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DIREKTØREN HAR ORDET

Et nytt museumsår er gått og vi rekker 
knapt å se oss tilbake før vi stuper inn i 
det neste. I motsetning til hva mange 
kunne tro, er livet på museum hektisk 
og begivenhetsrikt. Det gjelder både i  
sesong og åpningstider, men like mye i de 
perioder da vi ikke har så mange tilbud 
for publikum. Det er da vi arbeider med 
å forberede nettopp det publikum skal få 
oppleve og få glede av – vinterarbeid gir 
sommergleder! 

Sesongen 2019 ga en solid opptur i form 
av gode besøkstall og det er særlig de 
store arrangementene som trekker folk 
og gir museumsopplevelser som skaper 
gode minner hos mange. Vi åpnet et nytt 
escape-room, basert på Peer Gynts even-
tyrlig liv i juni. Sammen med det første 
vi etablerte på Brekke, har nå Telemark 

Museum gjort seg bemerket langt utover 
bygrensene med nyskapende og spenn- 
ende formidlingstilbud som helt nye 
publikumsgrupper har funnet interessant 
og attraktivt. Det er særlig verdifullt 
at Peer Gynt-rommet ble utviklet i tett  
samarbeid med Teater Ibsen, et samarbeid  
som utdypes på mange ulike måter, blant 
annet ved at Brekkeparken i sommer var 
scene for teaterets elleville barnefore- 
stilling om Peter Pan.  

Samarbeide gjør vi også med de  
andre museene i Telemark om arkiv- 
arbeid. I løpet av året ble det også stadig 
tettere kontakt, flere møter og studie- 
besøk på tvers av det som nå ikke lenger 
er en fylkesgrense. 

Porselensmuseet har hatt stor aktivitet 
med mange nye utstillinger, foredrag, 
skoleformidling og samarbeid med kunst-
hall Grenland, PP, Bratsberggruppen og 
Porsgrunn kommune er vi nå et skritt 
videre i målet om å gjøre Porsgrunn til 
porselensbyen, ikke bare i navnet men 
også i form av en stadig mer tilgjengelig 
besøksarena med et mangfoldig opplevel-
sestilbud. 

DuVerden satte nye besøksrekorder i 
2019, og DuVerden AS gikk på slutten av 
året over til å bli heleid av Telemark Mu-
seum etter at vår tidligere medeier Tekna 
solgte seg ut. Samarbeidet fortsetter 
imidlertid på mange plattformer og skal 
nå søkes utvidet til flere aktører. 

Så var vi endelig i gang! Nybygget i Brekke 
parken ble igangsatt senhøstes 2019 og 
de første gravemaskinene dukket opp og 
begynte å fjerne løsmasser og forberede  
sprengingen som skal skape rom for 
en hel etasje under bakkenivå. Gamle  
styrepapirer avslørte at det faktisk er 
40 år siden styret i museet første gang  
vedtok å arbeide for å realisere en slik  
utbygging. 

Det har tatt tid å komme dit – men når 
skuddsalvene nå smeller er det bare å  
glede seg til det endelige resultatet! 

Jorunn Sem Fure 
direktør
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MÅL, VERDIER OG STRATEGIER NYBYGG I BREKKEPARKEN

NØKKELTALL
Økonomi 2019 2018 2017

Driftstilskudd fra staten 15 370 000 14 860 000 13 760 000
Drifts- og prosjekttilsk. fra fylket 6 834 225 7 627 898 9 677 039
Drifts- og prosjekttilsk. fra komm. 5 707 309 6 834 495 7 893 259
Kommunale tjenester 1 209 679 1 447 708 2 220 587
Lønn og sosiale kostnader 26 775 702 24 720 008 23 712 082

Årsresultat 112 802 95 078 145 641

Publikasjoner 11 4 1
Utstillinger 15 11

Årsverk (faste/prosjekt, ikke sesong) 34,42 32,70 31,59

Et av Telemark Museums største pro-
sjekter har vært arbeidet med å realisere  
en nytt musumsbygg i Brekkeparken. 
Arbeidet startet i 2014, med søknad til 
Kulturdepartementet, fylkeskommune og 
vertskommune allerede i 2015. Det store 
vendepunktet kom i 2018 med tilstrek-
kelig finansiering, slik at entreprenør-
konkurranse kunne gjennomføres våren 
2019. Som mange andre utbyggere opp-
levde vi store utfordringer med både sam-
spill og rekalkulering, slik at vi til slutt 
kunne signere en entreprise som både var 
innenfor vårt byggebudsjett og som var 
tilfredsstillende på oppgaveforståelse. 

Den 24. september 2019 ble kontrakt 
om totalentreprise signert med Veidekke 
Bygg AS.

Telemark Museum har benyttet seg av 
rådgivende ingeniørtjenester fra Sweco, 
med siv ing Kjell Ove Tvinnereim som 
byggherreombud for prosjektleder.

I begynnelsen av desember ble prosjektet  
materialisert, og de flotte trærne i det 
nordøstre hjørnet av Brekkeparken ble 
felt. Det er viktig å nevne disse trærne,  
som er en betydningsfull del av hele 
Brekkeparken og museets historie. Men 
det viste seg etter fellingen at flere av 
trærne var syke og dårlige, så tidsmessig  
ble det helt riktig å ta trærne ned. Vi 
har benyttet både landskapsarkitekt og  
arborist til å pleie gjenværende trær, 
planlegge nye trær og endre utseende 
i denne delen av parken, så vi er trygg 
på at det nye museumshjørnet blir både  
populært og parkverdig. 

Telemark Museum arbeider etter en 
strategisk plan som har satt åpning av  
helårsdrift i nytt bygg i Brekkeparken 
som det fremste målet. I det arbeidet byg-
ger museet på de verdier som museet selv 
har utviklet; Vi skal utføre alt vårt arbeid 
med høy grad av profesjonalitet, i godt 
samarbeid, internt og eksternt, og med 
en dynamisk vilje til omstilling og kom-
munikasjon med samfunnet rundt oss. 

Museet har også satt som mål å utvikle 
de arenaer som har regional og nasjonal 
kulturhistorisk betydning og attraksjons-
kraft.  Porselensmuseet, Henrik Ibsen 
Museum, Kittelsenhuset og Ulefos Ho-
vedgaard er alle arenaer som museet har 

som mål å utvikle stadig mer kunnskap 
om, styrke forvaltningen av og utvikle 
som attraktive besøksarenaer. 

Fylkessammenslåingen har plassert  
Telemark Museum i en større og mer 
kompleks kultur- og museumsregion, 
noe som åpner for mange spennende 
utviklingsmuligheter. Museets ambisjon 
er å arbeide strategisk og åpent for å bidra  
til å finne gode løsninger for fremtidig 
oppfylling av samfunnsoppdraget som 
ligger til alle museene. Dannelse, demo-
krati og deltakelse er gode rettesnorer for 
museet. Hver gang museet åpner dørene 
til sine besøkssteder skal alle oppleve seg 
som invitert, velkommen og deltakende. 



telemarkmuseum.notelemarkmuseum.no 8 9

PUBLIKUM OG UTSTILLING

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

I løpet av året har vi gjennomført en rekke  
arrangementer som har hatt alt fra to-tre 
til flere tusen besøkende. Fortellinger og 
historier blir fortalt gjennom utstillinger, 
våre bygninger og gjenstander fra våre 
samlinger. 

Vi er opptatt av å bruke og skape nye  
formidlingsmetoder slik at folk får lyst til 
å komme – og komme igjen. 

