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da jeg tiltrådte som direktør på Telemark museum i august 
i fjor, kom det mange gode minner frem om mine to somre 
som ung historiestudent og omviser på ibsens Venstøp og 
i Brekkeparken. 

gleden over å formidle viktige og vakre kulturminner til 
publikum husket jeg godt, men også undringen over at det 
ikke var flere besøkende. det var jo så flott det vi hadde å 
vise frem! det er det fortsatt – og siden den gang er mange 
ting på museene blitt enda flottere: Hovedbygget på Brekke 
står frem med ny glans, og i sommer åpnes annen etasje 
med enda flere nyrestaurerte praktfulle rom. På Venstøp er 
det også siden mine omviserdager skjedd store ting med 
formidlingen, og den øremerkede stillingen sørger allerede 
nå for at Telemark museum faktisk leverer originale bidrag 
til den nasjonale og internasjonale ibsen-forskningen.

Byggingen av sjøfartens Hus er ferdig! Bygget som skal huse 
Porsgrunn og omegns sjømannsforening, sjøfartsmuseum 
og vitensenter, sømløst integrert i konseptet og navnet 
duVerden, er allerede blitt en arkitektonisk attraksjon 
av høy karat. Arbeidet med å fylle duVerden med innhold 
som skal bidra til læring og opplevelse er i full gang. 
Organisatorisk blir duVerden et eget aksjeselskap, hvor 
Telemark museum er majoritetseier med 60 % av aksjene, 
sammen med Tekna, ingeniørenes fagforening. den 
organiseringen gir mulighet for å arbeide konsentrert og 
målrettet med dette prosjektet fremover, men det har 
også noen utfordringer. duVerden skal tilfredsstille både 
Kunnskapsdepartementets krav til vitensenterdrift og 
Kulturdepartementets krav til museumsdrift. det gjør 
prosjektet i Porsgrunn til en nyskapning innen begge felt 
og arbeidet blir en verdifull erfaring både vi og andre kan 
lære av.  

den konsoliderte enheten, med de mange anleggene og 
de mange kulturhistoriske arbeidsfeltene, er i ferd med å 
sette seg organisatorisk. Utford ringer står likevel i kø for 
å få organisasjon, aktivitet og ambisjonsnivå tilpasset det 
faktiske ressurs grunnlaget. dette blir en hovedutfordring 
fremover, og vi må gjøre prioriteringer basert på solid 
kunnskap, strategisk tenkning og i dialog med publikums 
forvent ninger og behov. 

da Telemark museum, ved hjelp av sparebank stiftelsen 
dnB nor, kjøpte den store porselens samlingen, investerte 
i gode magasinforhold og satte av ressurser til registrering 
og forvaltning av samlingen, lå det også forventninger fra 
lokal samfunnet om å finne en plattform for aktiv formidling. 
den plattformen har begynt å avtegne seg som en ambisjon, 
et mål – en drøm om et nasjonalt senter for porselen. Fra 
høsten 2012 har Telemark museum inngått i et partnerskap 
med Porsgrunn kommune, Telemark fylkeskommune og en 
lang rekke private aktører for å undersøke om det er mulig 
å løfte den ambisjonen i fellesskap. 

drømmen om det helårsåpne museet i skien er ikke lagt 
bort. Behovet for nye fasiliteter er stadig mer prekært, både 
av hensyn til de ansattes arbeidsforhold, samlingenes ve 
og vel og til ønsket vårt om å gi publikum et bedre tilbud 
hele året. som et første trinn i den prosessen har vi valgt 
å sette i gang ”Prosjekt Bondebygg”. målet er å gi våre 
samlinger av privatarkiv, antikvariske bøker og vår store 
fotosamling bedre bevaring. Bygningen i Øvregt. 39 skal 
også få et estetisk løft, og her skal publikumstjenestene 
bli tilrettelagt. Prosjektet vil øke kunnskapen om, og 
formidling og bruk av disse samlingene. Vi håper dette året 
vil føre oss fra planfasen over i realisering, og at det vil bli 
satt pris på av regionens befolkning. 

Til sist vil jeg takke for den varme velkomsten jeg har fått 
som ny direktør. Telemark museum er en stimulerende 
arbeidsplass med dyktige, engasjerte og kreative 
medarbeidere som det er spennende å arbeide sammen 
med. sammen skal vi utvikle museet vårt og sørge for at 
flere blir gjort oppmerksomme på de kvaliteter vi har å vise 
frem!

Jorun Sem Fure

direktør

Året som gikk – 2012
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Mål, verdier og strategier
Telemark museum forvalter en stor, rikholdig og mangefasettert kulturarv som gjennom planmessig innsamling også stadig 
er økende. På basis av den skal vi tjene samfunnet med kunnskapsutvikling, skape opplevelser og attraksjoner, og stimulere 
til refleksjon. målet er å levere gode resultater innen forskning, forvaltning og formidling innen de sentrale kulturhistoriske 
temaene våre museer og samlinger er bygget opp om.

