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Året som gikk - 2013 

Telemark Museum har hatt et produktivt og spennende år! 
Åpningen av DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter var 
et høydepunkt!  
13. desember klippet fylkesordfører Terje Riis Johansen 
snoren. Det var med glede Linda Arnesen (daglig leder), 
Per Otterdahl- Møller (styreleder) og eierne Telemark 
Museum og Tekna kunne konstatere at Porsgrunn og 
Grenland har fått en ny kulturhistorisk og 
realfagspedagogisk attraksjon. DuVerden er det første 
helårsåpne museumstilbudet i vårt område, og det 8. 
regionale vitensenteret i landet. En attraksjon som er tatt 
svært godt imot både i museums - og næringslivskretser, 
blant politikere, i media og ikke minst blant publikum.  

PP-prosjektet fikk også en god start i mars, med åpning av 
utstillingen ”Design til folket”. Museet laget på rekordtid 
en utstilling som presenterte flere av PPs dyktige 
designere, og publikumsresponsen var overveldende – nær 
3000 mennesker var innom i løpet av de få ukene den ble 
vist. I juni gikk forprosjektet over i et treårig prosjekt, 
takket være politiske vedtak og bevilgninger fra kommune 
og fylkeskommune. 
 Oppdraget til museet er å få på plass en attraktiv utstilling 
som skal være en bærebjelke i et fremtidig nasjonalt 
senter for porselen.  Året vi går inn i nå, vil preges av 
arbeidet med å få utstillingen ferdig, samtidig som det skal 
finnes gode løsninger organisatorisk og finansielt for drift 
utover prosjektperioden.  

Begge disse to prosjektene i Porsgrunn viser at Telemark 
Museum er i en omstillingsprosess. Målet er å fylle 
samfunnsoppdraget som består av både forvaltning og 
formidling av kulturarven. For å nå nye publikumsgrupper 
og utvikle museet som institusjon, inngår vi i nye 
konstellasjoner og samarbeidsprosesser. Det er krevende, 
men det gir resultater vi ikke hadde oppnådd alene.  

Telemark Museum har også gjort store løft 
innen antikvarisk bygningsvern. Et laftet bur fra 
husmannsplassen Kåsa (Kølen) under Jønneberg 
i Bø, trolig bygd i 1844, er restaurert og montert 
på Kvennøya.  

I Bø åpnet en ny utstilling i sommer; ”Folk og fele i Midt-
Telemark”. Her får publikum se noen av de vakreste 
objektene museet har innen folkekunst og folkemusikk, og 
historiene bak.  

Driftskostnadene til museet øker hvert år mye mer enn 
inntektene, og det alene er en grunn til at museet må 
tenke nytt om hvordan vi kombinerer kulturbevaring og 
formidling, og hvordan vi kan finne nye finansieringskilder 
og nye samarbeidspartnere. Bevaring og fornyelse er ingen 
motsetning hos oss. Kulturminner som brukes og gjøres 
relevante blir viktigere for oss alle, og da tror vi også at 
forståelsen for at kulturminner må forvaltes, vedlikeholdes 
og bevares blir større.  

Profesjonalitet som bevarings- og forvaltningsinstitusjon 
ligger i bunnen for alt vi gjør. Med basis i museets 
fellesmagasin kan vi konservere, registrere og oppbevare 
gjenstander bedre enn før. På arkiv/fotoarkivsiden har vi 
fått god kompetanse og etablert profesjonelle 
arbeidsprosesser. Det er likevel et stykke igjen til vi har 
fysiske fasiliteter som tilfredsstiller dagens krav til bevaring 
og tilgjengelighet som legger til rette for god håndtering av 
publikumsetterspørselen. Det lyktes ikke å finansiere et 
avgrenset arkivombyggingsprosjekt i denne omgang, men 
museet vedtok i høst å starte opp et forprosjekt om 
nybygg i Brekkeparken. Målet er å gi museets ansatte 
bedre arbeidsvilkår, blant annet et skikkelig verksted for 
håndverkerne. Verdifulle samlinger skal få bedre 
bevaringsforhold og mer plass, og ikke minst ønsker vi å gi 
publikum et fullverdig, helårsåpent museumstilbud i Skien.  