IBSEN ESCAPE. I 2018 åpnet vi  
Telemark Escape og spillet «Brorskapets 
hemmelighet» i Brekkeparken, hovedhuset. 
Formidlingsmetoden ble godt tatt imot, 
derfor ble det avgjort at vi skulle bygge 
og åpne et escape room på Henrik Ibsen 
Museum også. Vi fikk til et samarbeid 
med Teater Ibsen om byggingen. Ida Høy 
skrev et manus som dannet grunnlaget for 
konseptet og Telemark fylkeskommune  
bidro betraktelig til finansieringen.  
Peer Gynt Escape Room åpnet den 18.  

august, og i løpet av september hadde 
over 2.500 forsøkt å redde Peer Gynt fra 
å bli støpt om i knappestøperens skje – de 
reddet Peers hjerte. Spillet ble en del av 
det pedagogiske tilbudet «Dramatikerens  
hemmelighet» som blir gitt til 10.  
klassinger, og 1.100 av spillerne kom fra  
ungdomsskolene i Skien og Porsgrunn.

53 PROSENT ØKNING 2019 ble et 
godt år på besøkssiden, og det var blant 
annet det nye escape-rommet som gjorde  
forskjellen. Den totale besøksmengden 
økte med 53 prosent fra året før. Tar 
vi i betraktning at 2018 var et dårlig  
besøksår på grunn av alt for fint vær, går 
vi tilbake og ser at besøkstallet økte med 
915, sammenlignet med normalåret 2017. 
I alt hadde vi 37.893 betalende museums-
gjester. I alt besøkte 6.984 gjester Henrik 
Ibsen Museum, det var en økning på 18 
prosent fra året før. 

Vi formidlet Ibsen på flere arenaer, og 
med støtte fra Bokåret 2019 arrangerte 
vi samtalerekken «Når de døde våkner». 
Ibsens forfatterskap ble satt opp mot for-
fatterskapene til Arne Garborg, Sigrid 
Undset, Knut Hamsun og A.O. Vinje. De 
tre siste i rekken ble holdt i Peer Gynt- 
salen i Ibsenhuset. 

IBSEN ESCAPE: I juni 2018 åpnet vi Peer Gynt 
Escape Room på Henrik Ibsen Museum. 
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BESØKSMAGNETEN På toppen av 
Skien ligger skiensfolks storstue, Brekke- 
parken. Folk strømmer til for å se den 
vakre parken med 25.000 blomstrende  
tulipaner og 6-7000 fargerike sommer-
blomster, men heldigvis er det også mange  
som benytter seg av våre museums- 
tilbud.  26.751 tellbare gjester hadde 
vi. De var med på et av våre arrange-
ment, på omvisning eller vandring, de 
prøvde vår Escape Room, «Brorska-
pets hemmelighet» eller de nøt en av de 
fine konsertene på Brekkeparken kafe.  
 
PROGRAMTILBUD Sommerens tilbud  
i Brekkeparken ble presentert på en ny 
måte. Hver dag var det ulike, tidfestet  
tilbud. Det var «Telemarksvandring i 
Brekkeparkens stuer», parkvandringen 
«Da Skien ble Skien» eller herskapelig 
omvisning i hovedhuset. I tillegg var det 

faste tilbud for barn i helgene, Parkdetektiv  
på lørdager og eventyrstund på søndager.  
Vi ønsket å gi både publikum et forut-
sigbart tilbud og program, og en mer 
planlagt dag for våre omvisere. Vi tjente 
82 % mer på billettsalg i 2019 enn året 
før, derfor jobber vi videre med fornuftig  
programsetting i 2020. 

UTSTILLINGER På Porselensmuseet  
var aktiviteten høy, med mange foredrag,  
workshops og skiftende utstillinger. 
Vi startet med utstillingen «Vedfyrt»,  
deretter ble det «Småting» før sommerens  
store og nye utstilling «Fragile  
– keramikk i Grenland i 2000 år».  
Høsten bød også på de fine utstillingene  
“Collecting connections- Connecting 
Collections» og den store julesalgs-
utstillingen “Norwegian Made”. I alt  
besøkte 5.661 personer Porselensmuseet.  

FRAGILE Kari Bjercke og Ann Iren Ryggen  
Aasen lagde utstillingen «Fragile. Keramikk i 
Grenland i 2000 år». Foto: Kari Bjercke

SAMTALER OM IBSEN I en serie på fire møter ble forfatterskap satt opp mot hverandre. Først ut var 
Ibsen og Garborg, det er Henrik Bøe Larsen som leder samtalen mellom Inger Undheim fra Garborg- 
senteret og Jørgen Haave, Telemark Museum. 

DØDENS TIME I Brekkeparken gikk 
sommeren med et tett arrangements- 
og omvisningsprogram. På tampen av  
sesongen åpnet vi utstillingen «Dødens 
time» i kirkesamlingen. Utstillingen  
fortalte om tro og folketro knyttet til  
døden, og gjenstander i utstillingen  
fortalte publikum om hvordan døden  
styrte livet til folk. Utstillingen ga oss 
mulighet og god grunn til å ha høståpen  
i Brekkeparken, og hver helg fram til 
Skrekkeparken var det tilbud til de  
minste og lefsebaking – i tillegg til  
utstillingen Dødens time. Skrekkeparken  
hadde gjenferd, sagn og mørke historier  
som tema, og i løpet av tre dager var det 
nær 3.500 som gjestet den høstskumle  
parken. I tillegg var alle Skiens 2. 
trinns-elever med på opplegget Myter og 
mystikk i oktober. Året i Brekkeparken  
ble som vanlig avsluttet med julemarkedet,  
men vi gjennomførte også i år jolegilde 
med Bodil Nordjore og Halvor Heuch. 

UTSTILLING OM DØDEN I kirkesamlingen 
åpnet vi en ny utstilling i september: Dødens time. 
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NYE METODER Telemark Museums 
publikumsavdeling ønsker å være forover-
lent når det kommer til formidling. Inspi-
rert av fenomenet «museum hack» bød vi 
på museumssnoking i ukene før Skrek-
keparken. Formidlerne våre inviterte  
til Spøkelsesvandring i Skien, og halen av 
publikummere ble lang, og en vandring ble 
utvidet til tre! Vi fortsetter garantert med 
snokingen i 2020, og både byens brune  
buler og bødler og banditter blir å finne 
på snokekartet. 

INTERNASJONALT SAMARBEID 
Med fast plass på statsbudsjettet fra 2019, 
har det blitt mer ro over arbeidet med 

Porselensmuseet, og vi videreutvikler  
museet. Vi begynte på vårparten å lukte  
på et internasjonalt samarbeid med  
Boleslawiec by i Polen. De har besøkt  
oss på Porselensmuseet i desember. Vi 
har sett på mulighetene for å inngå et 
EØS-samarbeid. Boleslawiec har vært 
et keramisk sentrum i Europa tilbake til 
middelalderen, og mye å tilby i et samar-
beid med Telemark Museum. Inspirert av 
den flotte industrien i Boleslawiec har vi 
bestemt oss for å etablere et lite verksted 
med egen keramisk ovn på Porselens-
museet, slik at vi kan ha keramikkverk-
sted som et fast tilbud til både grupper 
og enkeltpersoner som kommer innom.  

 

BESØKSTALL

Museum 2019 2018 2017 2016 2015
Brekkeparken 26 751 25 476 26 552 24 956 24 550
Porselensmuseet 5 661 6 432 4 305 3 074 2 332
Henrik Ibsen 6 984 5 925 10 284* 6 022 6 085
Ulefos Hovedgaard 5 063 4 978 5 216 3 978 3 215
Kittelsenhuset 1 078 1 354 1 600 1 818 2 710
Totalt besøk 41 037 48 439 48 004 40 347 39 499

Museer drevet av andre
Berg-Kragerø 3 507 3 378 6 673 3 341
Brevik Bymuseum 1 143 740 529 292 420
DuVerden 31 383 23 705 17 200 18 807 14 414SNUSER PÅ EU Vi fikk besøk fra Polen,  

og mulighetene for å samarbeide om EU-prosjekt fortsetter.
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BAMBLE Det siste året har vi brukt en 40 
prosent stilling for å kunne gi museums- 
tilbud i Bamble, og i alt har 706 personer 
deltatt på vandringer, foredrag på Bamble  
litteraturhus og bibliotek og skoletilbud. 
Kystkulturen har blitt formidlet med  
fokus på saltproduksjonen på Langøya, 
Krigsseilerne, iseksport og ballastplanter.  
Det ble utarbeidet et nytt manus om 
saltverket på Langøya og gjennomført to 
saltvandringer på øya gjennom sommeren.  
I desember fikk 240 skolebarn lage  
kryddersalt og lære om salt og saltverket.