Telemark museum har vedtatt en strategiplan for den perioden vi er inne i, fra 2012 til 2014. Vi arbeider kontinuerlig for 
å konkretisere og revidere planene og målene for virksomheten. den slår fast verdigrunnlaget; aktualitet, mangfold og 
profesjonalitet skal prege alt arbeidet som planlegges og utføres. Aktualitet er det som gjør at publikum kjenner seg igjen 
i, og blir utfordret til å etterprøve sine oppfatninger om, kulturarvens betydning. 

mangfold skal vi tilstrebe for å inkludere stadig nye 
grupper i det fortids- og samtidsbildet vi skaper av vår 
region. Profesjonalitet skal prege alt vi gjør. det er en verdi 
som utfordrer oss på alle plan, fra kunnskapsproduksjon, 
forvaltning, vedlikehold, formidling til renhold og admini-
strasjon. museet har en sjelden mangfoldig sammen-
setning av yrker og kompetansebakgrunn blant sine 
ansatte, og sammen bidrar deres arbeid til å gi Telemark 
museum et profesjonelt kvalitetsstempel.

For å realisere et bredere publikumstilbud og bedre 
arbeids forhold for alle ansatte, har Telemark museum 
lenge arbeidet mot et konkret mål om et nybygg i skien. 
Ved siden av systematisk hardt arbeid for å få støtte til 
og realisere et slikt stort prosjekt, må Telemark museum 
gjennom klare prioriteringer vite selv hva vi ønsker å fylle 
det med, hvilke kulturhistoriske verdier vi ønsker å fremme, 
og hvilke mål vi søker å realisere. dette må bli synlig for 
samarbeidspartnere og publikum.

Nøkkeltall
Økonomi 2012 2011 2010

driftstilskudd staten 11 011 000 10 680 000 10 359 000

drift og prosjekttilskudd fra fylket 4 420 633 4 411 209 5 440 214

drifts og prosjekttilskudd fra kommunene 4 111 300 4 632 873 5 163 656

Kommunale tjenester 2 282 912 1 052 242 1 008 639

lønn og sosiale kostnader 17 374 864 16 250 946 13 711 608

Årsresultat 387 140 273 250 887 200

Publikasjoner 3 5 1

Utstillinger - 37  35

Besøk 88 600 108 000 103 000

Årsverk 32,32 32,37 28,76
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Styret 2012
Verv Navn Valgt av

