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MANGE SKRITT NÆRMERE!

ble opprettholdt. Det er god dialog med nasjonale 

politiske myndigheter for å få realisert et 

etterlengtet, nødvendig og flott museumsprosjekt. 

Museet søker derfor om statlig investeringstilskudd 

også i 2018. 

DET HAR VÆRT høy aktivitet på andre arenaer også. 

Fasadeprosjektet på Ulefos Hovedgaard ble avsluttet 

for denne gang, med godt resultat. Vi takker 

gode samarbeidspartnere som har bidratt med 

økonomiske midler, fagkunnskap og entusiasme! 

I Kragerø holdt Kittelsenhuset sommeråpent med 

gjesteutstiller Morten Tyholt, og arrangementer 

særlig innrettet for barn. På Berg Kragerø Museum 

2017 har vært preget av arbeidet med å realisere 

nybyggprosjektet i Brekkeparken. Vinnerutkastet 

VEV har blitt videreutviklet, reguleringsplan er 

snart ferdigstilt, de hensyn til omgivelsene som 

vernemyndighetene har påpekt er innarbeidet og 

kostnadsberegninger på bygg og drift er gjort. 

Ansatte fra alle avdelinger har møtt arkitektene 

og gjennomgått arealer, funksjoner og tenkt nøye 

gjennom behov, utfordringer og praktiske løsninger 

sammen. Byggesaken har god og tverrpolitisk støtte 

lokalt og regionalt, noe som ble vist gjennom to 

store bevilgninger fra Skien kommune og Telemark 

fylkeskommune. Fortsatt mangler statlig tilsagn 

om bevilgning, men merknadene i statsbudsjettet 

PENGEGAVE: Bård Folke Fredriksen (nr. 3 fra høyre) kom på besøk til Henrik Ibsen Museum. Med seg hadde han 
en gave på 800.000 kroner fra Norsk kulturråd. Per Lykke (f.v) Emilie Schäffer og Solveig Sundbø Abrahamsen fra 
Høyre var med på overrekkelsen. Fra museet møtte Silje Honningdal, Jørgen Haave og Jorunn Sem Fure.
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ble det holdt åpent museum ved hjelp av lokale 

krefter. Etter de nye konsolideringsavtalene som 

ble undertegnet med Stiftelsen Frøken Henriette 

Homanns legat, Stiftelsens Porsgrunnsmuseene, 

Brevik historielag og Bamble kommune, er ansvar 

for aktivitet og formidlingsvirksomhet lokalt overført 

til eiere og venneforeninger. Det gjelder også delvis 

ansvar for samlinger og utstillingsproduksjon. Det 

første året med denne nye ordningen har gitt gode 

resultater og høy aktivitet. 

TELEMARK MUSEUM har fortsatt å gi et 

kulturhistorisk formidlingstilbud med høy kvalitet 

gjennom store folkekjære arrangementer.   

17. mai-feiring, Skrekkeparken og Julemarked i 

Brekkeparken har befestet seg som store populære 

arrangementer i friluftsmuseet. I 2017 utvidet vi 

med Julegilde, der vi inviterte gjester til kåser og 

smaker av tradisjonsmat. I april kom 800 små og 

store for å løse Litteraturgarasjens Mysteriet om 

den grå dame på arrangementet Påske i parken.  

Sommeraktiviteter for barn som Parkdetektiv og 

Sofies teselskap, samt tilbudet om Afternoon Tea i 

Brekkeparken kafe ble særlig populære.

Porselensmuseet har hatt en aktiv periode, med 

foredrag, utstillinger og samarbeidsprosjekter 

med Grenland kunsthall, Porsgrunn historielag, 

Geoparken og en rekke gjestekunstnere. 

Arrangementer har trukket fulle hus, særlig ved 

utstillingsåpninger og boklanseringer. Også på 

Porselensmuseet har satsingen på aktiviteter for 

barn slått an. 

HELLER IKKE 2017 ga varig avklaring om videre 

finansiering av driften av dette nye museet, men 

på slutten av året sendte Porsgrunn kommune 

ut en museumsmelding på høring og til politisk 

behandling i 2018. Den anbefalte blant annet videre 

satsing på formidling av porselenets historie, noe 

Telemark Museum uttalte seg enig i gjennom sin 

høringsuttalelse. 

2017 har vært et år i Henrik Ibsens tegn. På 

bakgrunn av utgivelsen av Jørgen Haaves monografi 

Familen Ibsen, har museet funnet ut at rominndeling 

og innredning av barndomshjemmet til Henrik Ibsen 

er feil. Et større tilbakeføringsprosjekt i kombinasjon 

med formidlingstiltak og utvikling av hele museet 

begynner å ta form i et planverk som tar sikte på å 

presentere et mer autentisk, spennende og relevant 

museum i 2028. En igangsatt søknadsrunde ga 

midler til en to års prosjektleder, i første omgang, 

for å planlegge og gjennomføre prosjekter på 

Henrik Ibsen Museum på Venstøp. 

Jorunn Sem Fure, direktør

BLÅTT OGH HVITT: Smykkedesigner Ane Haugen og kunsthistoriker 

Peder Valle bidro begge på utstillingen Porselenshistorien i blått og 

hvitt.



6 telemarkmuseum.no

Telemark Museum står i en brytningstid når det 

gjeld er oppfatninger om museenes samfunns-

oppdrag 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 samarbeidspart-

nere. 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 nå 

er: realisering av nybygg, sikring av midler og støtte 

for drift og utvikling av Porselensmuseet og mer  

forskning og formidling av Ibsens oppvekst.

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 på 

arbeidet. 

NØKKELTALL

MÅL, VERDIER OG STRATEGIER

ØKONOMI 2017 2016 2015 

Driftstilskudd fra staten 13 760 000 13 520 000 13 276 000

Drifts- og prosjekttilskudd fra fylket 9 677 039 7 938 865 5 514 505

Drifts- og prosjekttilskudd fra kommunene 7 893 259 6 921 548 5 137 257 

Kommunale tjenester 2 220 587 1 720 872 1 757 142 

Lønn og sosiale kostnader 23 712 082 22 300 536 21 495 505

Årsresultat 145 641 392 401 185 820 

Publikasjoner 1 - - 

Utstillinger (nye) 11 11 3 

Årsverk (faste- og prosjekt) 32,70 31,59 31,57
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KONKURRANSEDOKUMENT Arbeidet med  

nytt hovedmuseum i Brekkeparken ble i 2017 

gjennomført som en selvstendig fase: «Forprosjekt 

før totalentreprise». Det viktigste i dette arbeidet var 

utarbeidelse av grunnlagsdokument for konkurranse 

om totalentreprise. Konkurransegrunnlaget er en 

kvalitets- og ytelsesbeskrivelse for totalentreprise, 

et dokument på 163 sider. Ansvarlig for 

konkurransegrunnlaget er Børve Borchsenius 

Arkitekter, Multiconsult og Dronninga Landskap.

Arbeidet med konkurransegrunnlaget har 

inkludert samspill med brukere om alle nødvendige 

bygningsmessige tiltak og tilpasninger, også 

reduksjon av selve bygningsvolumet. Revidert areal er 

2.543 kvm, BTA. Fasen inkluderte videre arbeid med 

reguleringsplan, samspill med vernemyndigheter, 

trafikkmyndigheter, landskap, naboer osv. 

Arkeologisk registering er gjennomført i regi av team 

kulturvern hos Telemark fylkeskommune.