 

LÅNTE UT PARKEN Mens Brekke-
parken våknet til liv i mai, rigget Teater 
Ibsen seg til med forestillingen Peter Pan. 
I det såkalte inntunet i Brekke-anlegget 
satte de opp amfi og brukte fløyene som 
kulisser. I løpet av mai og juni ble det satt 
opp 18 forestillinger og et publikum på  
1344 så den kjempemorsomme versjonen 
av Disney-historien. Vi ser på muligheten 
for å låne ut parken til Teater Ibsens ute-
teater også i 2020.

3121 ELEVER I løpet av året hadde vi 
formidling for 3121 elever. 1150 elever  
fra Skien og Porsgrunn var med på  
Dramatikerens hemmelighet på Henrik 
Ibsen Museum. 

390 elever fra Skien var med på Ibsen- 
labyrinten på samme sted, et tilbud vi gir 
sammen med Skien kommune og Teater 
Ibsen. 

Vi feiret som vanlig mørketida med Myter 
og Mystikk i Brekkeparken, et opplegg som 
er en fin oppvarming til arrangementet  
Skrekkeparken i slutten av oktober.  
624 elever fra 2.trinnet fikk tilbudet.  
På Porselensmuseet i Porsgrunn ble det 
møte med PP-direktør Kay O. Leira for 
455 elever fra Porsgrunn og Bamble, 
mens herskapelig etikette sto på pro-
grammet da 67 elever fra Nome-skolene 
besøkte Ulefos Hovedgaard. Fiskesprell 
på Cudrio var som vanlig et vårlig innslag 
for 135 Bamble-elever. I Bamble avsluttet 
vi elevtilbudet for året med å invitere 2-4.
klasse til biblioteket. 240 barn fikk lage 
kryddersalt og høre historien om Kongen 
som lagde fint salt på Langøya.

PLANER Publikumsavdelingen arbei-
der etter de styrende dokumentene Arv 
og attraksjon, Strategisk plan 2015-2022, 
vår egen formidlingsplan, det årlige til-
skuddsbrevet fra Kulturdepartementet, 
Telemark fylkeskommunes Strategi for 
kulturarv, kommunale kulturplaner og 
den nye kulturmeldingen, «Kulturens 
kraft — Kulturpolitikk for framtida», 
St.Meld. 8 (2018-2019) Denne stortings-
meldingen sier blant annet at et kultur- 
politisk mål er å ha eit kulturliv som «skaper 
og formidlar eit kulturtilbod som blir opp-
levd 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 
et variert program gjennom formidling, 
utstillinger og skoletilbud. Vi forsøker 
også å holde prisene lave slik at de fleste 
kan ha råd til å benytte seg av våre tilbud. 
Vi forsøker å nå de barna som ikke har 
mulighet til betale selv, gjennom skolenes 
miljøterapeuter. Spesielt under Skrekke-
parken er det mange barn som benytter 
seg av å få billetter gjennom skolen. 

SALTVANDRING  
Erine Amundal guider folk 
på Langøya.  
Foto: Tone Stenehjem

MORSOM FORESTILLING Teater Ibsen satte 
opp Peter Pan i Brekkeparken, en forestilling som 
ble morsom for store og små. 

Fra åpningen av  
sesong på Kittelsehuset  
i Kragerø.
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IBSEN 2028

Henrik Ibsen Museum og Ibsenprosjektet  
har de siste årene mottatt midler fra  
private fond. Dette gjorde det mulig for 
Telemark Museum å prioritere arbeidet 
med tilbakeføring og videreutvikling i 
2019 med egen prosjektleder i full stilling 
i 9 måneder i 2019. Vi hadde god fremdrift 
på de bygningstekniske undersøkelsene 
og det var et spesielt øyeblikk da vi tok 
ned grua fra slutten av 1800-tallet som 
har representert familien Ibsens kjøkken 
siden 1958. NRK TV og nett fulgte den 
spesielle hendelsen. Endelig rapport for 
undersøkelsene skal foreligge i 2020 og 
tilbakeføringen kan starte. 

Museets Ibsenprosjekt jobber også med 
å utvikle publikumstilbud og den øvrige  
bygningsmassen innen jubileumsåret 
2028. Museet deltar i Skien kommunes 
prosjekt om å bygge Skien som Ibsen- 
destinasjon mot 2028.

I 2019 fikk vi tegnet og planlagt ny par-
kering på eget område. En utbedring av 
parkeringen på Henrik Ibsen Museum 
har vært arbeidet med i mange år og vi er 
glade for at vi endelig fant en løsning som 
kan la seg gjennomføre. Arbeidet starter 
vinter 2020. I 2019 fikk vi arkitektene 
hos Børve og Borchsenius til å tegne et 
forslag på isolering av låve. Alle tiltak er 
finansiert av private fond. 

Utstillingen «Ibsens reise» ble fornyet i 
2019 med «Ibsens siste reise»  - et monter  
med et utvalg kransebånd fra hans begra-
velse, samt to sølvkranser ble installert 
på museet, i tillegg til en utstilling på  
Digitalt museum med alle 112  
gjenstandene vi har knyttet til forfatte-
rens begravelse. 

GRUA TAS NED  Det er lite som er overlatt til tilfeldigheten i  
arbeidet med tilbakeføringen av Henrik Ibsen Museum. Jørgen Haave 
oppnådde status som 1. konservator NMF i 2019 for sin forskning og 
arbeid med Henrik Ibsens liv i Skien.
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UTSTILLINGER På Kittelsenhuset 
i Kragerø var det Kittelsens illustra-
sjoner til serien ”Årets måneder” som 
var tema for utstillingen i 2019. Serien 
viser en personlig side av kunstneren, 
og ble godt mottatt av de besøkende. 
På Ulefos Hovedgaard ble det i 2019 
gjort forundersøkelser til en mulig end-
ring av utstillingen i kafeen, som nå 
har stått i over 10 år. Undersøkelsen 
avdekket at utstillingen er godt likt og 
mye brukt, og vil bli stående med noen 
forbedringer. Telemark Museum mot-
tok i 2019 gaver for å etablere en meget  
etterlengtet utstilling om sjøfart på 
DuVerden. Utstillingen er under utvik-
ling med temaer hentet fra Porsgrunns 
rikholdige sjøfartshistorie, og er et sam-
arbeid mellom flere parter.

OPPMERKSOMHET 2019 ble året da 
det ble aktuelt å si at «all omtale er god 
reklame» når det gjaldt Ibsen. I løpet  
av året fikk vi flere oppslag om tilbake-
føringen av Ibsens barndomshjem, Peer 
Gynt Escape Room, men spesielt mange  
oppslag i forbindelse med førstekonser-
vator og ibsenforsker Jørgen Haaves  
reaksjon på Sverre Mørkhagens bok  
«Ibsen… den mærkelige mand». Haave 
fant flere steder i boken der Mørkhagen 
tar fram gamle myter som for lengst er  
avmystifisert og egne oppdiktede historier.  
Haaves kritikk førte til en langvarig debatt  
i både Klassekampen, Aftenposten,  
Morgenbladet og lokale medier. 

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. Blant annet var NRK på  
pletten da vi fant levninger under  
Cappelens gravminne som ble flyttet på 
grunn av nybygget som skal komme. 