styreleder lars skjelbred Backe & Vauverts fond

Vara emil Aubert Backe & Vauverts fond

styremedlem Heidi Hamadi skien kommune

Vara Frode Bakken skien kommune

styremedlem Britt gursli Tobro Telemark Fylkeskommune

Vara magnhild Holmberg Telemark Fylkeskommune

styremedlem Arnfinn Jensen Berg Kragerø museum

Vara gotfred nilsen Berg Kragerø museum

styremedlem inger Andersen Kise Porsgrunnsmuseene

Vara Ole mathisen Porsgrunnsmuseene

styremedlem Hilde Pedersen Bø museum

Vara Håvard Aabø Bø museum

styremedlem Kari Bjercke Ansatte

Vara Bjørn Helgedagsrud Ansatte

styremedlem Knut magnus Bamble kommune

Vara dag Holmer Bamble kommune

styremedlem Arvid Høgvoll Ulefoss Hovedgård

Vara egil stokken Ulefoss Hovedgård

direktør lene e. Walle/  
Jorunn sem Fure

Ansatte 2012
Navn Tittel
Abrahamsen, gunnar Vaktmester

Andersen, morten maler/museumshåndverker

Andreassen, Bendik driftsansvarlig Brekkeparken Kafé

Authen, Cecilie Fotoarkivar

Berge, Kristin informasjonsansvarlig

Beier-Fangen, Aasmund registrator

Bjercke, Kari magasinansvarlig

Baklid, Alice Brandal  Tekstilkonservator

Bratland, inger Kristine registrator

dyrkolbotn, siv Avdelingsleder Administrasjon

einarsson, Bardur Vaktmester

Fure, Jorunn s. direktør

gardåsen, Tor Kjetil 1. konservator

nordmo, Andreas Formidler

gundersen, Aagot renholder

Heimdal lene Publikumsansvarlig       

Helgedagsrud, Bjørn Utstillingskonsulent

Hermansen, Christine Avdelingsleder møtestedet

Holte, Thor Olav museumshåndverker/tømrer

Haakonsen, Bjørn isak Vaktmester

Navn Tittel
Haave, Jørgen Konservator

Kittilsen, reni Kafemedarbeider

lundberg, Trond Fotoarkivar

løberg, Thorbjørn Avdelingsleder Bygningsvernet

næs, Jeanette Formidler

Palerud, mette  Økonomikonsulent

rudborg, Bjørn Prosjektleder nytt sjøfartsmuseum

rønning, Finn Avdelingsleder samfunnsminnet

rørvik-larsen, Ulf Formidler

sarkkila, marianne H. renholder

skogen, elin mæland renholder

stenehjem, Tone Administrasjonssekretær

Tangen, Kirsten Arkivar

Tesfi, Jonas renholder

Vinner, Jens K. museumshåndverker

Aasen, Ann iren ryggen Formidler

i tillegg har vi hatt flere sesongansatte på alle alle våre museer 
og i Brekkeparken kafe i 2011.
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Planarbeid og mål

Bygningsvernets aktiviteter prioriteres i forhold til flere 
planverk.  
Byggteknisk gjennomgang, sist revidert 2009, ligger til 
grunn for alt arbeidet vi gjør. det er en analyse av hvert 
enkelt byggs tekniske tilstand.
i tillegg har vi prioritert bygningsmassen etter antikvariske 
prinsipper.
sikringsplanen er også en viktig del av planverket og 
Virksomhetsplanen er et arbeidsverktøy gjennom året. den 
utarbeides etter innspill fra eierstyrer/kommuner, egne 
vurderinger og opp mot de før nevnte planer.
Bygningsvernets mål er god forvaltning av bygninger og 
parkanlegg. Vi bestreber også å utarbeide gode rutiner for 
drift, og foreta riktig prioritering av oppgaver.

Sikringsarbeidet

de aller fleste av våre bygg er sikret med brann- og tyveri-
alarm tilknyttet Brannvesen (110), og/eller vaktselskap. 
23 av de viktigste bygningene har i tillegg automatisk 
sprinkelanlegg.
sikringsplan for Telemark museum inneholder risiko- og 
konsekvensanalyser for alle våre bygg. i tillegg er Bruks-
planen et meget godt styringsredskap for driften av 
bygnings massen. Alle bygninger ved museet er med i 
denne planen. 

Planlegging og administrasjon av sikringsarbeidet ved 
Telemark museum ligger til Bygningsvernet. dette inne-
bærer i praksis daglige, ukentlige, månedlige og kvartals-
vise sikringsrunder.
Vi arrangerer også brannøvelser for alle ansatte.
serviceavtaler for årlige kontroller av slokkemidler, 
sprinkelanlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og brann/
tyverialarmer administreres av oss. 

Avtaler med vaktselskap, forsikringsselskap og energi-
avtaler blir forhandlet frem og fulgt opp av Bygningsvernet. 
 Vi har avtale med securitas om utrykning og mobilt vakt - 
hold. Vi har prioritert å montere overvåkingskamera 
etter inn brudd både i skien og Porsgrunn. det er derfor 
montert nye anlegg på Bymuseet og sjøfartsmuseet i 
Porsgrunn, Henrik ibsen museum, Cudrio sjøbod i Bamble, 
restaurantområdet i Brekkeparken og kontorbygget i skien.
magasinbygget i skien er også fullt oppgradert med brann 
og tyverialarmanlegg.
Vi arbeider kontinuerlig med nøkkelsystemer for å bedre 
sikkerheten, og forenkle bruken for ansatte.

Vedlikehold bygninger og anlegg i 2012

Bygningsmassen pr. 31.12-2012:

124 bygninger (116 antikvariske, 8 administrative) 

9 båter

24 fredede bygg

Ansatte 2012

Thorbjørn løberg Avdelingsleder 01.01–31.12-12 100% stilling

morten Andersen museums.h.v. 01.01–31.12-12 100% stilling

Jens K.Vinner Vaktmester      01.01–31.12-12 100% stilling

Thor Olav Holte museums.h.v. 01.01–31.12-12 100% stilling

Bardur einarson Vaktmester 01.01–31.12-12 40% stilling

gunnar Abrahamsen Vaktmester 01.01–31.12-12 100% stilling

Bjørn isak Håkonsen  Vaktmester 01.01–12.09-12 100% stilling

Bygningsvernet 
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Bamble Museum

Bamble kommune har vedlikeholdsansvaret for bygnings-
massen ved museet, men vi bidrar ved spesielle 
restaureringsoppgaver.
i 2012 har vi montert to nye luftavfuktere på eik. 
Vi har deltatt på diverse befaringer/møter i forbindelse 
med bygningsmassen i Bamble. Vi har også brannvern-
lederansvaret i Bamble.
i løpet av året har vi skiftet en del ruter, etter ruteknusing 
på eik. 