VIKTIGE MERKNADER Søknad til departementet 

om statlig finansiering har vært et viktig dokument 

i utredningsarbeidet. Søknad ble sendt innen 

DRØMMEN OM NYBYGG: Brekkeparkens nybygg slik Børve Borchsenius Arkitekter har tegnet det. 

fristen 28. februar, som den tredje søknaden på 

rad. Staten har ikke bevilget penger til det nye 

museumsanlegget, men hadde i Statsbudsjettet 

for 2017 en omfattende merknad. På slutten av 

2017 ble Statsbudsjettet for 2018 lagt fram. Også 

denne gang uten midler, men med tilsvarende sterk 

merknad om behovet for nytt museumsbygg i Skien.

 

VIKTIGE MØTER Flere politiske møter om prosjektet 

er avholdt, blant annet med statsråd Linda Hofstad 

Helleland, 12. mai, statssekretær Bård Folke 

Fredriksen, 4. september og leder av Stortingets 

familie- og kulturkomite, Tone Wilhelmsen Trøen og 

komitemedlem Tage Pettersen den 10. november.

2017-fasen var organisert med museumsdirektør som 

prosjekteier og ledergruppa som styringsgruppe.

136 MILLIONER Prosjekt Brekkeparken har fortsatt 

sin firdelte tiltaksstruktur, der også ferdigstillelse 

av sentralmagasinet, verkstedbygg og arkivbygg 

inngår. Sum investeringer i alle fire tiltak er på kr 136 

millioner (ekskl. mva). I 2017 ble det utarbeidet en 

omfattende driftskalkyle for nybygget, som viser et 

årlig driftsbudsjett på bygghold på kr 2.975.000,-.

NYBYGG I BREKKEPARKEN
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Leder: Christine Hermansen
Stillinger: 9 faste årsverk, 28 sesongansatte

MÅL Formidlingsavdelingens overordnede mål er å 

bidra til å oppfylle Telemark Museums visjon om å 

være et aktuelt, utviklingsorientert og bærekraftig 

museum. Møtestedet jobber for å gi publikum 

meningsfylte og tilpassede opplevelser. Vi byr på 

en rekke arrangementer og utstillinger, og via 

gjenstander, arkivalier og steder får vi fortalt våre 

historier og fortellinger. Vi arbeider kontinuerlig 

med å skape formidlingsformer som er attraktive for 

publikum, og forsøker å tenke i nye baner.

POPULÆRT: Nær 5.000 besøkte det populære arrangementet Skrekkeparken, som strakk seg over tre dager. 

MØTESTEDET

101 ARRANGEMENTER I 2017 hadde vi totalt 101 

arrangementer og aktiviteter på våre fem museer. De 

fire store arrangementene i Brekkeparken, Påske i 

parken, 17. mai, Skrekkeparken og Julemarked trakk 

over 12.000 gjester og er motoren i vår bedrift. 

GOD ØKNING I BESØKENDE Nok en gang har vi 

klart å øke publikumstallet, og det med 18,6 prosent 

fra året før. I alt var det 47.847 gjester som besøkte 

oss, da regner vi ikke med alle de som bruker 

Brekkeparken eller hagen på Henrik Ibsen Museum. 
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FAMILIEN IBSEN OG PEER GYNT Størst var økningen 

på Henrik Ibsen Museum, 10.284 besøkende fikk 

Ibsen-formidling. Av disse var det 2.500 som fikk 

høre den nye fortellingen om Ibsen i forbindelse 

med Teater Ibsens turné med Hedda Gabler. En av 

våre formidlere var med på turneen, og hadde en 

Museum 2017 2016 2015 2014

Ulefos Hovedgaard 5216 3978 3215 4032

Henrik Ibsen Museum 10284 6022 6085 4120

Brekkeparken 26442 24956 24550 22921

Cudrio 157

Kittelsenhuset 1600 1818 2710 2522

Porselensmuseet 4305 3074 2332 N/A

Totalt besøk 48 004 * 40347 39499 35760

Berg-Kragerø 6673

Brevik Bymuseum 529 292 420 1002

SAMABEID: Sammen med Teater Ibsen ble utstillingen “Bann på det er sant. Peer Gynt 150 år” satt opp. Her jobber museets Alice Brandal 

Baklid og teaterets Unni Bang Andersen med utstillingen. 

Tallene fra Brevik og Berg-Kragerø  museer er levert av de frivillig baserte eierstyrene som står for driften ved disse museene. * 
Disse tallene er ikke tatt med i totalen. Totalen med alle arenaer som har levert tall er 55 206. Tallene for Brekkeparken omfat-
ter kun museumsbesøk og arrangementer, altså besøkende som er i direkte kontakt med Telemark Museum.

BESØKSTALL
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forsnakk for publikum om forfatteren, en prat basert 

på de nye funnene konservator Jørgen Haave har 

gjort i forbindelse med boka Familien Ibsen. Vi tror at 

denne utgivelsen førte til økt interesse for Ibsen og 

hans barndomshjem. I tillegg bød vi på den fargerike 

utstillingen «Bann på det er sant. Peer Gynt 150 

år» som ble vist på låven på Henrik Ibsen Museum, 

produsert og presentert sammen med Teater Ibsen. 

PENGER GIR FORMIDLING Sommeren 2017 ble 

god for vår Ibsen-formidling! Vi fikk pengegaver fra 

flere stiftelser og fond (Se side 29), og i 2018 får 

vi mulighet til å dedikere en hel stilling til å utvikle 

stedet og formidlingstilbudet. Ibsens barndomshjem 

har blitt formidlet ut fra hvordan huset ser ut, og når 

ny forskning forteller oss at huset slettes ikke så slik 

ut, skal huset settes tilbake og fortellingen skrives 

om. Ibsen-familien levde ikke av graut kokt på grua, 

men hadde et stort kjøkken betjent av tjenestefolk. Vi 

gleder oss til å kunne tilby den riktige fortellingen.

PLANER Avdelingen Møtestedet arbeider etter 

de styrende dokumentene Arv og attraksjon, 

strategisk plan 2015-2022, det årlige tilskuddsbrevet 

fra Kulturdepartementet, tilskudd fra Telemark 

fylke, kommunale kulturplaner og den siste 

museumsmeldingen, 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. 

GOD SESONG Ved hjelp av 28 dyktige formidlere 

på våre fem museer, mener vi at vi klarte å ta imot 

våre besøkende på en god måte. Vi har fått mange 

fine tilbakemeldinger fra våre gjester. Vi får også 

noe ris, det handler i hovedsak om et titalls personer 

som er misfornøyd med pris og tilbud i forbindelse 

med Skrekkeparken. Disse tilbakemeldingene får 

vi på Facebook. Vi jobber kontinuerlig med å gjøre 

kundene våre fornøyde, og tar tilbakemeldingene ad 

notam. 

SKOLETILBUD I løpet av året har 2.629 elever fått 

formidling fra Telemark Museum. 

I Skien har 657 elever vært med på Dramatikerens 

hemmelighet og 696 har vært med på Ibsenlabyrinten 

på Henrik Ibsen Museum. Ibsenlabyrinten skjer i 

samarbeid med Skien kommune og Teater Ibsen. 

Formidlingstilbudet Myter og mystikk i Brekkeparken 

gis årlig til 2. trinnselever fra Skien, i alt var det 537 

elever i 2017.

 

På Porsgrunn bymuseum ble det gamle dager. 

Opplegget Anno ble gitt til 430 elever, mens 407 elever 

besøkte fabrikkdirektør Kay O. Leira på Porselens-

museet. Av disse var 178 elever fra Bamble-skolene. 

På Ulefos Hovedgaard ble det formidlet herskapelig 

etikette og historie til 68 Nome-elever med tilbudet 

Kulturslusa, mens 157 Bamble-elever var med på 

Fiskesprell på Cudrio i Langesund. 

BILLETTINNTEKTER I 2017 gikk billettinntektene opp 

med 18,8 prosent til 1 308 499 kroner. 

