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DIREKTØREN HAR ORDET

Gjennom hele 2021 er det jobbet
iherdig
med
åpningsutstillingen
«Alt dette er ditt». «Vev» og åpningsutstillingen forener to av de mest
sentrale verdier for Telemark museum;
å kunne vise frem de autentiske
objektene fra samlingene og å kunne
bidra til de gode møtene mellom
mennesker.

god kunnskap og nyanserte perspektiver, og på den måten gjøre en enda
bedre jobb for kunnskapsutviklingen i
samfunnet.
Jeg vil takke styrets medlemmer og
medlemmer i eierstyrene for konstruktivt samarbeid. Ikke minst vil jeg takke
museets fantastiske medarbeidere
for en enestående innsats i et hektisk år, med mange store oppgaver
midt i en pandemi. En stor takk går
også til våre vertskommuner, fylkeskommunen, Kulturdepartementet og
alle stiftelser og fond som har bidratt til
å finansiere museets videreutvikling,
bevaringsarbeid og publikumstilbud.

Museumsmeldingen løfter museene
som forskende institusjoner. Det
er derfor med stor glede at vi kan si
at Telemark museum har styrket
forskningssatsingen med en 80 prosent
stilling i dette året. Telemark museum
kan dermed bidra i enda større grad til

God lesing!

Barbara Ida de Haan
Direktør Telemark museum

ert formidlingstilbud på alle avdelingene for alle vertskommuner,
tilstedeværelse på nett og i sosiale
medier. Men også internasjonale prosjekter, inkludering av nye målgrupper,
bygningsvern, lansering av Ibsen 2028strategi, utstrakt samarbeid med
andre aktører, økt satsing på forskning
og tilgjengelige samlinger, både fysisk
og digitalt for å nevne noe.

Telemark Museum har de siste årene
arbeidet målrettet med å utvikle sin
samfunnsrolle som et profesjonelt,
inkluderende, helårsåpent og aktuelt
museum. Kultur- og likestillingsdepartement la frem Stortingsmeldingen «Musea i samfunnet – Tillit, ting
og tid» i 2021. Meldingen trekker frem
trendene globalisering, digitalisering
og krafttak for mangfold samt setter
søkelys på alle former for digitalisering,
åpne data og digital formidling.

Hjørnesteinen i organisasjonen er
Telemark museums nye museumsbygg «Vev» som ble åpnet 25. juni 2021.
Bygget bidrar til at Telemark museum
kan være et helårsåpent museum med
publikumstilbud året rundt. Museet har
selv vært byggherre. Administrasjonen
har fått nye lokaler i annen etasje.

Det viser seg at retningen Telemark
museum har tatt responderer godt
på innholdet i museumsmeldingen.
Viktige byggesteiner i museet var
realisering av et nytt museumsbygg ved Brekkeparken, et varitelemark.museum.no
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MÅL, VERDIER OG STRATEGIER

NØKKELTALL

Samarbeid med skolene er en viktig verdi for museet. Brekkeparken, stuene og de større
museumsanleggene brukes til en rekke pedagogiske opplegg.

Berge Eldhus og Bekkhus-buret i Brekkeparken.

og private bidragsytere, og står som et
godt eksempel på at gode prosjekter
må bæres fram på manges skuldre.

Museumsutvikling handler ofte om
langsiktige prosesser. Nytt administrasjons- og publikumsbygg i Brekkeparken har vært et av museets overordnede mål i over 40 år. I 2021 var hele
bygget ferdig, og vi kunne flytte inn med
alle ansatte som var tiltenkt nybygget.
Kafé og butikk åpnet for publikum,
og «mens-vi-venter»-utstillinger ble
åpnet, parallelt med at planleggingen
av hovedutstillingen gjennom hele året.

I den kommende tiden er det imidlertid
flere utviklingsprosjekter som venter
på vår innsats. Henrik Ibsens 200årsmarkering er bare noen få år unna
og vi rigger oss for det neste store
museumsutviklingsprosjekte på Henrik
Ibsen museum.
Som basis for hele museet har vi vårt
grunnleggende forvaltningsansvar. I
den kommende tiden skal vi også rette
fornyet oppmerksomhet mot våre bygninger og samlinger. Bedre bevaringsforhold og god forvaltning kan sette oss
i stand til å overlevere dem i best mulig
tilstand til fremtidige generasjoner.

Verdigrunnlaget til museet er at vi skal
være dynamiske, samarbeidende og
profesjonelle. Nybygget i Brekkeparken
representerer det moderne museet, en
kulturinstitusjon som arbeider med en
dynamisk tilnærming til våre oppgaver
og vårt publikum. Byggeprosjektet har
blitt til gjennom et utstrakt og godt
samarbeid mellom museum, offentlige
telemark.museum.no
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Økonomi

2021

Driftstilskudd fra staten

2020

2019

17 933 000** 18 390 000*

15 370 000

Drifts- og prosjekttilskudd fra fylket

7 882 183**

7 000 339

6 834 225

Drifte- og prosjekttilskudd fra komm.

5 534 923

5 331 126

5 707 390

716 767

826 965

1 209 679

25 763 630

23 965 519

26 775 702

233 267

292 188

112 802

2

11

7

3

-

30,38

32,13

34,42

Kommunale tjenester
Lønn og sosiale kostnader
Årsresultat
Publikasjoner
Utstillinger (nye)
Årsverk (faste og prosjekt)
* Inkl. kr 2.610.000,- ekstra i koronastøtte 2020
** Inkl. kr 533.000,- ekstra i koronastøtte 2021
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NYBYGG I BREKKEPARKEN - ”VEV”

Byggets størrelse er 2.543 m2 brutto.
Vi sprengte 51 salver, og tok ut
5.650 m3 fjell. Stein- og fjellmasser
ble kjørt til Ørn Ski IF
lysløype
Jarseng) og Duestien barnehage på
Falkum. Kjeller og første etasje er
oppvarmet med vannbåren varme. Det
er lagt 4.000 meter vannrør i gulvene.
Vi har benyttet hele 139.755 kg
armeringsjern. Dette er et søylebygg;
betongbygg. Bygget bæres av 22
betongsøyler. Sement fra Brevik.

Byggets formål var å romme hovedutstilling (museumsutstilling), temporære
utstillinger, klasserom og skoleopplegg, auditorium og møterom for publikum og øvrige samarbeidspartnere.
Men også wc/garderober for besøkende og ansatte, kjøkken og kafe (inne og
ute), shop og resepsjon, tekniske rom
og logistikkløsninger, arbeidsplass/
-stasjoner for 24 ansatte, samt opplegg
for sesongansatte.
Totalentreprise ble utlyst som konkurranse med forhandling etter forutgående kunngjøring. Tilbudet gikk til
Veidekke Entreprenør AS. Konkurranse
med forhandling ble valgt for å kunne
nyttiggjøre entreprenørens kompetanse og sterke sider for å kunne
gjennomføre et vellykket prosjekt
innenfor rammene for investerings- og
livsløpskostnader.

Flytting fra det gamle adm.bygget
lørdag 20. mars 2021.
Off. åpning av bygg fredag 25. juni 2021.
Pris hovedprosjekt inkl entreprise,
rådgiving og inventar, kr 97.500.000,-.
Regnskap og beskrivelse av klimagassutslipp og andre miljøtiltak er gjennomført.

Fra innspurten av arbeidet, under ledelse av Veidekke Entreprenør AS.

MOMENTER ”VEV – Fortid møter
fremtid” – nybygg i Brekkeparken, 2021

og samspill, skapende virksomhet, kreative prosesser, mangfold, tråder fra
mange kanter, helhet som er større enn
summen av enkeltdeler, tredimensjonale former, fargespill, varme, omsorg,
kvinners tradisjonskompetanse og
husflidsfellesskap. VEV, både navnet
og bygget selv, passer til Telemark som
fylke og Telemark Museum, men kan
også romme og åpne opp for et stort
mangfold av temaer og uttrykk.

I 2016 iverksatte og gjennomførte
Telemark museum en internasjonal
arkitektkonkurranse for det planlagte
museumsbygget i Brekkeparken. Fem
prekvalifiserte arkitektkontor deltok
i selve konkurransen, alle honorert.
Vinner av konkurransen ble Børve
Borchsenius Arkitekter AS, med ”VEV».
Børve Borchsenius Arkitekter AS er
Norges eldste arkitektkontor med
sammenhengende drift siden 1889,
lokalisert til Porsgrunn. Underrådgivere
ble Multiconsult AS på tekniske rådgivningsfag og Dronninga Landskap AS på
landskapsarkitektur.

Selve veven på fasaden i andre etasje
er et platemateriale produsert i Baskerland, Spania. Det er lasert bjørkefinér
som er presset sammen med bakelitt
under høyt trykk til et holdbart og vedlikeholdsfritt materiale. Huden ble
kombinert med kjerneved furu fra
Telemark i den vertikale delen av veven
eller renningen.

