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ENDELIG NYBYGG! 

seg klare. Statsråden var i strålende humør og ga 

museumsfolkene betegnelsen «koftebrigaden». 

Gaven hun hadde med lød på 45 millioner kroner! 

Og oppdraget til museet var klart; forvalte og 

formidle kulturarven med et demokratisk perspektiv 

- uten å være «kjedelig»! 

Kulturministeren påpekte at byen som blir 

fylkeshovedstad i den nye regionen, trenger 

et helårsåpent museum for å styrke kulturens 

betydning som samfunnsbyggende kraft. Hun lovet 

å komme tilbake for å hilse på museumsspøkelset 

vårt, Den grå dame. 

RUSTER OSS Vi på Telemark Museum er klare til å 

2018 skulle vise seg å bli det store 

gjennombruddsåret for prosjekt nybygg i 

Brekkeparken! En rekke beslutninger ble tatt i løpet 

av høsten og alle gikk i samme retning. Den største 

overraskelsen kom 26. september. Kulturminister 

Trine Skei Grande skulle komme til seminaret om 

Grenlands store politiker og gründer, Gunnar 

Knudsen. Blant mange verv, var Knudsen også 

styreleder for Telemark Museum i sin tid. Kanskje 

var det nettopp i den gamle Venstre-lederens 

ånd at dagens leder valgte å legge inn et besøk i 

Brekkeparken? 

45 MILLIONER Museet fikk beskjed om å låse opp 

porten, og koftekledde museumsarbeidere holdt 

JUBELMØTE: Kulturminister Trine Skei Grandes besøk i september var fjorårets høydepunkt. Her er hun med 
direktør Jorunn Sem Fure og prosjektleder Bjørn Rudborg.



telemarkmuseum.no 5 

utføre oppdraget, og har organisert oss for større 

oppgaver. Arbeidet med innholdsproduksjon og 

styrking av kunnskapsgrunnlaget for formidlingen 

er intensivert, både gjennom egne ansattes 

forskningsinnsats og gjennom samarbeid med 

eksterne faglige krefter.

Ekstra gledelig var tildeling av midler fra 

Kulturrådet til et forskningsprosjekt i regi av 

Herregårdsnettverket. Tildelingen betyr at 

et felles arbeid for å løfte kunnskapen om 

herregårdsmuseene kan settes i gang. Hva 

representerer de i norsk museumslandskap og hvilke 

utfordringer gir de med tanke på forvaltning og 

formidling?

PORSELEN PÅ STATSBUDSJETTET Porselensmuseet 

har hatt en usikker fremtid, men endelig kom 

museet inn med fast bevilgning på statsbudsjettet. 

I sammenheng med at Porsgrunn kommune 

vedtok en museumsplan i juni, er det mulig å se 

framover! Museumsplanen fremhever betydningen 

av et spesialmuseum som ivaretar Porsgrunns 

unike porselensarv. Tett samarbeid med bedriften 

Porsgrunds Porselænsfabrik og kultur- og 

næringsaktører i området, styrker framtidsutsiktene. 

Ellers var året preget av store løft på 

bygningsvernsiden både i Brekkeparken, på 

Ulefos Hovedgaard, Berg-Kragerø museum, Brevik 

bymuseum, og på Porsgrunn bymuseum.

KVALITETSKULTUR Telemark Museum har lenge 

ønsket å være en arena for aktiv kulturformidling 

for flere målgrupper. De folkekjære arrangementene 

i Brekkeparken bidrar til at flere opplever 

kulturarven og historien museet forvalter.  Museet 

strekker seg for å gi kulturopplevelser av god 

kvalitet. Vi har en dyktig stab som sørger for solid 

kunnskap og reflekterte pedagogiske ideer ligger 

bak formidlingen. I tillegg samarbeider vi tett 

med andre kulturformidlere for å styrke tilbudet. 

Samarbeidet med Teater Ibsen er et godt eksempel. 

Den felles oppgaven med å formidle Henrik Ibsens 

liv og litterære kulturarv har brakt våre to fagmiljøer 

inn i gode samarbeidsprosjekter. 

ESCAPE-SUKSESS Telemark Escape var den store 

nyvinningen som ble lansert i Brekkeparken i 

august. Tilbudet ble umiddelbart en stor suksess. 

Her inviteres publikum til å løse innfløkte oppgaver 

knyttet til 1814-historien og de store dramaene som 

residensen og beboerne på Søndre Brekke ble en 

del av. 

God forvaltning, god formidling, godt samarbeid 

og et vedvarende fokus på publikumsbygging er 

plattformen museet bygger på og ønsker å forsterke 

inn i det kommende året. 

Velkommen til gode museumsopplevelser på våre 

mange arenaer!

Jorunn Sem Fure, direktør

I MÅL: Dokumentet som viser at vi har fått statlig tilskudd til nybygg 

i Brekkeparken.
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MÅL, VERDIER OG STRATEGIER

NØKKELTALL

Telemark Museum står i en brytningstid når det  

gjelder oppfatninger om museenes samfunnsopp-

drag og hvordan de skal arbeide for å oppfylle det. 

Det gjør at museets arbeid må skje i en løpende 

dialog med nasjonale kulturpolitiske føringer og  

styringssignaler, med publikum og samarbeids- 

partnere. Telemark Museums overordnede verdier er 

å være et profesjonelt, samarbeidende og dynamisk 

museum. Målene skal nås gjennom en langsiktig 

strategi. De viktigste og mest konkrete målene vi 

satte oss i fjor er nådd: Nybygg i Brekkeparken er 

finansiert og midler til fast drift av Porselensmuseet 

er sikret gjennom å ha kommet på statsbudsjettet. 

Vi jobber videre med forskning og formidling av 

Henrik Ibsen og tilbakeføring av hans barndoms-

hjem, Venstøp. Målet for de neste årene er å få på 

plass nybygget i Brekkeparkens nordøstre hjørne. Vi 

har jobbet med rullering av strategiplan. 

Museet strekker seg etter de museumsfaglige  

normene i Icoms regelverk, slik vi er forpliktet til.  

Vi deltar i nasjonale museumsfaglige nettverk og  

arbeider systematisk med å heve kvaliteten.

Økonomi 2018 2017 2016

Driftstilskudd fra staten 14 860 000   13 760 000 13 520 000

Drifts- og prosjekttilskudd fra fylket 7 627 898     9 677 039 7 938 865

Drifts- og prosjekttilskudd fra kommunene 6 834 495     7 893 259  6 921 548 

Kommunale tjenester 1 447 708     2 220 587    1 720 872

Lønn og sosiale kostnader 24 720 008    23 712 082  22 300 536

Årsresultat 95 078        145 641       392 401

Publikasjoner 4      1            -

Utstillinger (nye) 15      11             11

Årsverk (faste og prosjekt) 32,42         32,70             31,59

VIKTIG BESØK: Kulturkomiteen kom også på besøk for å høre våre planer.



telemarkmuseum.no 7 

STORE NYHETER Av alle begivenheter i 2018, var 

besøket av kulturminister Trine Skei Grande 26. 

september den største. Statsråden ga da lovnad 

om at hele det omsøkte beløpet til nybygg i 

Brekkeparken, på 45 millioner kroner, ville bli bevilget 

over tre år!

TREDELING SIKRET Tidligere hadde Skien kommune 

satt av en større bevilgning, slik at den kommunale 

andelen av tredelingen allerede var sikret. I desember 

gjorde Telemark fylkeskommune en tilsvarende 

bevilgning, slik at også den fylkeskommunale 

andelen ble sikret.

BYGGFASE Vi har bak oss to faser i selve 

prosjekteringen: Arkitektkonkurranse og utvidet 

MOTTAKELSE: Etter nyheten om bevilgning til nybygg i Brekkeparken, inviterte vi gode støttespillere til en liten fest på Brekkeparken kafe. 

forprosjekt. Den 12. oktober 2018 besluttet 

Telemark Museum å igangsette fase tre, bygg-

fasen, med gjennomføring av konkurranse om 

totalentreprisen. Lov om offentlig anskaffelser, med 

anskaffelsesprosedyrer i del tre, ligger til grunn for 

konkurransen. 

I DOFFIN Konkurranseformen som ble valgt 

er «Konkurranse med forhandlinger etter 

forutgående kunngjøring». Utarbeidelse av 

konkurransedokumenter utover det tekniske ble 

igangsatt. Prosjektet har økonomiske rammer over 

terskelverdiene og er derfor annonsert i Doffin og 

i den europeiske TED-databasen. Dette påvirker 

formalkravene til den tiden prosjektet skal være 

kunngjort før tilbud kan mottas.

NYBYGG I BREKKEPARKEN
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MARS 2019 Den 14. november 2018 ble 

annonsering av konkurransen foretatt. 

Konkurranseforløpet ble dermed definert ved en 

tidsakse fram til mars 2019.

