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Året som gikk – 2014

Året 2014 var preget av at hele nasjonen feiret 
grunnlovens 200-årsjubileum. Det ble også en sentral 
begivenhet på Telemark Museum.
 
Et høydepunkt var museets arrangement i Brekkeparken 
på 17. mai, da stortingsrepresentant Geir Jørgen  
Bekkevold holdt tale for dagen og ledet en bunadslenke 
på 3.000 mennesker gjennom en blomstrende park. 

Niels Aall, som er den sentrale historiske aktør på to av 
våre steder og en viktig figur i norsk 1814-historie, var 
hjertelig til stede i sitt tidligere hjem på Brekke i juni. 
 
I forbindelse med jubileet bød vi på utendørsutstilling, 
teateroppsetning ved dramalinjen ved Skien videregående 
skole, faglige seminarer på Brekke og på Fossum 
Hovedgård, og museets formidlingsopplegg for barn og 
unge dreide seg om grunnloven og dens betydning for 
demokratiet. 
På Ulefos Hovedgaard viste vi frem familiens Aalls 
klenodier i en ny utstilling basert på historiske smykker  
og andre sølvobjekter fra 1800-tallet. 

Ibsenopplevelser, spøkelsesvandringer og 
julearrangementer fant også sted, og museumsanleggene 
er blitt brukt flittig til formidling og arrangementer, ikke 
bare i sommersesongen. 

I Kragerø ble et viktig jubileum feiret, det var 100 år 
siden kunstneren Theodor S. Kittelsen gikk ut av tiden. 
Med utgangspunkt i kunstnerens hjem, ble originalkunst 
presentert og livet hans dramatisert i byens smau og gater. 
Gjennom arrangementer i byen og skjærgården 
fikk publikum mange fine kulturopplevelser, og et 
kunsthistorisk og biografisk innblikk i en av våre store 
kunstneres utganspunkt og liv. 

Året 2014 ble også et Nyblin-år. Folk strømmet til da 
dørene til Telemark Kunstsenter åpnet i november, 
utstillingen Nyblin kunstfotografier fattet stor interesse og 
begeistring. Den fotokunsthistorisk utstillingen, basert på 
museets arbeid med rikholdige fotosamlinger, trakk over 
3.000 mennesker på få uker. Utstillingen lever også videre 
i form av et bokverk. 

Publikum har vist seg å verdsette det vi presenterer:  
I 2014 økte billettinntektene med 51 %! 
Det forplikter, men ikke minst inspirerer, når vi planlegger 
ny sesong. 

Året har også vært et porselensår, der museet har hatt 
fullt fokus på registreringsarbeid og klargjøring av den 
hittil mest påkostede utstillingen Telemark Museum har 
hatt anledning til å gjennomføre. Også her er samarbeid 
og samhandling nøkkelordet. Alene ville vi aldri klart å 
realisere et så viktig og lovende prosjekt. I 2015 vil  
publikumsresponsen vise om vi har lykkes med den svært 
ambisiøse satsingen. 

Når vi er inne på samarbeid, må også nevnes det gode 
samarbeidet som er innledet på Ulefoss og i Porsgrunn 
med landskapsarkitektene i Feste. De hjelper museet å få 
frem de genuine historiske verdiene og kvalitetene i de 
flotte hage- og parkanleggene, legger til rette for større 
tilgjengelighet og mer bruk. Planene har allerede utløst 
gaver og bevilgninger som gjør at planene kan forlate 
tegnebordet og faktisk settes ut i livet. 

Det største prosjektet som det har vært arbeidet med i 
2014 er nybygg på Brekke. 
Forprosjektet som ble startet i 2013 har pågått for fullt. 
Det er med stor glede vi registerer at det nå er en uttrykt 
tverrpolitisk ambisjon både for Telemark fylkeskommune 
og Skien kommune at Telemark Museum skal få realisert 
et helårsåpnet museum på Brekke.
  
Telemark Museum har drevet sin virksomhet ut fra en 
strategisk plan som gikk ut i 2014, og gjennom 
mesteparten av året har det pågått et intenst arbeid med 
å utforme en ny strategi for de neste åtte år. Arbeidet 
har tatt utgangspunkt i en omfattende analyse av dagens 
store utfordringer og i nasjonale føringer og signaler. Det 
er også lagt vekt på museets eget ønske og behov for å 
utvikle seg til å bli en tidsmessig, profesjonell kulturaktør. 
Prosessen har vært omfattende og den har skapt mange 
museumspolitiske debatter internt, og ikke minst i media. 