Dette blir vår viktigste oppgave de neste årene! 
Jorunn Sem Fure, direktør 
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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 
administrasjon. Museet har en sjelden mangfoldig 
sammensetning av yrker og kompetansebakgrunn blant 
sine ansatte, sammen bidrar deres arbeid til å gi Telemark 
Museum et profesjonelt kvalitetsstempel. 

For å realisere et bredere publikumstilbud og bedre 
arbeidsforhold 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. 

Arbeidet med en ny strategiplan for de kommende årene 
er i gang.  

Nøkkeltall 

Økonomi 2013 2012 2011 

Driftstilskudd staten 11.374.000 11 011 000 10 680 000 

Drift og prosjekttilskudd fra fylket 7.474.459 4 420 633 4 411 209 

Drifts og prosjekttilskudd fra 
kommuene 4.280.740           4 111 300 4 632 873 

Kommunale tjenester 1.130.386 2 282 912 1 052 242 

Lønn og sosiale kostnader 18.104.558 17 374 864 16 250 946 

Årsresultat 419.909 387 140 273 250 

Publikasjoner 1 3 5 

Utstillinger (nye) 7*  - - 

Besøk 102.663 88 600 108 000 

Årsverk 29,13 32,32 32,37 

* Tallet inkluderer bidrag til DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter



5

Styret 

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 Jørgen Haave 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: Jorunn Sem Fure 

Ansatte 
NAVN NAVN  STILLING 
Abrahamsen, Gunnar  Næs, Jeanette Formidler 
Andersen, Morten  Palerud, Mette H. Økonomikonsulent 
Andreassen, Bendik Rudborg, Bjørn Prosjektleder nytt sjøfartsmuseum 
Authen, Cecilie Rønning, Finn     Avdelingsleder Samfunnsminnet 
Berge, Kristin Rørvik-Larsen, Ulf Formidler 
Beier-Fangen, Aasmund Sarkkila, Marianne H. Renholder 
Bjercke, Kari B.  Skogen, Elin Mæland Aktivitetskoordinator/reholder 
Baklid, Alice Brandal Stenehjem, Tone Administrasjonssekretær 
Bratland, Inger Kristine Tangen, Kirsten Arkivar 
Dyrkolbotn, Siv Tesfia, Jonas Renholder 
Einarsson, Bardur  Vinner, Jens K. Museumshåndverker 
Fure, Jorunn Sem  

STILLING   
Vaktmester  
Maler/museumshåndverker  
Driftsansvarlig Brekkeparken kafé 
Fotoarkivar  
Informasjonsansvarlig  
Registrator  
Magasinansvarlig   
Tekstilkonservator   
Registrator  
Avdelingsleder Administrasjon  
Vaktmester  
Direktør  Aasen, Ann Iren Ryggen Formidler 

Gardåsen, Tor Kjetil  1. konservator
Gundersen, Aagot  Renholder 
Heimdal, Lene Publikumsansvarlig 
Helgedagsrud, Bjørn Utstillingskonsulent I tillegg hadde vi 24 omvisere midlertidig ansatt 
Heian, Roger Vaktmester i sommerseongen. 
Hermansen, Christine Avdelingsleder Møtestedet 
Holte, Thor Olav  Museumshåndverker/tømrer 
Honningdal, Silje  Publikumsansvarlig 
Haakonsen, Bjørn Isak Vaktmester  
Haave, Jørgen Konservator 
Kittelsen, Reni Kafémedarbeider 
Lundberg, Trond  Fotoarkivar 
Løberg, Thorbjørn  Avdelingsleder Bygningsvernet 
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BYGINGSVERNET
Leder: Thorbjørn Løberg  
Stillinger: 6,4 faste årsverk 

Mål 
Bygningsvernets mål er god forvaltning av bygninger og parkanlegg, utarbeide gode rutiner for drift, og gjøre riktig prioritering 
av oppgaver. 

Planer 
Bygningsvernets aktiviteter prioriteres i forhold til flere 
planverk, det viktigste er byggteknisk gjennomgang, 
virksomhetsplan, sikringsplan og bruksplan.   

Byggteknisk gjennomgang, sist revidert 2009, ligger i 
bunnen for arbeid og prioritering og er en analyse av hvert 
enkelt byggs tekniske tilstand.  
I tillegg har vi prioritert bygningsmassen etter antikvariske 
prinsipper. Sikringsplanen og bruksplan er også en viktig 
del av planverket.    