Arbeidet med å forberede ny organisering av 

selve byggeriet, etter at entreprenør blir valgt, ble 

igangsatt i 2018. Dette byggestyret vil bli avklart i 

løpet av april 2019.

REGULERING PÅ PLASS Den 13. desember 2018 

behandlet Skien bystyre reguleringssaken om 

Brekkeparken, med følgende vedtak: Forslag 

til detaljregulering for gbr. 300/4362 m.fl. – 

Brekkeparken, med plankart og bestemmelser 

datert 26.11.2018, vedtas med hjemmel i plan- og 

bygningsloven § 12-12.

TELEMARK ESCAPE I august åpnet vi Telemark Escape i Brekkeparken. I løpet av tre måneder hadde vi 100 grupper på besøk. 
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MÅL: Telemark Museum ønsker å være aktuelle. Vi vil 
gi publikum meningsfylte og morsomme opplevelser. 
Samtidig som vi vil underholde og formidle kunnskap 
gjennom omvisninger og arrangementer, ønsker vi å 
drive på en best mulig bærekraftig og utviklings- 
orientert måte. 

Gjennom året har vi bydd vi på veldig mange  
arrangementer, både store og små, og vi har hatt 
flere nye utstillinger på stedene våre. Fortellinger og 
historier blir fortalt på museene våre gjennom  
gjenstander og skatter fra vårt arkiv. 

Vi forsøker å følge med i tiden og skape formidlings-
former som publikum finner attraktive. 

PÅSKE I PARKEN: Kloke barn måtte hjelpe Bjarne Beintøff med å finne ut årets påskemysterium.

MØTESTEDET

TELEMARK ESCAPE I august åpnet vi Telemark Escape 
i Brekkeparkens herskapelige hovedhus. Spillet er lagt 
til 1814 og grunnlovsforhandlingene. Ved å knekke 
koder skal man hjelpe Niels Aall med å redde Norge 
fra krig mot Sverige. Fra 18. august til slutten av 
oktober hadde 100 grupper forsøkt Telemark Escape. 
Vi gleder oss til å åpne igjen 13. april 2019, da har vi 
en hel sommersesong foran oss. I 2019 åpner vi også 
Ibsen Escape, som naturligvis er lagt til Henrik Ibsen 
Museum. Spillets deltakere må gjennom Peer Gynts 
fem akter for å løse gåten. Vi åpner det lekne og 
fargerike Peer Gynt-spillet 20. juni. 
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PORSELENET PÅ STATSBUDSJETTET Da stats- 

budsjettet ble presentert i desember fikk vi vite at 

Porselensmuseet har fått plass på statsbudsjettet. 

Dette gir forutsigbarhet. Det blir mulig å utvikle 

Porselensmuseet og gi ansatte bedre vilkår. Dessverre 

kuttet vertskommunen Porsgrunn i sitt tilskudd, så en 

viss usikkerhet er det fremdeles. 

AKTIVT ÅR 2018 var et svært aktivt år, med sju 

nye utstillinger. En av våre publikumssuksesser var 

påskeutstillingen «1001 egg» som viste alt fra ekte 

dinosauregg til kunstnerisk dekorerte egg fra hele 

verden. I tillegg hadde vi rugekasse med vaktelegg. 

Folk strømmet til!

OVER HUNDRE ARRANGEMENT I 2018 hadde vi over 

100 programmerte arrangementer på våre museer. 

Noen foregikk én gang, mens andre ble tilbudt hver 

helg. Parkdetektiv gikk hver lørdag og eventyrstund 

hver søndag hele sommeren i Brekkeparken. På 

Porselensmuseet var det kreativ helg hver lørdag og 

søndag. Da tilbys barn en kreativ aktivitet, som å 

dekorere sin egen PP-kopp. På Henrik Ibsen Museum 

hadde vi et rikt program, med over 20 arrangementer 

i tillegg til vanlig omvisning i barndomshjemmet, 

i den nye utstillingen Henrik Ibsens reise og i Peer 

Gynt-utstillingen. I Kittelsenhuset viste vi serien “Har 

dyrene sjel”. 

DE FIRE STORE I Brekkeparken satser vi store ressurser 

på fire arrangementer. Det er 17. mai, Påske i parken, 

Skrekkeparken og julemarked. Parken er en nydelig 

arena for store arrangementer. I år har det ikke 

klaffet helt med været og besøkstallet gikk ned på 

Påske i parken og julemarkedet. Likevel ble samlet 

besøkstall på omtrent 9 000 på disse tilbudene. 

GOD POLITIKERHJELP Vi fikk god hjelp fra både lokalpolitikere og stortingsrepresentantene våre for å få Porselensmuseet inn på stats- 

budsjettet. Her er stortingsrepresentant Geir Jørgen Bekkevold, Robin Kåss og Anders Rambekk på besøk. 
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SOFIES TESELSKAP Særlig småjenter likte teselskapene våre. 

Museum 2018 2017 2016 2015 2014

Brekkeparken 25 476 26 442 24 956 24 550 22 921

Porselensmuseet 6 432 4 305 3 074 2 332

Henrik Ibsen Museum 5 925 10 284* 6 022 6 085 4 120

Ulefos Hovedgaard 4 978 5 216 3 978 3 215 4 032

Kittelsenhuset 1 354 1 600 1 818 2 710 2 522

Totalt besøk 48 439 48 004 40 347 39 499 35 760

Museer drevet av andre

Berg-Kragerø 3 378 6 673

Brevik Bymuseum 529

DuVerden 20 419** 13 503

*Tallet inkluderer rundt 3 000 som fikk forsnakk av Telemark Museum på Teater Ibsens oppsetning av «Lille Eyolf».
** Tallet inkluderer 5 714 skoleelever. 

BESØKSTALL
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FÆRRE KOM De siste årene har vi hatt 

oppsiktsvekkende god økning i besøkstall, men med 

det usedvanlig fine sommerværet i 2018 ble det 

færre besøkende til våre museer. Badestrender og 

naturopplevelser fristet nok mer enn innendørstilbud. 

Bare Porselensmuseet i vår portefølje har hatt flere 

besøkende i år enn i fjor, med gledelige 49,7 prosent. 

Nedgangen skyldes også færre gruppebesøk, særlig 

på Henrik Ibsen Museum og på Ulefos Hovedgaard. I 

2019 vil vi jobbe mer aktivt mot turoperatører for å få 

grupper til å velge oss. 

Besøkstallet i Brekkeparken gikk ned med 3,64 

prosent. Vi tror våre faste tilbud har «reddet» 

besøkstallet. Gjennom hele sommeren har vi hatt 

faste tilbud til barn, og til voksne har vi bydd på to 

historiske vandringer i parken. 

I midten av august åpnet vi Telemark Escape. Til tross 

for at åpningen ble senere enn vi håpet, på tampen 

av sesongen, var det eksakt 100 grupper som ble 

med på spillet i herregården.

Kommende sesong vil vi planlegge etter erfaringer 

fra sommeren 2018. Vi ser at programmerte tilbud 

er mer vellykket enn å ha tilbud om omvisning 

hele dagen. Vandringene «Da Skien ble Skien» og 

«Telemarksvandring i Brekkeparkens stuer» var begge 

populære tilbud vi vil videreføre. Telemark Escape 

åpner allerede i påska 2019. 

BÆREKRAFTIG Det er ikke lett å generere inntekter 

på museumsformidling, og prissetting på tilbudene 

våre er en evig diskusjon. Vi ønsker å være en arena 

for alle, fattig og rik. Men det er vanskelig å tjene 

penger, slik sittende styresmakt krever, samtidig 

som vi skal holde en sosial profil. Vi har likevel 

valgt å holde forholdsvis lave priser på de store 

arrangementene våre, og veldig lav pris på de faste 

helgearrangementene. Vi forsøker også å samarbeide 

med skolene, slik at elever som trenger det får 

billetter til arrangement som Skrekkeparken. 310 

elever benyttet seg av tilbudet om gratisbillett til årets 

Skrekkeparken. Telemark Escape har vi valgt å legge 

i en høyere prisklasse, slik at vi har mulighet til å sitte 

igjen med et overskudd. 

PLANER Avdelingen Møtestedet arbeider etter de 

styrende dokumentene Arv og attraksjon, strategisk 

plan 2015-2022, vår egen formidlingsplan, det årlige 

tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet, Telemark 

fylkeskommunes Strategi for kulturarv, kommunale 

kulturplaner og den siste kulturmeldingen, St.Meld. 

49 (2008-2009) Framtidas Museum. I Framtidas 

museum er hovedmålet for museenes formidling 

at «Museene skal nå publikum med kunnskap 

og opplevelse og være tilgjengelige for alle». Det 

innebærer målrettet tilrettelegging for ulike grupper 

og aktuell formidling som fremmer kritisk refleksjon 

og skapende innsikt. Gjennom vår formidling, våre 

arrangementer og utstillinger strekker vi oss mot 

disse idealene. 