«VEV» spiller på tradisjon, folkekunst,
integrasjon og inkludering, deltakelse
telemark.museum.no
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Fredag 25. juni 2021 ble ”VEV” offisielt åpnet. Alle tre forvaltningsnivåene bidro, f.v.: Fylkesordfører i Vestfold og Telmark fylkeskommune, Terje Riis Johansen, leder av Stortingets
familie- og kulturkomite, Kristin Ørmen Johnsen og ordfører i Skien kommune, Hedda Foss Five.
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Organisering av byggeriet
Utøvende ledelse:
Prosjektleder/byggherre

Bjørn Rudborg

Økonomileder

Siv Dyrkolbotn

Byggherreombud

Kjell Ove Tvinnereim, SWECO

Prosjektsjef totalentreprise

Sondre Thorsen, Veidekke Entreprenør

Anleggsleder totalentreprise

Thomas Allum, Veidekke Entreprenør

Organisatorisk ledelse:
Prosjekteier

Direktør Telemark museum

Styringsgruppe

Ledergruppa, Telemark museum

Over: Telemark museum gjorde to betydelige kunstinnkjøp, som en del av nybygget. Over ser vi
Brita Beens ”Ranke”. I motsatt side av etasjen henger Anne Stabells ”Vassdrag”.
Under: Vi hadde stor pressedekning under hele prosessen med nybygg og innflytting.

Maja Foss Five, leder av hovedutvalg for kultur, fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, på
befaring. Fylkeskommunen har støttet prosjektet gjennom hele prosessen. T.v. prosjektleder
Bjørn Rudborg og t.h. vaktmester Gunnar Abrahamsen.
telemark.museum.no
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PUBLIKUMSAVDELINGEN

Fra Ulefos Hovedgaard og Nome kulturskoles store lys- og danseprosjekt,
”Lys uten grenser”.

Stemning fra julemarkedet, 28. november 2021.

Leder: Silje Honningdal
Ansatte: 13 ansatte, 25 sommeransatte omvisere
Et informativt, men morsomt skråblikk
på Niels Aall, Henrik Ibsen, Brekkeparken og Ulefos Hovedgaard ga mange
nye seere.

MÅL. Telemark Museum vil gi publikum
meningsfylte og morsomme opplevelser, og vi ønsker å være aktuelle.
Samtidig som vi vil underholde og formidle kunnskap gjennom omvisninger
og arrangementer, streber vi etter å
drive på en mest mulig bærekraftig og
utviklingsorientert måte.

Vi har også deltatt på to Live-streams:
10. april streamet vi et spektakulært
lyd- og lysshow, der den empiriske
Ulefos hovedgaard ble løftet til nye
høyder, med koreografert dans og
visuell 3D-lyskunst. Arrangementet bar
navnet ”Lys uten grenser”, var i regi av
Nome Kulturskole, i samarbeid med
Kraft-prosjektet (Cupido) og Telemark
museum.

LITT LETTERE. 2021 var fremdeles
preget av koronarestriksjoner, men
sommeren og høsten ble heldigvis
lettere og vi kunne ha flere og større
arrangement.
DIGITAL SATSNING. En gruppe i
avdelingen har god digital formidlingskompetanse, noe vi har utviklet videre i
år. En ung kanal, TikTok, ble tatt i bruk
i sommer. Her var det utelukkende de
unge omviserne som la ut informasjon.
telemark.museum.no

Dagen etter, 11. april deltok vi på
livestreamen fra Parkbiografen i Skien,
der to formidlere fra Telemark museum
fortalte historien om hundreåringen
Parkbiografen.
12

Driften gikk nesten som normalt hele
sommeren. Parkjazz var tilbake med
konserten ved Brekkeparken kafe,
Teater Ibsen spilte sine populære
barneforestillinger i Brekkeparken og vi
kunne ha litt større grupper på omvisninger igjen.

Vi har fortsatt med digitale skoleopplegg på plattformen Simply Learn slik
at elevene kunne få DKS-tilbudet på
skolen eller hjemmeskolen. I tillegg har
vi heldigvis også kunne ha elevene på
klassevise besøk på museene.
I tillegg har vi filmet og lagt ut formidling særlig i oppbyggingen av den nye
utstillingen i Brekkeparken, ”Alt dette
er ditt”. Mer om utstillingen lenger nede
i årsmeldingen.
STENGTE DØRER. 17. mai i Brekkeparken er et av våre fire store arrangement, men som kjent ble feiringen
avlyst i 2020 og nå også i 2021. Vi åpnet
noen av museene våre 1. mai, men
måtte stenge ned pga korona og
strenge restriksjoner ikke lenge etter.
Stor var gleden da vi endelig kunne
åpne det nye museumsbygget i
Brekkeparken 25. juni. Driften var i gang
før den tid, men da kunne vi samle alle
våre støttespillere til en storslagen fest
– utendørs og med avstand, så klart.
13
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Skrekkeparkens familiedag.

Kulturskoleelever - julemarkedet, 28. november 2021.

kedet igjen. Første søndag i advent var
rundt 50 utstillere og hele 3600 gjester
på markedsdag i parken. For en glede! I
noen passelige kuldegrader og fint markedsvær ble det igjen handel og vandel
i parken. Og en god porsjon formidling
i tillegg. Juletradisjoner fra vikingtida
og frem til 1900-tallet ble formidlet av
dyktige omvisere. Dette juletradisjonsopplegget ble gjort om til vandringer i
åpningshelgene i desember, i tillegg til
at vi gjennomførte skoleopplegg med
samme tema.

SKREKK OG GRU. Skrekkeparken ble
gjennomført etter samme mal som i
2020, der grupper på 50-60 personer
ble loset gjennom en skummel løype i
Brekkeparken 29. og 30. oktober. Også
i år var elever ved Skien videregående
skole med, det var også barn og unge
fra Buer Amatør og Barneteater og
Skien ballett og dansesenter.
Søndagen 31. oktober inviterte vi inn til
en skrekkelig familiedag i parken. Det
var kjempepopulært! Barnefamilier
kom strømmende for å delta på ulike
aktiviteter, som for eksempel lær å
sloss som en viking, vandring i den grå
dames hus og parkdetektiv. Det var
tydelig at folk har savnet å reise på slike
store arrangement.

I
IBSEN 2028 Henrik Ibsen Museum og
Ibsenprosjektet har mottatt midler fra
private fond. Dermed kunne Telemark
museum fortsatt prioritere arbeidet
med tilbakeføring og videreutvikling på
Henrik Ibsen museum.

ÅPNET MED SKOLEFERIEN. Henrik
Ibsen Museum åpnet 1. mai, også i 2021
med tilbudet Peer Gynt Escape Room.
Både unge og voksne har prøvd spillet i
løpet av sesongen, og vi har særlig fått
positive tilbakemeldinger fra skoleungdom som har prøvd spillet på klassebesøk. Sesongen på Henrik Ibsen museum
ble god og vi hadde denne sommeren et
nytt tilbud med hagematineer i et stort
telt som vi kjøpte inn, lagde scene av
brukte paller og gjennomførte arrangementer i hver lørdag hele skoleferien.
Her booket vi inn artister lokalt og
hadde tilbud til både store og små.

I 2021 gikk prosjektet over i ny fase
med detaljprosjektering og resultatene
av undersøkelsen av Ibsens barndomshjem og skissen for klimatisering
av låven til formidlingstiltak ble sydd
sammen til ett stort prosjekt. Vi
inviterte stat, fylkeskommune og
kommune med.
Museet deltar i Skien kommunes
prosjekt om å bygge Skien som Ibsendestinasjon mot 2028 og vi har vært
med i styringsgruppe og arbeidsgruppe
for en felles Ibsenstrategi.

Juleverksted 2021.

Formidler Henrik Bøe Larsen holder
teaterkurs for skoleelever på Henrik
Ibsen museum.

GAMLE JULETRADISJONER. I år kunne
vi invitere til det tradisjonsrike julemartelemark.museum.no
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BESØKSTALL
Museum

2021

2020

2019

2018

2017

14 930

7 951

26 751

25 476

26 442

Porselensmuseet

2 744

5 050

5 661

6 432

4 305

Henrik Ibsen Museum

5 508

5 691

6 984

5 925

10 284*

Ulefos Hovedgaard

1 933

2 459

5 063

4 978

5 216

Kittelsenhuset

1 201

1 277

1 078

1 354

1 600

123

398
41 037

48 439

48 004

Brekkeparken

Bamble, ”Fiskesprell”
Totalt besøk

* Uten tall fra Berg-Kragerø,
Brevik bymuseum og DuVerden		
		
Brekkeparken er et veldig populært konsertsted, ikke minst for museikkforeningen Suoni.

FOLK KOM TIL PARKEN. Museumsvertene opplevde sesongen som fin, for
gjestene kom spredt utover sommeren.
Det gjorde det mulig å gjennomføre
omvisninger og samtidig følge
retningslinjene.

på Henrik Ibsen museum, Venstøp.
På Ulefos Hovedgaard innbød vi til
Herskapelig Hagevandring fredag,
lørdag og søndag. Et populært tilbud i
det vakre parkanlegget rundt hovedhuset.

Telemark Escape og spillet «Brorskapets hemmelighet» i hovedhuset
hadde sin fjerde sesong, og fortsatt
kom det gjester som først nå hadde fått
med seg at vi har tilbudet.