Berg-Kragerø Museum

På Berg har vi ansvar for vedlikehold av bygninger og park-
anlegget.
Bygningsmessig arbeid i løpet av 2012 har bestått i diverse 
malearbeid og utvendig vask av hovedhuset. Her har vi 
også reparert takluker og byttet takstein.
Berg er en omfattende eiendom med et stort skogsområde. 
i parken rundt hovedbygningen er det mange gamle trær, 
og trepleie ble påkrevd etter at to eiketrær ble tatt av 
vinden. 

innomhus har vi isolert taket i fotomagasinet, og rør-
systemet ved administrasjonsbygget er godkjent etter 
videofilming. 
senhøstes mottok vi noen rullereoler fra AOF i skien, de ble 
flyttet til Berg. Vaktmesteren på stedet har også bistått ved 
arrangementer og i arbeidet med samlingsforvaltningen. 

På Kittelsenhuset har vi utført takarbeid. 

Brevik Bymuseum

Vi har fått utarbeidet ny internkontroll for de elektriske 
installasjonene. 
diverse vaktmesteroppgaver og befaringer er utført i løpet 
av året. 

Bø Museum

i Bø er det utført vaktmesteroppgaver og parkarbeid. Vi har 
malt innhuset på Østerli utvendig og restaurert stabburet 
som skal settes opp på Kvennøya. gulvene i Polen er malt.
Utbedringer av det elektriske anlegget er utført etter 
pålegg fra midt-Telemark energi. 
sent på året startet forberedelsene til ny utstilling i 
utstillingsbygget, blant annet ble to nye varmepumper 
montert.

Porsgrunnsmuseene 

Foruten vaktmesteroppgaver, parkarbeid og planering 
av hagen på Bymuseet, har vi bidratt med rydding av 
verkstedet og raschebakken. 
Vi har hatt kostbart elektrikerarbeid etter inspeksjon fra 
skagerak energi.

Søndre Brekke og Brekkeparken

i 2012 ble vi ferdige med å legge om alle tak på bygningene 
i Brekke-anlegget, et stort og omfattende arbeid. det 
har blitt mye blikkenslagerarbeid i forbindelse med tak-
omleggingen. 
Vi har kjøpt en del gammel takstein som er hentet og lagret 
i skien.

2. etasje på Brekke er planlagt ferdig våren 2013, så dette 
arbeidet går sin gang. Vi har restaurert noen vinduer, og 
reparert en del kledning på Brekke. Breviksbutikken og 
Tomtegt. 2 er vasket utvendig, det er skiftet en del VVs-
artikler i Tomtegt.2.
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På restauranten har vi satt inn nye vinduer og en ny dør i 
nordveggen, og det er malt innvendig. nye sikringsskap er 
montert både i restauranten og i Bondebygningen. 

Vi har arbeidet med etableringen av nytt arkiv og foto-
rom i kjelleren på Bondebygget. det er etablert ny 
parkeringsplass ved kontorbygget, og parkeringsplassen 
ved Bondebygningen er utvidet.
Ved nedgangen på baksiden av Bondebygningen er støtte-
muren støpt på nytt.

i tillegg er ny gesims på Paviljongen laget, løkkjelleren er 
malt utvendig, nytt fundament for ”Ballerinaen” er støpt, 
og det er hugget omtrent 15 store trær i Brekkeparken. 
innbrudd i restauranten ga oss noe ekstraarbeid.

Ulefos Hovedgaard

nytt pumpehus er bygget og pumpene er flyttet opp fra 
kummen de sto i tidligere. dette har vært en stor jobb som 
medførte elektriker- og rørleggerarbeid. i tillegg er det 
elektriske anlegget utbedret, etter pålegg fra energiverket. 
Presenning er lagt over deler av taket på vestfløyen i 

påvente av økonomiske midler til omlegging av taket. det 
søkes om midler fra flere kilder. 
Vaktmesteroppgaver og parkarbeid er utført, nytt alarm-
anlegg ble montert etter lynnedslag.

Henrik Ibsen Museum

På høsten startet arbeidet med ny kjeglebane, vinduer i 
låven er restauret og en stor ask i hagen er hugget. 
diverse vaktmesteroppgaver og parkarbeid har kommet i 
tillegg.  

Nytt magasin Lundetangen

diverse arbeid på magasinet er utført, bl.a. har vi laget 
noen bord.

Jønnevald Rutebilanlegg

rutebilhistorisk forening har pusset opp leiligheten på 
Jønnevald, denne er nå utleid.

Diverse 

Bygningsvernet har leid ut stillas, vi har frest en del 
listverk for eksterne kunder og arbeidet for sameiet på 
lundetangen. 

Deltakelse på kurs og seminar

To ansatte i Bygningsvernet deltok på Byggnettverkets 
møte på dovre.
Fire av oss var med på museumsturen til Berlin. 