2 450 ELEVER I løpet av året hadde vi formidling for 

omkring 2 450 elever. 1 064 elever fra Skien, og i 

år også fra Porsgrunn, var med på Dramatikerens 

hemmelighet på Henrik Ibsen Museum. 632 elever 

fra Skien var med på Ibsenlabyrinten, et tilbud vi gir 

sammen med Skien kommune og Teater Ibsen. Vi 

feiret som vanlig mørketida med Myter og Mystikk i 

Brekkeparken, et opplegg som er en fin oppvarming 

til arrangementet Skrekkeparken i slutten av oktober. 

300 elever fra 2.trinnet fikk tilbudet. 
NY IBSENUTSTILLING: Det var med glede at leder for Ibsen-prosjektet, 

Silje Honningdal, åpnet «Henrik Ibsens reise» i mars 2018. 
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På Porselensmuseet i Porsgrunn ble det møte med 

PP-direktør Kay O. Leira for 189 elever fra Porsgrunn 

og Bamble, mens herskapelig etikette sto på 

programmet da 76 elever fra Nome-skolene besøkte 

Ulefos Hovedgaard. Fiskesprell på Cudrio var som 

vanlig et vårlig innslag for 192 Bamble-elever. 

I Bamble avsluttet vi elevtilbudet for året ganske så 

spontant. Bamble bibliotek og kulturhus ba oss om 

å lage et arrangement for de unge med fokus på 

lokalhistorie. Tilbudet ble «Et hav av muligheter» som 

handlet om saltproduksjon på Langøya i 1601.  

68 elever deltok, i tillegg kom det mange på et 

kveldsarrangement like oppunder jul. 

IBSEN-PROSJEKTET Med friske midler fra stiftelsen 

Den norske handelstands understøttelsesfond, 

(DNHU), og fjorårets rause gave fra 

Sparebankstiftelsen DNB og DNHU ble det mulig å 

opprette et eget prosjekt for å utvikle og tilbakeføre 

Henrik Ibsens barndomshjem. Silje Honningdal 

gikk fra publikumsansvarlig til prosjektleder for 

utviklingsprosjektet Ibsen 2028. En Ibsen-gruppe 

bestående av prosjektlederen, konservator og 

ibsenforsker Jørgen Haave, tekstilkonservator 

Alice Brandal Baklid og registrator Mariken Eek 

ble dannet. De tok tak i det langsiktige arbeidet 

med gården Venstøp. Haaves forskning viser blant 

annet at familien Ibsen ikke bare kokte graut på 

ei grue, men hadde et stort kjøkken med gode 

kokkeleringsmuligheter. Gruppen jobbet også fram 

den nye utstillingen «Henrik Ibsens reise» som satte 

lys på Henriks liv og forfatterskap. Gjenstander som 

ikke har vært utstilt på noen år ble tatt frem igjen, 

som veggpaneler med karikaturtegninger og malerier 

malt av Henrik Ibsen selv. Utstillingen ble produsert i 

samarbeid med Montaag og Eric Tanche-Nilssen. 

Sommeren bød på et tett program som ble avsluttet 

med teaterskole for barn mellom 10 og 14 år, mens 

året ble avsluttet med et stemningsfullt juleball. Barn 

ble invitert til å oppleve et herskapelig ball, slik vi ser 

for oss at familien Ibsen holdt barneball.

I høst har gruppen jobbet mye med neste års tilbud: 

Ibsen Escape. Telemark fylkeskommune har bevilget 

kr 400 000 til tilbudet, som er et samarbeid med 

Teater Ibsen. 

JULEBALL Vi inviterte barn til herskapelig juleball på Henrik Ibsen Museum. Kanskje var det slik barneballene Henrik Ibsen beskriver foreløp? 
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OPPMERKSOMHET Vi er fortsatt takknemlige 

for all oppmerksomheten mediene gir oss. Gode 

presseoppslag i våre lokalaviser TA, Varden og 

PD er gull verdt både med tanke på publikum og 

beslutningstakere. NRK Østafjells har også gitt 

oss mye sendetid, både på radio og TV. Verdt å 

vektlegge er dekningen av det verdifulle besøket av 

kulturministeren i september.

SO-ME Sosiale medier spiller en stor rolle i vår 

markedsføring, og nå er det slik at sosiale medier 

har større annonseverdi enn tradisjonelle annonser. 

Tidlig i 2018 valgte vi å forandre Facebook-siden 

Telemark Museum til Brekkeparken, Telemark 

Museum. Samtidig opprettet vi en side for hvert av 

våre visningssteder; Ulefos Hovedgaard, Telemark 

Museum og Kittelsenhuset, Telemark Museum. 

Sidene for Henrik Ibsen Museum og Porselensmuseet 

hadde vi fra før. 

Brekkeparken-siden hadde ved årets utgang 5 540 

likere, en økning på 735 fra 2017. Porselensmuseet 

hadde 1 970 likere, Henrik Ibsen hadde 1 540, 

Kittelsenhuset 240 og Ulefos Hovedgaard hadde 

190. Brekkeparken kafe har også sin egen konto på 

Facebook, den var det på årets siste dag 2 090 som 

fulgte. I tillegg til nye Facebook-sider ble det også 

opprettet en egen Instagram-konto for Henrik Ibsen 

Museum som 651 ville følge ved årets utgang, mens 

det var 1 665 som fulgte kontoen Telemark Museum. 

TELEMARKMUSEUM.NO Facebook-sidene våre er 

svært viktige i markedsføring av våre tilbud, men det 

er likevel nettstedet www.telemarkmuseum.no som 

er basen for å fortelle om vår virksomhet. I tillegg til 

arrangementsinfo får vi her formidlet nytt fra både 

avdelingen Bygningsvernet og Samfunnsminnet. 

I Kulturrådets rapport «Museene i 2016» ble 

publiseringsgraden som forteller om våre gjenstander 

for lav, derfor har vi opprettet undersiden «Kulturarv» 

der vi forteller om skatter fra samlingene våre. De 

små artiklene deler vi videre på sosiale medier, og 

ifølge analyseverktøyet Google Analytics kan vi se at 

sakene blir lest. 

I løpet av 2018 hadde nettsiden vår ca. 42 000 

besøkende, forteller Google Analytics. Det er en 

økning på 18,2 prosent fra året før. Da hadde vi ca. 

35 000 unike brukere. Antall sider som er vist har økt 

med 4,7 prosent til 144 950 visninger, og 5,2 prosent 

flere ser på nettstedet på mobil, i alt 50,5 prosent. 

GODT SAMARBEID Året har vært preget av godt 

samarbeid med mange utenfor eget hus. Vi takker 

gode vertskommuner, Telemark fylkeskommune 

og økonomiske bidragsytere. Takk rettes også 

til Teater Ibsen, Kunsthall Grenland, Porsgrunds 

Porselænsfabrik, VisitTelemark, Visit Grenland, Visit 

Kragerø, Skien bibliotek og Bamble Litteraturhus og 

bibliotek.

TV2 valgte å legge to av morgensendingene fra Ulefos Hovedgaard 

og Brekkeparken. Innslagene var del av «Telemarksveka». 



telemarkmuseum.no 15 

SAMLINGSFORVALTNING I samlingsforvaltning inngår 
bevaring og registrering av gjenstander, foto, arkiv og 
trykt materiale. 

MÅL OG OPPGAVER Hovedoppgavene våre er for-
valtning av samlingene, arkiver, foto og gjenstander, 
dokumentasjon, forskning og publikasjoner. Vi jobber 
for å gi samlingene bedre fysiske bevaringsforhold, 
bedre registreringer og mer dokumentasjon, for å gi 

publikum bedre tilgang til samlingene, blant annet 
gjennom Digitalt Museum. Fra 2019 skal vår avdeling 
ikke lenger ha hovedansvar for forskning og pub-
likasjoner. 

GJENSTANDSSAMLINGEN Det er 2,6 årsverk 

tilknyttet magasinet på Lundetangen, med 

ansvar for samlinger, utlån, innlån, forespørsler, 

rengjøringsrutiner ved sommeråpning i utstillinger 

mm. Vi har nå ca. 112 500 gjenstander i samlinger 

som vi forvalter helt eller delvis. Av disse så er 

nå 61 078 registrert i gjenstandsbasen i museets 

digitale registreringsverktøy Primus. Antall objekter 

er 72 120, altså høyere, fordi en del registreringer 

består av flere enkeltdeler. På magasinet blir 

gjenstander registrert eller revidert og plassert i rene 

magasinlokaler eller ut i utstillinger. Registreringene 

blir fortløpende publisert på Digitalt Museum. 