Vi tilbød som vanlig vandringene «Da
Skien ble Skien» og «Telemarksvandring
i Brekkeparkens stuer» i Brekkeparken.
I Porsgrunn inviterte vi til byvandringen
«Jakten på det hvite gulls historie».
”Fiskesprell” ble videreført fra Telemark
Museum i Bamble. Når høsten kom,
inviterte våre dyktige formidlere
igjen til spøkelsesvandringer, men
denne gangen var det hovedhuset på
Søndre Brekke gård i Skien som var
målet.

Også denne sommeren bar tydelig
preg av at nordmenn hadde Norgesferie. Omvisninger og tilbud var litt
etter malen fra året før, med vandringer,
utstillingen Dødens time og Parkdetektiv. Nytt av året var museumshack,
der våre egne faste ansatte inviterte
publikum inn til en spesialomvisning,
der omviseren selv valgte tema. Det var
populært og noe vi vil videreføre i 2022.

Museer drevet av andre

2021

2020

2019

2018

2017

Berg-Kragerø

5 464

3 265

3 507

3 378

6 673

DuVerden		

14 166

17 575

Totalt besøk:

19 630

20 840

16

31 000 23 705

16 640

34 507

23 313

27 083

friteater satte opp. Vandringen endte
opp ved Porselensmuseet, og museets
driftsansvarlig var antrukket i kjole med
geometrisk mønster hentet fra en Nora
Gulbrandsen-tallerken.

VERKSTED. I 2021 har vi fortsatt med å
holde keramikkverksted på Porselensmuseet. Profesjonelle keramikere har
gitt kunnskap videre til barn og voksne.
Verkstedet har fått plass i utstillingslokalet, og gir assosiasjoner til driften
som har vært på PP siden 1887.

KERAMIKK-RUTA. Telemark Museum
har for tiden to pågående, internasjonale prosjekter: ClayDay – Magic of Clay
(Slovakia) og ViaCeram (Polen) i tillegg
til aktivt medlemskap i internasjonalt
samarbeidsnettverk av byer med keramiske tradisjoner: European Route of
Ceramics. Leiren som hovedingrediens
i keramikk- og porselensproduksjon
har hovedfokus i prosjektene. Begge er
finansiert av EØS, og av Slovakia og
Polens regjering. Porselensmuseet
i Porsgrunn er på bakgrunn av det
ene prosjektet, ViaCeram, tildelt
medlemskap i European Route of
Ceramics, etablert av Europarådet.

Porselensmuseet hadde som vanlig
stor aktivitet, og i sommer ble den
spesielle utstillingen Porsgrund Tattoo
åpnet. Her så man på forskjeller og likheter mellom mønster på porselen og
sjøulkenes gamle tatoveringer. Selvfølgelig var det også nye, moderne tattoos
i utstillingen. Denne fikk mye PR og
oppmerksomhet blant publikum.
Utstillingen «Fragile – keramikk i Grenland i 2000 år» har stått også i 2021.
Et annet høydepunkt var «Den store
porselensvandringen» som Grenland

VANDRINGER. Nytt av året var
vandringen LitteraTur, en reise i Ibsens
dramatiske verk på 45 minutter i hagen
telemark.museum.no
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17

telemark.museum.no

I sammenheng med ”Alt dette er ditt”
har vi jobbet frem en publikasjon. Et
utvalg gjenstander er beskrevet av
ulike forfattere. Hilde Amy Teie har
gjort en strålende fotograf- og grafisk
designjobb. Boken blir utgitt samtidig
som utstillingen åpner.

I oktober 2021 deltok vi på den generelle
forsamlingen i Limoges, Frankrike, for
alle medlemmer av European Route of
Ceramics. Mye skal skje i 2022 og vi er
godt forberedt. Vi kommer til å sende
og til å motta utstillinger på tvers av
landegrenser.

Tre av de ansatte er også med i en ny
komite som legger langsiktige utstillingsplaner. Ansvaret for utstillingen
ved Kittelsenhuset, ligger også til Publikumsavdelingen.
2021-utstillingen
het «Fantasifulle Kittelsen». Temaet
ga oss mulighet til å vise frem de
fantasifulle og merkelige eventyrfigurene til Kittelsen. Etter sommersesongen ble bildene stilt ut i det nye
museumsbygget i Brekkeparken.
TEATER I PARKEN Teater Ibsen har brukt
parken til uteteater i flere sesonger
nå. I fjor kom de med sine folk og scenografi og satte opp forestillingen Askeladdens detektivbyrå og Brekkeparkensaken. Fremdeles var det smittevernsregel som måtte følges, men
teateret er drillet på dette og alt
fungerte knirkefritt. Stykket ble satt
opp og fremført i det lille skogholtet
på sletta ned mot byen, og barna
strømmet til uteteateret. Når teateret
var ferdig med sine forestillinger, har
skoler og barnehager brukt området
som har både sittebenker og bålpanner
klart.

Karolina Szawica og Ann-Kathrin Samuelsen
møtte samarbeidskollegaer i Modra i
Slovakina i fjor. Sammen utarbeidet denne
gjengen EØS-søknaden som har ført til
samarbeidet «Clay day, the magic of clay».

UTSTILLINGER. Mange i avdelingen
jobbet med utstillingen ”Alt dette
er ditt” som åpner i Brekkeparken
8. april 2022. Vi hadde en prosjektansvarlig som kalte inn til møter på
tvers av avdelingene. Etter åpningen
av det nye museumsbygget kunne
vi starte med den fysiske byggtelemark.museum.no

hundrene, smakt på historisk julebakst
og møtt både husmødre og tjenestepiker. Dette ble et veldig vellykket opplegg som vi gleder oss til å videreføre
de neste årene.

ingen av den nye utstillingen. Samtidig
har museets samlingsforvaltere jobbet
med å klargjøre de mange gjenstandene
som skal vises frem. Publikumsavdelingen hadde ansvaret for markedsføringen av utstillingen på alle digitale
plattformer i tillegg til tradisjonell
markedsføring i brosjyrer og presse. Vi
har også laget tre involveringsfilmer i
samarbeid med Jermansen media, av
gjester som har valgt seg gjenstander.

Det internasjonale samarbeidet med
Bolesławiec, Polen og Modra, Slovakia,
fortsatte i 2021. Covidpandemien
stanset imidlertid alt fysisk arbeid
og aktiviteter, som derfor er utsatt til
2022. Vi brukte 2021 til å gjennomføre
god dialog med våre partnere, bli enda
bedre kjent med hverandre og våre mål,
og planlegge prosjektene våre på nytt.
Til tross for pandemien, jobbet vi også
med rapportering og markedsføring av
våre internasjonale satsninger.
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Våren 2021 ble preget av reduserte
tilbud og digitale løsninger, men
heldigvis fikk vi gjennomført alt vi
hadde planlagt for høsten 2021. Vi fikk
formidlet i fysisk format til ca. 2000
skolelever denne høsten.
Teater Ibsen spilte mange forestillinger med
”Askeladden Detektivbyrå og Brekkeparkensaken”. Veldig populært og godt besøkt.

PLANER Publikumsavdelingen 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 kulturmeldingen «Kulturens kraft —
Kulturpolitikk for framtida», Meld. St. 8
(2018-2019). Denne stortingsmeldingen
sier blant annet at et kulturpolitisk mål
er å ha et kulturliv som «skaper og formidlar eit kulturtilbod som blir opplevd
som relevant, og som representerer
befolkninga» og «er tilgjengeleg for alle
og oppmuntrar den enkelte til å oppleve
og delta i kulturaktivitetar». Dette er
idealer vi strekker oss mot ved å by på
variert program gjennom formidling,
utstillinger og skoletilbud. Vi forsøker å
holde prisene lave, slik at de fleste kan
ha råd til å benytte seg av våre tilbud.
De barna som ikke har mulighet til å
betale selv, prøver vi å gi gratistilbud via
skolenes miljøterapeuter i Skien og via
opplevelseskortet i Porsgrunn.

REDUSERT SKOLETILBUD «Ibsenlabyrinten» på Henrik Ibsen Museum,
«Kulturslusa» på Ulefos Hovedgaard
og «Fabrikkdirektøren» på Porselensmuseet foregikk digitalt også i 2021.
«Det kunne vært deg» var et nytt tilbud
i 2020, og dette klarte vi å gjennomføre med fysisk tilstedeværelse alle
planlagte dagene i 2021! Opplegget er
produsert for 3.-trinnselever på videregående skole, kjøpt av DKS i Vestfold og
Telemark Fylkeskommune. Det samme
gjorde vi med «Dramatikerens hemmelighet», som er et opplegg om Henrik
Ibsens Peer Gynt, med både lesing,
dramatisering og Escape Room.
Her hadde vi alle 10.-trinnselever i
Porsgrunn og Skien på besøk ved
Henrik Ibsen Museum i løpet av fem
intense og morsomme uker.
2020 ble siste året med opplegget om
mørketid og folketro, «Myter og Mystikk
i Brekkeparken». Vi kjente tiden var
moden til å bytte ut dette opplegget til
2. trinn, og laget en helt ny produksjon
som vi har kalt «Historisk julebukk».
Her får alle 2.-trinnselever i Skien
komme på besøk til Brekkeparken
og gå julebukk til årene 1750, 1860 og
1909. Her fikk elevene både se hvordan
julen ble feiret og pyntet de ulike år-

OPPMERKSOMHET. Vi er takknemlige
for at de lokale mediene TA, Varden
og PD dukker opp på smått og stort
av det vi driver med. NRK får vi også
ofte besøk av, og vi blir invitert inn i
studio. I 2021 fikk det nye museumsbygget i Brekkeparken og arrangementet Skrekkeparken mye oppmerk19
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somhet med mange reportasjer - med
og uten lyd og levende bilder, på lokale
og nasjonale sendeflater.