Inntektene fra arrangementene våre øker, men vi 

ønsker fortsatt at museene skal være for alle. Derfor 

holder vi en sosial profil med lave priser. Vi tilbyr 

også skolene å gi billetter til familier de vet ikke har 

økonomisk mulighet til å la barna sine gå på museum 

og museumsarrangementer. 

JOBBE MED STRATEGI I den store meldingen 

Museene i 2016. Kulturrådets vurderinger av 

museene i det nasjonale museumsnettverket får vi ros 

for publikumsarbeidet vårt, men vi kan bli bedre og 

vi vil jobbe videre med strategisk målgruppetenking. 

Dette sier meldingen: Kulturrådet vurderer Telemark 
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Museums publikumsarbeid som tilfredsstillende. Det 

savnes imidlertid en noe mer strategisk tenkning 

omkring museets forhold til publikum, både ulike 

segmenter av lokalbefolkningen og andre potensielle 

besøksgrupper.

ET AKTIVT ÅR  101 arrangementer og aktiviteter! Det 

er et tall vi er stolte av å kunne presentere! Vi hadde, 

som fortalt, de fire store publikumsmagnetene i 

Brekkeparken som vi legger ned mye ressurser i. Men 

vi hadde også en rekke aktiviteter som ikke krever 

store ressurser. Hver lørdag og søndag gjennom 

sesongen tilbød vi parkdetektiv og eventyrstund i 

Brekkeparken, og kreativ helg på Porselensmuseet. Vi 

hadde i tillegg verksteder, dukketeaterforestillinger og 

teselskap for barn på våre steder. En nykommer var 

Jazz-pass. Ideen var at våre formidlere skulle gi barna 

fine museumsopplevelser, mens foreldrene var på 

Parkjazz på Brekkeparken kafe. Dette tilbudet slo ikke 

helt an, noe vi har i mente når vi planlegger neste 

års sesong. En konsertrekke på Ulefos Hovedgaard, 

«Toner fra toppen» klarte vi heller ikke å trekke folk 

til, mens Quiz på Brekkeparken kafe, som Møtestedet 

overtok, ble et populært tilbud. Noen av tilbudene 

blir videreført i 2018, mens andre legges på is. 

TEATERSKOLE Skoleferien kan for mange foreldre 

være en utfordring; hva skal barna finne på? Vi 

fant ut at vi ville forsøke oss i dette markedet, og 

tilbød, som seg hør og bør, teaterskole på Henrik 

Ibsen Museum. 14 barn i alderen 10-14 år benyttet 

seg av tilbudet. Det varte en uke og endte opp i en 

forestilling. Vi synes dette var så vellykket at vi prøver 

igjen i 2018. 

GIR IKKE OPP PORSELENET Veien for drift av 

Porselensmuseet er fortsatt humpete, men med 

publikumsøkning på 28,6 prosent til 4.305 

besøkende, er det god grunn til å se fremover. Vi 

setter vår lit til beslutningstakerne i kommune, fylke 

og stat og håper vi kan fortsette med den viktige 

jobben det er å forvalte og formidle den viktige 

industrihistorien om Porsgrunds Porselænsfabrik. 

2017 ble et år fylt av utstillinger, aktiviteter og tilbud 

på Porselensmuseet. Museet, som ligger i PPs lokaler, 

er helårsåpent, og har en fast, flott utstilling. I tillegg 

har vi temporære utstillinger. Den første og største i 

år var en utstilling av Dag Jenssen og Guro Dale som 

viser fotograf Dag Jenssens bilder fra PP mens det 

ennå var i drift. Den ble stående, mens utstillingen 

GLADE BARN: Teaterskolen på Henrik Ibsen Museum ble innholdsrike dager for de 14 barna som ble med. Henrik Berg Larsen var teaterskolerektor.
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Porselenshistorien i blått og hvitt, Råstoff, Greenlight 

district, Torill Redalen og arbeider av Stine Hartvigsen 

ble vist parallelt. På høsten viste vi utstillinger om PPs 

designere Grethe Rønning og Leif Helge Enger. Det 

ble også arrangert flere foredrag på Porselensmuseet, 

noen i forbindelse med utstillingsåpning. Da 

utstillingen om Enger ble åpnet, var det også 

boklansering av boken Liv med leire som Charlotte 

Nagell har skrevet om PP-designeren. Fullt hus! 

PEER GYNT OG GLEMTE EVENTYR I 2017 var det 

150 år siden Peer Gynt ble utgitt. Det feiret vi med 

utstillingen «Bann på det er sant. Peer Gynt 150 

år». Utstillingen viser scenografi, kostymer, bilder og 

lyd fra en stor oppsetning Teater Ibsen og Grenland 

friteater viste for i alt 11.000 publikummere. Vi tilbød 

omvisningen Peer Gynt på 30 minutter. 

På Kittelsenhuset inviterte vi til utstillingen Den store 

norske glemmeboka – om nisser, troll og vetter. 

Boken har nydelige illustrasjoner til glemte sagn og 

eventyr, tegnet av Morten Thyholt. Illustratøren var 

beæret over å få stille ut i Kittelsens barndomshjem, 

han har uttalt at Kittelsen var grunnen til at han 

begynte å tegne. Bokens forfatter, Bianca Boege, 

kuraterte utstillingen, og vi tilbød vi tegneverksted 

for barn. Kittelsen-turen til Jomfruland, Kittelsen og 

moreneøya, var et tilbud vi ga via Kultur-kameratene.

 

BOLLER OG FAT OG FOTO I Brekkeparken hadde vi 

to fine utstillinger i løpet av sommeren. I starten av 

sesongen åpnet vi fotoutstillingen «Gamlehjemmet 

–en fotodokumentasjon». «Dette er en flott 

dokumentasjon av en tid som snart er over». Det 

sa ordfører i Skien, Hedda Foss Five, da hun åpnet FENGER: Porselensmuseets foredrag og arrangement er godt besøkt.

GAMLEHJEMMET: Museets Bjørn Rudborg er ivrig fotograf på fritiden, og i utstillingen «Gamlehjemmet» viste han sine bilder fra Skien sykehjem 

før det ble revet.
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Påske i parken, faksimile Varden.

utstillingen som viste Bjørn Rudborgs bilder fra det 

forlatte, triste og ensomme som var igjen av Skien 

sykehjem. I ettertid ble sykehjemmet revet, og Skien 

kommune kjøpte alle fotografiene. 

I august ble arbeidssutstillingen Boller og fat til øl 

og mat vist i hovedhusets kjeller. Samfunnsminnets 

folk registrerte gjenstander med publikum til stede. 

Målet var å gi gjestene innblikk i hvordan vi jobber 

med gjenstander som kommer til museet. Vi tilbød 

samtidig en omvisning som fortalte om mat- og 

drikkeskikker. 

Den store aktiviteten i Brekkeparken ga en økning i 

besøkende på 5,59 prosent. 

Ulefos Hovedgaard åpnet i juni for publikum som 

skinnende ny. Den omfattende oppussingen til 

rundt fem millioner kroner var utstilling god nok, 

publikumstallet økte med 31 prosent.

USUS I 2016 ble Telemark Museum medlemmer 

av USUS. Det er en næringsklynge for reiseliv, 

opplevelser og kultur på Sørlandet og i Telemark. I 

2017 deltok Møtestedet både på vinterkonferanse og 

digital konferanse i regi av USUS – med stort utbytte. 

NYE NETTSIDER Før sesongstart var ny 

www.telemarkmuseum.no på plass. Siden ble 

utviklet og laget av Mediateam (nå Fjuz). Siden er 

universelt utformet og mobiltilpasset – noe som 

er helt nødvendig. Antallet brukere på siden økte 

med 6,5 prosent, og flere brukte siden via mobil 

eller nettbrett. I alt hadde nettsiden 138.400 

sidevisninger. Flest visninger var det 28. oktober, 

under Skrekkeparken, med 1.941 sidevisninger. 