Foto: reidar Peersen

Foto: dag Jenssen
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Samfunnsminnet
Fellesmagasin

På Telemark museums fellesmagasin har arbeidet med 
mottak og registrering av gjenstander i løpet av 2012 
funnet en rutine. det har ikke blitt foretatt noen nye 
investeringer eller utbedringer i 2012, men bemannings-
situasjonen er noe bedret. museet har ansatt en Tekstil-
konservator, Alice Brandal Baklid, i 30 prosent stilling, 
fra april. Videre har det vært to personer inne via nAV, 
marianne Christiansen og Zainab Abdulkarim. de har begge 
bidratt i registreringsarbeidet. 

registreringen av den store PP-samlingen, som ble kjøpt 
inn i 2011, ble påbegynt. Formidler Ann iren ryggen Aasen 
fungerte som regi strator av sam lingen fra april til november 
i 50 prosent stilling. 

Året har for øvrig vært preget av en del salg av registrerings-
tjenester til de eksterne aktørene Porsgrunn kommune og 
Telemarkskanalen FKF. 

Høsten 2012 sto i ”de store flyttesjauers tegn”, med at 
raschebakken 1 i Porsgrunn (tidligere kontor og lager for 
stiftelsen Porsgrunnsmuseene) skulle tømmes før salg, 
og gjenstandene derfra ble brakt til Telemark museums 
fellesmagasin. Vi har også fortsatt tømmingen av tidligere 
gjenstandsmagasiner i 
Bondebygget i Øvregate i 
skien, som skal klargjøres 
for arkiv- og fotomagasin. 
Tømmingen har høsten 
2012 bestått i å pakke 
ting ned i pappesker. selve 
flytteprosessen er utsatt 
til våren 2013. Videre er 
utstillingsbygget i Bø tømt 
for gjenstander, siden det 
skal bygges en ny utstilling 
der, med åpning i juni 2013. 
Tekstiler og en del større 
gjenstander ble fraktet til 
fellesmagasinet i skien. 

Privatarkiv

Inntak og ordning: 30 privatarkiv er tatt inn i samlingene 
i 2012. 31 privatarkiv er ordnet, emballert, katalogisert og 
registrert i Asta i 2012.

Skannet materiale: det er inngått avtale med Høgskolen 
i Telemark ved gerd simones, om bistand til skanning av 
arkivmateriale på Telemark museum. Høgskolen la også 
i 2012 ned et stort arbeid med å skanne materiale fra 
følgende arkiver:

– rikard Berges håndskriftssamling

– slekten Aalls arkiv på Ulefos Hovedgaard

Bistand: Arkivaren har bistått forskere, mastergrads-
studenter og privatpersoner med å finne fram i, og legge til 
rette for forsking.   

Prosjekter

Dugnad i Digitalt Museum: Telemark museum, representert 
ved arkivaren, deltok i ”dugnad i digitalt museum”, initiert 
av norsk Kulturråd. dugnaden kom i stand i anledning 
stemmerettsjubileet – hundreårsmarkeringen for allmenn 
stemmerett for kvinner, i 2013. Fotografier og bilder av 
gjenstander relatert til kvinners liv og virke, fra ca. 1900–
1955, ble lagt i egen mappe på digitalt museum. Bildene 
er lisensiert ”Common sense” og kan fritt lastes ned av 
skoleelever og privatpersoner som arbeider med oppgaver/ 
prosjekter relatert til stemmerettsjubileet. 

Bondebygningen: Arbeidet med å sette i stand under-
etasjen i Bondebygningen i skien, til magasiner for foto og 
arkiv, ble påbegynt. 

Prosjektmidler: museet søkte norsk Kulturråd om støtte til 
å ordne, katalogisere og registrere arkivet fra Porsgrunds 
Porselænsfabrik, og ble tildelt 300.000 kroner.

Fotoarkiv

i 2012 har det blitt formidlet foto til publikum i stor skala. 
det er daglig opp til flere henvendelser på fotoarkivet, og vi 
kan anslå at det er omtrent 1.000 henvendelser i løpet av 
året. etterspørselen kommer fra hele fylket, andre fylker, og 
fra tid til annen også fra utlandet. 
Aktiv bruk av digitale publiserings- og formidlingsplatt-
former har økt etterspørselen etter bildemateriale. 

Bildesamlingene til Telemark museum blir fortløpende 
publisert på digitalt museum. Ved utgangen av 2012 var 
7.500 bilder publisert. 