MUSEET PÅ NETT www.telemark-
museum.no vokser stadig, om man teller  
antall besøkende til siden. I 2019 var 
det 49 717 som brukte siden vår, og 
til sammen så de på 180 467 sider.  
Dette er en økning på over 18 % fra  
året før. Da hadde vi 42 000 besøkende  
og 144 950 sidevisninger. Facebook-følgere 
blir det også flere av, og over 6 000 følger 
siden Brekkeparken, Telemark Museum. 
Vi har i alt seks Facebook-kontoer og tre 
Instagram-kontoer. Dette er vår viktigste 
markedsføringskanal på nett, og kanskje i 
det hele tatt. Vi benytter oss stadig mindre  
av tradisjonell annonsering, det vil si i aviser  
og andre trykte medier. Men vi forsøker  
fortsatt med en miks, for å nå fram til flest 
mulig. 

GODE PARTNERE Vi takker som 
vanlig gode samarbeidspartnere. Vi har 
gode vertskommuner, Telemark fylkes-
kommune og økonomiske bidragsytere 
som alle bidrar til at vi kan gi publikum 
et godt museumstilbud. Vi takker også 
Teater Ibsen for det store og fine sam-
arbeidet Peer Gynt Escape Room og for 
den morsomme Peter Pan-forestillingen.  
Takk rettes også til Ibsenhuset, Kunsthall  
Grenland for mange fine fellestiltak på 
Porselensmuseet, og til Visit Telemark, 
Visit Grenland, Visit Kragerø og Reise-
mål Bø som står på for at vi skal få gjester.  
Takk Bamble bibliotek og litteraturhus 
for samarbeid om både skoletilbud og 
foredrag, og takk til Ibsenhuset og Skien  
bibliotek for lån av lokaler og felles  
arrangement. 

Leder publikum: Silje Honningdal 
Leder utstilling: Christine Hermansen

SAMLINGSFORVALTNINGEN

MÅL OG OPPGAVER  I samlingsfor-
valtning inngår bevaring og registrering  
av gjenstander, foto, arkiv og trykt  
materiale. Forvaltning og dokumenta-
sjon 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 Arkivpor-
talen.no. Med en organisasjonsendring 
fra og med 1.1. 2019 hadde vår avdeling 
ikke lenger hovedansvar for forskning og 
publikasjoner. 

G J E N S T A N D S S A M L I N G E N  
Det var i 2018 2,6 årsverk på  
magasinet på Lundetangen, med  
ansvar for samlinger, utlån, innlån, fore-
spørsler, rengjøringsrutiner ved sommer- 
åpning i utstillinger mm. Vi har ca. 112 500  
gjenstander i samlinger som vi forvalter 
helt eller delvis. Av disse så er nå 62 013 
registrert i gjenstandsdatabasen Primus. 
Antall objekter er 73 737, det er høyere 

fordi en del registreringer består av flere 
enkeltdeler. På magasinet blir gjenstander  
fryst, registrert eller revidert og plassert i 
rene magasinlokaler eller ut i utstillinger. 
Registreringene blir fortløpende publisert  
på Digitalt Museum. 

I 2019 har vi arbeidet videre med  
samlingsrevisjon av tekstiler, fajansesam-
lingen fra 16-1700-tallet, PP-porselen, 
Ulefos og Bamble kommunes samlinger, 
og fortsatt noe med rengjøring og mugg- 
sanering av tregjenstander som ølboller  
etc. Vi har avsluttet prosjektet med  
revisjon av gjenstandsregistreringer 
knyttet til familien Ibsen, og laget en nett-
utstilling på Digitalt Museum med denne 
samlingen. Vi har vært med på tømming 
av Haugjordlåven for gjenstander, ryddet 
og vurdert avhending i forbindelse med 
det og på magasinet. Vi bruker mye tid 
på å svare på henvendelser og spørsmål 
fra publikum knyttet til samlingene og 
har hatt flere grupper på magasinbesøk. 
Bare om PP-porselen har vi hatt nærmere 

Registrering – tall fra Primus pr 31.12.2018 pr. 31.12.2019
Gjenstandsregistreringer 61 078 62 013
Gjenstander, Digitalt Museum 17 629 19 419
Foto og lyd, Digitalt Museum 17 700 20 300
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60 publikumshenvendelser. Vi har lånt ut 
gjenstander til Norske Brukskunstnere 
og Labromuseet. Ni gjenstander er tatt 
inn til samlingen i 2019. Bland dem er 
Hjalmar Johansens navigasjonsbok.

50 ÅR: STJÅLNE MYNTER TILBAKE               
I februar 2019 kom 83 mynter tilbake til 
Telemark Museum og Christies samling 
etter å ha vært på vidvanke i et halvt  
århundre. De dukket opp i et dødsbo som-
meren 2018 og skulle selges av arvingene.  
Museet ble varslet pga mistanke om at 
minst en av myntene tilhørte oss. To av 
dem er svært sjeldne, en unik: en tredobbel  
speciedaler fra 1665. Etter et omfattende 
dokumentasjonsarbeid viste det seg at 83 
av myntene kunne dokumenteres å tilhøre  
museet. Det ble inngått en minnelig  
avtale med arvingene.

T E L E M A R K S A R K I V E T  
INN I NY REGION Telemarksarkivet 
har hatt to heldagssamlinger sammen 
med Vestfoldarkivet for å bli bedre 
kjent og diskutere samarbeid og felles  
utfordringer fremover. En av dem var 
vi vertskap for. I 2019 samarbeidet vi 
konkret om magasinet Arkivert med  
temaet Vestfold + Telemark = Sant, og 
flere av oss skrev artikler og småsnutter  
til det. De to arkivene har også sendt 
felles søknad på prosjektet Historisk og 
Søkbart på utlyste nasjonale arkivmidler,  
men den gikk dessverre ikke inn.  
Telemarksarkivet søkte også sammen 
om midler til prosjektet Reiselivet i  
Telemark, og har fått det delfinansiert. 

Telemarksarkivet er initiert av Telemark  
fylkeskommune til erstatning for et  
fylkesarkiv for foto og privatarkiver. De 
tre museene i Telemark er gitt oppdraget 
å bevare og ordne privatarkiver fra fylket 
etter geografisk nedslagsfelt og under 

Myntene som kom til rette igjen etter 50 år. Enkel, dobbel og trippel speciedaler fra 1665. 
Foto: Kristin Berge.
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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. Per i dag har 
vi en økning på en 70% stilling. Verken 
vertskommunene eller staten har bidratt 
med den andelen som ble budsjettert 
av fylket. Den nye fylkeskommunen har  
signalisert at driftsmidlene bare er sikret 
ut 2020, og at de skal vurdere ordnin-
gen for privatarkiver i den nye regionen. 
Så veien videre for privatarkivene blir  
spennende.

Privatarkivene er uunnværlige som kilde 
til kunnskap om fortiden og for å doku-
mentere avtaler og rettigheter. Derfor 
har arkivarbeid en sentral samfunnsfunk-
sjon. Telemark Museum har totalt ca. 
1600 hyllemeter historisk privatarkiv- 
materiale. Arkivene omfatter materiale 
fra bedrifter, lag, foreninger og organisa-
sjoner, næringsliv og privatpersoner. 

Til sammen 66, 5 hyllemeter fordelt på 35 
arkiver ble ordnet, registrert i databasen  
Asta og publisert på Arkivportalen.
no i 2019. Arkivene er fra Porsgrunn,  
Brevik, Bamble og Skien. Det største var 
Langesundsfjordens Buxeringsselskap. 
Her er noen andre eksempler: Herre  
Fellesfløtningsforening, Ødegårdens Verk,  
Porsgrunn sjømannsskole, Porsgrunn  
kontor for skibsinstrumenter, Breviks  
Musikkorps, Diktets venner og Skien  
telefonforening/investeringslag. Ingen  
nye større arkiver kom inn, men 2  
protokoller fra Skiens søndagsskole,  
som var en privat tegneskole, ble tilbakeført  
fra Statsarkivet på Kongsberg. Der gikk 
for eksempel Henrik Ibsen og lærte å  

tegne. Ellers kom det inn noen kontrak-
ter, skjøter m.m. ang. Tomtegt. 10 i Skien, 
og en kontrakt vedrørende Rikard Berge. 