De sosiale mediene spiller stadig større rolle, og ved 

utgangen av 2017 hadde Telemark Museum 4.805 

følgere. Henrik Ibsen Museum hadde 1.240, mens 

Porselensmuseet hadde 1.664. Den nyopprettede 

Kittelsenhuset, Telemark Museum hadde rett i 

underkant av 200 følgere. 

På Instagram var det på årets siste dag 1.323 som 

fulgte Telemark Museum. Det er tidkrevende å ha 

så mange ulike kontoer, men vi ser at de er viktige 

i arbeidet med å gjøre tilbudet vårt kjent. Før neste 

sesong vil alle våre museer ha egen Facebook-side. 

MEDIE-OPPMERKSOMHET Vi fortsetter å få mange 

og gode presseoppslag, særlig i Varden, TA, PD 

og NRK Østafjells på radio, tv og nett. Vi får også 

oppmerksomhet fra nasjonal presse. Verdt å nevne 

er en halvtimes intervju på NRK P2s Kulturhuset med 

konservator Jørgen Haave om de nye funnene om 

familien Ibsen og Venstøp.

GODT SAMARBEID Mange av våre gode tilbud har 

kommet i stand, eller blitt bedre, på grunn av godt 

samarbeid. I tillegg til vertskommuner og Telemark 

fylkeskommune, takker vi Teater Ibsen, Kunsthall 

Grenland, Visit Telemark, Visit Grenland og Visit 

Kragerø. 
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Leder: Ellen Rodvang
Stillinger: 7,3 faste årsverk, 1,3 prosjektstillinger

REGISTRERINGER – tall fra Primus  
Økning og nedgang fra 31.12.2016 til 31.12.2017*

Gjenstandsregistreringer
Gått ned fra 65.914 til 60.542 til    
Reviderte gjenstander    
Økt fra 5.388 til 5.601.
Gjenstander med bilde
Økt fra 21.722 til 23.083
Ant. gjenst. på Digitalt Museum 
Gått ned fra 15.401 til 14.531 *
Ant. Foto Digitalt Museum
Økt fra 16.787 til 16.894
* Antall gjenstandsregistreringer har gått ned fra 2016 fordi 

vi ikke lenger regner Porsgrunnsmuseenes gjenstandssam-

ling inn i statistikken, etter ny konsolideringsavtale. 

MÅL OG OPPGAVER Hovedoppgavene våre 

er forvaltning av samlingene – arkiver, foto 

og gjenstander. Dokumentasjon, forskning og 

publikasjoner er også våre oppgaver. 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. I 2017 har vi 

tatt i bruk ny samlingsplan og arbeider nå i tråd 

med forvaltningsverktøyet SPECTRUM, som Norsk 

Kulturråd anbefaler. I 2017 arrangerte avdelingen 

også en fagdag for alle ansatte og styret, med fokus 

på innblikk i samlingene og arbeidet med dem. 

SAMLINGSFORVALTNING I samlingsforvaltning inngår 

bevaring og registrering av gjenstander, foto, arkiv og 

trykt materiale. 

GJENSTANDSSAMLINGEN Det er 2,6 årsverk 

tilknyttet magasinet på Lundetangen, med 

ansvar for samlinger, utlån, innlån, forespørsler, 

rengjøringsrutiner ved sommeråpning i utstillinger 

m.m. Vi har nå cirka 112.500 gjenstander i samlinger 

som vi forvalter helt eller delvis. Vi rapporterer ikke 

lenger på Porsgrunnsmuseenes samlinger, derfor er 

tallet anslagsvis 30.000 lavere enn tidligere år. Av 

disse er 60.542 registrert i gjenstandsbasen i museets 

digitale registreringsverktøy Primus. Herunder ligger 

70.570 objekter, en del registreringer består av 

flere enkeltdeler, derfor er antall objekter høyere. 

På magasinet i Skien blir gjenstander registrert og 

revidert og plassert i rene magasinlokaler eller ut i 

utstillinger. Registreringene blir fortløpende publisert 

på Digitalt Museum. Her har vi pr. januar 2018 

publisert 15.783 gjenstandsposter.

REVISJON I 2017 har vi særlig arbeidet videre med 

samlingsrevisjon av Ibsen-relaterte gjenstander, 

med PP-porselen og tekstilsamlingene fra Ulefos 

og Brevik, der vi blant annet gjennomførte en 

større dugnad i avdelingen på senhøsten. Mange 

møbler og mindre gjenstander ble flyttet fra Ulefos 

Hovedgaard til magasinet i forbindelse med å gjøre 

hovedgården bedre tilrettelagt for publikum og 

arrangementer, og med tanke på sikkerhet. Både 

Ulefos Hovedgaard og et par stuer på Søndre 

Brekke har fått nye rullegardiner for solskjerming. 

Alle bygninger i Brekkeparken er i løpet av året lagt 

inn i Primus. Muggsaneringslokalene i arkivbygget 

ble ferdigstilt og tatt i bruk. Vi påbegynte arbeidet 

med å muggsanere tregjenstander, omtrent 1/3 er 

ferdig rengjort. En del vogner fra vognsamlinga er 

flyttet på magasin og er rengjort. Brannbilen har 

fått nytt vintertrekk, hallen på Ulefos Hovedgaard 

har fått nye gardiner. Fra Brevik har vi hentet 

uregistrerte våpen til trygge lokaler i magasinet, og 

vi har vært på befaring med Bamble kommune på 

Eik gård. Ny avtale om innlån av Ibsens dåpskjole 

SAMFUNNSMINNET
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kom på plass. Løveapoteket ble avhendet etter 

vedtak fra 2016. Vi har bistått kunstner Tone Dalen 

med porselensutsmykning på Vestsiden sykehjem 

i Porsgrunn og forfatter Charlotte Nagell både på 

magasinet og arkivet i forbindelse med bok om 

porselensdesigner Leif Helge Enger. Overføringen 

av en del tekstiler fra Ulefos Hovedgaard til Bogstad 

etter avtale mellom familien Aall og Stiftelsen 

Statsraads Aalls Minde ble sluttført. Stiftelsen 

Porsgrunnsmuseenes gjenstander er hentet ut 

av uren sone på magasinet og tilbakeført til 

Porsgrunnsmuseene etter avtale. 

FORESPØRSLER Det var 12 eksterne magasinbesøk 

i 2017. Vi har svart på rundt 40 henvendelser om 

porselen og rundt 300 om andre museale spørsmål 

i tillegg til 50 henvendelser via Digitalt Museum. En 

del henvendelser er svært tidkrevende og innebærer 

befaringer eller andre tiltak. 

NYE SKATTER Pr. 31.12.2017 hadde vi 160 registrerte 

utlånte objekter. Av disse er 75 langtidsdeponerte 

gjenstander. 

Av nye inntak er en del PP-porselen, et maleri av 

Quisling og Quislings peispuster. Personlige effekter 

etter Åge Samuelsen, noen portretter av familien 

Blom, samt lommeboken etter Hans Christophersen 

Blom, en av Skiens rikeste menn på 1700-tallet har 

fått plass i samlingen. Det har også en akvarell av 

Johanna Bugge Berge, noen få gjenstander fra den 

lokale fabrikken Gimsøy klosters saft og vinproduksjon 

sammen med arkivet deres. Et maleri av Ibsens 

Venstøp fra rundt 1920 har også kommet oss i hende.  

PLANER VEDTATT Både samlingsplan og 

forskningsplan (2017-24) ble vedtatt av styret primo 

2017 og ligger nå til grunn for alt arbeid med 

samlinger, dokumentasjon og forskning ved museet. 