Virksomhetsplanen utarbeides etter innspill fra 
eierstyrer/kommuner, egne vurderinger og opp mot de før 
nevnte planer. Planen er vårt arbeidsverktøy gjennom 
året.   

Sikringsarbeidet 
Planlegging og administrasjon av sikringsarbeidet ved 
Telemark Museum ligger til Bygningsvernet. Dette 
innebærer i praksis daglige, ukentlige, månedlige og 
kvartalsvise sikringsrunder. 
De aller fleste av våre bygg er sikret med brann- og 
tyverialarm tilknyttet Brannvesen (110), og/eller 
vaktselskap.  

Sikringsplan for Telemark Museum inneholder risiko- og 
konsekvensanalyser for alle våre bygg. I tillegg er 
bruksplanen et godt styringsredskap for driften av 
bygningsmassen. Alle bygninger ved Telemark Museum er 
med i planen. 

Serviceavtaler for årlig kontroll av slokkemidler, 
sprinkelanlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og 
brann/tyverialarmer administreres av oss.  
Avtaler med vaktselskaper, forsikringsselskap og 
energiavtaler blir forhandlet frem og fulgt opp av 
Bygningsvernet. 
Vi arrangerer brannøvelser for alle ansatte, og vi har avtale 
med Securitas om utrykking og mobilt vakthold. 

I løpet av året hadde vi innbrudd både i Skien og 
Porsgrunn, derfor har vi montert overvåkingskamera på 

Bymuseet og Sjøfartsmuseet i Porsgrunn, Henrik Ibsen 
Museum, Cudrio sjøbod i Bamble, restaurantområdet i 
Brekkeparken og kontorbygget i Skien. 

Vi arbeider kontinuerlig med nøkkelsystemer for å bedre 
sikkerheten, og for å forenkle bruken for ansatte. 
Porsgrunnsmuseene, Ulefoss Hovedgård og Ibsen Venstøp 
har fått nye nøkkelsystemer i løpet av året. 

Vedlikehold av bygninger og anlegg  
Bygningsmassen pr. 31.12-2013: 
- 125 bygninger, blant disse er 116 antikvariske, 24 bygg er 
også fredet, 9 er administrasjonsbygg 
 - 9 båter.  
- driftsansvar for det nye Sjøfartens Hus i Porsgrunn 

Bamble Museum 
Bamble kommune har vedlikeholdsansvaret for 
bygningsmassen ved museet, men vi bidrar ved spesielle 
restaureringsoppgaver. Vi har også deltatt på diverse 
befaringer/møter i forbindelse med bygningsmasse 
Bamble kommune forvalter, blant annet Halen gård som 
vi har frest kledning til i forbindelse med restaureringen. 
Vi har brannvernlederansvaret i Bamble og brannsyn er 
gjennomført. 

Berg-Kragerø 
Ved Berg-Kragerø har vi ansvaret for vedlikehold av 
bygninger og parkanlegget. 
Det er utført takarbeid på Kittelsenhuset.  
Vaktmester har montert rullereoler i magasinet på Berg og 
flyttet arkiv. 
Han har arbeidet med det nye badehuset, malt 
forpakterboligen, vinduene på Kittelsenhuset og vinduene 
på Berg. Brønnhuset er pusset opp, og hovedhuset på Berg 
er sprøytet mot insekter. 
Diverse sikringsarbeid på alarm- og sprinkelanlegget er 
gjort, og elektrisk anlegg er oppgradert etter 
internkontroll. 
Vaktmester har også også bidratt en del til 
utstillingsarbeid, bistått ved arrangementer og til 
samlingsforvaltningens arbeid.  
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Brevik Bymuseum 
I Brevik har Porsgrunn kommune ansvaret for 
vedlikeholdet av bygningen, men vi bidrar med 
noen vaktmesteroppgaver og ved befaringer.  
Brannsyn er avholdt. 

Bø Museum 
I Bø er det utført diverse vaktmester- og parkarbeid. 
Stabburet på Kvennøya er satt opp. 
Vi har arbeidet mye med ny utstilling i utstillingsbygget. 
Brannsyn er avholdt og det er montert ny brannalarm i 
Polen etter lynnedslag. 
Utbedringer av det elektriske anlegget etter internkontroll. 
På Østerli har vi hatt slåtten, og vi har deltatt i 
forberedelsene til julemessa. 