Nye arkivhyller er satt opp med kapasitet 
på ca 100 hyllemeter og det begynner alt 
å fylles opp. Fra før har vi ca 500 hylle-
meter i magasinet som er nesten fullt. Vi 
ser hyllekapasiteten fremover som en ut-
fordring som må løses, om ikke oppgrade-
ring av kjellermagasinene snart kommer.  

Antallet henvendelser fra publikum har 
steget betydelig. Museet har mottatt og 
besvart 92 henvendelser på privatarkiv og 
lagt til rette for 29 arkivbesøk. Noen av 
arkivbesøkene har strukket seg over flere 
dager. Vi har hatt en praktikant/frivillig 
to dager i uka gjennom NAV i hele 2019 , 
og en til i siste del av høstsemesteret som 
vi har tilrettelagt for.

Fotosamlingene til Telemark Museum er 
store og utgjør ca 2.349.500 fotoeksem-
plarer i tillegg til samlingen til Berg- 
Kragerø museum på ca 330 000 fotografier.  
Fotoarkivet hjelper publikum og leverer 
bilder til privatpersoner, offentlige og  
private institusjoner, bedrifter og til 
publikasjoner.  Totalt ble 2315 fotografier  
og 251 lydregistreringer registrert, digi-
talisert og publisert i 2019. Her er de:

•	 Samlingen etter fotograf   
Aanund Edland på 396 fotogra-
fier (Telemark Museum)

•	 Fotosamling etter arkitekt  
Wilhelm Henrik Carl Swensen, 
62 stk (Porsgrunnsmuseene)

•	 Fotografier etter industrigrün-
der Anders Johnsen, som bla. 
startet Falkum Sebefabrikk, 50 
stk (Porsgrunnsmuseene)

•	 Flyfoto fra Widerøe Fjellanger 
A/S fra Porsgrunn kommune,  
totalt. 1533. (Porsgrunns- 
museene) 

•	 Fotosamlingen etter Telemarks 
eldste fotograf  Knut Berdal, 274 
fotografier. (Telemark Museum)

•	 Fonografsamling etter Rikard 
Berge, rengjort, registrert og 
publisert, 235 stk. (Telemark 
Museum)

•	 Fonografsamling etter Tor T. 
Lohne, rengjort, registrert og 
publisert, 16 stk. (Telemark  
Museum)

Holtaprosjektet Telemark Museum 
fikk eksterne midler 2018/2019 for å  
digitalisere ca 1 000 foto etter familien 
Holta. Prosjektet ble avsluttet høsten 
2019. Det har vært et samarbeid der  
familien har knyttet opplysninger til det 
enkelte bildet, slik at materialet nå er 
klart for registrering. 

Fagbiblioteket er på ca 30 000 titler. Det 
ble registrert 25 bøker i databasen Tide-
mann i 2019. 

Museets planverk

•	 Revisjon av museets bruksplan 
ferdigstilt. Planen skal til styre-
behandling 2020

•	 Rullering av strategiplan 2019 – 
2022. Ferdig behandlet i styret 
våren 2019

Utstillinger

•	 Vi har deltatt i arbeidet med 
sommerutstillingen Fragile og 
Småting på Porselensmuseet

•	 Skrevet tekster i forbindelse 
med Skrekkeparken og Døden- 
utstillingen

•	 Stilt ut kransebånd fra Ibsens 
begravelse i Ibsens siste reise på 
Henrik Ibsen museum

Artikler

«Slekten Aalls arkiver. Fra Ulefos Hoved-
gaard 16760-1900» Artikkel i Arkivert 
2019/2020, av Kirsten Tangen

«Fotografiets kraft. Å lese bilder, foto-
grafier og norsk folkemusikk». Artikkel 
i Arkivert 2019/2020, av Cecilie Authen

«Registreringsoppdrag på Vrangfoss  
Sluser», artikkel i bladet Slusegløtt, av 
Ann Iren Ryggen Aasen

«Champagnekage og Pigerkysser»  
Artikkel i årboka Telemark Historie 
2019 om Gurine Carlsens kokebok fra 
1809, finere kokekunst og råvaretilgang i  
Telemark på 17- og tidlig 1800 tallet, av 
Ellen Rodvang

«En hard nøtt. Asbiørn Saavisson vs 
Kong Christian V» artikkel i avisa  
Varden, av Ellen Rodvang

«Det store fallet. Historien om Hjal-
mar Johansens navigasjonsbok» i avisa  
Varden, av Ellen Rodvang

Vi har også

•	 Formidlet samlingene til  
publikum under fanen Kulturarv 
på nettsiden vår gjennom året

•	 Deltatt i prosjektgruppa Ibsen 
2028 og tilrettelagt for foredrag. 
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•	 Fått rapport om tilstanden 
til vegg og takmaleriene i  
Rambergstua av Norsk kultur-
minneforskning, som grunnlag 
for fremtidig restaurering 

•	 Arrangert foredragsrekke med 
professor Geir Atle Ersland om 
Det eldste Skien i samarbeid 
med Skien kommune

•	 Fått grundig undersøkt et me-
kanisk orgel fra 1812 som står 
på Ulefos Hovedgård. Vi venter 
spent på den endelige rapporten 
fra Ringve musikkmuseum

•	 Muggsanert noe arkivmateriale 
fra Bamble og holdt muggsa-
neringskurs for Vest-Telemark 
Museum

•	 Samarbeidet med Skien kirke om 
deres 125 års jubileum og fått 
hjelp til transkribering av en 
kirkebok fra 1783 i arkivet vårt

•	 Bidratt til å arrangere Arkiv- 
dagen på Bamble bibliotek

BYGNINGSVERNET
REGISTRERINGER – tall fra den  
nasjonale kartleggingen og tilstandsvur-
deringen av museenes kulturhistoriske  
bygninger, Norsk Standard-EN 
16096:2012, for 2019:

Antall bygninger: 107 (hvorav 24 
er fredet OG 11 ER administrative. 
Bebygd areal (fotavtrykk): 13.841 kvm 
Bruttoareal (samlet gulvareal): 19.194 kvm 
Vi har ni flytende fartøy, hvorav ett er på 
sjøsatt.

Bygningsvernet har også driftsansvar for 
Sjøfartens Hus i Porsgrunn, som huser 
DuVerden Sjøfartsmuseum og vitensenter. 

MÅL OG OPPGAVER Bygningsver-
nets mål er god forvaltning av bygninger 
og parkanlegg, utarbeide gode rutiner for 
drift og riktig prioritering av oppgaver. 
Her inngår forsikringer, el- og strøm- 
avtaler, sikring, vaktmesteroppgaver, 
brannvern, samt deltakelse i utstillings-
produksjon.

STABEN Bygningsvernet fikk i 2019 én 
ny håndverker, Jostein Rorge, som erstat-
tet Thor Olav Holte. Thorbjørn Løberg 
reduserte sin stilling til 50 %. 

PLANARBEID Bygningsvernets arbeid 
prioriteres etter flere planverk. Bygge-
teknisk 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 prio-
ritert bygningsmassen etter antikvariske 
prinsipper. Sikringsplan og bruksplan er 
også en viktig del av planverket. Museets 
egen virksomhetsplan er arbeidsverktøy  
gjennom året. 

SIKRINGSARBEID De aller fleste 
av våre bygg er sikret med brann- og  
tyverialarm tilknyttet Brannvesen 
(110) og/eller vaktselskap. De viktigste  
bygningene har automatisk sprinkelan-
legg. Brannsyn, el-tilsyn og sikringsar-
beid er gjennomført på alle våre steder. 
Det er foretatt FG-godkjenning av sprin-
kelanlegg.

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. 

