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NVEs eldre fotografier 

Av: Kari Ansnes, arkivrådgiver 

 

Hva er det bilder av? 

Motivene i NVEs eldre billedsamling kan i all hovedsak deles opp i to hovedgrupper: 
vassdrags- og elektrisitetsrelaterte bilder. I den første gruppen finner vi alt fra flommende 
fosser og fløtning til rallare som bygger kanaler og sluser. I den andre gruppen har vi bilder 
som for det meste dokumenterer kraftverk med bygninger og interiører. 

Hvorfor fotograferte man? 

I 1910 var vassdragsvesenets ingeniør Jon Hol (bildet) på feltarbeid langs Lærdalselven. Jon 
Hol startet sin karriere i Vassdragsvesenet allerede 1908 og fortsatte i NVE her helt fram til 
sin pensjon i 1955. Bildet beskriver fint både 
arbeidsantrekk og måleinstrumenter anno 
1910. 

Bildene ble hovedsakelig brukt som 
arbeidsredskap. Etter å ha vært på befaring 
kunne ingeniøren gå tilbake til bildet, se på 
det å huske stedet han var på. På noen av 
fotografiene kan man fortsatt se kryss og piler, 
ringer og siffer som minner om dette. Bildene 
dokumenterer hvordan elven eller fossen så ut 
der og da. Det finnes også fotografier som har 
ytterligere en dimensjon, der fotografiet har 
blitt et mer kunstnerisk, symbolsk bilde; 
flommende fosser og store kraftverksbygninger. Bildene minner om 1800-tallets 
landskapsmalerier og gir fotografiene et nasjonalromantisk preg. Forskjellen er at penselen nå 
er blitt skiftet ut med kamera. 

Arbeidsredskap og kunst 

I årene etter 1910 var det fortsatt relativt nytt å bruke kamera til dokumentasjon. Det er 
usikkert om Vassdragsvesenet, og senere NVE, hadde ansatt egen fotograf. I de fleste tilfeller 
ble nok bildene tatt av ingeniører på befaring. Bildene var som sagt både arbeidsredskap og 
"kunst". Kunsten kunne formidle den edle virksomhet NVE med forgjengere bedrev. Man 
hadde for eksempel mulighet å vise noe blant det viktigste Norge hadde å tilby: vannkraften 
som ble til elektrisitet. Ved å fotografere kraftverkene ble noe nytt og moderne dokumentert, 
noe som var revolusjonerende for hele det norske samfunnet. 

 

 

 

 

 

 
NVEs ingeniør Jon Hol på feltarbeid. Fotograf: ukjent. 
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Bildene har relevans også i dag 

Ved et raskt blikk på fotografiene, er det første vi ser 
den storslagne, norske naturen og de arkitektonisk 
fullendte kraftverksbygningene. Men det finnes mye, 
mye mer i bildene som er interessant. Her åpner det 
seg muligheter til å studere arbeidsprosesser ved så vel 
befaringer som ved bygging av sluser og kraftverk. I 
bakgrunnen framtrer ofte gårder og plasser, som ofte 
ikke lenger står igjen. Bildene kan derfor brukes til å 
vise natur- og kulturlandskapets forandringer over tid. 

 
 
 
 
 

 

Små skjulte menn 

Bildene er som sagt ofte storslagne utsikter tatt fra 
høyder der fotografen har hatt ambisjonen at alt skal 
med på bildet; hele dalen med elven, fjellet, 
kraftverket, kirken, gårdene. Men hvis vi gjør en reise 
inn i bildet, finner vi noe interessant. Menneskene 
presenterer seg en etter en. Fra å ha vært et svalt 
landskapsfotografi, blir bildet plutselig levende. Der 
står de, en etter en dukker de opp, gjemt bak 
hushjørnet, sittende ved elvekanten, fulle av 
nysgjerrighet på hva fotografen driver med. 

 

 
Et naturskjønt vinterbilde der fossefallet er i fokus. 
Sted og fotograf er ukjent. Bildet er tatt ca. 1910. 
Fotograf: ukjent. 

 
Smyger vi oss nærmere inn i bildet vist over, 
kommer to menn i blikkfanget. Vi vet ikke hvem de 
er, men en djerv gjetting er at det er mannfolk fra 
det lokale miljøet. For det kan vel ikke være 
Vassdragsvesenets utsendte som prøver å holde 
varmen? 