I tillegg: Nyopprettet TikTok-kanal
i 2020, der våre omvisere produserer
innhold. 341 følgere. YouTube-kanalen
til Telemark museum har 40 følgere.

NY PROFIL. 25. juni åpnet vi det nye
museumsbygget
i
Brekkeparken.
Med nytt bygg kom også ny profil for
Telemark Museum. R8 Edge ble valgt til
å gjøre designjobben, og i 2021 fikk vi
en ny logofamilie for museene våre.

GODE PARTNERE Vi takker som vanlig
gode samarbeidspartnere for året! Vi
nevner folka ved Den kulturelle skolesekken, DKS, Teater Ibsen for samarbeidet med Peer Gynt Escape Room
og de flotte teaterforestillingene i
Brekkeparken. Takk rettes også til
Mersmak, og til Kunsthall Grenland
for fine fellestiltak på Porselensmuseet.
Takk til Visit Telemark, Visit Grenland,
Visit Kragerø og Reisemål Bø som står
på for at vi skal få gjester. Takk også til
Bamble bibliotek og litteraturhus for
samarbeidet siste året vi formelt hørte
sammen med Bamble i museumsfamilen.

MUSEET PÅ NETT. Hjemmesiden
telemarkmuseum.no har vokst de siste
årene, om man teller antall besøkende
til siden. I 2021 ble 180.145 sider på telemarkmuseum.no åpnet, hvorav 140.000
er unike brukere. Forsiden er mest
besøkt, med undersidene til Brekkeparken og Brekkeparken Kafe deretter.
Brukerne bruker i snitt 56 sek på siden.

OVER: T.v. ser vi julemarked i det nye glasshjørnet i nybygget. T.h. museumshåndverker
Karina Børven med drill og montering.

FØLGERE SOSIALE MEDIER
Sted

Inst 2020

Inst 2021

Facebook 2020 Facebook 2021

Brekkeparken

2730

2972

7000

8328

Henrik Ibsen Museum 1070

1135

2150

2280

Ulefos Hovedgaard

571

872

Porselensmuseet

478

2623

Kittelsenhuset

240

530

Brekkeparken kafé

1033

2492

Telemark Escape
telemark.museum.no

To nye utstillinger så dagens lys som en del av åpningen av nybygget, i juni. T.v. ”Øyekontakt
med Skien”, fotograf Stina Glømmi, i regi av Linnea Dale. T.h. ”Å slå en vev”, fotograf Bjørn
Rudborg, med bilder fra byggeplassen fra desember 2019 til januar 2021.

UNDER: T.v. Kari Bjerke var ansvarlig for utstillingen ”Døden”, som ble vist i kirkesamlingen.
T.h. er det bakstedag på Berge Eldhus, med direktør Jorun Sem Fure og medhjelper Sigrid
Honningdal.

828
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OVER: Fra porselensmuseet med verksted i keramikk og leire, for barn og voksne.
UNDER: Utstillingen, ”Porsgrund Tattoo”, på Porselensmuseet var veldig populær.
TIL HØYRE: Fra Kittelsenmuseet i Kragerø, utstillingen ”Fantasifulle Kittelsen”.
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SAMLINGSFORVALTNINGEN

Leder: Ellen Rodvang
Ansatte: 6 ansatte, 0,7 prosjektstilling, 2 praktikanter (0,35 % stilling)

pr 31.12.2020

pr 31.12.2021

62 900

64 063

Gjenstander, Digitalt Museum

21 873

23 998

Foto og lyd, Digitalt Museum

21 340

22 6060

Gjenstandsregistreringer

Unike sidevisninger, Digitalt Museum

Vi har samlingsutviklingsplan og inntakskomite for gjenstander, foto
og arkiver som også vurderer
avhending. I 2021 avhendet vi 22 og
tok inn 30 nye gjenstander, alle fra
Porsgrund Porselensfabrikk. Avhending
tar mye tid fordi det krever grundig
dokumentasjon og vurderinger.

175 893
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Vi har ca. 112.500 gjenstander i samlinger som vi forvalter helt eller
delvis. Av disse så er nå 64 063
registrert i databasen Primus. Antallet
objekter er høyere fordi en del
registreringer inneholder flere objekter.
På magasinet blir gjenstander fryst,
fotografert, registrert eller revidert.
Registreringene blir publisert på
Digitalt Museum.

AVTALER. Bamble museum sa opp
konsolideringsavtalen fra og med
2021. En avtale for 2021 på noe samlingsforvaltning for gjenstander, foto
og privatarkiver som befinner seg
på
Telemark
museum,
løper
videre i 2022. Avtale om samlingsforvaltning for privatarkiver og en del
gjenstander fra Brevik bymuseum
(tekstiler) kom på plass senhøsten
og er underskrevet av partene
Brevik historielag, Porsgrunn kommune
og Telemark museum. Avtale med
Stiftelsen Porsgrunnsmuseene og
Porsgrunn kommune om foto, privatarkiv og gjenstander gjenstår.

Studie av arkitektskisser og -detaljer fra Ulefos Hovedgaard,
fra arkitekt Wilhelm Swensen.

Registrering - tall fra Primus

GJENSTANDSSAMLINGEN. Det er 2,6
årsverk på magasinet på Lundetangen,
med ansvar for samlinger, utlån, innlån,
forespørsler og rengjøringsrutiner ved
sommeråpning i utstillinger. I tillegg
kommer arbeid med utstillinger, tekster
og artikler.

MÅL OG OPPGAVER. I samlingsforvaltning inngår bevaring og registrering av gjenstander, foto, arkiv og
trykt materiale. Forvaltning og dokumentasjon av samlingene er hovedoppgaven vår. Vi jobber for å gi dem bedre
fysiske bevaringsforhold, bedre registreringer og mer dokumentasjon, for å
gi publikum bedre tilgang til samlingene,
blant annet gjennom Digitalt Museum
og Arkivportalen.no. Vi har også et
ansvar for forskning ved museet.

24

Gamle, men vakre protokoller
fra Blehr-arkivet.
25
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marksarkivet er initiert av gamle Telemark fylkeskommune. De tre museene
i Telemark ble gitt oppdraget å bevare
og ordne privatarkiver fra fylket
under paraplyen Telemarksarkivet, fra
og med 2015. Målet var at institusjonene skulle styrkes med syv nye
arkivarstillinger
innen
privatarkiv
og foto, Telemark Museum med tre
av dem. Vi har fått en økning på 0,7
stilling. Det har ikke vært avholdt
møter eller andre felles aktiviteter
innenfor rammen av Telemarksarkivet
i 2021.

Vi jobber med å få gjenstandssamlingene inn i gode forhold
på fellesmagasinet. I 2021 har vi
prioritert våpen, tre- og metallgjenstander, glass og fajanse. Metallog tregjenstander er renset og muggsanert før flytting til magasin. Vi
har leid inn kompetent bistand til
arbeidet. Vi har også registrert en del
PP-porselen. På Ulefos har vi tatt et rom
til bruk for fotografering og registreringsarbeid av gjenstander på stedet.
For å komme i mål med å registrere og
avfotografere alle gjenstander, må vi
søke ekstern finansiering for de neste
årene.

Vi har store utfordringer med
manglende magasin- og hyllekapasitet
for privatarkiver, samt presserende
behov for bedre klimaregulerte fotomagasin. Prosjektering ble ikke påbegynt,
pga manglende kapasitet, men det
er startet opp et arbeid med å
rive panel med plast under, som
samler opp fuktighet på en uheldig
måte, i kjeller på Arkivbygget i
Øvregate.

Gravminnene i stein er registrert,
det gjenstår å finne et egnet sted
til oppbevaring av dem. Rapport om
gravminnene, om bevaring, dokumentasjon og muligheter for formidling
ble bestilt.
Arbeidet med prosjektering av tekstilog bildemagasin i 2. etg på magasinet
fortsatte, men har blitt forsinket
både av pandemi og av at andre oppgaver har måttet bli prioritert. Vi har
beregnet behovet og det foreligger
ideskisse til prosjektet. Førende for
mye av arbeidet med samlingene
i 2021 har vært både et logistisk
behov for å tømme lokaler som skal
renoveres/bygges om, og den store
nye utstillingen Alt dette er ditt.
Logistikken vil være et stort arbeid
også fremover.