Begge planene er kommet i trykt versjon i 2017. 

Det er blitt utført en grundig bestandsoversikt over 

fotosamlingene og privatarkivene i forbindelse med 

arbeid med Bevaringsplan for arkiver i Telemark som 

skal være ferdig medio 2018. En oversikt over hele 

TMs fotosamling ligger nå tilgjengelig på www.

lokalhistoriewiki.no. Videre er alle privatarkiver lagt ut 

på www.arkivportalen.no på metanivå.

ARVEN ETTER ÅGE: Barn og barnebarn etter Åge Samuelsen ga museet predikantens eiendeler.
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og organisasjoner, næringsliv og privatpersoner. 

Antallet henvendelser fra publikum har steget fra i 

fjor. Museet har mottatt og besvart/lagt til rette for 

godt og vel 50 henvendelser/arkivbesøk. De nye 

publikumsfasilitetene i Arkivbygget fungerer bra og 

har blitt godt mottatt av de besøkende. Det gjenstår 

rehabilitering av loft og kjeller i forbindelse med 

nybyggprosjektet. Vi finner det vanskelig å ta inn 

privatarkiver av stort volum før kjelleren i Arkivbygget 

er rehabilitert og innredet som arkivmagasiner.

Det har likevel vært en tilvekst på syv mindre arkiver i 

2017: Henrik Christian Kortners personarkiv, Gimsøy 

Kloster A/S, Tysklandbrigadens Veteranforbund, avd. 

Telemark, Skien Kvinne- og Familielag, Telemark 

krets av hjemmenes vel, Skien-Langesundgruppen 

av Norges Husmorforbund og brev fra en dødsdømt 

telemarking i tysk fangenskap under 2. verdenskrig. 

Det er inngått intensjonsavtale med Telemark 

Døveforening om å overta foreningens arkivmateriale 

når foreningens historie er skrevet til 100-årsjubileet i 

2020. Museet har også fått tilbud om å overta Hans 

TELEMARKSARKIVET De tre museene i Telemark er 

av Telemark fylkeskommune gitt i oppdrag å bevare 

og ordne privatarkiver fra fylket etter geografisk 

nedslagsfelt og under paraplyen Telemarksarkivet. 

Det erstatter fylkesarkiv for foto og privatarkiver, og 

er basert på samarbeid i en løst organisert struktur, 

med arkiver på hvert av de tre museene. Arkivet 

har felles styringsgruppe, planverk, prosjekter og 

nettportal. Telemarksarkivet ble først satt i prøvedrift 

høsten 2015. Verken vertskommunene eller staten 

har bidratt med den andelen som ble budsjettert 

av fylket for fulldriftsskala fra disse nivåene. 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% stilling. Det ser foreløpig ikke ut som det 

kommer noen løsning på manglende driftsmidler.

PRIVATARKIV Telemark Museum har totalt 

nærmere 1.600 hyllemeter arkivmateriale. Arkivene 

omfatter materiale fra bedrifter, lag, foreninger 

JUBILEUM: Representanter fra Telemark Turistforening besøkte arkivar Charlotte Andersen for å finne bilder og dokumenter til 130-årsjubileet 

for foreningen.
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Cappelens privatarkiv på sikt.

Arbeidet med å ordne og registrere det store arkivet 

etter Langesund Mekaniske Verksted nærmer 

seg slutten. Arkivet var svært skittent og det har 

vært en stor jobb å rengjøre materialet. I tillegg 

ble 20 andre arkiver ordnet, registrert i Asta og 

publisert på Arkivportalen fra Telemark, Bamble, 

Porsgrunn, Skien og Ulefoss. For eksempel Det 

Franske Grubecompagnie i Bamble, Zimmermanns 

forretning i Porsgrunn, Skien-Telemark Turistforening, 

Gimsøy Kloster AS og JA til EF. Til sammen ble 68,4 

hyllemeter ordnet i 2017.

Det store arkivet fra Porsgrunds Porselænsfabrik ble 

flyttet fra magasinet på Lundetangen til Arkivbygget i 

Øvregate 39 og satt på plass i det nye arkivmagasinet 

i 1. etasje. Arkivmaterialet etter Åge Samuelsen 

som museet fikk tilbud om i 2016, ble overført til 

Nasjonalbiblioteket.

FOTOARKIV Fotosamlingen er på cirka 2,6 millioner 

fotografier, når vi tar med Kragerøs samling. 1.280 

fotografier ble digitalisert, rengjort og emballert på 

nytt i 2017. Det ble 319 nye registrerte bilder i Primus 

fordelt på 173 registreringer. Det totale omfang av 

fotoregistreringer i Primus er nå 108.688. På Digitalt 

Museum har vi 16.894 fotoregistreringer. 610 nye 

bilder ble publisert på Digitalt Museum i 2017, det 

er fordi det ofte er flere bilder på en registrering og 

derfor avviker tallet på publiserte bilder fra antall 

registreringer. Vi vurderer fortløpende om registrerte 

foto skal legges ut på Digitalt Museum.

NYE OPPLYSNINGER Fotoarkivet etter Rikard Berge 

er ferdig digitalisert og emballert med omlag 700 

bilder. Arbeidet med registreringer og publisering 

fortsetter i 2018. VI har gjort ny datainnsamling ved 

hjelp av Rauland historielag og informanter fra Lårdal 

i forbindelse med både R. Berge og Hans Tveitos 

fotosamlinger. Det har ført til nye opplysninger til 

registreringene. Fotosamlingen fra Aall-arkivet er 

ferdig digitalisert og emballert med nye registreringer.

BILDER TIL BØKER 200 dokumentasjonsbilder fra 

PP-arkivet ble hentet opp fra fotomagasinet, skannet 

og emballert i forbindelse med bokutgivelsen om PP-

designer Leif Helge Enger. Fra Bamble museum har vi 

publisert nye foto fra Langesund mekaniske verksted, 

LMV, samt bilder fra fotoalbumet etter Lorentz S. 

Skougaard. 

Vi har levert bilder til mange instanser, også utenfor 

Telemark, blant annet til NRK, TV 2, annen rikspresse, 

og utdanningsinstitusjoner i inn- og utland. En stor 

jobb har vært arbeidet med fotomateriale til tre 

bokutgivelser for Lukas forlag: Forandring Skien, 

Forandring Porsgrunn og Forandring Notodden. 

Fotobøkene ble utsolgt bare uker etter utgivelsene. 

Det har i løpet av 2017 vært en økning av 

enkeltbrukere som har oppsøkt fotoarkivets lesesal. 

Høsten 2017 ble det foretatt støvsanering av hele 

fotomagasinet.

FORSKNING OG PUBLIKASJON I april var Familien 

Ibsen ferdig - konservator Jørgen Haaves utvidede 

biografi om Henrik Ibsen og familien. Norsk 

faglitterær forfatter- og oversetterforening 

har gitt støtte til arbeidet, og boka ble utgitt 

på Museumsforlaget. Lanseringen skjedde på 

Lundetangen pub 27. april, og det var Teater Ibsens 

direktør Thomas Bye som bokbadet forfatteren.  

Fullt hus!

Haave har også bidratt til å øke kunnskapen om 

Ibsen i andre publikasjoner: Bløffen om Ibsens 

kjøkken er betydelig i så måte. 

Museet deltar i Litteraturnettverkets 

forskningsprogram Museer som minnepolitiske 

aktørar – et forsknings- og dokumentasjonsprosjekt 

støttet av Kulturrådet. En antologi blir sluppet våren 

2018, og det er her artikkelen Bløffen om Ibsens 

kjøkken blir å lese. Haave har fått Forskerforbundets 

Hjernekraftpris 2017 for dette arbeidet. 
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Ibsen and Power. Innlevert og godkjent «abstract» 

til «paper» til den internasjonale Ibsen-konferansen 

i Skien 5.-8.9.2018, med temaet «Ibsen and Power» 

- om John Gabriel Borkmans maktesløse maktsøk i 

lys av Nietzsches filosofi, også det et arbeid av Jørgen 

Haave.