Tilvekst og mer direkte jobb med foto på tvers av samlingene 
har gitt oss en bedre oversikt over det store antallet foto vi 
forvalter. i 2008 ble det gjort en grovtelling av materiale, 
og antallet fotosamlinger ble anslått til å inneholde cirka 
1.500.000 fysisk fotomateriale av ulikt format.

i 2012 ble fysisk fotomateriale, ved alle avdelinger, talt 
på nytt, blant annet på grunn av stor tilvekst i Kragerø og 
skien. det kom omfattende samlinger fra Kragerø Blad 
Vestmar og Tangen verft. 
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Fotograf Jan Hasseleids store fotosamlinger fra eget arkiv, 
samt fra Kragerø-fotografene Aksel Fridtjof Johansen, 
Frøken Børresen og Brødrene Jørgensen kom inn og på 
plass i nytt fotomagasin i Kragerø sommeren 2012. 
samlingene er nå så omfattende at de nesten fyller opp 
det nye magasinet i Kragerø. Antallet anslås til å være på 
rundt 530.000 bilder.

det var for øvrig en stor tilvekst til arkivet i skien fra 
fotografer som allerede var kommet inn til museet. Fra 
Jensen Atelier kom det over 400.000 bilder. det kom 
også flere bilder fra fotograf nyblin og lorenz larsens 
fotosamlinger. Til sammen var tilveksten på over 500. 000 
bilder til skien i 2012.

det totale antallet ved siste telling i 2012 ble på omkring 
2.450.000 bilder. dette setter Telemark museums foto-
samlinger i en særstilling som en av landets 5. største.

Foruten tilvekst og bredt samlingsforvaltningsarbeid med 
foto, ble det også høsten 2012 startet en større jobb med 
skanning av nyblins tidligste materiale på storformat 
glassplater. 
resultatet vil bli bedre oversikt, registrering, publisering, 
formidling og bedre dokumentasjon over dette meget 
viktige materialet. samlingen er i særstilling på grunn av 
den fantastiske kunstneriske/tekniske kvalitet og brede 
dokumentasjon over dagligliv, næringsliv og industri 
i grenlandsområdet ved århundreskiftet 1800/1900. 
Bildene som nå ser dagens lys etter over 120 år, skal etter 
planen resultere i en fotoutstilling og fotobok.    

    

Prosjekt Bondebygg

nye arkivfasiliteter og lesesal for Telemark museums 
privat arkiv, fotosamlinger og boksamlinger.  

Prosjekt Bondebygg blir på bakgrunn av styrevedtak 
høsten 2012, startet opp med utredning av innhold, behov 
og total kostnadsramme for prosjektet. Cecilie Authen ble i 
november bedt om å ta på seg ansvaret som prosjektleder. 

Prosjektutredning ble satt i gang på grunn av det store 
behovet for å gjøre noe med både samlingsforvaltning og 

bevaring av Tms fotosamlinger, privatarkiv og boksamlinger, 
men også for å legge bedre til rette for formidling av 
samlingene.

Behovet ble særlig synlig etter konsolideringen som startet 
i 2003, noe som resulterte i at samlingene i dag er meget 
omfattende. den store fotosamlingen på rundt 2.500.000 
eksemplarer, er en av landets fem største. samlingen 
inneholder unike fotografarkiver som representerer hele 
Telemark fylke. Privatarkivene utgjør 1.500 hyllemeter, 
bokmagasinet inneholder cirka 30.000 bøker.

samlingene er en sentral del av vår felles kulturhistorie 
og de representerer både dokumentasjon, forskning og 
allmenn interesse. det er daglig etterspørsel etter Telemark 
museums samlinger. 

På bakgrunn av dette ønsker Tm nå å gjøre en betydelig 
oppgradering av alle arkivfasiliteter og en omfattende 
satsning med bygningsmassen, Bondebygningen i 
Øvregate. Utredningsfasen vil gå frem mot våren 2013. da 
skal Tms styre ta en endelig investeringsbeslutning

Registrering – tall fra Primus pr. 31.12.2012

gjenstandsregistreringer: 69.224  

reviderte gjenstander: 4.063

gjenstander med bilde: 20.152

Antall foto: 99.516

Foto med bilde: 30.274

Film/lyd – antall opptak: 15

nyregistreringer i 2012: 2.810

revisjoner gjenstander i 2012: 892

gjenstander publisert på digitalt museum:  1.0245

Foto publisert på digitalt museum:         7.510

80 privatarkiv er nå tilgjengelig på Arkivportalen.

Publikasjoner 

Tor Kjetil gardåsen og Jørgen Haave: Ferieliv i Kragerø

Asbjørn storesund: Flatland-spelet – arven etter 
myllarguten. Årsskrift nr. 10, Bø museum

Jorunn sem Fure og lene Walle: Artikler i publikasjonen 
”den vanskelige historien”

Foto: r. nyblin
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Møtestedet

Planarbeid og mål

Formidlingens overordnede mål er å bidra til å oppfylle 
Telemark museums visjon om å gi perspektiv i dagens 
samfunn. gjennom meningsfylte og tilpassede opplevelser, 
vil vi få publikum til å føle at våre utvalg av gjenstander 
og historier presentert i arrangementer, utstillinger og 
omvisninger, har en relevans for dem. 