Sikringsplan og bruksplan for Telemark 
Museum gir oss et godt styringsred-
skap for driften av 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,  
månedlig og kvartalsvise sikringsrunder. 
Vi arrangerer brannøvelser for alle ansatte,  
også sesongarbeidere. Bygningsvernet 
administrerer også serviceavtaler for  
årlige kontroller av slokkemidler, sprinkel- 
anlegg, elektriske anlegg, heiskontroller  
og brann/tyverialarmer.

AVTALER Avdelingen forhandler fram 
avtaler med vaktselskaper, forsikrings-
selskaper og energiavtaler. Securitas har 
utrykking og mobilt vakthold, og nøkkel-
systemer utbedres kontinuerlig for bedre 
sikkerhet og forenkler bruken for ansatte.  
Overvåkningskamera er montert på  
følgende steder: Klosterporten og inn-
gang kjørport Øvregate.

NETTVERK OG FAGLIG OPP- 
DATERING Samlingsforvaltningen  
deltar i to nasjonale nettverk: Foto-
nettverket og Herregårdsnettverket.  
I Fotonettverket har vi bidratt i prosjektet  
«Fotografen forteller/ny norsk  
fotohistorie 1945-22.7.2011» og i  
Herregårdsnettverket i arbeidsgruppe  
og redaksjon for forskningsprosjektet 
«Opphøyd og oversett». Begge støttet av 
Norsk Kulturråd.

  
Vi har også deltatt på flere kurs og  
fagkonferanser som Asta-kurs, seminar  
om industriarkiver og den nasjonale  
arkivkonferansen. 

Fotoarkivaren vår, Cecilie Authen, tar 
for tiden en master i tradisjonskunst  
(Folkemusikk) ved Universitetet i Sør-øst  
Norge. I tillegg til studiet har hun  
skrevet en vitenskapelig, fagfellevurdert  
artikkel om folkeminnegranskeren  
Rikard Berge – dokumentasjon av folke-
musikk gjennom fonograf  og fotografi 
for tidsskriftet Musikk og Tradisjon som 
kommer ut januar 2020.

Leder: Ellen Rodvang

Denne spesielle punsjebollen i porselen fra Villeroy  
og Boch var et av tilskuddene til samlingen i 2019.  
På lokket hviler en naturalistisk modellert 
kalv. Fatet har en krans av modellert frukt og 
med fire uglaserte dyrehoder, en okse, en ku, 
en hund og en hest og med ulike landbruks- 
motiver innimellom.  Bollen var en bryllupsgave til 

et Skienspar i 1859.
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Følgende sentrale selskap har vi avtaler 
med:

Securitas Alarm: Alarmsystemer og  
mobilvakt. 
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. 
IATA: Tømming av septikktank, Ulefos 
Hovedgaard. 
Dormakaba AS: Nøkler og nøkkel-
systemer. 
Fjordkraft: Strøm og nettleie. Revidert 
avtale inngått. Samlet årlig forbruk 2019 
var 1 176 204 kWh, mot 1 171 996 kWh 
i 2018. Vi hadde 23 anlegg fra Fjord-
kraft, 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 Kittelsen- 
huset, Kragerø. 
ORAS: Årlig service og kontroll av 
sprinkelanlegg, Berg Kragerø. 
ALARM1: Kontroll og service på alarm- 
anlegg og slukkemidler på Berg Kragerø 
Museum og Kittelsenmuseet. 
OTIS AS: Årlig vedlikehold/ettersyn av 
heis, Berg Kragerø. 
Brannteknikk Grenland: Kontroll av 
brannslukkerapparater, Skien. 
Elektro4: Årlig kontroll av brannalarm-, 
innbruddsalarm- og nødlysanlgg, Skien, 
Porsgrunn og Ulefoss. 
Flatmo Inneklima: Årlig service på  
varmepumper. 
Portteknikk: Serviceavtaler på de auto-
matiske 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.

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER 
OG ANLEGG

BREKKEPARKEN

Det største anlegget tilhørende Tele-
mark Museum er naturligvis Brekkepar-
ken og gårdsanlegget Søndre Brekke. 
Avdelingen har deltatt i forberedende og  
gjennomførende arbeid ved flere av de 
store utendørsarrangementene. Jostein 
og Hans Petter var dessuten med på  
formidling av lafteteknikk under julemar-
kedet.

Parken: Brekkeparken krever mye arbeid 
til vedlikehold, sikring og utvikling. Helt 
sentralt i dette arbeidet er samarbeidet 
med Skien kommune, både ledelsen som 
sådan og parkavdelingen i særdeles-
het. Skien kommune har ansvar for alt 
av blomster og plener, mens museet har  
ansvar for veier, stier, trær og alt av fysiske  
anlegg. I 2019 ble flere trær beskåret 
og trimmet, og noen trær felt. Den aller 
største trefellingen var som en del av å 
rydde byggeplassen til nybygget i det 
nordøstre hjørnet. Det gamle tregjerdet i 
det nordvestre hjørnet, fra Klosterporten 
og langs kanten i retning Ibsentrappen, 
ble revet. Nytt flettverksgjerde av metall 
ble montert. Flere av stuene i Brekkepar-
ken har gress og trær på taket. Mange av 
disse ble beskjært og klippet.

Kirkegården som var plassert i det nord-
østre hjørnet av Brekkeparken er nå tatt 
bort. Cappelenmonumentet er demontert  
og satt på magasin til både restaure-
ring og dokumentasjon. Gravstøtter på  

bakken er flyttet på paller, og foreløpig  
plassert inntil nordfløyens yttervegg. 
Levninger i steinblokk er flyttet til  
ventegrav i Melum kirke. Samarbeid med 
kirkeverge.

Det ble satt ca 24 000 løk (tulipaner) og 
plantet nesten 10 000 blomster. Det ble 
kjøpt inn 5 robotklippere; 2 til Brekke- 
parken, 3 til Venstøp.

Rekkverk ble montert i bakken ned til  
kafeen, mellom amfiet og kafebygget. 

Søndre Brekke: Igangsatt vurdering av å 
utbedre og/eller utskifte hele lyssystemet 
innendørs. Utfordringer med sikkerhet 
og lovlighet på eksisterende anlegg. 

Lynnevik: Stort vindusprosjekt. Noe  
restaurering, noe kopi. Vinduene behandlet  
både interiør og eksteriør. Skifting av 
glass. Vinduer som ble byttet ut, ble det 
bygd oppbevaringskasser til, som blir  
lagret på loft i bygning. Nært samarbeid 
med vernemyndighetene.

Holta: Prosjektet med å bygge en full 
replika av Holta-stua ble igangsatt.  
Prosjektbeskrivelse er produsert og  
diverse oppmålinger og dokumentasjon 
gjennomført. 

Haugjordlåven: Omfattende tiltak med 
tømming og rydding. Låvebrua ble  
restaurert, med skifte av dragere til  
brudekket. Selve brudekket ble byttet 

Demontering av Cappelen-monumentet i Brekkeparken, for å gjøre 
plass til nybygget som skal ligge i det nordøstre hjørnet.
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ut med nye håndlaga halvkløvninger.  
Brufundamentet ble sikret, særlig på 
venstre side. Brudekket ble forlenget.  
Hestetrinn montert. Skifte av dør til 
nedre rom/høylager (replika) etter svært 
nøye antikvariske prinsipper. Nært sam-
arbeid med vernemyndighetene.

Ramberg: Vi har gjennomført diverse til-
tak for å bekjempe skadedyrangrep.

Nordfløyen: Ytterdør totalrenovert. 
Komplisert tiltak, men godt samarbeid 
med vernemyndighetene.

Arkivbygget: Arbeidet med vinduene på 
hele baksiden ble gjennomført. Monterte 
fotografier på aluminiumsplater på uten-
dørs vegg (over vinduer i kjelleretasje, 
mot Øvregate). Hyller til arkivbokser ble 
montert i storrommet.

Kirkesalen: Nye vegger i utstillingsrommet  
ble produsert, til bruk i den nye utstillingen,  
«Døden». Øvrige vegger, gulv og tak ble 

overflatebehandlet. Diverse gjenstander 
ble flyttet. 