Det tyder på at engasjementet rundt museumsvirksomhet 
er stort. Det er bra! 

Jorunn Sem Fure 
Direktør
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Mål, verdier og strategier

Nøkkeltall

ØKONOMI 2014 2013 2012

Driftstilskudd staten 13 022 000 11 374 000 11 011 000 
 
Drift- og prosjekttilskudd fra fylket 5 577 514 7 474 459 4 420 633
  
Drift- og prosjekttilskudd fra kommunene 4 678 286 4 280 740 4 111 300 

Kommunale tjenester 1 530 560 1 130386 2 282 912 
 
Lønn og sosiale kostnader 20 097 883 18 104 558 17 374864
 
Årsresultat - 139 622 421 909 387 140
  
Publikasjoner 4* 1 3

Utstillinger (nye) 3 7** -

Besøk 100 767 102 663 88 600 

Årsverk 30,36 29,13 32,32 
 

*   Tallet inkluderer bidrag til bøker gitt ut av andre 
** Tallet inkluderer utstilling til DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter 

Telemark Museum skal vedta en ny strategisk plan for 
perioden 2015-2022.  
 
Overskriften er ”Arv og attraksjon”. Det uttrykker en 
ambisjon om å utvikle publikumstilbud med høyere  
attraktivitet på basis av god forvaltning av den kulturarven 
vi er betrodd. 

Planen peker ut flere satsingsområder med høy regio-
nal og nasjonal kulturhistorisk verdi og relevans, og som 
samtidig er arenaer der Telemark Museum samarbeider 
godt med vertskommune, fylkeskommune og næringsliv.   

Telemark Museum ønsker å komme videre i 
profesjonaliseringsprosessen og satse offensivt på 
utstillingsproduksjon og publikumsutvikling noe som 
ikke er mulig uten et moderne bygg som kan romme 
basisfunksjoner. Derfor er dette målet det viktigste for 
Telemark Museum de neste årene. Skal museets samlede 
faglige kompetanse kunne brukes best mulig, må 
arbeidsforholdende legges til rette for det. 

Samlingsforvaltning er et at de områdene der vi ser behov 
for et nytt planverk og der god forvaltning også inkluderer 
revisjon, kassasjon og avhending. 

Målet om nybygg er politisk forankret i Telemark fylkes-
kommunes kulturstrategi og i Skien kommunes planer.  

Sammen med fylkeskommunen og de andre museene 
i Telemark, ønsker TM å ta et større ansvar for 
bevaring og formidling av regionens privathistoriske 
arkiver og fotosamlinger. Dette målet deles av hele 
museumstelemark og vi ønsker å følge opp med en 
offensiv satsing som inkluderer arkivfasiliteter og økning 
av kompetanse og kapasitet. 

Telemark Museum ønsker å være en profesjonell, 
samarbeidende og dynamisk kulturinstitusjon.  
Dette er verdier vi holder høyt i alt vårt arbeid.  

Den nye planen blir offensiv og ambisiøs og godt  
forankret i vårt samfunnsoppdrag. 
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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 Åshild Dalene 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
Abrahamsen, Gunnar
Andersen, Morten
Andreassen, Bendik
Authen, Cecilie
Baklid, Alice Brandal
Berge, Kristin
Bjercke, Kari
Bratland, Inger Kristine
Dyrkolbotn, Siv
Eek, Mariken
Einarsson, Bardur
Fure, Jorunn Sem
Gardåsen, Tor Kjetil
Gundersen, Aagot
Heian, Roger 
Helgedagsrud, Bjørn
Hermansen, Christine
Holte, Thor Olav
Honningdal, Silje
Haave, Jørgen
Jensen, Shuxin
Kittilsen, Reni
Kollstrøm, Cecilie
Lundberg, Trond
Løberg, Thorbjørn
Nordmo, Andreas
Palerud, Mette H.
Rodvang, Ellen
Rudborg, Bjørn
Rønning, Finn
Rørvik-Larsen, Ulf
Skogen, Elin Mæland

I tillegg hadde vi 25 omvisere midlertidig ansatt i  
sommersesongen. 