PROSJEKTER. Telemark Museum fikk
etter søknad til Arkivverket, kr. 325.000, i støtte til digitalisering og transkribering av arkivet etter handelshuset
Blehr på Stathelle. Arkivet går
tilbake til 1760-tallet, med hovedvekt
på 1800-tallet.

RESTINNKOMSTER. Fra Ulefos Hovedgaard er ca. 600 foto og fra Porsgrunn
Bibliotek ca 200 foto rengjort, grovordnet og emballert. Det er gjort 2 nye
inntak: en samling gamle glassplater
Flåbygd/Skien 33 stk og fotosamling
etter fotograf Jac Gundersen, Varden
(ca 1970-1990). Denne samlingen utgjør
cirka 5700 fotografier, den ble grovordnet og emballert.

Til sammen er det publisert 20.000
registreringer fra arkivet på digitalarkivet.no. To år ble valgt ut til
transkribering av korrespondanse,
1809 og 1835. Arbeidet ble utført og
avsluttet i 2021. Vi har også samarbeidet med Vestfoldarkivet om prosjekt
Bevaringsstrategi for næringslivsarkiver i Vestfold og Telemark. Prosjektet ledes av Vestfoldarkivet.
Telemark museum har hatt represent
både i arbeidsgruppa og i prosjektets
ledelse.

Vi har besvart 84 henvendelser
og lagt til rette for 37 arkivbesøk i
året som har gått. Det ble tatt inn
4 nye arkiver som også ble ordnet:
Telemarkkanalens Venner, Samarbeidsutvalget mellom trygd og industri,
Nyfeministene og regnskaper fra
bedriften Gjemsø kloster. I tillegg
kom det inn noe tilvekst til andre
arkiver. Det er i alt ordnet 36,1 hyllemeter arkiv, blant dem for eksempel
arkivet etter arkitekt Wilhelm Swensen,
Vidar Reinertsen, Langesund Mekaniske Verksted (tilvekst), Aallarkivet (tilvekst), Porsgrund Porselensfabrikk (tilvekst), Indremisjonen og Telemark og
Skien folkeakademier.

TELEMARKSARKIVET OG PRIVATARKIVET. Det er 2,4 stilling på
arkivet/fotoarkivet. Telemark Museum
har totalt ca. 1600 hyllemeter privatarkivmateriale. Arkivene omfatter bl.a
materiale fra lag og organisasjoner,
næringsliv og privatpersoner. Teletelemark.museum.no

FOTOARKIVENE på museet utgjør pr
31.12.2021 cirka 2.356.063 eksemplarer.
I tillegg kommer fotosamlingen til
Berg-Kragerø museum på ca 430 000
fotografier. Fotoarkivar hjelper publikum og leverer bilder til privatpersoner,
offentlige og private institusjoner,
bedrifter, til publikasjoner og egne
prosjekter.

Arkivdagen ble avholdt 11. november
på Sjøfartens hus i Porsgrunn. Årets
tema var «Barn i arkivene».

26

Marit Slyngstad fra Vestfoldarkivet
på arkivbesøk, her sammen med
prosjektleder for digitalisering av
Blehr-arkivet, Charlotte Andersen.
Syngstad bidro med forslag til utvalg
for digitaliseringer i prosjektet.
27
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”Mønster overalt”, om Brita Beens
kunstnerskap, en artikkel til Porsgrund
og
Omegns
Sjømannsforenings
jubileumsbok, en arikkel om Rikard
Berge og Johanna Bugge Berge og
bokprosjektet ”Opphøyd og oversett”.

Samlinger
etter
fotografene
Rikard Larsson, Kjetil Skomdal og
Roald Haraldsen er digitalisert, ca
1500 foto til sammen. Samlingen
fra Skien Aktiemølle og samlingen
fra Flåbygd/Skien er registrert og
publisert på Digitalt Museum, ca 230
foto til sammen.

NETTVERK OG FAGLIG OPPDATERING.
Samlingsforvaltningen deltar i to
nasjonale nettverk: Fotonettverket og
Herregårdsnettverket. I Fotonettverket
deltar vi i prosjekt «Fotografen forteller/
ny norsk fotohistorie 1945-2011»
og i Herregårdsnettverket i arbeidsgruppe og redaksjon for forskningsprosjektet «Opphøyd og oversett»,
begge støttet av Norsk Kulturråd.

Voksrullsamlinger etter ekteparet
Rikard og Johanna Berge, og
samlinger etter Thor T. Lohne er
emballert og sendt til Nasjonalbiblioteket for digitalisering og deponering. 251 fonografruller blir langtidsdeponert der, i en avtale som
gjelder for 30 år. Blir de ikke hentet
innen den tid, går eierskapet over til
Nasjonalbiblioteket.

•

•

UTSTILLINGER

•

•

”Alt dette er ditt”. Planlegging
og arbeid med åpningsutstilling i nybygget
”I
Skomværs
farvann”,
utstilling på Du Verden
sjøfartsmuseum og vitensenter, ferdig april 2021
”Dåpsutstilling” i Porsgrunn
Kirke, våren 2021. Bidrag med
gjenstander, monter og tekster

•

Jorunn Sem Fure: «Unntaksår,
overgangstid og gjenopprettelse», i Telemark historie, nr.
42 – 2021, Da freden kom til
Telemark. Utgiver Telemark
Historielag
Jorunn Sem Fure: «Soldatjulefeiring i Skien 1940» i
Arkivert/2020-2021, utgitt av
Vestfoldarkivet
Ellen Rodvang: «Lysthuset i
Brekkeparken», Nettartikkel,
www.telemarkmuseum.no

Vi har også:
•

ARTIKLER OG PUBLIKUASJONER

•

Flere publikasjoner under arbeid blir
ikke publisert før i 2022 og vil derfor
rapporteres på neste år. Men kort kan
likevel nevnes at vi har arbeidet med
publikasjonen til åpningsutstilling ”Alt
dette er ditt”, to artikler til publikasjonen Arkivert, to artikler til boka

•
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•

Øystein Ekroll fra nasjonalt kompetansesenter for bevaring og restaurering av
bygninger i stein ved Nidarosdomen
på befaring hos oss 28. mai 2021 for å
vurdere gravminnene våre fra 1600- og
1700-tallet, i følge med Geir Thomas
Risåsen fra Norsk Folkemuseum.

Disse ble publisert i 2021:

I de publiserte samlingene er det 82
filmer og 251 lydopptak. Vi har hatt
en praktikant gjennom NAV som har
bidratt godt. Fotoarkivar har hatt noe
permisjon i 2021.

•

•

museets våpensamling med
børsemaker Petter Korsell,
utarbeidet retningslinjer for
arbeid
med
våpensamlingen og dokumentasjon av
prosessen.
Gjennomgått store deler av
Haukvikarkivet for vurdering
av arkivverdig eller ikke. Arbeidet fortsetter i 2022.
Fulgt opp arbeidet med å få
museene
representert
i
forskningsdatabasen Cristin.

•
•
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Avholdt kurs i Primus for
Brevik historielag
Hold foredrag om forskning
knyttet til norsk fotohistorie
Holdt foredrag om dagligliv
på Herregården på seminar
i Rosendal og om sjøfartshistorie på Du Verden
Bidratt med utsmykking i nytt
museumsbygg
Foretatt en gjennomgang av

Telemark
museums
bygningsmasse består av 71 kulturhistoriske
bygninger og 5 andre bygninger,
total bygningsmasse 20.817 m2.
29
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BYGNINGSVERNET

godkjent (FG). Brannsyn, el-tilsyn og
sikringsarbeid er gjennomført alle
steder. Brannvesenet er kjent med
byggene og anleggene. Det gjennomføres eget opplegg i Brekkeparken,
der brannstasjonen møter opp med
de enkelte lag, slik at alle i brannvesenet er kjent med byggene og
anlegget.

sikring, vaktmesteroppgaver, parkog hageskjøtsel, brannvern og deltakelse i utstillingsproduksjon. Produsere prosjektbeskrivelse og teknisk
grunnlag
for
bygningsrelaterte
utviklingsprosjekter.
Deltakelse
i
arbeid med finansiering og samfunnskontakt.
STABEN. Bygningsvernet hadde i store
deler av 2021 to stillinger i vakanse.
På grunn av uavklarte vedtak på
driftsbudsjett til nybygget, har dette
vært nødvendige tiltak rent budsjettmessig. Håndverker Josten Rorge
avsluttet sin ansettelse i slutten av
januar, men har vært leid inn til flere
prosjekter i løpet av året. Tidligere
ansatt Hans Petter Musum har også
vært engasjert, særlig med bygging av
Holta-miniatyren.

Museumshåndverker Jostein Rorge med antikvarisk restaurering av
skader etter innsekt og råte på Lynnevikstua i Brekkeparken.