I 2018 har vi særlig arbeidet videre med 

samlingsrevisjon av fajansesamlingen fra 

16-1700-tallet, med PP-porselen, arkeologiske 

SAMFUNNSMINNET

PERLE FRA ARKIVET: Denne staselige bilen tror man tilhørte Automobillaget Haukli. Bilen er en La Buire og sjåføren er en Christensen fra Oslo. 

Angivelig røkte han ofte sigar når han kjørte – noe bildet fra Aanund Olavson Edland bekrefter. 

REGISTRERINGER – tall fra Primus   
Økning 31.12.2017 til 31.12.2018 

Gjenstandsregistreringer
Økt fra 60 542 til 61 078    
Reviderte gjenstander    
Økt fra 5 601 til 7 095
Gjenstander med bilde
Økt fra 23 083 til 24 054
Antall gjenstander på Digitalt Museum 
Økt fra 15 783 til 17 629
Antall foto Digitalt Museum
Økt fra 16 894 til 17 700



telemarkmuseum.no16 

gjenstander, myntsamlingen, Bamble kommunes 

samlinger og fortsatt med rengjøring og 

muggsanering av tregjenstander som ølboller. Vi 

har fortsatt prosjektet med grundig revisjon av 

gjenstandsregistreringer knyttet til familien Ibsen. 

Vi har også brukt mye tid i 2018 på rengjøring 

i utstillinger på PP, i Brevik og på Ulefoss, 

gjennomgang av renhold i samlinger, flytting 

av samlinger til rent magasin (mye fra Bamble), 

opp – og nedpakking av gjenstander på kortere 

utstillinger (særlig PP). Reolanlegget er utbedret 

og vi har investert i vogner til emballasje. Vi bruker 

mye tid på å svare på henvendelser og spørsmål fra 

publikum knyttet til samlingene og har hatt omtrent 

10 magasinbesøk. Bare om Porsgrund Porselen har 

vi fått 55 henvendelser med spørsmål fra publikum 

til samlingsforvaltningen. Vi har også hatt to utlån av 

porselen til Nasjonalmuseet i 2018. 

Nye inntak til samlingen i 2018 er en platte fra 1975, 

13 gjenstander i serviset Rosengren fra 1889 og 29 

gjenstander i et servise fra 1887-1890, alt dette er 

porselen fra PP.

TELEMARKSARKIVET Til erstatning for et 

fylkesarkiv for foto og privatarkiver, har Telemark 

fylkeskommune initiert Telemarksarkivet. De tre 

museene i Telemark har fått oppdraget å bevare 

og ordne privatarkiver fra fylket etter geografisk 

nedslagsfelt og under paraplyen Telemarksarkivet fra 

og med 2015. Målet er at institusjonene skal styrkes 

med syv nye arkivarstillinger innen privatarkiv og 

foto, Telemark Museum med tre av dem. Per i dag 

har vi en økning på en 70 prosent stilling knyttet til 

ordningen. Det ser foreløpig ikke ut som det kommer 

noen løsning på manglende driftsmidler. Fylket svarte 

i 2018 nei på søknaden fra de tre museene om 

driftsmidler til en full stilling hver fra 2019. Verken 

vertskommunene eller staten har bidratt med den 

andelen som ble budsjettert av fylkeskommunen for 

fulldriftsskala fra disse nivåene.

PRIVATARKIVENE Telemark Museum har totalt ca. 

1 600 hyllemeter historisk privatarkivmateriale. 

Arkivene omfatter bl.a. materiale fra bedrifter, 

lag, foreninger og organisasjoner, næringsliv og 

privatpersoner. 

Arkivene som kom inn i 2018 var enten tilvekst til 

eksisterende arkiver eller materiale som hadde ligget 

uregistrert i museene i Bamble, Brevik og Skien. 

Også i år ble det ordnet og registrert arkivmateriale 

etter Langesund Mekaniske Verksted. I tillegg ble 

34 arkiver ordnet og publisert, i alt 55,3 hyllemeter. 

De var i all hovedsak fra Bamble, Porsgrunn, Skien 

og Brevik. Noen eksempler er Ødegårdens verk, 

Langesund Lotteforening, Foreningen Norden i 

Bamble, Jønholt gård, skomaker Jørgen Larsen, 

Hjemmestyrkene i Porsgrunn, Knardalsstrand Slip og 

Verft, Barnas Dag i Porsgrunn, Tysklandsbrigaden og 

Duestiens innsamlingsforening. 

EKSOTISKE ARKIVER Av det registrerte arkivmaterialet 

må spesielt nevnes noe av mer eksotisk karakter. 

I samlingen etter Vidar Reinertsen fra Porsgrunn 

var det flere utenlandske dokumenter, skrevet på 

pergament, de fleste på engelsk. Etter å ha oversendt 

FORSKET PÅ LEIRKAR: En gang i folkevandringstiden ble en mann 

gravlagt i haug på gården Nordheim i Skien. Med seg i graven fikk 

han med seg vakre gjenstander, blant annet et flott leirkar. Det har 

museets arkeolog, Kari Bjercke, skrevet om
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Deler av arkivet etter sakfører Bleskestad er 

muggsanert. Det gjelder spesielt materiale fra 

arbeidet med landssviksaker i rettsoppgjøret etter 2. 

verdenskrig. 

60 HENVENDELSER Vi har mottatt og besvart eller 

lagt til rette for ca. 60 henvendelser og arkivbesøk 

i året som har gått. Nevnes kan besøk fra NRKs 

Folkemusikkhalvtimen etter at en ansatt der 

fant materiale relatert til Myllarguten i museets 

Håndskriftsamling. Vi nevner også Phd-kandidaten 

ved USN som fant interessant stoff om produksjon 

og eksport av naturis fra vårt distrikt. Langesund 

Mekaniske Verksted er det arkivet som har hatt flest 

henvendelser. I flere tilfeller har vi hjulpet publikum 

ved å skanne og maile dem arkivmateriale, det 

gjelder ikke minst skipstegninger. Arkivar Charlotte 

Andersen har hospitert i to uker ved Vestfoldarkivet i 

Sandefjord. 

BEVARINGSPLAN KLAR Arbeidet med bevaringsplan 

for privatarkivene i Telemark, med både en 

bestandsanalyse og en samfunnsanalyse i 

bunn, ble ferdig i 2018. Planen tar for seg både 

privatarkiver og fotoarkiver. Den ble presentert på 

et lanseringsseminar på USN i Bø i september, med 

blant annet representanter for museene, Telemark 

fylkeskommune, Arkivverket og Vestfoldarkivet til 

stede. Det er lagt ned en stor jobb fra alle museene 

i denne planen. Vest-Telemark Museum har hatt 

prosjektledelsen.

2,3 MILL. FOTO Fotosamlingene til Telemark Museum 

utgjør nå omtrent 2.349.500 foto. I tillegg kommer 

samlingen til Berg-Kragerø museum på rundt 

330.000 fotografier som vi rapporterer til Kulturrådet 

på. Fotoarkivet har levert bilder til privatpersoner, 

offentlige og private institusjoner, bedrifter og til 

publikasjoner. Det ble også levert fotomateriale til 

egne utstillingsproduksjoner og samarbeidspartnere 

i året som gikk. Vi har hatt ekstra ressurser på foto i 

samarbeid med NAV som har fungert godt. 

filene til British Library i London, fikk vi vite at 

dokumentene gjaldt eiendomstransaksjoner. De 

eldste gikk helt tilbake til 1300-tallet og de fleste var 

fra England. 

TILBAKEFØRING Arkivet etter handelshuset J. S. 

Ording i Skien, og deler av arkivene etter Bøle 

handelsforening, Carl Stousland, sogneprest Hans 

Nielsen Hauge og overrettssakfører Olav Vinje, er 

tilbakeført til Telemark Museum som rett eier, fra 

Riksarkivet i 2018. Til sammen utgjør materialet 

nesten 20 hyllemeter. 

Flere arkiver som har ligget i det gamle Rådhuset 

i Langesund er flyttet til Arkivbygget for ordning 

og bevaring. Også. «Arkivrommet» på loftet på 

Vestfløyen og «bibliotekrommet» i 2. etasje ved 

Brevik Bymuseum er gjennomgått og arkivmateriale 

tatt opp til Arkivbygget for ordning og registrering.  

KURIOSA: I materialet etter samleren Vidar Reinertsen dukket det 

opp et juridisk dokument fra Tunisia fra år 1617. 
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MYLLARGUTEN Rundt 1 000 foto fra arkivene 

etter folkeminnegranskeren Rikard Berge og 

bygdefotografen Aanund Edland ble digitalisert, 

registrert og publisert på Digitalt Museum. Det er et 

spennende kulturhistorisk fotomateriale hovedsakelig 

fra Vest-Telemark, som viser bygdeliv, folk, gårder og 

tun fra cirka 1900-1945. 