Arkeologen vår, Kari Bjercke, har fulgt studiet MUSE 

620 ved Universitetet i Bergen høstsemesteret om 

forskning i museene. Museet har en samling leirkar 

fra eldre jernalder som hun forsker på og som skal 

munne ut i en artikkel om leirkar i eldre jernalders 

graver. En komparativ analyse mellom to regioner i 

Sørøst-Norge, i 2018. Vi håper også at vi får til en 

utstilling omkring temaet.  

UTSTILLINGER

Pop-up Boller og fat til øl og mat. En popup-utstilling 

i Brekkeparken i august 2017. Rikt dekorerte trefat, 

boller, ølhøner og kanner fra 1600- til 1800-tallet ble 

vist og publikum fikk møte fagfolkene som registrerte 

og fotograferte gjenstandene. Omvisning om mat 

og drikketradisjoner i Telemark fra middelalder til 

1800-tallet. 

Peer Gynt Utstillingsarbeid på Henrik Ibsen Museum 

i forbindelse med Peer Gynt-utstillingen. Arbeidet 

inkluderte et omfattende samarbeid med Teater 

Ibsen.

Porselen Bistand og registrering i forbindelse med 

flere utstillinger på Porselensmuseet.

PROSJEKTER-DELTAKELSE-SAMARBEID

Herregårdsnettverk Telemark Museum arrangerte 

nasjonalt nettverksmøte over to dager for 

Herregårdsnettverket 4.-5. mai på Ulefos Hovedgaard 

og i Brekkeparken.

Ibsengruppa Deltakelse i prosjektgruppa Ibsen 2028.

Ibsenhjemmet Kartlegging av bygningsmasse og rom/

funksjoner på Venstøp mens Henrik Ibsen bodde der. 

BOKSLIPP: Ibsenforsker og forfatter Jørgen Haave ga ut Familien Ibsen i april. Teater Ibsen-sjef Thomas Bye bokbadet forfatteren på 

Lundetangen Pub.
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* Arbeidet med bygningene på Venstøp og artikkelen 

Ibsens kjøkken ble også formidlet gjennom foredrag 

til Skien historielag, i intervju på P2, NRK Telemark og 

i Varden. 

BØKER PÅ TIDEMANN

Museets boksamlinger er ført inn i database-

programmet Tidemann. Tilvekst 2017: 28 titler.

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 i året som 

gikk, blant annet et seminar om farlige stoffer i 

museumssamlinger, og et kurs om gjenkjenning av 

ulike former for mugg hos Mycoteam i Oslo.

Oppstart fjerning av nyere materialer, med tillatelse 

fra Riksantikvaren.

Bondestuene Deltakelse i stueprosjektet 

Brekkeparken.

Foredrag og radiotid Ansatte i Samfunnsminnet har holdt 

en rekke faglige foredrag og innlegg. Her er noen:

* Presentasjon av boken Familien Ibsen på Humboldt 

Universitetet i Berlin og ved Senioruniversitetene i 

Bø og Trondheim. Et intervju om boken ble også tatt 

opp til bruk for Folkemuseets/Ibsenmuseets pod-cast 

sendinger til våren 2018.

* Foredrag om Rikard Berges fotosamling både på 

Vest Telemark museum og Raulandsakademiet

* Paneldebatt på Nasjonalbiblioteket der vår 

fotoarkivar deltok og diskuterte hvilken plass 

fotobøker har i vår samtid.

FORANDRING SKIEN: Therese Strupstad Hagen (t.v.) og Peter Lucas (t.h.) lager bøker om byer i forandring og har fått god fotohjelp av museets 

fotoarkivar Trond Lundberg (midten).
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STABEN Fra august valgte avdelingsleder Thorbjørn 

Løberg å trappe ned, og gikk inn i Bygningsvernet 

som håndverker/vaktmester. Fra august ble også en 

vaktmester flyttet over til Administrasjonsavdelingen 

for å serve fellesoppgaver best mulig, som en 

prøveordning ut 2018.

En av avdelingens ansatte søkte og fikk innvilget ett 

års permisjon fra 30. november 2017.

PLANARBEID Bygningsvernets aktiviteter prioriteres i 

forhold til flere planverk. Byggteknisk gjennomgang, 

som stadig er i endring, ligger i bunnen. Dette er 

en analyse av hvert enkelt byggs tekniske tilstand. 

I tillegg har vi prioritert bygningsmassen etter 

antikvariske prinsipper. Sikringsplan og bruksplan er 

også en viktig del av planverket.   

Virksomhetsplanen er et arbeidsverktøy gjennom 

året. Den utarbeides etter innspill fra eierstyrer/

BYGNINGSVERNET

TAR TAK ETTER TAK: Lynnevik-stua fikk nytt tak, og Ramberg-stua er godt på vei til å få det. Bygningsvernets Thor Olav Holte, Kjetil Bjørnback og 

Thorbjørn Løberg gjorde jobben.

Leder: Thorbjørn Løberg/ Thor Olav Holte (konst.)
Årsverk: 7/6
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kommuner, egne vurderinger og opp mot planverket 

vårt. 

MÅL Bygningsvernets mål er god forvaltning av 

bygninger 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 brannstasjonen 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 

ARRANGERTE NETTVERKSMØTE: Telemark Museum arrangerte byggnettverksmøte i Brekkeparken. 

bygningsmassen. 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.

Serviceavtaler for årlig kontroller av slokkemidler, 

sprinkelanlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og 

brann/tyverialarmer administreres av oss. 

AVTALER Avdelingen forhandler fram avtaler med 

vaktselskaper, forsikringsselskap og energiavtaler.

Securitas har utrykking og mobilt vakthold.

Overvåkningskamera er montert.

Magasinet i Skien er oppgradert med brann- og 

tyverialarmanlegg.

Nøkkelsystemer utbedres kontinuerlig for å bedre 

sikkerhet og forenkle bruken for ansatte.
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Bygningsmassen pr. 31.12.2017: 
112 bygninger
101 antikvariske, 24 av dem er fredet
11 administrative
I tillegg har vi 9 båter, en sjøsatt

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

HENRIK IBSEN MUSEUM På Venstøp har vi i år deltatt 
i prosjektet «Ibsen 2028». Vi har også bidratt i arbei-
det med ny utstilling i låven. På slutten av året startet 
vi med oppussing av kjøkkenet og mottaksrommet.

BREKKEPARKEN OG BREKKE MUSEUM
Bygningsvernet har hatt mange oppgaver i forbin-
delse med Brekke-anlegget. Vi har også bidratt ved 
de store arrangementene Påske i parken, 17. mai, 
Skrekkeparken og Julemarked i Brekkeparken.

Brekkeparken kafe 
Hele kafeen er renovert i løpet av 2017: 
Glassveranda er isolert, kledd på nytt, nye vinduer er 
satt inn.
Hele kafeen og kafeloftet er malt, golv pusset, ny 
disk er på plass, nye lamper installert.
Kafeen er malt utvendig.
Vinduene er malt.
Scenen ved kafeen er utvidet.
Gjerdet rundt uteområdet er malt.

Bondestuene
Lynnevik – taket er lagt om. 
Ramberg – halve taket er lagt om. 
Haugjordlåven – ny låvebru er på plass.
Årestua – reparasjon av gulv. 
Reparasjon av knuste og sprukne vinduer.

Parken
Trepleie og beskjæring av busker. 