Arbeiderboligen: Arbeid med overflate- 
behandling utvendig igangsatt. Noe  
arbeid innvendig med vurdering av sikring,  
pipeløp og andre innledende tiltak som en 
del av prosjekteringen av en større plan 
for Arbeiderboligen.

Tomtegata 2: Skade/forsikringssak på 
innvendig avløpsledninger. Svanke/
motfall på avløpsledninger på utsiden av  
bygget.

Magasinbygg Lundetangen: Den gamle 
porten i Oscars gt 2, mot parkeringsplas-
sen til Lundetangen Sameie, ble byttet ut. 
Den gamle lekket vann, det var lufttrekk 
og vinduet ga oppheting inne. Porten var 
dessuten ikke tilstrekkelig sikret. Ny port 
montert, men uten vindu. Parten var av 
type Condoor, leddheisport, mål bredde 
2680 og høyde 2950 mm. I tillegg ble  

utvendig gulv forsiktig betongslipt, slik 
at vannfallet ved regn blir bedre. Formålet  
var både et HMS-tiltak for ansatte, unngå 
innvendige problemer med vann, fukt og 
varme, samt forsterke sikkerheten.

Venstøp: Bygningsvernet deltok i arbeidet  
med tilbakeføring av Henrik Ibsens barn-
domshjem. Avdelingen deltok også svært 
aktivt med å bygge utstillings- og for-
midlingskonseptet «Peer Gynt Escape 
Room» i låven. Nærmere info om disse 
to tiltakene kan leses som eget prosjekt i 
årsmeldingen.

PORSGRUNNSMUSEENE

Prestegårdens inntun: Tiltaket med over-
flater ble igangsatt i 2018, avsluttet juni 
2019. Noe grunnarbeid, men hovedsakelig  
ferdigstillelse av overflatebehandling. 
Flekkgrunning av bart trevirke, deretter 
to strøk overflatebehandling med linolje-
farge. Komplisert veggflate, mange ute-
vegger, utbygg, trapperom osv. Høyt over 
bakken, mye sikring. Diverse utskiftinger 

av bygningsdeler, som vindskier, og noe 
kledningsbord, samt rekkverk ved trapp. 
Flere av vinduene som ble istandsatt i 
2018 ble satt inn i 2019. Meget godt re-
sultat da hele tiltaket ble ferdigstilt. Det 
var dessuten flere runder med rådgiving 
til eierstiftelsen på anskaffelser og meto-
de på annet vedlikehold over hele anleg-
get (bymuseet).

Skade på gjerde ved inngangen til  
Prestegården, etter et uhell med ukjent  
kjøretøy. Saken ble politianmeldt og  
skadesak (forsikringssak) opprettet. 

Brevik bymuseum: Ferdigstillelse av 
igangsatt tiltak i 2018, med betydelig 
oppgradering av hele inngangspartiet  
(entre, trappeoppgang). Kompliserte  
arbeidsforhold fordi det er trangt og høyt. 
Mye sikring. Gikk ut på fjerning av løs-
sittende arbeider, flekkgrunning, to strøk 
overflatebehandling med linjoljefarge.  
Alle bygningsdeler ble behandlet, som 
tak, tømmervegg, dørblader, gerikter og 
gulv med fotlist. Meget godt resultat.

Ny kransimulator på DuVerden. På denne 
måten kobles sjøfartstema og vitenpedagogikken 
stadig vekk. Foto Frode Arntsen
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Sjøfartens Hus: Det oppsto en frostskade  
på det ene hjørnet av bygget, nord-
øst, der Vegtrafikksentralen holder til.  
Taknedløp var løsnet fra klamring og 
har presset alumniumsplater nedover. 
Løse fasadeplater, løst og mulig brudd på  
taknedløp ved yttervegg. Det ble ikke  
utløst forsikringssak på denne skaden.

BERG KRAGERØ

Tidlig på året hadde vi en naturskade 
på museumsområdet, men uten at noen 
bygg eller eiendeler ble skadet. Det har 
vært gjennomført et innledende arbeid på  
ganske omfattende trepleie og trefellinger.  
Vaktmester på anlegget har deltatt i  
arbeidet med å legge to baner for spill 
(kubb og petanque) ved administrasjons-
bygget.

ULEFOS HOVEDGAARD

Løpende tilsyn og vedlikehold. Nytt av 
året er loggføring av ukentlig kontroll 
på alarmanleggene. Gjennomført Ulefos- 
seminar for å kartlegge behov for både 

bygingsvedlikehold, utstillingsproduk-
sjon og formidling. Stor ryddejobb gjen-
nomført på orangeriet, ikke minst maur 
og maurtuer er fjernet. Riksantikvaren 
bevilget kr 1 million til hovedgården, via 
Telemark fylkeskommune, men tiltakene 
ble ikke igangsatt (overført til 2020).

STUDIETUR OG OPPLÆRING

Avdelingen deltok på møte i bygnings-
nettverket (Det nasjonale museumsnett-
verket for tradisjonshåndverk) i Verdal 
(Stiklestad), september 2019. 

Avdelingsleder deltok på Annual Museums  
+ Heritage Awards 2019 i London, mai 
2019.

Det har vært gjennomgang av ICOMs 
museumsetiske retningslinjer. 

Det har vært gjennomgang/opplæring 
av STICOS og VISMA.

Avdelingsleder: Bjørn Rudborg

OVER: DuVerden i Porsgrunn får vikingbesøk fra Vestfold, sommeren 2019.

UNDER: Fra opplæring av omvisere, Ulefos Hovedgaard, Nome.
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ADMINISTRASJONEN
MÅL Administrasjonens mål er å styrke 
de administrative systemer og legge et 
godt økonomisk fundament for utvikling. 
Avdelingen vil samarbeide med arrange-
mentsansvarlige for å implementere ka-
feen i museets arrangementer. Samtidig 
vil vi videreutvikle kafeen til å bli øko-
nomisk bærekraftig og et sted med godt 
renommé. Administrasjonen har også fo-
kus på helse, miljø og sikkerhet (HMS) og 
menneskelige ressurser. Målet er å styrke 
samarbeidet mellom avdelingene.

ANSATTE I 2019 var det 9,87 årsverk 
som hørte til administrasjonsavde-
lingen. Selve administrasjonen, inkludert  
prosjektansatte, sentralbord, arkiv og 
booking talte 3,22 årsverk. Renhold 0,8 
og Brekkeparken kafé 4,65 årsverk.

REGNSKAP I tillegg til lederen, har  

avdelingen 2,6 stillinger som arbeider 
med regnskapsføring, remittering, lønn, 
årsoppgjør, arkivering, booking, resep-
sjon mm. En 60 prosent stilling, som  
fører regnskap for DuVerden, var knyttet  
til avdelingen. Utgiftene til denne  
stillingen faktureres DuVerden AS. Pr 
oktober begynte denne ansatte i 100 % 
hos DuVerden og museet ansatte en ny 
regnskapskonsulent i desember. 

HMS Administrasjonen har ansvar for 
HMS. Det holdes møter mellom HMS- 
ansvarlig, som er leder for administra- 
sjonsavdelingen, og verneombud. Det blir 
holdt møter med ledelse, tillitsvalgte og 
verneombud (LTV) for å ta opp aktuelle  
saker. Museet har tett kontakt med  
bedriftshelsetjenesten Stamina og legger 
årlig plan for HMS. Ansatte på bygnings-
vernet har årlig legeundersøkelse.

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 fantas-
tiske prosjektene krever også mye admi-
nistrativt arbeid. Det 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 for gaver.