I forbindelse med museumsbesøk fra NRKs 

Folkemusikkhalvtimen ble foto av Myllargutens 

etterfølgere tatt fram, blant annet ukjente bilder av 

sønnen, konsertmusiker Torgeir Torgeirson. Dette 

materialet er nå digitalisert og registrert.

FLYFOTO OG HOLTA Vi har tatt inn fotoarkivet etter 

Fjellanger Widerøe AS, over Porsgrunn kommune.  

Arkivet består av cirka 1 100 flyfotografier og 

inneholder god topografisk oversikt over kommunen 

sett fra luften, fra Brevik til Borgestad. Materialet 

dekker tidsperioden 1950-70 tallet. Fra før har vi 

dette materialet fra flere andre kommuner. Vi har 

også hentet annet fotomateriale fra Porsgrunn 

bibliotek som er en del av de samlingene vi allerede 

forvalter. Mye fotomateriale fra Porsgrunn er ordnet 

og grovemballert. Digitalisering og registrering startet 

i desember 2018. 

Med eksterne midler har vi startet digitalisering av et 

utvalg av fotosamlingen etter Hans. H. Holta og før 

året var omme var rundt 250 fotografier scannet. 

BIBLIOTEKET Det er registrert 141 bøker i databasen 

Tidemann i 2018. Bamble museums fagbibliotek 

ble sortert og flyttet til rent magasin i egen reol på 

Lundetangen. 

PRESSEFOTOGRAFIET: Fotoarkivar Cecilie Authen Borgestad er klar med «Pressefotografiet. Kunsten å dokumentere» i Brekkeparken. 
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FORSKNING OG PUBLIKASJONER 

Jørgen Haave «Bløffen om Ibsens kjøkken» i 

antologien Forfattarens skriftstader, Ottar Grepstad 

(red.) Samlaget, Oslo 2018

Kari B. Bjercke «Vikingtid på museum» Artikkel i 

Telemark historie nr. 39, Telemark i vikingtid og tidlig 

middelalder, 2018

Cecilie A. Borgestad (red): “Pressefotografiet. 

Kunsten å dokumentere.” Katalog og fotobok til 

utstillingen med samme navn. Telemark Museum 

2018

Jørgen Haave: «John Gabriel Borkman and the will 

to power». Artikkel til forskningstidsskriftet Ibsen 

Studies, levert til fagfellevurdering høst 2018.

Museets arkeolog, Kari Bjercke, studerte ved 

Universitetet i Bergen våren 2018 og tok faget MUSE 

621 – vitskapleg publisering for museumstilsette.  

Hun leverte artikkelen «Leirkar som gravutstyr i 

eldre jernalder i Solum og Hedrum – en komparativ 

analyse» basert på materiale vesentlig i Telemark 

Museums samlinger. Artikkelen er ikke publisert.

MUSEETS PLANVERK 

• Oppstart av revisjon av Telemark Museums 

bruksplan høsten 2018 fortsetter i 2019.

• Rullering av strategiplan 2019-2022. Utkast klart i 

2018, planen behandles ferdig våren 2019. 

FILIGRANSUTSTILLING: Filigransølvsmedmester Gry Grindbakken hadde utstilling på Porselensmuseet, til glede for mange. 
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PROSJEKTER – DELTAKELSE – SAMARBEID 

Deltakelse

• Deltakelse i prosjektgruppa Ibsen 2028.

• Deltakelse i stueprosjektet i Brekkeparken.

• Ansvar for avvikling av foredragsrekken Det eldste 

Skien med professor Geir Atle Ersland.

• Skrevet manus til forprat om Lille Eyolf på Teater 

Ibsen.

• Bidratt til arrangementet Jul på Venstøp med blant 

annet omvisermanus, gjenstander, klargjøring og 

gjennomføring.

Foredrag

Ansatte i Samfunnsminnet har holdt en rekke faglige 

foredrag og innlegg. Her er noen:

• Om vikingtid på museum, på seminar i regi av 

Telemark Historielag.

• Om nordisk-serien på Porselensmuseet i forbindelse 

med kulturminnedagene.

• Om Henrik Ibsens klær og datidens mote på Henrik 

Ibsen museum.

• Om Ibsen og Nietzsche til The XIVth International 

Ibsen Conference 2018, som ble holdt i Skien.

Nettverk og faglig oppdatering

Samfunnsminnet deltar i disse nasjonale nettverkene: 

Litteraturnettverket, Herregårdsnettverket, Nettverk 

for magasin og bevaring, Samtidsnettverket og 

Fotonettverket. Vi har felles fagsamlinger med Vest-

Telemark Museum og Norsk Industriarbeidermuseum. 

Vi har også deltatt på flere kurs og fagkonferanser 

som: Primus-kurs, Asta-kurs, bunad- og 

folkedraktseminar, privatarkivkonferansen og 

jubileumsseminaret for Gunnar Knudsen.

KULTURARV Samfunnsminnet har i 2018 startet 

opp mer systematisk formidling av samlingene til 

publikum under fanen Kulturarv på nettsiden vår, i 

samarbeid med Møtestedet. Vi har fått artikler på 

trykk både i Aftenposten Historie og i Varden, som 

følge av denne plattformen. 

UTSTILLINGSARBEID

• Utstillingen «Pressefotografiet. Kunsten å 

dokumentere» ble vist i Brekkeparken sommeren 

2018. Utstillingen tematiserte pressefotografens 

betydning og tok utgangspunkt i foto fra Vardens 

bildearkiv 1954. 

• Kostymeutstilling, Peer Gynt. Utstillingsarbeid på 

Henrik Ibsen Museum i samarbeid med Teater 

Ibsen. 

• Utstillinger på Porselensmuseet: Montering, opp- 

og nedpakking til sommerutstilling med Galaaen-

arbeider, Leif H. Enger og Grete Rønning-utstilling. 

Gry Grindbakkens Filigransutstilling: Oppfølging 

underveis og bistand i montering/demontering.

• Arbeid med gjenstander i forbindelse med åpning 

av Telemark Escape på Brekke.

• Ølboller i Brekkeparken kafé desember 2018.

• Bidratt med gjenstander til en miniutstilling på 

Lietorvet i forbindelse med ombygging.

• Tekster til Eventyrutstilling i forbindelse med 

Skrekkeparken.

VÅR 25 000 tullipaner blomstret i Brekkeparken.
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STABEN Bjørn Rudborg overtok som leder for avde-
lingen i februar, og Thor Olav Holte gikk tilbake i 
arbeidet som museumshåndverker/tømrer. Han var 
konstituert som leder fra Thorbjørn Løberg ga fra seg 
stafettpinnen i august 2017. 

PLANARBEID Bygningsvernets aktiviteter prioriteres 
etter flere planverk. Byggteknisk gjennomgang, som 
stadig er i endring, ligger i bunnen. Det er en analyse 
av hvert enkelt byggs tekniske tilstand. I tillegg har vi 
prioritert bygningsmassen etter antikvariske prinsip-
per. Sikringsplan og bruksplan er også en viktig del 
av planverket. Virksomhetsplanen er et arbeidsver-
ktøy gjennom året. Den utarbeides etter innspill fra 
eierstyrer/kommuner, egne vurderinger og opp mot 
planverket vårt. 

MÅL Bygningsvernets mål er god forvaltning av byg-
ninger og parkanlegg, utarbeide gode rutiner for drift 
og riktig prioritering av oppgaver.

SIKRINGSARBEID De aller fleste av våre bygg er sikret 
med brann- og tyverialarm tilknyttet Brannvesen 
(110), og/eller vaktselskap. De viktigste bygningene 
har automatisk sprinkelanlegg. Brannsyn, el-tilsyn og 
sikringsarbeid er gjennomført på alle våre steder. 

I Brekkeparken er en runde med hvert lag på brann-
stasjonen gjennomført, slik at alle i brannvesenet er 
kjent med byggene og anlegget.

Sikringsplan og bruksplan for Telemark Museum gir 
oss et godt styringsredskap for driften av bygnings- 
massen. Alle bygninger ved Telemark Museum er 
med i planen.

Planlegging og administrasjon av sikringsarbeidet ved 
Telemark Museum ligger til Bygningsvernet. Dette 
innebærer i praksis daglige, ukentlige, månedlige og 
kvartalsvise sikringsrunder. Vi arrangerer brannøvelser 
for alle ansatte, også sesongarbeiderne.

BYGNINGSVERNET

TREPLEIE Planlegging og tiltak for trepleie i naturområdet rundt Berg-Kragerø Museum ble igangsatt. 
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Serviceavtaler for årlige kontroller av slokkemidler, 
sprinkelanlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og 
brann/tyverialarmer administreres av oss. 

AVTALER Avdelingen forhandler fram avtaler med 
vaktselskaper, forsikringsselskaper og energiavtaler.
Securitas har utrykking og mobilt vakthold, og nøk-
kelsystemer utbedres kontinuerlig for å bedre  
sikkerhet og forenkle bruken for ansatte. 
Overvåkningskamera er montert.