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG

PUSSET OPP: Både Brekkeparken kafe og scenen ble pusset opp i 2017, her er et hyggelige gjensyn fra 17. mai.
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Vedlikehold av lekeplass, nye husker montert.
Nye benker og krakker rundt lekeplassen er produsert 
og blir satt ut til våren 2018.
Gamle benker er malt.
Montering av flere utstillinger. 

Anlegget ellers
Brekkegata 1, nytt tak og bad.
Nordfløy Søndre Brekke -forarbeid for maling av tak 
og vegger.
Malearbeid på dører og vinduer på uthusfløy og 
administrasjonsbygg. 
Brannbilen er tilbake, etter godt stell hos veteran-
vogngjengen på Jønnevald. 

BRATSBERGGATA 22
Verkstedet i Bratsberggata har tatt form. Kontor-
plasser er etablert. 
Gjerde rundt p-plass satt opp. 
Ny sag på plass.
Brannteknisk rapport er gjennomført, og tiltak for 
brannsikkerheten iverksatt.

BAMBLE MUSEUM Bamble kommune har vedlike-
holdsansvar for bygningsmassen ved Bamble 
Museum. Telemark Museum har brannvernledelsen 
i Bamble og vi kan bistå ved behov, praktisk og med 
råd. Det var ingen henvendelser fra Bamble i 2017.

BERG-KRAGERØ MUSEUM Ved Berg-Kragerø Muse-
um, som også inkluderer Kittelsenhuset, har Telemark 
Museum ansvar for bygninger og parkanlegget. En 
rekke oppgaver er utført.

Berg
Ledninger på ovner i administrasjonsbygget er skiftet 
på Berg. 
Vaktmester har bistått venneforeningen med ny 
utstilling.
Drenering ved administrasjonsbygget.
Nye piper, Jeias hus.
Avfukting, Jeias hus.
Omlegging til ledbelysning i deler av administrasjons-
bygget.
Beskjæring og stubbefresing i parken.
Brann og sikringsarbeid.

Kittelsenhuset
Ovner er byttet på Kittelsenhuset. 
Montering av sommerutstilling.

BREVIK BYMUSEUM Porsgrunn kommune har 
vedlikeholdsansvaret for det gamle rådhuset i Brevik. 
Vi har brannvernledelsen i Brevik.

Dette har vi bistått med i 2017: 
Lage porter til portrom.
Hjelp til ferdigstilling av kjøkken. 
Bistått med oppussingen av «salongen». 
Nye innervinduer i «salongen» bestilt.
Diverse konsulentarbeid.

PORSGRUNNSMUSEENE I Porsgrunn har vi vedlike-
holdsansvar for boligmassen ved Porsgrunns-
museene, parken og båten «Hans Martin». Drifts-
ansvaret for Sjøfartens Hus, og ombygging i butikk 
og utstillingslokalene på Porselensmuseet. 

Prestegårdshagen og museumsområdet er stort og 
trenger mye vaktmester- og gartnertjenester i løpet 
av et år. Vi leier inn ekstrahjelp i sommerhalvåret for  
å holde parken i strekk.

Oppgaver gjennom året: 
Utstilling Porselensmuseet.
Montere monter i Tollboden, for historielaget.
Lakke flaggstanga, Sjøfartsmuseet.
Montering av overvåkingskamera,  Prestegårdshagen 
i Porsgrunn.
Rehabilitering av vinduer som har vært knust og 
manglet kitt.
Nytt gjerde rundt bymuseet.
Utvidet ITV-utstyr.

ULEFOS HOVEDGAARD Arbeidet på Ulefoss har også 
i 2017 hatt førsteprioritet når det gjelder Bygnings-
vernet. Arbeidet ble avsluttet i oktober, prosjektet i 
desember - innenfor budsjett. 
Prosjektet omfattet fasadene sørvegg, 1. og 2 etasje, 
samt østfløy med kjeller. Vestveggen på østfløy og 
kjellerveggen på østfløy er rehabilitert i 2017. Alle 
vinduene på disse veggene er malt. Ellers er kafe og 
tårnværelse malt og nytt gjerde er på plass.
Resten av bygget med vestfløy, nordvegg og 
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 trearbeider i kuppelen, blir eget prosjekt. Det startes 
opp høsten 2018. I tillegg kommer drenering. 

I tillegg til vaktmestertjenester, utfører vi gartner-
oppgaver som opparbeidelse av gamle stier og 
trepleie.

KURS OG SEMINARER Bygningsvernets ansatte har 
arrangert og deltatt på Byggnettverksmøte. Vi har 
også deltatt i prosjektet Bygningsvern i Telemark, Te-
lemark næringshage, blant annet har vi hatt samling 
hos oss, i Brekkeparken. Vi har også bidratt til den 
nye samlingsplanen, og vært representert i stuepro-
sjektet.
Ansatte på avdelingen har hatt oppgaver som tillits-
valgt og verneombud. 

VENNER FRA KINA: I november signerte Telemark Museum en vennskapsavtale med Ankang Museum. – Kina er et interessant publikumsmarked, 

sa Jorunn Sem Fure.
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ENGELSKE VANER: Afternoon Tea ble stor suksess på Brekkeparken kafe.

Leder: Siv Dyrkolbotn 
Ansatte: 11,8 årsverk
 

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 2017 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. 

I tillegg ble vaktmesterstillingen overført 

administrasjonsavdelingen sensommeren 2017.

REGNSKAP Avdelingen har hatt 3,4 stillinger som 

har arbeidet med regnskapsføring, remittering, lønn, 

årsoppgjør, arkivering, booking, resepsjon m.m.  I 

tillegg er en 40% stilling som fører regnskapet for 

DuVerden knyttet til avdelingen. Utgiftene til denne 

stillingen faktureres DuVerden AS.

HMS Ansvaret for HMS ligger til Administrasjonen. 

Det holdes jevnlige møter mellom HMS-ansvarlig, 

ADMINISTRASJON
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som er leder for Administrasjonen, og verneombud. 

I 2017 ble det valgt verneombud to ganger, da 

den første gikk ut i permisjon. Det blir holdt møter 

med ledelse, tillitsvalgte og verneombud for å ta 

opp aktuelle saker. Museet har tett kontakt med 

bedriftshelsetjenesten Stamina og gjennomførte 

en arbeidsmiljøundersøkelse i 2017. På bakgrunn 

av denne undersøkelsen vil det bli gjennomført 

forskjellige tiltak i 2018 for å holde fokus på et godt 

arbeidsmiljø.

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. 

Dette synes 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.

I 2017 var de to største prosjektene Nybygg i 

Brekkeparken og Fasaden på Ulefos Hovedgaard. 

Hver av disse prosjektene var på cirka 5 millioner 

kroner. I tillegg kom prosjekter som bl.a. oppussing 

av Brekkeparken kafe, Telemarksarkivet og 

Porselensmuseet.

Nye konsolideringsavtaler, som ble reforhandlet 

i 2017, har også krevd mye av administrasjonen. 

Det vil bli en tettere dialog med eierstyrene om 

budsjettering og rapportering fremover.

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 Telemark Museums representant i styret til Sameiet 

Lundetangen, sekretær for Sjøfartens Hus og bisitter i 

styret til DuVerden.

RENHOLD Telemark Museum har 0,9 faste årsverk 

innen renhold, fordelt på tre deltidsstillinger. De 

ansatte skal rengjøre 112 bygninger i tillegg til 

utallige magasiner med gjenstander, foto og arkiver. 

Dette er utfordrende og gjør at det må prioriteres. 

I tillegg er bygningene lite tilrettelagt og 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 ansatt renholder i 40% stilling som 

leies ut til DuVerden. 