Prosessen med samarbeidsavtaler ble det 
jobbet videre med i 2019. Arbeidet har  
krevd mye av administrasjonen.  
Med museer i fem kommuner og med  
syv eierstyrer, går det en del tid 
til møtevirksomhet. Dette gjelder  
også museets styre, der direktør og 

administrasjonssjef  er tilstede på  
møtene. I tillegg til eget styre, satt  
direktøren i styret til DuVerden AS.  
Administrasjonssjefen er museets repre-
sentant for Sjøfartens Hus og bisitter 
i styret til DuVerden AS. Adm.sjef  satt 
også i styret til sameiet Lundetangen, 
hvor vi har vårt magasin lokalisert.

RENHOLD Telemark Museum har 0,8 
faste årsverk innen renhold, fordelt på 
to deltidsstillinger. De ansatte skal ren-
gjøre 112 bygninger i tillegg til utallige 
magasiner med gjenstander, foto og arki-
ver. Det er viktig å minne om at de fleste 
av bygningene er lite tilrettelagt og det 
er derfor både tungt og kaldt arbeid. Det 
er spesielt før og etter sesongen at selve 
museumsbygningene blir rengjort. Vi 
leier inn ekstrahjelp til vår- og høstren-
gjøringen. Omviserne rengjør i sesongen. 
Vi har i tillegg en renholder i 60 prosent 
stilling som leies ut til DuVerden AS.
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STYRET

ANSATTE 2019

VA K T M E S T E R T J E N E S T E R  
Ordninen med å legge vaktmestertje-
nestene til administrasjonsavdelingen  
fortsetter, etter vellykket prøveperiode 
gjennom 2018 og 2019. Vaktmestertje-
nestene er en oppgave som går på tvers av 
avdelingene og en ressurs som tar seg av 
store og små daglige oppgaver på museet.  
Alt fra teknisk og praktisk bistand på 
arrangementer, bygging av utstillinger 
til andre ting som snømåking, sikrings-
arbeid og IT-hjelp. Stillingen utgjør ett 
årsverk.

BREKKEPARKEN KAFE Etter en  
økning på 30 prosent fra 2016 til 2017 
har omsetningen ved Brekkeparken kafe 
hatt en nedgang i 2019. Vi fortsatte med 
det populære tilbudet Afternoon Tea, 

men besøket var noe lavere enn året før. 
Vi jobber kontinuerlig med å få på plass 
en meny folk ønsker.

VITENSENTERET DuVerden,  
sjøfartsmuseum og vitensenter, i Pors-
grunn, som i 2019 var eid 60 prosent 
av Telemark Museum og 40 prosent av 
Tekna, hadde en flott publikumsøkning 
på 32,4 prosent fra 2018 til 2019. Besøket 
økte fra 23 705 i 2018 til 31 383 i 2019. 
Av disse var 5 714 skoleelever. 

I desember 2019 kjøpte Telemark Museum  
Teknas aksjepost på 40 %, og ble dermed 
100 % eier av DuVerden AS.

Avdelingsleder: Siv Dyrkolbotn

Abrahamsen, Gunnar Vaktmester

Amundal, Erine Formidler

Andersen, Charlotte Arkivar

Andersen, Kristine Formidler

Andersen, Morten Maler

Andreassen, Bendik Driftsansvarlig kafe

Authen, Cecilie Fotoarkivar

Baklid, Alice Brandal Tekstilkonservator

Berge, Kristin Informasjonsansv.

Bjercke, Kari Magasinansvarlig

Dale, Linnea Formidler

Dyrkolbotn, Siv Avdelingsleder 
administrasjon

Eek, Mariken Registrator

Eriksen, Ingvild Adm.sekretær

Fure, Jorunn Sem Direktør

Glømmi, Stina Formidler

Gundersen, Aagot Renholder

Haave, Jørgen Førstekonservator 

Heian, Roger Vaktmester

Helgedagsrud, Bjørn Utstillingskonsulent

Hermansen, Christine Avd.leder utstilling

Holte, Thor Olav Håndverker

Honningdal, Silje Avdelingsleder 
publikum (2. halvår)

Jensen, Shuxin Regnskapskonsulent

Kittilsen, Reni Kafemedarbeider

Larsen, Henrik Bøe Formidler

Lundberg, Gunn Idun Publikumsansvarlig

Lundberg, Trond Fotoarkivar

Lundeberg, Tone Formidler

Løberg, Thorbjørn Håndverker

Musum, Hans Petter Håndverker

Nordmo, Andreas Formidler

Nordmo, Karina Regnskapskonsulent

Palerud, Mette H. Økonomikonsulent

Rodvang, Ellen Avdelingsleder  
samlingsforvaltning

Rorge, Jostein Håndverker

Rudborg, Bjørn Avdelingsleder  
bygningsvern

Samuelsen, Ann-Kathrin Driftsansvarlig  
Porselensmuseet

Stene, Johnny Avdelingsleder 
publikum (1. halvår)

Stenehjem, Tone Adm.sekretær

Szawica, Karolina Prosjektmedarbeider

Tangen, Kirsten Arkivar

Tesfia, Jonas Renholder

Varanauskaite, Lijana Renholder

Vinner, Jens K. Håndverker

Aasen, Ann Iren Ryggen Registrator

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

BREVIK: Fra det antikvariske vedlikeholdet av hele inngangspartiet på gamle Brevik rådhus.
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REGNSKAPSTALLGAVER

Gaveforsterkningsordningen (GFO) for museer ble innført i 2014, men er utvidet 
til å hete Gaveforsterkningsordningen for kunst- og kulturformål. Ordningen er at 
en pengegave til kunst- og kulturvirksomhet 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 gaveforsterkning. Vi har informert våre potensielle gavegivere om ord-
ningen, slik at alle har vært kjent med betingelser og muligheter. Formålet med ga-
veforsterkningen er å stimulere private aktører og miljøer til å delta med finansiering 
av en rekke kunst- og kulturformål. Det er bare gavemottaker som kan søke om gave-
forsterkning og som må bekrefte at vilkårene for gaveforsterkningen er oppfylt.

ÅTTE SØKNADER Telemark Museum har sendt inn åtte søknader i 2019. Samlet 
gavestørrelse på disse er kr 7 171 251,-. Dette kvalifiserer til gaveforsterkning på kr 
1 792 813,-. Utbetaling fra departementet skjedde 25. juli, 1. og 10. oktober 2019. 

Som en del av den ordinære årlige rapporteringen til Kulturdepartementet, skal Te-
lemark museum dokumentere at gaver og gaveforsterkning forvaltes i samsvar med 
ordningen. Både gave og gaveforsterkning skal gjøres rede for i museets årsberetning 
og spesifiseres i årsregnskapet.

GAVENE Her følger de åtte gavene fra 2019, med søknadsbeløp, giver, tiltak, gave-
størrelse og gaveforsterkningsordning (GFO):

Dato Gave GFO Tekst
28.06. 800 000 200 000 DNHU: Sjøfartsutstilling Sjøfartens hus.
28.06. 1 000 000 250 000 DNHU: Venstøp, utvikling barndomshjem.
12.04. 3 500 000 875 000 BVH-fond: Utvikling/utstilling nybygg.
28.06. 250 000 62 500 BVH-fond: Utvikling/utstilling nybygg.
04.07. 300 000 75 000 Sparebankstiftelsen DnB: Escape Room Venstøp.
04.12. 171 251 42 813 Frk Henriette Homans Legat; Berg Kragerø.
04.12. 150 000 37 500 Porsgrunn Sjømannshjem: Sjøfartsutstilling.
10.12. 1 000 000 250 000 Sonja og Emil Auberts legat; Nybygg.
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NOTER
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STYRETS BERETNING 2019
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OVER: Prestegården i Porsgrunn etter det omfattende tiltaket med  
overflatebehandling av hele fasaden mot inntunet.

UNDER: Fra Kittelsenhuset i Kragerø. Her ser vi Thomas Bakkerud som presenterer  
utstillingen ”Aarets Maaneder”, som Theodor Kittelsen malte da han bodde på Skåtøy.
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TELEMARK MUSEUM
telemarkmuseum.no       Øvregate 41, 3715 SKIEN