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG
Bygningsmassen pr. 31.12.2018 
112 bygninger
101 antikvariske, 24 av dem er fredet
11 administrative
I tillegg har vi ni båter, en sjøsatt

Vi har også driftsansvar for Sjøfartens Hus i Pors-
grunn, som huser DuVerden sjøfartsmuseum og 
vitensenter.

TOK ET TAK: Et innleid firma sørget for å klippe torvtakene på stuene i Brekkeparken, i dette tilfellet Serkelandsstua fra Siljan. 

BREKKEPARKEN OG BREKKE MUSEUM
Anlegget Søndre Brekke krever årlig store ressurser, 
så også i 2018. 

Arkivbygget: Snøfangere er montert på taket. Reno-
vering av vinduene på baksiden er satt i gang.

Søndre Brekke herregård: Østveggen ble totalreno-
vert, med omfattende antikvariske tiltak på kledning, 
vinduer, listverk og søyler. Hele veggen er malt. 
Arbeidet krevde sikring og stillas over hele veggen. I 
tillegg har vi gjort en ryddejobb i kjelleren og bidratt i 
montering av fotoutstilling i kjelleren.

Lynnevik: Arbeidet med å restaurere 1800-tallsstua 
fra Gransherad fortsatte, og flere avdelinger har vært 
involvert i avgjørelser knyttet til vinduer på sørveg-
gen. Vi fikk dispensasjon fra vernemyndighetene, 
og vinduer i både første og andre etasje er tatt ut. 
Vinduene blir erstattet med replika eller reparert. 
Vinduene som ikke skal repareres settes på magasin i 
tilpassede, egenproduserte kasser. 
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Nordfløyen: Vi har gjort en del overflatearbeid 
innvendig. Videre arbeid med nordfløyen er stanset i 
påvente av nybygg i Brekkeparken. Når det nå blir en 
realitet, får vi andre behov for arealer. 

Ramberg: Nytt tak, nye takrenner og nedløp er på 
plass. Stua har ikke seget de siste årene, og tidligere 
skadedyrangrep synes ikke etter at fukt ble stoppet 
og råte på tak fjernet. Gelender og trapp innvendig 
er strammet opp, slik at publikum kan ferdes trygt. 
Holta: Stua fra Holta siger så mye nå, at vi har startet 
arbeidet med å se på mulighetene for å lage en rep-
lika. Vi har gjennomført møter med bygningsavde-
lingen i Skien kommune, samt vernemyndighetene 
ved Telemark fylkeskommune. Prosjektet med replika 
av Holta ble også presentert for en stor gruppe fra 
Holta-familiens stiftelse, som besøkte Brekkeparken 
og Holta sommeren 2018. Familien ga signaler om at 
det kan bli mulig å få tømmer fra samme skog til en 
ny stue, som det opprinnelige bygget er fra.

Trapper: Flere av steintrappene til stuene og i parken 
har hatt løse elementer. Vi har tatt en runde for å 

rette opp og sikre trappene til Vreim, Kleiv-butikken, 
begge trappene langs nordfløyen, samt stabburet på 
Venstøp.

Lekestuen fra 1860 ble pusset opp og malt. 

Scenebygget har fått en grundig omgang med over-
flatebehandling. Scene er skrapt, malt og materiale 
er skiftet. Sikring og stillas rundt hele bygget var 
nødvendig, og ekstra sikring på veggen mot byen var 
nødvendig. 

Stålgjerde mot nordre del av Brekkeparken ble skadet 
av brøytebil i snørike 2018, dette ble reparert av 
Skien kommune. 

Andedammen: Gjerdet rundt andedammen, samt 
bru over dammen, ble skrubbet, vasket og malt.
Grusveien fra Øvregate, gjennom porten og ned til 
kafeen er dårlig fundamentert, og våren 2018 var 
veien preget av store hull og skjevheter. Det samme 
gjaldt for veien fra porten i Øvregate til lekeplassen. 
Pukk og grus ble kjørt på, skrapet og valset. 

LYNNEVIK: Vinduene løsnet nesten fra rammene på Lynnevik, og en omfattende rekonstrueringsjobb ble satt i gang. 
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Parken: Vi har hatt flere møter og befaringer med 
ledelsen i Skien kommunes parkavdeling for å se på 
parkens flotte trær. Flere trær er beskjært eller kap-
pet. Vi demonterte og ryddet vekk parkutstillingen. 
Nye tømmerbenker rundt lekeplassen er produsert og 
ny flaggstang kom på plass. 

Toalettanlegget: Vi har hatt vansker med både tette 
rør, sensorer som ikke slår ut og varmekablene i 
gulvet på toalettanlegget. Rørlegger måtte tilkalles 
flere ganger. 

Fiberkabel: Vi jobber stadig med bedre internet-
tilgang i parken, og fiberkabel til kafeen ble lagt. 
Det var en omfattende jobb, med mye graving og 
montering.

Renovasjon: Kartlegging av miljø- og renovasjons-
struktur for Brekkeparken/Skien er gjennomført.
Magasinet: I løpet av året ble det flere småjobber på 

magasinet: tiltak mot vannlekkasje, tetting rundt var-
mepumpe og ved dør i mottaket, diverse fugearbeid 
og tiltak mot humler. Vi begynte å se på mulighetene 
til et bedre inngangsparti med vindfang og blinding 
av tidligere ytterdør.

Administrasjonsbygget: Gelender på trappen til 
begge inngangene ble montert og direktørens kontor 
ble renovert.

Verkstedbygg: Innertaket i verkstedrommet ble fer-
dig, med både isolering, malingavsug og nye lamper. 
Vi jobber videre med å få på plass brannskille. 

Gravminner: Cappelen-monumentet ble flyttet, siden 
det kommer i konflikt med nybygget i nordre del 
av parken. Monumentet er registrert og samtlige 
gravminner rundt er flyttet og magasinert. 

HENRIK IBSEN MUSEUM
Tilbakeføring: Bygningsvernet har deltatt i arbeidet 
med å tilbakeføre Henrik Ibsens barndomshjem. Den 
tidligere vaktmesterboligen/leiligheten er skrellet, for 
å finne det første lag av maling og tømmer. Arbeidet 
med dokumentasjon har vært omfattende. Med 
dokumentasjon mener vi merking, fotografering, 
beskrivelse og lagring. Arbeidet har også inkludert 
riving og transport av betong og avretningsmasse. På 
grunn av skader som skjedde under arbeidet, fikk vi 
en forsikringssak etter vann-/rørlekkasje på WC og i 
den tidligere leiligheten.

Parkering: Arbeidet med parkeringsplassen er 
igangsatt, med vurdering av flere lokasjoner. Vi 
har gjennomført møter med både Skien kommune 
(kultur, landbruk, rådmann og regulering), vernemyn-
dighetene og eier. 

Låven har fått ny nødutgang på østveggen.

Peer Gynt-utstillingen ble demontert med hjelp fra 
Bygningsvernet.

JØNNEVALD
Gårdsplassen ble ødelagt av arbeidet med ny gang/
sykkelvei, og det ble derfor gjort en stor jobb med å 
rette opp plassen, samt asfaltere helt til portene.

FINNE ALDER Vi har begynt tilbakeføringen av Henrik Ibsens barn-

domshjem Venstøp, og dendroprøver er tatt av NIKU. 
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PORSGRUNNSMUSEENE
Prestegårdens inntun: Et stort arbeid er igangsatt 
på inntunet i prestegården. Tømmer på vindskier 
er skiftet ut, nytt rekkverk på trappa er satt opp og 
omramming av kjellerdøra er på plass. Frontpartiet 
er vasket, skrapt og grunnbehandlet. Tolv vinduer er 
tatt ut for kitting og maling, noen ble ferdige før året 
var omme. Et parti med nye takrenner er montert, 
skjøtet inn på eksisterende. Men tilstanden er fortsatt 
dårlig, med lekk i skjøtene. Både takrenner og piper 
er dårlige. 

Vanntåkeanlegget krevde utskifting og reparasjon, vi 
måtte også sette oss inn i funksjonen til anlegget. 

Parken: Vi har gjort en del parkarbeid med klipping 
og beskjæring, raking og pussing.

Båt-tilsyn: Vi har hatt tilsyn til båten Hans Martin, 
strammet opp presenning og fendere.

Sjø og by: Vi har hatt jevnlig tilsyn, som en del av 
sikringsarbeidet, av både Sjøfartsmuseet og By- 
museet. Vi har tatt konsultasjon på maling av nr. 7. 
Malejobben ble gjort av frivillige, som en del av 

teaterfestivalen. Konsultasjon og rapport på teknisk 
tilstand av nr. 17 er produsert. 