Tilstandsgraden varierer, med 20 TG1,
33 TG2 og 18 TG3.
Vi har god dialog med kulturminnevernet og kommunale byggemyndigheter i en rekke saker og
søknader, men i liten grad vedr.
bygninger og anlegg utenfor museets
eie. Vi har ingen demonterte bygninger.

telemark.museum.no
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PLANER FOR STYRING. Sikringsplan og bruksplan for Telemark
Museum gir oss et godt styringsredskap for driften av bygningsmassen.
Alle bygninger ved Telemark Museum
er med i planen. Planlegging og
administrasjon av sikringsarbeidet.
Dette innebærer i praksis daglige,
ukentlige, månedlig og kvartalsvise
sikringsrunder. Vi arrangerer brannøvelser for alle ansatte, også sesongarbeidere. Bygningsvernet administrerer også serviceavtaler for årlige
kontroller av slokkemidler, sprinkelanlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og brann/tyverialarmer.
Vi arrangerer brannøvelser for alle
ansatte, også sesongarbeidere.

Avdelingen deltok på ekskursjon til
Norsk folkemuseum i september.
Avdelingsleder deltok på ekskursjon
til Nasjonalmuseets magasin på Økern
i november. I november deltok avdelingen på nettverksamling bygningsvern på Domkirkeodden, Hamar.

Telemark museum har 4 hageanlegg
på til sammen 98 m2. Museet
har 6 farkoster på land (ingen
flytende).

PLANARBEID. Bygningsvernets arbeid
prioriteres etter flere planverk.
Byggeteknisk gjennomgang, som
stadig er i endring, ligger i bunnen.
Så godt som alle bygg har en teknisk
analyse som beskriver tilstanden. I
tillegg har vi prioritert bygningsmassen etter antikvariske prinsipper. Sikringsplan og bruksplan er også en viktig
del av planverket. Museets egen virksomhetsplan (og budsjett) er arbeidsverktøy gjennom året.

MÅL OG OPPGAVER. Bygningsvernets mål er god forvaltning av
bygninger og parkanlegg, utarbeide
gode rutiner for drift og riktig
prioritering av oppgaver. Her inngår forsikringer, el- og strømavtaler,

SIKRINGSARBEID. De aller fleste av
våre bygg er sikret med brann- og
tyverialarm tilknyttet Brannvesenet
(110)
og/eller
vaktselskap.
De
viktigste bygningene har automatisk
sprinkelanlegg, disse er Forsikrings-

Leder: Bjørn Rudborg
Ansatte: 6 faste årsverk, hvorav én håndverker sluttet i februar. Vi har én prosjektansatt håndverker, prioritert til Henrik Ibsen Museum. Gjennnom året har vi
hatt to pensjonistavtaler, samt noen ungdomsavtaler (sommerjobb m.v.).
Avdelingsleder er styreleder i DuVerden AS.

Flere skader oppsto under kraftig
tordenvær i august, med påfølgende
mulige
forsikringssaker.
Brannalarm Berg Kragerø byttet ut.
Forholdsvis omfattende tiltaksliste
fra
vernerunde
på
verkstedet,
magasin og arkivbygg. Gjelder både
rømmingsvei, merking, ruter for
opplæring, rydding, ureglementert
oppbevaring, førstehjelpskrin m.v.
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AVTALER.
Avdelingen
forhandler
fram avtaler med vaktselskaper,
forsikringsselskaper
og
energiavtaler. Securitas har utrykking og
mobilt vakthold, og nøkkelsystemer
utbedres kontinuerlig for bedre
sikkerhet og forenkle bruken for
ansatte.
Overvåkningskamera
er
montert på følgende steder: Klosterporten, inngang kjøreport Øvregate,
parkeringsplass, flere steder rundt
nybygget, ”VEV”.

IMMATRIELL KULTURARV. Telemark
museum har flere arbeidsområder
der immatriell kulturarv står sentralt,
særlig innen laft, trearbeider, metallarbeid og mur – og kalkarbeid. Dette er
en del av hverdagen vår, der håndverkerne tar i bruk ferdigheter de har.

Bygningsvernet prøver å bli bedre på formidling. Her har vi besøk av Telemarksavisa,
som lager en sak på byggingen av miniatyr av Holta-stua. Byggverket skal kunne
monteres og demonteres, etter ønske fra både egen formidlingsavdeling eller andre
brukere. Her ser vi museumshåndverkerne Karina Børven og Hans Petter Musum
til venstre og Linnea Dale fra publikumsavdelingen, til høyre.
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- Brannteknikk Grenland: Kontroll av
brannslukkerapparater, Skien.
- Elektro4: Årlig kontroll av brannalarm,
innbruddsalarm- og nødlysanlgg, Skien,
Porsgrunn og Ulefoss. Avtale om internkontroll av elektriske lavspenningsanlegg, ”VEV”-bygget. Avtale om timepris på sterkstrøm, svakstrøm og
montasjemateriell.
- Elektro4: Årlig service på varmepumper
- Portteknikk: Serviceavtaler på de
automatiske portene (begge på
magasinet).
- Stensrud Truck: Årlig serviceavtale på
våre to trucker (magasin og verksted).
- Grenland Data: Vedlikehold og support
av servere, samt annet datarelatert
arbeid.
- Cirkle K: Drivstoff og vask, alle biler.
- Bravida: Sprinkelservice Berg Kragerø
- Thermo Control: Service og vedlikeholdsavtale for kulde- og varmepumpeanlegg, el-kjele og AC, ”VEV”-bygget.
- Pascal Automasjon: Service på automatikk og SD-anlegg.
Enwa Support AS: Vedlikehold
EnwaMatic-anlegget

Følgende sentrale selskap har vi
avtaler med:
- Nordmegling: Forsikring
- Securitas Alarm: Alarmsystemer og
mobilvakt.
- Safe City Service, vakthold.
- Grenland Containerservice AS: Containerleie og transport av
søppel fra våre anlegg i Skien og
Porsgrunn.
- Norsk Gjenvinning: Levering av
søppel fra våre anlegg i Skien og Porsgrunn.
- Dormakaba AS: Nøkler og nøkkelsystemer, gamle bygg.
- Brann- og sikringsservice AS:
Nøkkel og nøkkelsystemer, ”VEV”bygget
- Fjordkraft: Strøm og nettleie. Samlet
årlig forbruk 2019 var 1.176.204 kWh,
mot 1.171.996 kWh i 2018. Vi hadde 23
anlegg fra Fjordkraft, men med svært
stor forskjell på forbruk.
- Midt-Telemark Energi AS:
Nettleie/strøm Ulefos Hovedgaard.
- VEKOS: Årlig service og kontroll av
det automatiske slukkeanlegget, samt
slukkeapparater, montert i Kittelsenhuset, Kragerø.
- ORAS: Årlig service og kontroll av
sprinkelanlegg, Berg Kragerø.
- ALARM1: Kontroll og service på alarmanlegg og slukkemidler på Berg Kragerø Museum og Kittelsen-museet.
- OTIS AS: Årlig vedlikehold/ettersyn av
heis, Berg Kragerø.
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VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG
Avdekket lekkasje og skader i
tårnet, med delvis råtne lektere og
sløyfer. Råteangrep på bærekonstruksjon på kuppelen, (som nå er skiftet ut).

ULEFOS HOVEDGAARD. Tårnbygget
har gjennomgått en rekke tiltak,
som fjerning av maling på fasader,
nedbanking av mur og puss, nye
nedløp og takrenner, med økt
dimensjon og flere i antall. Lagt ned
dreneringsrør i grunn. Fjernet pipeseksjon. Det er lagt ny underpapp
og sinkbeslag, og nye sinkrenner
med nedløp som kan ta unna større
vannmengder. Lagt nye rør på
hagesiden, som ble gravd ned langs
grunnmur for å lede vannet bort.
Varmekabler montert i takrenner for å
hindre isdannelser.

Pipeseksjonen er bygd opp av fire søyler, med tegl imellom. De fire søylene
er spent opp med jernkonstruksjoner.
Jernkonstruksjonen er også rustangrepet. Det var også gått brudd i jernet. Alt
av dette er nå nede, og vil forhåpentligvis bli tatt i 2022 eller senere, basert på
finansiering.
Nytt gulvbelegg på kjøkkenet lagt.
Kompressor byttet.

Kalking av hovedfasade. Taket på
inngangspartiet er tekket med sink.
Overflatebehandling av vinduer og
søyler, flere steder. Noe skifte av glass.
Gamle kabler fjernet, samt skiftet ny
innmat i lamper i inngangspartiet.

Deler av moderne murpuss på
orangeriet er hakket ned, og klargjort for ny overflate med kalkpuss.
Gammel/ødelagt teglstein skiftet ut, ca
100 stein.

Befaring med fylkeskommunens kulturminnevern. Museumshåndverker
Morten Andersen har hatt stedlig tilsyn under hele prosessen.
telemark.museum.no
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RAMBERG, BERGE, HOLTA, TVEITEN og BORGE, VREIM og NORDFLØYEN. Flere vinduer tatt ut,
restaurert på verkstedet og satt inn
igjen.
Blyglassvinduer
restaurert
på Glassmester Thoresen. Råttent
eller skadet treverk ble erstattet.