VAKTMESTERTJENESTER Administrasjonsavdelingen 

overtok ansvaret for vaktmestertjenestene, som 

en prøveordning ut 2018. Vaktmestertjenestene 

er en oppgave som går på tvers av avdelingene og TØYSETE: Barn hygget seg på Tøysete teselskap.
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JULEGILDE: Bodil Nordjore holdt julegilde i Brekkeparken.

ble derfor flyttet fra Bygningsvernet. Dette er en 

ressurs som tar seg av de større eller mindre daglige 

oppgavene på museet, alt fra hjelp til arrangementer, 

måking, sikringsarbeid og mindre arbeid med IT. 

Denne stillingen utgjør ett årsverk.

BREKKEPARKEN KAFE Våren 2017 ble det 

gjennomført en større oppgradering av Brekkeparken 

kafe. Glassverandaen ble isolert, slik at kafeen vil 

holde varmen bedre og bli mer aktuell for vinterbruk. 

I tillegg ble både loftet og kafeen malt, vi fikk ny 

belysning og disk. Dette var en sårt etterlengtet 

fornyelse og det ga stor effekt på omsetningen. En 

økning på 30% fra 2016 er over all forventning. 

Kafeen gjorde i tillegg en ansiktsløftning også i 

serveringstilbudet. Nye retter ble introdusert og etter 

en studietur til England fikk vi Afternoon Tea på 

menyen. Hver lørdag etter 17. mai ble kafeen pyntet 

med hvite duker og gjestene ble servert etasjefat med 

bl.a. cucumber sandwich, scones med lemoncurd og 

kaker. Dette ble et veldig populært tilbud som folk 

reiste langt for å få med seg. Noen har også pyntet 

seg med hatter og fine kjoler for å komme i den rette 

stemningen. Dette er et tiltak vi vil videreføre i 2018.

VITENSENTERET DuVerden sjøfartsmuseum og 

vitensenter i Porsgrunn åpnet i 2013. Telemark 

Museum eier 60 prosent av aksjene, mens Tekna eier 

40 prosent. DuVerden har fått ny daglig leder og har 

i 2017 en betydelig økt synlighet i media. I tillegg er 

framtidsutsikten rundt driften positiv. Besøkstallet i 

2017 var 19.698, av disse var 6.195 skoleelever.
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STYRET 
Direktør: Jorunn Sem Fure
Styreleder: Lars Skjelbred  Vara: Emil Aubert

Styremedlem: 
Styremedlem: Heidi Hamadi   Vara: Frode Bakken
Styremedlem: Hans Edvard Askjer  Vara: Åslaug Sem-Jacobsen
Styremedlem: Trine Jørgensen  Vara: Jorid Okkenhaug
Styremedlem: Inger Andersen Kise  Vara: Ole Mathisen
Styremedlem: Bjørn Helgedagsrud  Vara: Jørgen Haave
Styremedlem: Roger Normann  Vara: Dag Holmer
Styremedlem: Arvid Høgvoll   Vara: Egil Stokken

ANSATTE

Abrahamsen, Gunnar Museumshåndverker 

Andersen, Charlotte Arkivar (prosjektansatt)

Andersen, Morten Maler/museumshåndverker

Andreassen, Bendik Driftsansv. Brekkeparken kafe

Baklid, Alice Brandal Tekstilkonservator

Bjørnback, Kjetil Vaktmester

Borgestad, Cecilie Authen  Fotoarkivar

Berge, Kristin Informasjonsansvarlig

Bjercke, Kari Magasinansvarlig

Dale, Linnea Formidler

Dolva, Vibeke Fotoarkivar (prosjektansatt)

Dyrkolbotn, Siv Avd. leder administrasjon

Eek, Mariken Registrator

Fure, Jorunn Sem Direktør

Gardåsen, Tor Kjetil Førstekonservator

Gundersen, Aagot Renholder

Heian, Roger Vaktmester 

Helgedagsrud, Bjørn Utstillingskonsulent 

Hermansen, Christine Avd. leder Møtestedet 

Holte, Thor Olav Museumshåndverker/tømrer

Honningdal, Silje Publikumsansvarlig 

Haave, Jørgen Konservator 

Jensen, Shuxin Regnskapskonsulent 

Kittilsen, Reni Kafémedarbeider

Larsen, Henrik Berg Formidler

Lundberg, Trond Fotoarkivar (vikar)

Lundeberg, Tone Formidler

Løberg, Thorbjørn Avd.leder Bygningsvernet 

Nordmo, Andreas Formidler

Palerud, Mette H. Økonomikonsulent 

Rodvang, Ellen Avd.leder Samfunnsminnet 

Rudborg, Bjørn Prosjektleder nybygg Brekke 

Samuelsen, Ann-Kathrin Driftsansvarlig Porselensmuseet

Skogen, Elin Mæland  Aktivitetskoordinator/renhold

Stenehjem, Tone Booking/administrasjonsekretær 

Tangen, Kirsten Arkivar

Tesfia, Jonas Renholder 

Varanauskaite, Lijana Renholder

Vinner, Jens K.  Museumshåndverker

Aasen, Ann Iren Ryggen Formidler
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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 kul-
turvirksomhet 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 gaveforst-
erkning. I Norsk Kulturråds vurdering av alle landets 
museer i 2016, ble nettopp Telemark Museums 
private gaver og påfølgende gaveforsterkning, 
kommentert som betydelig. Vi har informert våre 
potensielle gavegivere om ordningen, slik at alle 
har vært godt kjent med betingelser og muligheter. 
Formålet med gaveforsterkningen er å stimulere pri-
vate aktører/miljøer til å delta med finansiering av en 
rekke kunst- og kulturformål. Det er bare gavemot-
taker som kan søke om gaveforsterkning og som må 
bekrefte at vilkårene for gaveforsterkning er oppfylt.
 
SJU SØKNADER Telemark Museum har sendt inn sju 
søknader i 2017. Samlet gavestørrelse på disse er kr. 
8.280.700,-. Dette kvalifiserer til gaveforsterkning 
på kr 2.070.175,-. Imidlertid er ikke søknadene om 
gaveforsterkning ferdig behandlet i departement-
et. Årsaken til dette er at ny administrativ ordning 
skal overføres spillemidlene, som på sin side må ha 
ordningen vedtatt av generalforsamlingen i Norsk 
Tipping. Søknadene forventes behandlet i april 2018. 
Som en del av den ordinære årlige rapporteringen 
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 sju gavene fra 2017, med 
søknadsdato, giver, tiltak, gavestørrelse og gavefor-
sterkningsordning (GFO):

* 03.05.2017. Porselensfabrikken Næringspark. 
Porselensmuseet, Porsgrunn. Gave 400.000,-. GFO 
100.000,-.

* 03.05.2017. BVH-fond. Flere tiltak på liste, Brek-
keparken, Skien. Gave 4.000.000,-. GFO 1.000.000,-.

* 29.05.2017. Anonym giver. Utviklingstiltak Brekke. 
Gave 130.700,-. GFO 32.675,-.

* 12.06.2017. DNHU. Venstøp. Gave 1.000.000,-. 
GFO 250.000,-.

*16.06.2017. BVH-fond. Utvikling av Brekkeparken, 
Skien. Gave 500.000,-. GFO 125.000,-.

* 29.06.2017. Sparebankstiftelsen DNB. Venstøp. 
Gave 2.000.000,-. GFO 500.000,-.

* 17.11.2017. Sonja og Emil Auberts legat. Brekke 
museum. Gave 250.000,-. GFO 62.500,-

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

GAVER

TO MILLIONER: Magne Larsen kom med en raus gave fra Sparebank-

stiftelsen DnB til Henrik Ibsen Museum. Jorunn Sem Fure og Silje 

Honningdal tok gladelig imot.
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REGNSKAPSTALL
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NOTER
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