Porsgrunnsmuseene 
I Porsgrunn har arbeidet med åpningen av det nye 
DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter dominert. Vi har 
deltatt med store ressurser i oppbyggingen av utstillingen 
på ”DuVerden”. 
Driftsansvaret for Sjøfartens Hus er overtatt av oss og i 
den forbindelse er ny vaktmester ansatt. Han har 
Porsgrunnmuseene som hovedansvarsområde.  

Av andre oppgaver kan nevnes omfattende park- og 
vaktmesteroppgaver, vask av gjerdet rundt bymuseet, 
maling av benker, reparasjon av takrenner og 
vindusrestaurering i Prestegården. Vi har bistått med 
arbeidet i forbindelse med den nye utstillingen på 
Porsgrund Porselænsfabrik. 
Det er brukt store ressurser på et nytt låse- og 
alarmsystem i alle bygninger på museet.  Diverse arbeid 
med båten ”Hans Martin” vår og høst.  

Ulefos Hovedgaard 
Ulefoss har vært et satsningsområde i 2013.  
Vi har lagt om taket på begge fløyene på hovedbygget, og 
restaurert spisestuen etter vannskader.  
Hagen er betydelig oppgradert, det er gjort i samarbeid 
med Hagelaget på Ulefoss. Gamle blomsterbed er 
opparbeidet, og en god del trær i parken er hugget for å 
gjøre praktbygningen mer synlig. Vi bistod også NRK i 
forbindelse med filming til programmet ”Grønn Glede” fra 
hovedgården. 
Arbeid med nytt takoverbygg foran kafeen er påbegynt, og 
vi har malt kontorgangen.  
Vi har utbedret det elektriske anlegget etter internkontroll, 
og planleggingen er startet for å bedre kloakkforholdene. 
Vaktmestertjenester og parkarbeid er utført. 

Brekkeparken, Skien 
2. etasje på Brekke er ferdigstilt, og utstillingene er åpnet
for publikum.  
Vi har malt hoveddøren, kjellerdøren og deler 
av grunnmuren på nordfløy og hovedbygget.  
Det er utført diverse arbeid på arbeiderboligene 
i Tomtegata. Begge hus er malt utvendig, vi har 
gjennomgått de elektriske anleggene, og det er murt 
ny pipe overtak på Tomtegt. 4, her er 2.etasje malt 
innvendig. Vi har hatt ulike oppgaver i forbindelse med 
restauranten og scenen. Deler av scenegulvet er skiftet 
og malt, kledning skiftet, og på restauranten er det blant 
annet gjort en del rørarbeid. 
Utenfor hovedbygningen er gjerdet malt, det er også 
husets søyler.  
To nye senger til utstillingen på Brekke er snekret,
og den gamle utstillingen i Nordfløyen er revet.  
Vi har gjennomført brannsyn. 

Andre oppgaver knyttet til Brekke-anlegget:  
I administrasjonsbygget har vi oppgradert og malt to 
kontorer.  
Benker er malt for sommersesongen.  
Taket på innhuset på Tinntunet er lagt om.  
Parkeringsplassen nord for Bondebygget er asfaltert, og vi 
har laget ny portstolpe til kjøreporten i parken. 
Vi har også arbeidet med å etablere et nytt bygningsarkiv, 
til bruk for administrasjonen. 
Vi har bistått Møtestedet ved forskjellige arrangementer, 
og vi har også deltatt i Samfunnsminnets arbeid med å 
realisere Bondebygget som nytt arkiv/fotomagasin. 
Vaktmestertjenester og parkarbeid er utført. 

Henrik Ibsen Museum 
Ny kjeglebane er bygget, utvendig maling av låven og 
stabburet er snart ferdig, og vi har startet restaureringen 
av sørveggen på låven. 
Vi har hatt en del utbedringer i leiligheten, og brannsyn er 
gjennomført. 
El-arbeid er utført etter kontroll. 
Nytt nøkkelsystem er etablert.  
Vaktmestertjenester og parkarbeid er utført. 

Magasinet på Lundetangen 
Branntetting er utført. 
Mindre vaktmesteroppgaver. 
Jønnevald Rutebilanlegg 
Noen befaringer er gjennomført, men Rutebilhistorisk 
Forening tar det meste av vedlikeholdet.  
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Eksterne oppgaver 
Avdelingen har tatt på seg fresing av listverk for eksterne kunder. 