LYNNEVIKSTUA. Store råteskader på
grunn av fukt i ett av hjørnene, med
påfølgende maur-, sopp- og muggproblematikk. Benker, listverk og
vindu ble demontert og senere remontert. Noen deler av stokkene
(vegg) ble bytta, og noen ble spunsa
på
innsiden.
Montert
utvendig
hjørnekasse i hele byggets høyde,
i malma furubord og med klypt spiker. Vannbrett med enkelt zinkbeslag montert i overkant av de
to store vinduene på sørveggen.
Stor oppmerksomhet fra besøkende, og mange spørsmål om teknikk,
materiale og verktøy under selve
prosessen. Spesielt skanting og
tilpassing av laft var det stor
interesse for. Kårskapet inne i stua
ble også skadet, etter at det ble
utsatt for fukt, maur og soppangrep. Også store skader i bunn på
ryggen. Skapet ble fraktet fra stua
til museets verksted for restaurering. Skadd treverk ble skånsomt
fjernet og gjort klart til spunsing av
nytt trevirke. Samme verktøy og teknikker som da skapet ble laget ble
også brukt under restaureringen.
Både bygningsmessig tiltak og
restaurering av kråskap ble gjort etter
dispensasjon fra kulturminneloven.

SØNDRE BREKKE. Hele sørfløyens yttervegg mot Øvregate ble overflatebehandlet. Fasade Breviksbutikken
ble overflatebehandlet. Noen mindre
reparasjoner av treverk på begge disse
tiltakene.
KORNBODEN, KRAGERØ. Etter mange
års slitasje, og vanskelige vilkår for vedlikehold, ble det lagt nytt tak på ca 200
m2, med 8 meter høyde og 12,5 meter
bredde på begge sider, ca 43 graders
vinkel. Ny taktro i konstruksjonsfinér,
plassert oppå eksisterende tak. Isola
Isokraft takpapp ble benyttet. Sløyfer
og lektre av impregnert materiale.
Alt av takstein ble fjernet og plassert
under bygget. Ny stein ble lagt, enkeltkrum, engobert stein av god kvalitet,
av merke Hansa Rustikk antikk. Det ble
lagt mønepanner. Vindskier og vannbord ble skiftet med malmfuru i hele
lengder uten skjøte.

Fra tak-prosjektet på kornboden, Berg Kragerø museum.
Vaktmester Jens Vinner har hatt stedlig tilsyn under hele prosessen.
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Inngangspartiet
mot
vest
ble
flyttet/byttet med vindusparti. Noen
store bærende gulvbjelker ble byttet
ut. Disse lå i havestue og det gamle
kjøkkenet. Fire omfar fra tømmervegg hadde ekte hussoppskader,
ble erstattet med nytt materiale,
gjennomført
etter
tilsvarende
metode som da det ble bygget.
Riving og fjerning av grue på kjøkkenet
ble gjennomført.e eksteriør vestvegg og bislagsvegg på boligen ble
overflatebehandlet, med ny fargekode. Dørene på bislag fikk også ny
overflatebehandling. Det ble gjennomført fjerning av innvendig panel
i gammel inngangsparti, samt riving
av baderom. Murvegg inne i gammel
vaktmesterleilighet ble revet ned,
samt fjerning av MDF-plater i tak og
vegg. Bygningsvernet deltok i flere
publikumsrettede tiltak, ved formidling
av riving- og bygningsarbeidet. Det
var stor interesse fra besøkende for
tradisjonshåndverk og prosess.

HENRIK IBSEN MUSEUM VENSTØP.
Avdelingsleder
gikk
inn
som
prosjektleder
for
bygningsdelen,
med
følgende
to
formål:
Tilbakeføring av barndomshjemmet
og
klimatisering/ombygging
av
låven til formidlingsformål. Fornyet
og oppgradert søknad til Nasjonale
Kulturbygg ble sendt Kulturdepartementet. Denne søknaden dannet
grunnlag for tilsvarende søknad til både
fylkeskommune og vertskommune.
Arbeidet med prosjektbeskrivelse
og søknader ble gjort i nært samarbeid med innleid prosjekteringsleder
Finn Kristiansen, fylkeskommunens
vernemyndigheter og museets egne
prosjektledere. Det ble gjennomført flere bygningsmessige tiltak på
boligdelen, som inngår i det store
tilbakeføringsprosjektet, og som en del
av den nasjonale markeringen Ibsen
2028.

Viktig politikerbesøk fra stortingsrepr Terje
Lien Aasland og hovedutvalgsleder Odin
Adelsten Aunan Bohmann, 9. juli 2021.

DUVERDEN-BYGGET.
Noen
setningsskader
mulig
observert,
men ikke igangsatt tiltak. Jekket
opp noen vinduer (glassfasade) i
Vaouvertsalen, slik at dørene nå går
som de skal. Uavklart om undergraving mot elva er et nødvendig
tiltak på kort sikt.

MANGFOLD.
Telemark
museum
jobber med å gi ulike målgrupper
gode formidlingstilbud. Spesielt vil vi
trekke fram utstillingen «Øyekontakt
med Skien». Utstillingen viste frem
et utvalg mennesker fra byen. De ni
deltakerne gjenspeiler mangfoldet
i byen og menneskene som bor her.
Vi presenterte dem med foto og
video, hvem de er og hva de mener
er bra og dårlig med byen sin. Vi
jobber bevisst med lavterskeltilbud
for barn med arrangementer og
aktiviteter gjennom hele året. Formålet
med
dette
er
å
være
en
inkluderende institusjon med plass
til alle. Vi har god kontakt med
kommunene og skolene for å tilby
gratis inngang til de familiene som
har behov for det. Dette gjør vi som
en del av arbeidet med bærekraftsmålene for å utjevne sosiale ulikheter.
Høst 2021 gjennomførte vi en rekke
arrangement hvor vi forsøkte å nå ulike
aldre, kjønn og etnisk bakgrunn.

ARKIVBYGGET. Riving av brystningspanel for å dempe mulig muggog fuktproblem. Fjernet gulvbelegg og
montert ny avfukter i papirmagasin i
kjeller på det gamle adm.bygget.
SIKRING OG SKADER. Flere skader
oppsto under kraftig tordenvær
i august, med påfølgende mulige
forsikringssaker. Brannalarm på Berg
Kragerø museum byttet ut. Forholdsvis
omfattende tiltaksliste fra vernerunde
på verkstedet, magasin og arkivbygg.
Gjelder både rømmingsveier, merking,
rutiner for opplæring, produktkort,
rydding, ureglementert oppbevaring,
førstehjelpskrin m.v.

Vi tilrettelegger gjennom året for ulike
trosretninger for bruk av våre anlegg,
blant annet frikirkegudstjeneste, vielse og Eid-feiring. Kommunikasjon med
unge er viktig for Telemark museum
og vi bestreber oss på å hele tiden
utfordre oss selv i måten vi formidler,
inkluderer og henvender oss til
publikum. Gjennom samarbeidene våre
med de videregående skolene i vårt
område oppnår vi kontakt med unge
og lar de delta. Vi kan her trekke fram
samarbeid med Skien og Porsgrunn
vgs hvor vi lar elevene delta på våre
arenaer med sine uttrykk. Sommersesongen 2021 opprettet vi også Tik
Tok-konto som vi lot de unge omviserne
administrere.

BÆREKRAFTSMÅL.
Telemark
museum utfører en statlig pålagt
samfunnsrolle, og er derfor en viktig
samarbeidspartner i arbeidet med å
oppfylle bærekraftsmålene. Måloppnåelsen
for
bærekraftsmålene
nr 4 God utdanning, nr 10 Mindre
ulikhet, nr 11 Bærekraftige byer og
samfunn og nr 17 Samarbeid for å
nå målene vil styrkes i det videre
arbeidet ved Telemark museum.
Museenes ansvar for å utjevne
ulikhet er nedfelt i Kulturrådets flerårige
arbeid med de konsoliderte museene
på mangfoldsfeltet.
Som en del av nybygget i Brekkeparken
utarbeidet vi en oversikt over passive
og aktive bygningsmessige tiltak som
påvirker energibruk. Vi utarbeidet også
et klimagassregnskap.

telemark.museum.no
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ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

Vi åpnet dørene for sesongen 1. mai,
men det var en kortvarig periode da vi
allerede 9. mai måtte stenge dørene
grunnet korona. 1. juni ble ny åpningsdato og derfra var det åpent 6 dager i
uken ut sesongen. Fra september ble
det holdt åpent torsdag – søndag og
vi har vært fornøyd med besøket. Mot
juletider ble det avholdt julelunsj og
noen julebord i kafé Aall Inn, men igjen
kom korona og stoppet oss fra andre
uken i desember, og flere planlagte
besøk ble kansellert.

lounge-utemøbler som ble flittig brukt
hele sommeren.
Et helt nytt glassrekkverk ble også satt
opp og forbedret den allerede vakre
utsikten over Skien by fra uteplassen.
Takk til Skien Boligbyggelag for gaven.
Bryllup og konfirmasjoner, møter og
sommeravslutninger kunne endelig
gjennomføres, men med avstandsregler.Etter sesongslutt ble det gledelig gjennomført flere julebord, dog ble
det en brå slutt da samfunnet på nytt
stengte ned andre uken i desember.