Ved formidlingsavdelingen møtestedet har vi fremdeles 
arbeidet etter ”Formidlingsplan for Telemark museum 
2009–11”, men vi har vært underveis i fornyingsarbeidet 
gjennom 2012. i Telemarkforsknings evalueringsarbeid 
av Telemark museum, ”det store i det lille” fra november 
2011, ble det påpekt at planene ved museet bør være 
bedre samkjørt. dette legger vi stor vekt på når den neste 
formidlingsplanen nå skrives, og formidlingsplanen søkes 
samskrevet med innsamlings- og forskningsplaner ved 
museet.

Avdelingen møtestedet arbeider også etter andre styrende 
dokumenter. Telemark museums strategiplan 2012–14, 
det årlige tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet og 
den siste museumsmeldingen, som er publisert, st.meld 
nr. 49 (2008–2009) Framtidas museum, er alle viktige 
styringsverktøy. 

For Framtidas museum er hovedmålet for formidling at 
”museene skal nå publikum med kunnskap og opplevelse 
og være tilgjengelig for alle. det innebærer målrettet 
tilrettelegging for ulike grupper og aktuell formidling 
som fremmer kritisk refleksjon og skapende innsikt.”  Ved 
Telemark museum tilstreber vi stadig at formidlingen skal 
strekke seg mot disse idealene.

Publikumsaktiviteter

det konkrete hovedmålet for formidlingsarbeidet i 
2012, har vært å øke det betalte museumsbesøket. 
evalueringsrapporten fra Telemarkforskning dokumenterte 

et kjent gap mellom høye besøkstall, og lave billettinntekter. 
det ble anslått at bare 6 % av de besøkende, betalte billett 
ved sitt besøk på Telemark museum. møtestedet har i 2012 
hatt fokus på salg til grupper og gjennomføring av store 
arrangement med betaling. Billettinntektene har steget 
med 20 prosent i 2012. 

Sesongen 2012 

24 omvisere var midlertidig ansatt hos Telemark museum 
i 2012 for å gjennomføre sesongåpent ved våre 9 
publikumsåpne anlegg. sesongen 2012 strakk seg fra 1. 
juni ved Henrik ibsen museum og i Brekkeparken, til midten 
av august alle steder. Alle andre museer enn Brekkeparken 
og Henrik ibsen museum, hadde sesongåpning 23. juni. 
i tillegg har museene hatt åpent ved forespørsel, og ved 
diverse arrangement utenom sesongen. særlig Ulefos 
Hovedgaard har forespørsler utenom åpningstid, men da 
de kommer i form av grupper som bestiller på forhånd, 
er det ikke ressursmessig forsvarlig å øke den faste 
bemanningsperioden ennå. Ved Bø museum var tilbudet 
sesongen 2012 noe begrenset, på grunn av arbeidet med 
den nye basisutstillingen «Folk og fele i midt-Telemark» 
som skal stå ferdig i 2013. 
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Barnas Museum

i fjorårets årsmelding skrev møtestedet at tilbudet Barnas 
museum var vellykket, men at arrangementene hadde for 
få besøkende til å fungere optimalt. derfor la vi om driften 
av Barnas museum fra arrangementer, til et kontinuerlig 
aktivitetstilbud i 2012. løsningen besto i at besøkende 
barn fikk kjøpe en ferdig pakket aktivitet som kunne 
utføres ulike steder i museet. Aktivitetene var blant annet 
toving, laging av steintroll eller lyslykter. 
Til tross for at vi la om tilbudet, var formidlingsavdelingen 
møtestedet ikke 100 prosent fornøyd med gjennom-
føringen. i 2013 vil vi forsøke å kombinere aktivitet, med 
muligheten for en spesialtilpasset barneomvisning ved 
hvert sted. 
Ved Berg-Kragerø museum gjennomførte vi kunstskole for 
barn i uke 26 og 27. Kunstskolen hadde verket ”solen” som 
tema, og tilbudet vil bli gjentatt i jubileumsåret 2013.  

Skoleproduksjoner 

møtestedet bruker store ressurser på planlegging og 
gjennomføring av skoleproduksjoner, og vi mener at 
resultatene er gode. Vi arbeider kontinuerlig med å leve 
opp til idealene om å skape tilpassede tilbud som fremmer 
kritisk refleksjon og skapende innsikt. Tilbakemeldingene 
er ofte svært gode. møtestedet må bemerke at dette 
kvalitativt gode arbeidet i noen grad skjer på tross av, og 
dessverre ikke på grunn av, våre eksisterende anlegg og 
samlinger. møtestedet ønsker å bidra med produksjoner 
som formidler museets innhold, men den praktiske hver-
dagen med store klasser i små antikvariske bygg, er 
utfordrende. Vi savner bedre egnede bygg! 

