trekke linjer fra industrihistorien og den farlige arbeidsplassen Krudtværket var til 

dagens klesproduksjon i Bangladesh. I dette kan elevene både lære historie og få etisk 

bevissthet rund eget forbruk, reflektere over forskjeller i verden og utnytting av mennesker 

før og i dag. Ruinene og murene i området kan brukes som utgangspunkt for DKS-opplegg 

for linjer på videregående skole. Både yrkesfag som for eksempel byggfag, og 

studieforberedende fag er aktuelle målgrupper. Ruinene kan slik være utgangspunkt for en 

hel rekke temaer hvor linjer kan trekkes fra gamle teknikker til dagens boligbygging. Dette 

kan kanskje utarbeides i samarbeid med Espen Marthinsen som allerede har kunnskap om 

området? I dette bør også immateriell kulturarv inkluderes. Inkludering av 

håndverkstradisjoner kan gi en mer helhetlig refleksjon, nytenkning og videreutvikling. Jeg 

mener derfor at det etter hvert er nødvendig å kartlegge Krudtværkets immaterielle kulturarv i 

tillegg til den materielle. Dette vil åpne for flere vinklinger på historien og kulturarven som 

formidles. Man kan inkludere fortellingene om Krudtværket som en farlig arbeidsplass og 

betydningen dette har hatt. Men også inkludere hverdagene mellom ulykkene og trekke linjer 

til fortellinger med utgangspunkt i livet til de som arbeidet i Krudtværket.  

I fremtiden kan Krudtværket også ha et museumsbygg. Dette kan inneholde 

utstillingslokaler, kontorer og lokaler for å samle grupper. Rammefaktorer som 
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parkeringsmuligheter, toaletter, vann og avfallshåndering må på plass. Området er egnet til å 

ha et selskapslokale, kanskje i tilknytning til en av ruinene. Utendørs kan naturen gi ramme 

til skiftende utstillinger av ulike slag. Disse kan oppleves i samspill med naturen, spredt over 

området. Det kan anlegges arena for større utendørs arrangementer som spel, hvor ruinene og 

naturen brukes som kulisser. Her kan det også være utendørs konserter, gjerne med musikalsk 

tema knyttet til krutt, og lydnivå som tåler bruset fra Ørfiskebekken. 

Historien i Krudtværket skaper fremtidige kulturelle opplevelser. Det er et paradoks at 

bevaring fører til endring. Paradokset åpner for spørsmål om hva Nitedals Krudtværk er, skal 

være og inneholde når fortidens kultur omformes til fremtidens kulturarv. For at Krudtværket 

skal være menings- og identitetsskapende må det skje en utvelgelse av innhold i hva som skal 

bevares, hva som skal endres og hvordan kulturarven skal formidles. Krudtværkets historie 

vil alltid ligge i fortiden, mens dets muligheter ligger i fremtiden. Med min analyse har jeg 

vist at når man skal undersøke kulturarv er det viktig å ikke bare se på fortiden men også 

inkludere fremtiden. 
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Vedlegg / Appendiks 
 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet 
 

”Nitedals Krudtværk - industri - via nedlagt industri –  

til kulturarv, og endringen i synet på industri som kulturarv” 

 

Bakgrunn og formål 

Formålet med denne studien er å undersøke hva som skjer når Nitedals Krudtværk 

gjennomgår en endring fra industri via nedlagt industri til kulturarv, og endringen i synet på 

industri som kulturarv som følger av denne prosessen. Prosjektet er en del av mitt 

mastergrads-studie i Kulturhistorie og museologi ved Universitetet i Oslo. Min veileder ved 

UiO er professor i kulturhistorie Anne Eriksen. Margret Lie Wessel er min kontakt i Nittedal 

Kommune, men arbeidet mitt er ikke på eksternt oppdrag. I forbindelse med dette ønsker jeg 

å komme i kontakt med personer og grupper med tilknytning til Krudtværket og arbeidet med 

bevaringen av området.  

 

Hva innebærer deltakelse i studien? 

En del av min studie vil basere seg på kilder innhentet ved feltarbeid, som 

spørreundersøkelser, intervju og observasjon. Mine notater, lyd og filmopptak vil registreres 

og lagres på passordbeskyttet datamaskin. Alle opplysninger behandles konfidensiellt. 

 

Hva skjer med informasjonen om deg?  

Alle personopplysninger vil bli behandlet konfidensielt. Det er kun jeg og veileder som har 

tilgang til personopplysninger.  

Prosjektet skal etter planen avsluttes juni 2016. 
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Frivillig deltakelse 

Det er frivillig å delta i studien, og du kan når som helst trekke ditt samtykke uten å oppgi 

noen grunn. Dersom du trekker deg, vil alle opplysninger om deg bli anonymisert. 

 

Dersom du ønsker å delta eller har spørsmål til studien, ta kontakt med  

Kathrine Klinkenberg (student), tlf: 95100409 (kathrkl@student.ikos.uio.no)  

eller Anne Eriksen (veileder), tlf: 22856989 (anne.eriksen@ikos.uio.no).  

 

Studien er meldt til Personvernombudet for forskning, Norsk samfunnsvitenskapelig 

datatjeneste AS. 

 

Samtykke til deltakelse i studien 

Jeg har mottatt informasjon om studien, og er villig til å delta  

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Signert av prosjektdeltaker, dato) 

 

 

 Jeg samtykker til å delta i intervju 

Jeg samtykker til at personopplysninger kan publiseres/ lagres etter prosjektslutt 
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Spørreliste i forbindelse med forskningsprosjekt/mastergradsoppgave: 

  

”Nitedals Krudtværk - industri - via nedlagt industri – til kulturarv, og endringen i 

synet på industri som kulturarv”. 

 

Navn: 

Telefonnummer: 

E-post: 

 

Takk for din deltagelse! Jeg setter pris på alle svar, lange eller korte, og du kan selv velge 

hva du vil svare på, med spørsmålene mine som utgangspunkt. 

 

1. Hva er din forbindelse til Krudtværket?  

 

 

2. Har du erfaring eller fortellinger fra Krudtværket da det var i drift? Fortell! 

 

 

3. Har du erfaring eller fortellinger fra Krudtværket fra tiden mellom nedleggelse og 

bevaringen? Fortell! 

 

 

4. Er du engasjert i arbeidet med bevaringen av kulturminnene i området? Anser du 

Krudtværksområdet som bevaringsverdig? Hvorfor, eller hvorfor ikke? 

 

 

5. Hva er etter din mening det viktigste aspektet med tilretteleggingen av de 

kulturhistoriske verdiene i området? 

 

 

6. Hvordan ser du for deg Krudtværksområdet i fremtiden?  

 


