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Strategisk plan 2019-2022

ARV OG ATTRAKSJON
Arv og attraksjon er de to søylene Telemark
Museum bygger på. Arven er de verdiene
vi forvalter; materielle og immaterielle
kulturhistoriske minner og tradisjoner som
fortidens mennesker har skapt og som det er
betrodd oss å forvalte. I begrepet attraksjon
ligger det en påstand fra vår side om at disse
verdiene betyr mye for mange og at publikum
etterspør gode kultur- og museumsopplevelser
knyttet til vår felles kulturarv.
Museumsutvikling vil i tiden fremover utgjøre
en viktig faktor i samfunnsutviklingen. Telemark
Museum ønsker å bidra til økt bevissthet om
regionens historiske kulturarv og presentere
den i gjenkjennelige, men også spennende og
fornyende former for alle som besøker oss.
Telemark Museum er en kunnskapsbedrift
med et tydelig samfunnsoppdrag. I tråd med
ICOMs internasjonale museumsregelverk og
nasjonale retningslinjer, skal vi forske, forvalte,
formidle og fornye. Mandatet vårt er klart; vi
skal ta vare på kulturarven både for dagens
og for morgendagens mennesker. Vi har intet
mindre enn evighetens perspektiv for øye når
vi velger ut og tar ansvar for sentrale deler av
kulturarven. Fornyelse og utvikling må til for å
skape rom for kritiske refleksjoner om fortiden,
engasjement fra publikum og for å bringe
museet inn i den aktuelle samfunnsdialogen.

I det vi går inn i den andre fireårs-perioden av
denne strategiplanen har vi fått gjennomslag
for to viktige museumssatsinger: statlig
driftstilskudd til Porselensmuseet i Porsgrunn
og statlig, fylkeskommunalt og kommunalt
investeringstilskudd og dermed fullfinansiert
et nytt museumsbygg på Søndre Brekke i
Skien. Det er vi så glade for! Tusen takk til
alle som har bidratt! Vårt hovedmål med
nybygget er å kunne tilby vårt publikum
gode museumsopplevelser hele året i
fylkeshovedstaden Skien.

Jorunn Sem Fure, direktør

Sentrale reformer og kulturpolitiske føringer
gir signaler om at vi også må endre oss.
Regionreformen gjør Vestfold og Telemark
til ett fylke i 2020. Ny kulturmelding peker
på en regionalisering av sektoren. Telemark
Museum vil være med på utviklingen og spille
en aktiv rolle i en harmonisering av museene
i den nye regionen og i en eventuell ny
konsolideringsfase.
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VISJON:

Telemark Museum skal være et bærekraftig, aktuelt og
utviklingsorientert museum
Vi ønsker å gi neste generasjon og nye publikumsgrupper innsikt i kulturarven, nye perspektiver på
dagens og gårsdagens samfunn og gode museumsopplevelser.
Vi vil drive profesjonelt, økonomisk bærekraftig og utvikle oss til det beste for publikum. Vi må
prioritere etter kriterier som best mulig ivaretar vårt samfunnsoppdrag og publikums forventninger.
Forvaltning av bygg og samlinger vil vi gjøre etter planer som både ivaretar bevaringshensyn og
strategiske mål. Et hovedmål er å realisere nybygg på Brekke.
Vi vil også utvikle visningsarenaer på steder som har stor regional og nasjonal kulturhistorisk verdi
og relevans, - arenaer der vi kan samarbeide og løfte i lag med vertskommune, fylkeskommune og
private aktører.

Dette vil vi oppnå:
- Prosjekt Brekkeparken. Nybygg med relevante og inspirerende utstillinger, åpent for publikum hele
året, kontorlokaler for ansatte. Nytt verksted, nødvendig oppgradering av Arkivbygget og ferdigstilt
sentralmagasin 2. etasje på Lundetangen er også en del av nybyggprosjektet.
- Styrke vår kompetanse og organisasjon for bedre publikumstjenester, samlingsforvaltning og
bevaring av bygg
- Oppgaver, forventninger og ressurser skal stå i forhold til hverandre
- Utvikle nasjonale og regionale historiske attraksjoner for bedre publikumsopplevelser

Verdier
Vi vil være profesjonelle i det vi gjør – fordi vi vil levere kvalitet.
Vi vil være samarbeidende internt i organisasjonen og med eksterne samarbeidspartnere – fordi vi
tror at vi drifter, løfter og utvikler bedre i flokk.
Vi vil være dynamiske – fordi vi tror vi har behov for fornyelse, endringsvilje og kreative løsninger i
årene som kommer.
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MÅL:

Nybygg på Brekke åpner i 2021!
Vi bygger for publikum og god formidling hele året, med lokaler for utstillinger, kafe og funksjonelle
arbeidsplasser. Søndre Brekke gård, hagen med parkanlegget og telemarksstuene har en lang
museums- og folkeparktradisjon. Her er stuer, loft og bur fra hele fylket. Her kan sosial- og politisk
historie fra norsk skjebnetime i 1814 fortelles.
Vi har også en tematisk bredde i samlingene våre som vi ønsker å vise mer av: folkekultur, byhistorie,
herregårdskultur, Ibsens miljø, industrihistorie og mye mer. Vi vil huse store og små arrangementer
med kulturarv på dagsorden. Vi vil lage aktuelle temporære utstillinger, kommentarutstillinger og
hente inn vandreutstillinger gjennom året.
Oppgraderinger og innredning av verkstedet, sentralmagasinet og arkivbygget finansieres også
gjennom nybyggprosjektet. Og med nye verksteder på plass ønsker vi, i samarbeid med den nye
regionen, å bygge opp et bygningsvernsenter. Det vil gi en etterlengtet styrking av kompetanse på
håndverkstradisjoner og den immaterielle kulturarven.
VI VIL:
- Ha fokus på god prosjektledelse, styring og budsjettkontroll
- Involvere alle ansatte i prosessen
- Lære og la oss inspirere av andre museers nye bygg
- Nedsette grupper for innholdsutvikling
- Ha fokus på publikumstilbud, god infrastruktur, driftsøkonomi, forenkling av arbeidsprosesser og
HMS
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VI VIL:
- At kompetansebehovet for et nytt styre blir gjennomgått og sikret ved nyvalg i 2020, for å møte
utviklingsoppgavene Telemark Museum står ovenfor
- Se på nye organisasjonsmodeller i forbindelse med ny region
- At museets statistikk skal brukes som strategisk lederverktøy
- Sørge for en dynamisk og fleksibel organisasjon med balansert forhold mellom normal drift og
prosjektorganisert virksomhet
- Ha økt fokus på kvalitetssikring, evaluering og dokumentasjonsrutiner
- Øke kompetansen og tidsbruken på finansieringstiltak
- Oppdatere planverk og arbeide etter nye nasjonale museumsfaglige standarder
- Sette tydelige publikumsmål og kvalitetsmål for våre satsinger
- At forskning og formidling skal henge sammen
- Fortsatt være IA-bedrift og ha fokus på HMS
- Holde medarbeidere faglig oppdatert gjennom nettverksdeltakelse og kurs
- Kjøpe tjenester og kompetanse der vi ikke
har den selv
- Styrke kompetanse på publikumsbygging, reiseliv og markedsføring
- Videreføre og styrke utadrettet kommunikasjonsarbeid

MÅL:

Utvikle organisasjonen og styrke kompetanse for bedre publikumstjenester,
samlingsforvaltning og bevaring av bygg
Det stilles stadig større krav til oss fra mange hold: innen brannvern og sikring, økonomirutiner, HMS
og arbeidsmiljø, dokumentasjon, forskning, bevaring og forvaltning. Ikke minst stiller publikum større
krav til museumsopplevelser i dag enn før. Vi ønsker at publikum og samarbeidspartnere møter et
relevant og aktuelt museum med høy attraksjonskraft, og med god forvaltning og dokumentasjon i
bunn. Det krever utvikling av publikumsvennlig infrastruktur på våre anlegg. Store utviklingsoppgaver
og byggeprosjekter krever høy kompetanse i både styret og administrasjonen. Ikke minst er det
ressurskrevende: kommuner som ønsker og støtter utviklingsprosjekter må også ta ansvar for å
finansiere basisdrift.
Organisasjonen videreutvikles etter fagavdelingsmodellen, men kan tilpasses vekst og strukturell
endring. Det er et mål å styrke bemanningen slik at de tematiske og geografiske ansvarsområdene
den enkelte fagarbeider har, kan reduseres. Bygningsvernet trenger en tydelig funksjonsdeling
mellom antikvarisk bygningsvern og teknisk drift/vaktmesteroppgaver. Vi skal redusere etterslepet
i samlingsforvaltningen betydelig i perioden. Telemarksarkivet er etablert i 2016 og vi skal ha en
arkivtjeneste som er dimensjonert i forhold til volum og geografisk ansvarsområde.
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MÅL:

Skape en bærekraftig balanse mellom oppgaver, forventninger og ressurser og
ha et avklart forhold til eiere og interessehavere
Et faktagrunnlag for Telemark Museum viser de utfordringene vi har og gapet mellom størrelsen på
samlingene våre, etterslep, bygg, antall visningssteder og økonomiske ressurser. Vi må derfor gjøre
tydelige prioriteringer for å få opp gode utviklingsprosjekter. Det er et ønske at eierstrukturen for bygg
og samlinger forenkles.
VI VIL:
- Tegne avtaler der vi innfrir samfunnsoppdraget vårt. Dette forutsetter at museumsdriften er
økonomisk bærekraftig, og at Telemark Museum får tillit og myndighet til å innfri de nasjonale
føringene for museumsvirksomhet
- Være i dialog med sentrale myndigheter og andre museer som arbeider med eierforhold
- Ha fokus på økte egeninntekter
- Jobbe mot politiske og administrative myndigheter for å styrke grunnfinansieringen av driften
- Aktivt søke prosjektmidler og jobbe mot privat næringsliv
- Utarbeide et avtaleverk for frivillige/ eksterne aktører for bruk av museets anlegg