Kurs og seminar 
Alle ansatte i Bygningsvernet deltok på Byggnettverkets møte i Ålesund. 
Vi har ellers deltatt på MAF seminar på Gardermoen, besøk på Eidsvollbygningen og seminar om forsikring i regi av KLP.  

SAMFUNNSMINNET
Leder: Finn Rønning 
Stillinger: 7,1 faste årsverk, 70 % midlertidig stillingsøkning 

Mål 
Avdelingen Samfunnsminnet har tre hovedoppgaver på Telemark Museum: Samlingsforvaltning, forskning og publikasjoner. 

Registrering – tall fra Primus pr. 31.12.2013 
Gjenstandsregistreringer  70.675 
Reviderte gjenstander 4.491 
Gjenstander med bilde 21.890 
Antall foto 101.810 
Foto med bilde 32.752 
Film/lyd antall opptak 16 
Antall gjenstander på Digitalt Museum  11.786 
Antall fotografier på Digitalt Museum  10.844 
Antall privatarkiv på Arkivportalen       164

SAMLINGSFORVALTNINGEN 
I samlingsforvaltning inngår bevaring og registrering av 
gjenstander, foto, arkiv og trykt materiale. 

Gjenstandssamlingen 
Cirka 150.000 gjenstander 

I museets samlinger finnes pr. 31.12.2013 ca. 150.000 
gjenstander i alle mulige størrelser og fasonger, fra  
store kalesjevogner og båter til små mynter. Vi har 
nokså nye gjenstander som for eksempel barnetøy fra 
2000-tallet og svært gamle gjenstander, som 
vikingtidssmykker og -våpen. 

Alle disse gjenstandene skal tas vare på, og på 
fellesmagasinet i Skien har vi fasiliteter som imøtekommer 
en museal håndtering av gjenstandene. De blir rengjort, 
registrert, fotografert og plassert i rene lokaler, eller 
plassert ut i utstillinger. I tillegg publiseres de på nett, på 
Digitalt Museum (www.digitaltmuseum.no ).  
I 2013 har vi 1.451 nyregistreringer, og 428 gjenstander er 
revidert. Revisjoner av gjenstander er omfattende, og tar 
like lang tid som nyregistreringer, på grunn av retting i 
registreringsposten digitalt, rengjøring av gjenstanden og  
fotografering. Antall gjenstander registert på Digitalt 
Museum har økte med 2. 197 det siste året. 

Fotosamlingen 
Fotosamlingen teller 2.440. 000 foto.  
Tilgjengelig på Digitalt Museum 10.844 foto. 

Etterspørselen etter foto fra våre samlinger øker jevnt og 
trutt. Fotoarkivaren har levert bilder til privatpersoner, 
offentlige og private institusjoner og bedrifter og 
publikasjoner for over 100.000 kr i 2013.  
I tillegg ble det levert til våre egne utstillingsproduksjoner 
og utgivelser.  

I forbindelse med prosjektet 3-bindsverket Telemark 
Historie ble det jobbet mye med bildeforslag.  
Sommeren 2013 ble kafeen i Brekkeparken pyntet opp 
med en miniutstilling med smakebiter fra Nyblin-arkivet.  

Nyregistrering av foto, skanning og digitalisering har i 2013 
skjedd i høyt tempo, dette delvis på grunn av ekstra 
prosjektmidler tildelt av Norsk Kulturråd til digitalisering 
og registrering av en del av Nyblins fotosamling.  
2.889 foto ble registert på Digitalt Museum i 2013. 
Vi mangler fortsatt de fysiske fasiliteter som behøves i 
arbeidet med registrering, skanning, reprofotografering, 
bevaring og ikke minst publikumshenvendelser – dette er 
en utfordring som fortsetter å ha høy prioritet i 
avdelingen.   
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Privatarkiv 
Telemark Museum besitter ca. 1.500 hyllemeter 
arkivmateriale. Omregnet i aktstykker dreier det seg om 
millioner.  
Arkivene omfatter bl.a. materiale fra bedrifter, 
foreninger og organisasjoner, næringsliv og 
okkupasjonshistorie.  Det har vært en tilvekst på 22 
arkiver i 2013, hvorav 13 er ordnet, katalogisert og 
registrert i Asta og publisert på Arkivportalen 
(www.arkivportalen.no ).  
Ordning av det store materialet etter Porsgrunds 
Porselænsfabrik har hatt førsteprioritet.  