Arrangement

det ble holdt mer enn 100 arrangement rundt på Telemark 
museums anlegg i 2012, alt fra Barnas museum med fem 
deltagere, til store arrangement som 17. mai, og Julemessa 
i Brekkeparken med opp mot 2.000 deltagere. 

Vi ser at de store arrangementene som julemessene, er 
de som suverent trekker flest folk til museet. det kan sees 
som et paradoks at det store publikummet kommer til 
museet når museet legger ned relativt lite faglige krefter 
i innholdet. møtestedet velger å snu problemstillingen 
på hodet, og tilbyr museale opplevelser når publikum er 
til stede. Under 17. mai-arrangementet gjennomførte vi 
eventyrstund i stuene, og flere omvisninger i hovedhuset 
på Brekke. Vi opplever at publikum viser stor nysgjerrighet 
og interesse når de kommer til museumsområdene. 
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Brekkeparken kafe

i 2012 har Brekkeparken kafé vært drevet av Telemark 
museum. Kafeen hadde et bedre resultat i 2012 enn i 2011, 
men går fremdeles i underskudd. Kafétilbudet er sentralt 
for at store grupper velger å besøke Brekkeparken. Kafeen 
har markert seg i selskapsmarkedet, og forsøker å etablere 
seg som profesjonelt møtelokale for lokale bedrifter.

Digital formidling

Telemark museum tilgjengeliggjør både foto og gjen-
stander på «digitalt museum», og arkivmateriale på 
«Arkivportalen». i tillegg bidrar noen av våre ansatte med 
fotofortellinger på «digitalt fortalt», noe vi ønsker å se mer 
av. 
i 2012 ønsket vi å satse på nettsiden, og synes vi har lyktes 
med det. Vi har lagt om siden fra å være en informasjonsside 
til å bli en nyhetsside som nå forer pressen med stoff. 
Vi klarer å være aktuelle, og får stor respons på den nye 
profilen.
Vi bruker også Facebook aktivt, og hadde ved utgangen av 
2012 godt over 1.000 følgere.

Presse

Telemark museum har vært gjenstand for mye oppmerk-
somhet i særlig andre halvdel av 2012. det er gjort 
intervjuer med direktøren i flere medier og interessen for 
duVerden har økt. 

Samarbeid

i 2012 startet formidlingsavdelingen opp et samarbeid 
med de andre museene i Telemark, utgangspunktet var 
arbeidet med grunnlovsjubileet i 2014. Vi samarbeider med 
eksterne aktører som Telemarkreiser og Visit grenland, og i 
2012 var vi involvert i merkevareprosessen i Telemark fylke. 

Utstillinger

Ved Telemark museum finner du faste utstillinger i form 
av tidsriktige interiører, byutstillinger og temautstillinger 
som for eksempel iseksport og ibsen. i tillegg lager vi 
sesongutstillinger. Utstillingene er dessverre kanskje det 
området hvor museets mangel på ressurser blir tydeligst for 
publikum. Telemark museum er dessverre ikke i nærheten 
av der vi ønsker å være i forhold til stabens egne mål og 
forventninger. 

Bø: Faste utstillinger om hardingfeler, folkedrakter og 
dagligliv i Bø. 

Ulefoss: Faste utstillinger om vognsamlingen, byggets 
historie, og interiører. Kunstutstilling i drivhuset.

Henrik Ibsen Museum: Faste utstillinger med interiører, liv 
og verk, film. 

Brekkeparken: Faste utstillinger med interiører, Telemark-
sutstillingen, lekeutstillingen og skiensutstillingen. 
sesong utstilling «Hva er’e med skien?»

Porsgrunnsmuseene: Faste utstillinger med interiører og 
byhistorisk utstilling. 

Brevik Bymuseum: Faste utstillinger som formidler okku-
pasjonshistorien og bylivet i Brevik. ny utstilling med 
tidsriktige interiører og temporær utstilling om Cort Adeler. 

Bamble museum, Cudrio: Faste utstillinger om dagliglivet 
langs kysten. sesongutstilling med lokale kunstnere med 
ferielivstema. resepsjonen ble bygget om i 2012.

Berg-Kragerø Museum: Faste utstillinger med tidsriktige 
interiører, livet gjennom tidene, og iseksport. Temporær 
utstilling om edvard munchs periode i Kragerø. 

Kittelsenhuset: Fast utstilling om Kittelsens liv og verk. 

Bruk av museene

museene brukes til en del møtevirksomhet. dette er en bruk 
av museet som passer bygningene, og som gir Telemark 
museum en anledning til å tilby omvisninger, kulturelt påfyll 
og servering til våre gjester. Vi vil forsterke vår satsing som 
en profesjonell leverandør av et sammensatt service- og 
kunnskapsprodukt.
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www.telemarkmuseum.no
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