MÅL:

Utvikle nasjonale og regionale historiske attraksjoner for bedre
publikumsopplevelser
Vi har stort potensial under våre mange tak til å løfte og utvikle regionalt og nasjonalt viktige
anlegg. Men vi er helt avhengige av lokalt engasjement, at vertskommuner og andre vil bidra til å
realisere utvikling og at vi deler den samme visjonen. Vi ser også museets virksomhet i et bredere
samfunnsperspektiv, der kulturbaserte næringer, bokvalitet og attraksjonskraft er noe vi ønsker å bidra
til. Vi vil følge opp eierskapet i DuVerden og evaluere eier- og driftsform i perioden.
VI VIL:

Formidle herregårdskultur. Istandsettelse og utvikling av Ulefos Hovedgaard
og Søndre Brekke gård, fordi:
Disse to anleggene henger historisk sammen gjennom eieren Niels Aall, som fikk Ulefos Hovedgaard
bygd. Anlegget på Ulefoss har stor nasjonal kulturhistorisk verdi som et av landets viktigste
arkitektoniske monumenter fra empiretiden. Husets historie og dets eiere er knyttet til en tidsepoke,
næringsvirksomhet og en sosial struktur som også står sentralt på Brekke, og har sin plass i den norske
1814-historien. Bygg og deler av samlingene på Ulefoss er i en tilstand som krever store ressurser
for å forhindre videre forfall. Aall-arkivet fra Ulefoss har fått status som del av norsk dokumentarv.
Anleggene har stort utviklingspotensial som publikumsarenaer.
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VI VIL:

VI VIL:

Forske, formidle og fornye utstillinger knyttet til Henrik Ibsen Museum på Venstøp
fordi:

Videreutvikle formidling knyttet til Theodor Kittelsens barndomshjem fordi:

Henrik Ibsen er verdens mest spilte dramatiker og barndommen ble tilbrakt på Venstøp. Det er her
turister kommer for å la seg inspirere og stedet har et stort potensial. I 2028 feirer vi 200-års bursdag
og vi har igangsatt et større utviklingsprosjekt.

Interessen for Theodor Kittelsens liv og kunst er stor. Vi ser en mulighet til å fremheve Kragerø som et
sted for kunsthistorisk formidling, kunstformidling og museumsopplevelser knyttet til byens tradisjon
og identitet som kunstby.

Utvikle kunnskap og formidle maritim kultur og kystkultur fordi:
Drifte og videreutvikle Porselensmuseet fordi:

Det er en viktig del av historien og identiteten til vår region. Det fordrer at kommunene er med på et
finansielt løft.

PP- samlingen er en av våre mest verdifulle og etterspurte samlinger. Porselensmuseet på PP er en
flott arena for samlingen og for historisk kunnskap om industri, håndverk og designhistorie. En
forutsetning er at driften er sikret gjennom tilstrekkelige offentlige tilskudd. Staten er inne med
driftstilskudd fra 2019.
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RAMMEBETINGELSER OG PLANVERK:
ICOMs museumsetiske regelverk
Meld.St 8 (2018-2019) Kulturens kraft – Kulturpolitikk for framtida
Meld.St 49 (2008-2009) Framtidas museum
Meld.St.10 (2011-2012) Kultur, inkludering og deltaking
Meld.St 24 (2008-2009) Nasjonal Strategi for digital bevaring og formidling av kulturarv
NOU 2013:4 Kulturutredningen 2014
Strategi 2014-2025, Kultur og Kulturarv. Telemark Fylkeskommune
Museumsmelding Porsgrunn kommune 2018
Aktuelle kommunale kulturplaner
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S. 6: Børve Borchsenius arkitekter AS
S. 8, 10, 12: Dag Jenssen
S. 13: Birgitte Sjøberg
Øvrige foto: Telemark Museum
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Telemark Museum er et konsolidert
museum i nedre del av Telemark
fylke, med forvaltningsansvar for
museer i kommunene Nome, Skien,
Porsgrunn, Bamble og Kragerø.
Vi holder åpent Porselensmuseet
i Porsgrunn, Henrik Ibsen
Museum og Brekkeparken i Skien,
Ulefos Hovedgaard i Nome og
Kittelsenhuset i Kragerø. Vi er
også hovedeier av DuVerden
AS i Porsgrunn. Administrasjon,
bygningsverksted, sentralmagasin
og arkiv ligger i Skien.

Vi bretter opp ermene
for å gi publikum en flott
museumsopplevelse!

thure-trykk.no
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