Samarbeidet med Høgskolen i Telemark om skanning av 
arkivmateriale fortsatte i 2013.  Arkivet etter Rikard Berge 
og Slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ble sluttført i 2013 
og et arbeid med å skanne skipstegninger fra Langesund 
Mekaniske Verksted ble påbegynt.   
Etterspørselen fra publikum øker.  Arkivaren har bistått 
forskere, mastergradsstudenter og privatpersoner med å 
finne fram i og legge til rette for forskning, i en rekke av 
museets arkiver. 

Arkivaren har sittet i prosjektgruppen for 
utviklingsprosjektet PRAKT.   
Prosjektet er initiert av Telemark fylkeskommune, ledet av 
NIA og skal munne ut i en felles  løsning/organisering og 
opptrapping av privatarkivarbeidet i Telemark ved de tre 
konsoliderte museene fra 2015.  
Arkivdagen 2013 ble avholdt på Berg – Kragerø Museum 
søndag 9. november. Temaet var ”Stemmer”, og 
foredragsholdere var Jorunn Sem Fure, Tone Ørvik og 
Hanne Holm-Johnsen (Preus Museum).   

Boksamlingen 
Lokalmuseene har boksamlinger som er et vesentlig 
kildemateriale i utstillingsproduksjoner, publikasjoner 
m.m. Museets boksamlinger regnes som fagbibliotek og er 
ført inn i databaseprogrammet Tidemann. I 2013 har det 
pågått et vesentlig arbeid med å registrere bøker: 
I Telemark Museum, Skiens boksamling er det registrert 
893 titler (fagbibliotek og bibliotek etter Rikard Berge). 
I Porsgrunnsmuseenes bibliotek er det registret 1.945 
titler, og i Bø Museums boksamling er det registrert 
1.171 titler. 

Nettverk 
Samfunnsminnet deltar i følgende nasjonale nettverk: 
Litteraturnettverket, Sjøfartsnettverket, Nettverk for 
magasin og bevaring, Samtidsnettverket,
Fotonettverket (ABM-nettverk for fotografi) og 
Musikknettverket. 

Samarbeid
I tillegg til de nasjonale nettverkene, deltar 
Samfunnsminnet i felles fagsamlinger med Vest-Telemark 
Museum og Norsk Industriarbeidermuseum. Telemark 
Museum har også et nært  samarbeid med Vesterheim 
Norwegian-american Museum, Decorah, Iowa, USA.

Forskning 
Ibsenforsker og konservator Jørgen Haave har brukt ca sju 
månedsverk i 2013  på et arbeid med en utvidet biografi 
om Henrik Ibsen og den skiensrelaterte delen av familien
hans. Boken har arbeidstittel ”Familien Ibsen fra Skien”.  
Forskningsprosjektet er støttet av Norsk faglitterær 
forfatter og oversetterforening (NFF), planlagt avslutning 
av prosjektet er høsten 2014, med publikasjon av 
biografien i 2015. 

Førstekonservator Tor Kjetil Gardåsen har i 2013 skrevet 
på boken ”Hus i Drangedal”. Planlagt utgivelse i 2014. Den 
utgis av Drangedal Bygdetunlag. 

I tillegg har førstekonservator Tor Gardåsen og 
avdelingsleder Finn Rønning deltatt i forarbeid til utgivelse 
av jubileumsbok: Bamble kommune gjennom 50 år. 
Utgivelse i 2014. 

Publikasjoner 
Ansatte i Samfunnsminnet har bidratt med fem artikler i 
boka ”Norsk havekunst under europeisk himmel”. 
Spartacus forlag. 
I tillegg er den årlige utgivelsen Bø-kalenderen også 
produsert og utgitt, for året 2014.