ULEFOS HOVEDGAARD 
Små og store jobber er gjort på Ulefos Hovedgaard i 
2018, og Telemark fylkeskommune bevilget kr 
140 000 av Riksantikvarens midler til flere av tiltakene. 

Skader: Allerede ett år etter den omfattende renover-
ingen av praktbygget, ble det skader på østveggen av 
hovedgården. Særlig kalken har sluppet tak, og mye 
har flasset av. 

Drenering: Det ble gjennomført et stort arbeid med 
drenering og avrenning langs østveggen fra nord. 
Problemet var at fjellet lå 15-40 cm under jord, og 
selv om fjellet hellet fra bygget, ble vannet stående 
i groper. Vi har skrapt veggene reine og byttet ut 
jord med 8-16 mm singel. To drensrør er lagt fra der 
vannet samlet seg og ut i den bratte bakken. Det er 
også gravd ut ved siden av trappa til kjelleren, slik at 
vann under trappa og hellene renner unna. 
Parken: I tillegg til vanlig parkarbeid som klipping og 
beskjæring, ble stier og veier i parken rensket opp og 
villvin fjernet.

RESTAURERING Ytterveggene i prestegårdens inntun på Porsgrunnsmuseene ble renovert og overflatebehandlet. 
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Renovering: Dørblader til hovedinngang ble grundig 
renovert. Speilene i dørene var veldig sprukne og 
fugemasse/isolasjon kom til syne. Nye speil i laminert 
heltre ble laget. Restaureringen skjedde på verkstedet 
i Skien.

Søylene: Sokkelen på en av søylene på verandaen var 
råtten og ble byttet ut. Avdelingens egne håndverk-
ere utførte den håndverksmessig flotte jobben. 
Stabburet står for tur, det skal restaureres. Sikrings- 
arbeidet med restaureringsjobben er satt i gang. 

Småjobber: I tillegg til de store jobbene på Ulefos 
Hovedgaard, er jordfeil utbedret på pumpehuset, vi 
har hatt tilsyn med orangeriet, og blikkenslagerarbeid 
i forbindelse med pipebeslag er gjort. 

BERG-KRAGERØ MUSEUM
Riggerbua og Bestas hus har fått nye tak, takrenner 
og beslag. Heisen i «nybygget» er reparert, og det 
samme er en vannledning som går i bakken. Arbeidet 
med å pleie og felle tre i den store parken på Berg 
har startet. Vi har kjøpt en ny og kraftig snøfreser.

BREVIK BYMUSEUM
En stor malerjobb av inngangspartiet, taket, trap-
pegang og veggen til andre etasje ble satt i gang i 
2018. Løstsittende malingslag ble fjernet, og trever-
ket ble slipt, vasket og sparklet. Varevinduer på øvre 
del i salen er montert. Tetningslister, varedør og andre 
isolerende tiltak er gjennomført på de doble dørene, 
samt på døra til kjøkkenet. 

SKRAPT OG MALT: Fasaden på hovedhuset i Brekkeparken fikk et 

realt løft på forsommeren. 

NY FLAGGSTANG: Flaggstanga i Brekkeparken begynte å se slitt ut, så vi fikk på plass en ny. Det krevde håndmakt.
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BAMBLE MUSEUM
Vi har gitt råd om maling av Eik Gård. Alle anlegg og 
bygg er gjennomgått, sammen med brannvesenet.

ANNEN BYGNINGSMASSE
Cappelengården ble avhendet, etter mange års 
arbeid med å finne en løsning for den historiske 
bygningen. Innvendig trevirke, glass, låser, beslag 
osv. ble overdratt til en møbelsnekker for videre 
bruk til møbelproduksjon. Han tok hele jobben med 
å tømme og rengjøre låven som museet har leid til 
lager i veldig mange år. Leieforholdet er nå avsluttet.

Tinn-tunet har hatt et par skader som er reparert: Et 
hull i låvebrua og en dør som ble slått inn under en 
storm er nå i orden. Skjelterveggen i andre etasje er 
rettet opp, som midlertidig løsning. Tomta Tinn-tunet 
står på, har vært eid av Telemark fylkeskommune. I 
budsjettmøte i desember ble det vedtatt å overføre 
eiendommen til Telemark Museum vederlagsfritt.

STUDIETUR OG DELTAKELSE
Bygningsvernets ansatte har deltatt på Bygnings- 
nettverket, som hadde møte på Lillehammer i  
september. Tema var flytting, riving og tilfang. 
Vi har også deltatt på kurs i Primus 7.3, tatt liftkurs 
(personløfter) og avdelingens leder har gått på HMS-
kurs. I tillegg har hele avdelingen hatt HMS-gjennom-
gang, sammen med resten av museet. Rutiner og 
arbeidsmiljø er gjennomgått. 
Bygningsvernet er medlem av det nasjonale muse-
umsnettverket for tradisjonshåndverk.

ANNET
I oktober begynte museumshåndverker Hans Petter 
Musum på avdelingen vår. Ressurser fra vakante 
stillinger er ellers benyttet til innleid mannskap ved 
akutte tiltak. 
For bedre utnyttelse og oversikt, er museets biler 
samlet i en kalender. Kun en innredet bil blir  
dispo-nert av vaktmester.

1001 EGG Bygningsvernet bistår med å bygge nye utstillinger på Porselensmuseet. I påska fikk vi den morsomme utstillingen «1001 egg» på 

plass. Utstillingen viste blant annet et ekte dinosauregg.
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MUNKER: Sommeren 2018 stekte vi munker til gjestene på Brekkeparken kafe.

MÅL Administrasjonens mål er å styrke de 

administrative systemene og legge et godt 

økonomisk fundament for utvikling. Avdelingen 

vil samarbeide med arrangementsansvarlige for å 

implementere kafeen i museets arrangementer. 

Samtidig vil vi videreutvikle kafeen til å bli økonomisk 

bærekraftig og et sted med godt renommé. 

Administrasjonen har også fokus på helse, miljø og 

sikkerhet (HMS) og menneskelige ressurser. Målet er 

å styrke samarbeidet mellom avdelingene.

ANSATTE I 2018 var det 11,8 årsverk som hørte til 

administrasjonsavdelingen. Selve administrasjonen, 

inkludert prosjektansatte, sentralbord, arkiv 

og booking talte 4,4 årsverk. Renhold 0,9 og 

Brekkeparken kafe 5,2 årsverk. 

REGNSKAP I tillegg til lederen, har avdelingen 

har hatt 2,6 stillinger som har arbeidet med 

regnskapsføring, remittering, lønn, årsoppgjør, 

arkivering, booking, resepsjon m.m. En 40 prosent 

stilling, som fører regnskapet for DuVerden, er 

knyttet til avdelingen. Utgiftene til denne stillingen 

faktureres DuVerden AS.

HMS Administrasjonen har ansvar for HMS. Det 

holdes jevnlige møter mellom HMS-ansvarlig, som 

er leder for Administrasjonen, og verneombud. 

Det blir holdt møter med ledelse, tillitsvalgte og 

verneombud (LTV) for å ta opp aktuelle saker. Museet 

har tett kontakt med bedriftshelsetjenesten Stamina 

og gjennomførte en vernerunde på verkstedet og i 

administrasjonsbygget. Ansatte på Bygningsvernet 

har årlig legeundersøkelse.

ADMINISTRASJON
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TRENING Ansatte på Telemark Museum har tilbud om 

svært rimelig trening på Elixia, hvor museet dekker 

deler av treningsavgiften.

STORE PROSJEKTER Telemark Museum har vært 

flinke til å skaffe midler for å gjennomføre store 

og små prosjekter. Dette har vært med på å løfte 

museet enormt de siste årene, men disse fantastiske 

prosjektene krever også mye administrativt arbeid. 

Det syns ikke så godt for besøkende, men er 

avgjørende for prosjektene. God økonomistyring, 

god rapportering og reviderte regnskap er viktig når 

prosjektene er mange og tilskuddene store og det 

skal sendes sluttrapport til giver.

 

Prosessen med nye konsolideringsavtaler ble det 

jobbet videre med i 2018, det gjelder også for de 

kommunale avtalene. Arbeidet har krevd mye av 

administrasjonen; vi er i tett dialog med eierstyrene 

om budsjettering og rapportering gjennom året.

Med museer i fem kommuner og med syv eierstyrer 

går endel tid til møtevirksomhet. Dette gjelder også 

museets styre, der direktør og administrasjonssjef 

er tilstede på møtene. I tillegg til eget styre, sitter 

direktøren i styret til DuVerden. Administrasjonssjefen 

er museets representant i styret til Sameiet 

Lundetangen, sekretær for Sjøfartens Hus og bisitter i 

styret til DuVerden.

RENHOLD Telemark Museum har 0,8 faste årsverk 

innen renhold, fordelt på tre deltidsstillinger. De 

ansatte skal rengjøre 112 bygninger i tillegg til 

utallige magasiner med gjenstander, foto og arkiver. 