Leder: Siv Dyrkolbotn
Ansatte: 10,2 årsverk, inkl. prosjektanssatte. Sentralbord, arkiv, økonomi
og booking; 3,93 årsverk, renhold 1,43, Brekkeparken kafe 4,42 årsverk og
internasjonalt arbeid 0,42 årsverk.
BREKKEPARKEN KAFÉ. 1. januar 2021
startet vår nye kokk, Christian Witte
som driftsansvarlig for Brekkeparken
kafé. Sesongen 2021 lot oss holde
dørene åpne hver dag fra 1. mai til
31. august, med noen unntak grunnet lokale og nasjonale nedstengninger. Det var avstandsregler,
servering ved bordene og smittesporing som gjaldt hele sommeren,
men vi kunne avholde Parkjazz, Beats
i Parken og flere store konserter pga
bordbestillingstjeneste
levert
av
Kasseservice AS. På den måten overholdt vi Covid 19j-forskriften om
bordservering, og vi unngikk store
samlinger av folk. Nytt av året var nye

MÅL. Administrasjonens mål er å styrke
de administrative systemene og legge
et godt økonomisk fundament for
utviklingen av Telemark museum.
Avdelingen vil samarbeide med arrangementsansvarlige for å involvere kafeen
i museets arrangementer. Det er også
ønskelig å videreutvikle kafeen til å bli
økonomisk bærekraftig og et sted med
godt renommé. Administrasjonen har
også ansvar for Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS) og Menneskelige ressurser
(HR). Avdelingen har som mål å styrke
samarbeidet mellom avdelingene.
TRENING. Ansatte på Telemark
museum har tilbud om rimelig trening.
telemark.museum.no
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MØTELOKALER. ”VEV” ga oss 4 flotte
møterom, og det var godt å endelig
kunne tilby både interne og eksterne
gode og flotte møtelokaler. Fra maks
8 personer i det minste møterom til
over 60 personer i det største har
mulighetene blitt mange. Vårt største
møterom/auditorium «Banksalen» har
60 faste sitteplasser i kinooppsett og
er et stort og flott rom vi stolt leier ut.
Skulle behovet være der for mindre
intime møter har vi i 2. etg to moderne
møterom med skjerm, PC og video tilgjengelig. Møtelokaler har vært ønskelig
for å kunne tilby bedrifter, skoler og
andre et komplett opplegg i Brekkeparken med møtelokaler, lunsj, aktiviteter og foredrag. Fra august 2021
var det ukentlig møter, foredrag eller
interne møter i våre lokaler. Mot
slutten av året 2021 hadde både
Vestfold og Telemark fylkeskommune
og ulike avdelinger ved Skien og
Porsgrunn kommune vært på besøk
hos oss i nye møtelokaler.

KAFÉ AALL INN OG MUSEUMSBUTIKK.
Gleden var stor over endelig å kunne
tilby publikum et helårsåpent museum
inkludert kafé og butikk. Navnet «Aall
Inn» ble bestemt av de ansatte ved
museet, og kommer fra 1814-statsråden Niels Aall som bodde på Søndre
Brekke gård. Målet med museumsbutikken var å ha et utvalg museumsrelaterte produkter både fra vår egen
samling, samt tidsriktige produkter
fra våre stuer og gjenstander i Brekkeparken. Egenproduserte servietter
med detaljer fra bunadstekstiler,
samt ulike produkter med bilde av
husspøkelset, «Den grå dame», og
Skiens første brannbil er noe av det vi
har laget. Butikken har også som mål
å speile noe av det du finner i vår utstilling i kjelleretasjen. Butikken skal
ha noe for alle, og du finner noe i ulike
prisklasser.
Administrasjonen
er
ansvarlig for museumsbutikken.

Kokk og servitører på Brekkeparken Kafé.
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Nytt bygg ga administrasjonsavdelingen nye oppgaver, slik det også er for de øvrige
avdelingene. Ny utendørs kafe (foto over) ble umiddelbart veldig populært. Det flotte
auditoriet (foto under) har vært et savn i alle år, men nå er det på plass. Her ser vi formidler
Linnea Dale introdusere et Ibsen-foredrag.

telemark.museum.no

40

Fortsatt er hovedsalen på Brekkeparken Kafé (foto over) det flotteste serveringsstedet vårt,
og brukes stadig til bryllup, konfirmasjon og fester. Administrasjonsavdelingen er ansvarlig
for booking og drift. Det nye bygget har gitt os mange flere utleiemuligheter, blant annet
glasshjørnet i første etasje. Her ser vi Karina Nordmo og Ingvild Eriksen (foto under) ta imot.
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STYRET
Direktør: Jorunn Sem Fure
Styreleder: George Emil Aubert		
Nestleder: Arve Høiberg			
Styremedlem: Roger Hegland		
Styremedlem: Egil Stokken		
Styremedlem: Roar Isaksen		
Styremedlem: Jorid Pauline Okkenhaug
Styremedlem: Kari Benedikte Bjercke

Vara: Emil Thorkildsen
Vara: Hans Edvard Askjer
Vara: Gudmund Kverndalen
Vara: Gisle Kavli
Vara: Hans Ødegård
Vara: Per Gudbrand Norseng
Vara: Ann-Kathrin Samuelsen

ANSATTE

Abrahamsen, Gunnar
Vaktmester
Helgedagsrud, Bjørn
Utstil.koordinator
Andersen, Charlotte
Arkivar		
Honningdal, Silje		
Avd.leder publikum
Andersen, Kristine		
Formidler
Larsen, Henrik Bøe
Formidler		
Andersen, Morten		
Håndverker
Lundeberg, Tone		
Formidler		
Authen, Cecilie		
Fotoarkivar
Nordmo, Andreas		
Formidler		
Baklid, Alice Brandal
Tekstilkonserv. Nordmo, Karina		
Økonomimedarb.		
Berge, Kristin		
Inform.ansv.
Palerud, Mette		
Økonomikons.		
Bjercke, Kari		
Pr.leder utstilling Rupslaukyte, Edita
Renholder		
Børven, Karina		
Håndverker
Rodvang, Ellen		
Avd.leder saml.forv.		
Dale, Linnea		Formidler
Rorge, Jostein		Håndverker			
Dyrkolbotn, Siv		
Avd.leder adm.
Eriksen, Ingvild		
Adm.sekretær
Rudborg, Bjørn		
Avd.leder bygn.vern		
Fure, Jorunn Sem		
Direktør		
Samuelsen, Ann-Kathrin
Porselensmuseet			
Glømmi, Stina		Formidler
Szawica, Karolina		Prosjektleder			
Gundersen, Aagot		Renholder
Tangen, Kirsti		Arkivar				
Haave, Jørgen		
Førstekonserv.
Varanauskaite, Lijana
Renholder			
Hammer, Gunn Idun G.
Publikumsansv. Vinner, Jens K.		
Håndverker			
Heian, Roger		
Vaktmester
Witte, Christian		
Driftsansv. kafe			
					Aasen, Ann Iren Ryggen
Registrator			
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GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN
Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål utløste i 2021 en statlig
gaveforsterkning til mottaker på inntil 25 prosent av gavebeløpet.
Telemark museum har helt siden ordningen ble etablert, vært aktive med
å søke gaveforsterkning. Vi har også vært aktive med å informere våre
givere om ordningen. Gaveforsterkningsordningen ble avsluttet den
31. desember 2021, og behandling av våre 2021-søknader er ikke ferdige. Likevel
tar vi med alle våre søknader, slik at vi har rapportert ordningen.
Telemark museum har sendt inn 10 søknader til departementet i 2021. Samlet
gavestørrelse er kr 13.860.857,-. Disse gavene skal kunne utløse en gaveforsterkning på kr 3.465.214,-, som skal utbetales i 2022.
Dette er våre gavene fra 2021, med søknadsdato, gavestørrelse, GFOsøknad og giver:

Dato

Gave

23.06.21

1 000 000

29.12.20

400 000

13.12.20

300 000

75 000 Stiftelsen UNI: Tak kornlåve Berg Kragerø

07.12.21

150 000

37 500 Gruppe givere: Tak kornlåve Berg Kragerø

03.12.21

323 117

80 953 Frk Henriette Homans Legat: Berg Kragerø

16.12.21

200 000

50 000 Sparebankstiftelsen DnB: Karsten og Petra

08.12.21

2 000 000

500 000 DNHU: Utvikling Henrik Ibsen museum

08.12.21

3 500 000

875 000 Backe, Vauvert og Hovund Fond: Brekkeparken

13.12.21

2 000 000

500 000 Sonja og Emil Auberts legat: Telemark museum

16.12.21

3 987 740
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GFO

Tekst

250 000 DNHU: Utvikling Henrik Ibsen museum
100 000 Skien Boligbyggelag: Rekkverk Brekkeparken

996 935 HH Holta og hustrus legat: Brekkeparken
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Gaver og bidrag fra private og frivillige er svært viktig for Telemark
museum, både for å utvikle oss på
nye områder og for å finansiere
og drive museet som sådan. Over
ser vi blyglassvinduer som er
restaurert, ett av mange konkrete
tiltak som vi bruker gavepengene
til. Til høyre ser vi markeringen av
jubileumsgaven som gjorde oss i
stand til å bygge nytt glassrekkverk utenfor Brekkeparken Kafé.
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