Prosjekter og utstillinger 
Samfunnsminnet har bidratt på nysatsingen DuVerden 
med dokumentasjon og historier i foto, tekst og film og 
gjenstander til utstilling i montere. Prosjektledelse på ny 
utstilling på Bø Museum: "Folk og fele i Midt-Telemark – 
tradisjonar kring drakt og musikk" i utstillingsbygget på 
Oterholt. Fokusområdene er folkemusikken i Midt-
Telemark, med særlig vekt på hardingfeletradisjoner i Bø 
og folkedrakt- og tekstiltradisjoner i Midt-Telemark.  
Prosjektledelse to hageutstillinger,  i kjelleren på 
hovedhuset i Brekkeparken og i drivhuset på Ulefos 
Hovedgaard i forbindelse med utgivelsen av boken 
”Norsk havekunst under europeisk himmel”.  

Bidragsyter til utstillingen om Langesund 
Mekaniske Verksted i Cudrios sjøbod i Langesund.

Prosjektledelse og dokumentasjon i forbindelse med 
ferdigstillelse av tilbakeføringen av 2. etasje på Søndre 
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Brekke Gård (Hovedhuset i Brekkeparken). De fire 
rommene i sørenden i 2. etasje åpnet til sesongstart i 
2013. 

Bidragsyter og rådgivning til utstillingen ”Design til folket" 
på Porsgrunds Porselænsfabrik. Prosjektet ble 
gjennomført i samarbeid med PP og Porsgrunn kommune. 

Deltagelse i styringsgruppe for kulturminneregistrering i 
Bø og Sauherad. Dette er én av tre piloter som inngår i et 
nasjonalt prosjekt . Kultur- og naturreise. 
(www.kulturognaturreise.no) Det er et samarbeidsprosjekt 
som skal samordne, kartfeste og formidle offentlig 
informasjon om kultur og natur via mobile tjenester.  

Norsk Kulturråd, Statens Kartverk, Direktoratet for
naturforvaltning og Riksantikvaren står bak. Prosjekt 
Bondebygg – påbegynt i 2012. En forutsetning for 
prosjektet, med utbedring av bygget og ombygging til gode 
arkivfasiliteter, var at gjenstandene som var lagret i bygget 
(Øvregate 39) skulle flyttes til magasinet på Lundetangen. 
Magasinansvarlig og teknisk konservator brukte cirka to 
månedsverk på nedpakking av gjenstander i kjelleren på 
”Bondebygget”. Prosjektet stoppet opp våren 2013 etter 
avslag om støtte fra Telemark fylkeskommune. 

Prosjektledelse  sommerutstilling på Berg – Kragerø 
Museum ”Kragerø Kvinner Kan”. Fotoutstilling om 40 
kvinner fra Kragerø. Mye frivillig bistand til utstillingen. 

MØTESTEDET 
Leder: Christine Hermansen 
Stillinger: 9 faste årsverk, 24 midlertidig ansatte i sesongen 

Mål  
Formidlingsavdelingens overordnete 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 i deres nåtidige liv. Hovedmålet for formidlingsarbeidet i 
2013 har vært å utvikle produktpakker i samarbeid med andre aktører. Det har vært prioritert fordi det er del av avdelingen 
Møtestedets strategi for å øke antallet betalte besøk til museet. Telemark Museum er underveis med produktpakker i Nome, 
Skien og Kragerø. Møtestedet har også hatt fokus på salg til grupper, og gjennomføring av store arrangement med betaling. 
Billettinntektene steg fra kr. 438.489 til kr. 534.767, altså med kr. 96.278. Dette er en økning på 21,96%. 

Planer  
Avdelingen Møtestedet arbeider etter de styrende 
dokumentene, Telemark Museums strategiplan 2012-14, 
det årlige tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet, 
tilskuddsbrevet fra Telemark fylke, kommunale 
kulturplaner, og den siste museumsmeldingen som er 
publisert, St.meld nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum. 

I Framtidas museum er hovedmålet for museenes 
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.  

Sesongen 2013  
24 omvisere var midlertidig ansatt hos Telemark Museum i 
2013 for å gjennomføre sesongåpent ved våre åtte 
publikumsåpne anlegg. Ved Porsgrunn Bymuseum var det 

ikke omvisere denne sesongen, men museet var åpent for 
grupper ved forespørsel.  

 Sesongen 2013 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 22. juni.  I tillegg har 
museene hatt åpent ved forespørsel, og ved diverse 
arrangement utenom sesongen.  

Skoleproduksjoner 
Tilbakemeldingene på våre skoleproduksjoner 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 hverdagen 
med store klasser i små antikvariske bygg, er utfordrende. 
Møtestedet har i 2013 leid inn mannskap for å 
gjennomføre formidling på en rasjonell måte flere steder. 
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For eksempel har tilbudet til leirskolen i Kragerø vært 
gjennomført lokalt til forskjell fra tidligere. 