I tillegg er bygningene lite tilrettelagt og det er 

derfor både tungt og kaldt arbeid. Det er spesielt 

før og etter sesongen at selve museumsbygningene 

blir rengjort. Vi leier inn ekstrahjelp til vår- og 

høstrengjøringen. Omviserne rengjør i sesongen. 

Vi har i tillegg en renholder i 60 prosent stilling som 

leies ut til DuVerden. 

MUSEUMSKOLLEGER Ansatte ved Slottsfjellmuseet i Tønsberg la en seminardag til Brekkeparken kafe, og fikk omvisning på Søndre Brekke. 
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ØKT BESØK Vitenshowene på DuVerden er populære. Her er pedagogisk leder Thomas C. Hansen i aksjon.  

VAKTMESTERTJENESTER Ordningen med å legge 

vaktmestertjenestene til administrasjonsavdelingen 

fortsetter, etter vellykket prøveperiode i 2018. 

Vaktmestertjenestene er en oppgave som går på tvers 

av avdelingene og en ressurs som tar seg av store 

og små daglige oppgaver på museet. Alt fra teknisk 

og praktisk bistand på arrangementer, bygging av 

utstillinger til andre ting som måking, sikringsarbeid 

og IT-hjelp. Stillingen utgjør ett årsverk. 

BREKKEPARKEN KAFE Etter en økning på 30 

prosent fra 2016 til 2017 har omsetningen ved 

Brekkeparken kafe holdt seg stabil. Vi fortsatte med 

det populære tilbudet Afternoon Tea, men besøket 

var noe lavere enn året før. Vi tror det usedvanlige 

flotte sommerværet var hovedårsaken. Været førte 

imidlertid til at det ble solgt store mengder is og brus. 

Vi fortsetter med Afternoon Tea i 2019, og vi jobber 

kontinuerlig med å få på plass en meny folk ønsker. 

VITENSENTERET DuVerden, sjøfartsmuseet og 

vitensenteret i Porsgrunn som eies 60 prosent av 

Telemark Museum og 40 prosent av Tekna, hadde 

en flott publikumsøkning på 42 prosent fra 2017 til 

2018. Besøket økte fra 19 698 i 2017 til 23 705 i 

2018. Av disse var 5 714 skoleelever.



telemarkmuseum.no 31 

STYRET 
Direktør: Jorunn Sem Fure
Styreleder: Lars Skjelbred  Vara: Emil Aubert

Styremedlem: 
Styremedlem: Heidi Hamadi   Vara: Frode Bakken
Styremedlem: Hans Edvard Askjer  Vara: Karl Fredrik Johnsen
Styremedlem: Trine Jørgensen  Vara: Jorid Okkenhaug
Styremedlem: Inger Andersen Kise  Vara: Ole Mathisen
Styremedlem: Bjørn Helgedagsrud  Vara: Jørgen Haave
Styremedlem: Dag Yngeland    Vara: Dag Holmer
Styremedlem: Arvid Høgvoll    Vara: Egil Stokken

ANSATTE

Abrahamsen, Gunnar Museumshåndverker/vaktmester

Andersen, Jo Patrik Formidler

Andersen, Kristine Formidler 

Andersen, Morten Maler/museumshåndverker

Andreassen, Bendik Driftsansvarlig Brekkeparken kafe

Baklid, Alice Brandal Tekstilkonservator

Borgestad, Cecilie Authen  Fotoarkivar

Berge, Kristin  Informasjonsansvarlig

Bjercke, Kari Magasinansvarlig

Dale, Linnea Formidler

Danielsen, Catrine Ane Formidler

Dolva, Vibeke Fotoarkivar (prosjektansatt)

Dyrkolbotn, Siv Avdelingsleder Administrasjon

Eek, Mariken Registrator

Fure, Jorunn Sem Direktør

Glømmi Stina  Formidler 

Gundersen, Aagot Renholder

Haave, Jørgen Konservator 

Heian, Roger Vaktmester 

Helgedagsrud, Bjørn Utstillingskonsulent 

Hermansen, Christine Avdelingsleder Møtestedet 

Holte, Thor Olav  

Honningdal, Silje Prosjektleder Ibsen

Jensen, Shuxin Regnskapskonsulent 

Kittilsen, Reni Kafémedarbeider

Larsen, Henrik Bøe Formidler

Lundberg, Gunn Idun Publikumsansvarlig

Lundberg, Trond  Fotoarkivar 

Lundeberg, Tone Formidler

Løberg, Thorbjørn Håndverker

Musum, Hans Petter Håndverker

Nordmo, Andreas Formidler

Palerud, Mette H. Økonomikonsulent 

Rodvang, Ellen Avdelingsleder Samfunnsminnet 

Rudborg, Bjørn Nybygg Brekke/Avd.leder  

 Bygningsvern

Samuelsen, Ann-Kathrin Driftsansvarlig Porselensmuseet

Skogen, Elin Mæland  Aktivitetskoordinator/renhold

Solberg, Erine Formidler

Stenehjem, Tone Booking/administrasjonssekretær 

Tangen, Kirsten  Arkivar

Tesfia, Jonas Renholder 

Varanauskaite, Lijana Renholder

Vinner, Jens K.  Museumshåndverker

Aasen, Ann Iren Ryggen Registrator

Museumshåndverker/Avd.leder, konst.
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Gaveforsterkningsordningen (GFO) for museer ble 
innført i 2014, men er utvidet til å hete Gavefor-
sterkningsordningen for kunst- og kulturformål. 
Ordningen er at en pengegave til kunst- og kultur- 
virksomhet utløser en statlig gaveforsterkning til  
mottaker på normalt 25 prosent av gavebeløpet.  
En gave på kr 100 000 gir et statlig tilskudd på  
kr 25 000.

AKTIV SØKER Telemark Museum har gjennom hele 
ordningens virke vært aktive med å søke gave- 
forsterkning. Vi har informert våre potensielle gave- 
givere om ordningen, slik at alle har vært kjent med 
betingelser og muligheter. Formålet med gave- 
forsterkningen er å stimulere private aktører og  
miljøer til å delta med finansiering av en rekke kunst- 
og kulturformål. Det er bare gavemottaker som kan 
søke om gaveforsterkning og som må bekrefte at 
vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt.

SEKS SØKNADER Telemark Museum har sendt inn 
seks søknader i 2018. Samlet gavestørrelse på disse 
er kr 7 450 000. Dette kvalifiserer til gaveforsterkning 
på kr 1 862 500. Utbetaling fra departementet 
skjedde 21. september og 18. desember 2018. I 
søknadsåret 2017 var det en forskyving av både  
behandling og utbetaling, på grunn av at ny admin-
istrativ ordning skulle overføres spillemidlene, som på 
sin side måtte ha ordningen vedtatt av general- 
forsamlingen i Norsk Tipping. Hele det omsøkte belø-
pet fra 2017 ble imidlertid utbetalt i løpet av våren 
2018. Som en del av den ordinære årlige rapporterin-
gen til Kulturdepartementet, skal Telemark Museum 
dokumentere at gaver og gaveforsterkning forvaltes 
i samsvar med ordningen. Både gave og gaveforst-
erkning skal gjøres rede for i museets årsberetning og 
spesifiseres i årsregnskapet.

GAVENE Her følger de seks gavene fra 2018, med 
søknadsdato, giver, tiltak, gavestørrelse og gave- 
forsterkningsordning (GFO):

* 19.01.18. Stiftelsen UNI. Ulefos Hovedgaard, 
Nome. Gave 350 000,-. GFO 87 500,-.

* 15.02.18. Sonja og Emil Auberts Legat. Utvikling av 
Holta-stuen, Skien. Gave 1 000 000,-. GFO 250 000,-.

* 06.04.18. Porsgrund Historielag. Vedlikehold av 
stakittgjerde Prestegården, Porsgrunn. Gave  
100 000,-. GFO 25 000,-.

* 13.04.18. Backe & Vauvert og Hovunds fond.  
Oppgradering og utviklingstiltak Brekke Museum, 
Skien. Gave 4 500 000,-. GFO 1 125 000,-.

* 15.06.18. Den Norske Handelsstands Under- 
støttelsesfond. Tilbakeføring av Henrik Ibsens barn-
domshjem på Henrik Ibsen Museum, Venstøp, Skien. 
Gave 1 000 000,-. GFO 250 000,-.

* 25.06.18: Backe & Vauvert og Hovunds fond.  
Oppgradering og utviklingstiltak Brekke Museum, 
Skien. Gave 500 000,-. GFO 125 000,-.

Vi takker alle våre rause givere for gavene! De gir 
mulighet til utvikling og satsing vi ellers ikke hadde 
fått mulighet til. 

GAVER
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REGNSKAPSTALL
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NOTER
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