Arrangement 
Det ble også i 2013 avholdt mer enn 100 arrangement 
rundt på Telemark Museums anlegg, med 17. mai og 
Julemessa i Brekkeparken som de største med opp mot 
2000 deltagere. En ”gammel nykommer” i 2013, var 
markering av Halloween, Spøkelsesvandring i 
Brekkeparken trakk 1.000 mennesker. Det er mange år 
siden sist denne dagen har vært markert i Brekkeparken, 
og resultatet var lange køer, også inn til omvisning i 
hovedhuset. 

Vi ser at de store arrangementene som julemessene, er de 
som suverent trekker flest folk til museet. Vi opplever at 
publikum viser stor nysgjerrighet og interesse når de har 
kommet til museumsområdene.  

Utstillinger  
Ved Telemark Museum finner du faste utstillinger i form av 
tidsriktige interiører, byutstillinger og temautstillinger om 
for eksempel iseksport og Ibsen. I tillegg lager vi 
sesongutstillinger. I 2013 ble det laget flere nye 
utstillinger, flere av dem er flerårige.  

Bø: Ny utstilling ”Folk og fele i Midt-Telemark”.  
Ulefoss: Faste utstillinger om vognsamlingen, byggets 
historie, og interiører. Ny hagehistorisk utstilling i 
drivhuset. 
Henrik Ibsen Museum: Faste utstillinger med interiører, liv 
og verk, film.  
Brekkeparken: Faste utstillinger med interiører, 
Telemarksutstillingen, Lekeutstillingen og 
Skiensutstillingen. Ny sesongutstilling ”Haveutstillingen”.  
Brevik Bymuseum: Faste utstillinger som formidler 
okkupasjonshistorien og bylivet i Brevik. Ny 
sesongutstilling i Brevik kirke ”Brevik kirke 50 år”.  
Bamble museum, Cudrio: Faste utstillinger om dagliglivet 
langs kysten. Ny utstilling ”Langesund mekaniske 
verksted”.  
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.  
Porsgrunn: Design til folket, midlertidig utstiling på PP.  

Bruk av museene 
Museene brukes til møtevirksomhet, noe museets ledelse 
er glad for. 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 satsning som en profesjonell 
leverandør av et sammensatt service- og 
kunnskapsprodukt. 

Digital formidling 
Telemark Museum tilgjengeliggjør både foto og 
gjenstander på «Digitalt Museum», og arkivmateriale på 
«Arkivportalen». I tillegg lager våre ansatte fotofortellinger 
på «Digitalt fortalt”.  
Nettsiden www.telemarkmuseum.no når stadig flere 
lesere, noe som må sies å være meget positivt.  Nettsiden 
får svært god omtale, og er blitt en god 
dokumentasjonskilde til hva som foregår ved Telemark 
Museum. På Facebook passerte vi 1700 ”likere” i 2013, 
noe som er bra i museumssammenheng. 
I 2013 laget Telemark Museum sin første nettutstilling, 
hvor Langesund Mekaniske Verksted var tema. Den ble 
godt mottatt, og inspirerer til gjentagelse.

Presse 
Telemark Museum har vært gjenstand for mye 
oppmerksomhet i pressen gjennom hele 2013, både lokalt 
og nasjonalt. Det er gjort intervjuer med direktøren i flere 
medier.  

Brekkeparken kafe 
I 2013 har Brekkeparken kafe vært drevet av Telemark 
Museum. Kafeen hadde et bedre resultat i 2013 enn i 
2012, men går fremdeles med et underskudd. Kafetilbudet 
er sentralt for at store grupper av publikum velger å 
besøke Brekkeparken. Kafeen har etablert seg i 
selskapsmarkedet, og arbeider videre med arrangementer 
som inntektskilder.

Samarbeid 
Gjennom 2013 har avdelingen Møtestedet hatt et godt 
samarbeid med de andre museene i Telemark. Det har 
vært gjennomført felles møter om grunnlovsjubileet i 
2014. Lysbuen på Notodden ble også besøkt. Møtestedet 
deltar i flere fylkeskommunale sammenhenger og nettverk 
og finner det nyttig og nødvendig.  
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