STILLING
Vaktmester
Maler/museumshåndverker
Driftsansv. Brekkeparken Kafé
Fotoarkivar
Tekstilkonservator
Informasjonsansvarlig
Magasinansvarlig
Registrator
Avdelingsleder administrasjon
Formidler
Vaktmester
Direktør
1. konservator
Renholder
Vaktmester
Utstillingskonsulent
Avdelingsleder Møtestedet
Museumshåndverker/tømrer
Publikumsansvarlig
Konservator
Regnskapskonsulent
Kafémedarbeider
Prosjektkoordinator PP
Fotoarkivar (prosjektansatt)
Avdelingsleder Bygningsvernet
Formidler
Økonomikonsulent
Avdelingsleder Samfunnsminnet
Prosjektleder nybygg på Brekke
Arkivar
Formidler
Aktivitetskoordinator/ renholder

NAVN 
Stenehjem, Tone
Tangen, Kirsten
Tesfia, Jonas
Varanauskaite, Lijana
Vinner, Jens K.
Aasen, Ann Iren Ryggen 

STILLING 
Booking-/administrasjonssekretær
Arkivar
Renholder
Renholder, vikar
Museumshåndverker
Formidler (permisjon)
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Bygningsvernet
LEDER: Thorbjørn Løberg
STILLINGER: 6,4 faste årsverk 

Planer 
Bygningsvernets aktiviteter prioriteres i forhold til flere 
planverk.  
Byggteknisk gjennomgang, sist revidert 2009, ligger 
i bunnen. Dette er en analyse av hvert enkelt byggs 
tekniske tilstand. Analysen er nå under revidering, og vi 
har startet i Bø og Bamble.
Sikringsplanen og Bruksplan er også en viktig del av 
planverket.  
Arbeidet med bygningsmassen prioriteres også etter 
antikvariske prinsipper.
Virksomhetsplanen er et arbeidsverktøy gjennom året.  
Den utarbeides etter innspill fra eierstyrer/kommuner, 
egne vurderinger og opp mot de før nevnte planer.

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

Sikringsarbeidet
De aller fleste av våre bygg er sikret med brann- og  
tyverialarm tilknyttet Brannvesen(110), og/eller 
vaktselskap. 24 av de viktigste bygningene har i 
tillegg automatisk sprinkelanlegg, nytt i år er det nye 
utstillingslokalet på Porsgrund Porselæn. 
Sikringsplan for Telemark Museum er utarbeidet,  
den inneholder risiko- og konsekvensanalyser for alle 

våre bygg. I tillegg vil Bruksplanen gi oss et meget godt 
styringsredskap for driften av bygningsmassen. 
Alle bygninger ved Telemark Museum er med i planen.
Planlegging og administrasjon av sikringsarbeidet ligger  
til Bygningsvernet. 
Dette innebærer i praksis daglige, ukentlige, månedlige  
og kvartalsvise sikringsrunder.
Vi arrangerer brannøvelser for alle ansatte.
Serviceavtaler for årlig kontroll av slokkemidler, sprinkel-
anlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og brann/
tyverialarmer administreres av oss. 
Avtaler med vaktselskaper, forsikringsselskap og energi-
avtaler blir forhandlet frem og fulgt opp av Bygnings-
vernet.
Vi har avtale med Securitas om utrykning og mobilt vakt-
hold, i tillegg har vi installert overvåkingskameraer. 
Vårt  magasinbygg i Skien er også fullt oppgradert med 
brann og tyverialarmanlegg.
Vi arbeider kontinuerlig med nøkkelsystemer for å bedre 
sikkerheten, og forenkle bruken for ansatte. Vi har i år 
oppgradert Bø Museum med nytt nøkkelsystem.

Vedlikehold bygninger og anlegg
Bygningsmassen pr. 31.12-2014:
126 bygninger,116 antikvariske, ni administrative. I tillegg 
har vi ni båter. 
Museet forvalter 24 fredede bygg.
Vi har også driftsansvaret for det nye Sjøfartens Hus i 
Porsgrunn.
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Bamble Museum
Bamble kommune har vedlikeholdsansvaret for 
bygningsmassen ved museet, men vi bidrar ved spesielle 
restaureringsoppgaver.
Vi har deltatt på befaringer/møter i forbindelse med 
bygningsmassen i Bamble. Her har vi også frest og 
håndhøvlet kledning i forbindelse med restaureringen av 
Halen gård. 
Vi har vært på befaring med kystlaget, og skiltet Cudrio 
Sjøbod.
Vi har brannvernlederansvaret i Bamble, og det har vært 
gjennomført brannsyn i 2014

Berg-Kragerø
Ved Berg-Kragerø har vi ansvaret for vedlikehold av 
bygninger og parkanlegget.
Kittelsenhuset, Badehuset og Brønnhuset er malt utvendig.
Taket på hytta og over terrassen er skiftet, og trappehuset 
på hovedbygningen er restaurert og malt.
Vi har drenert området bak administrasjonsbygget, for 
å forebygge oversvømmelse i magasinet, og det ble en 
oppryddingsjobb etter vanninntrengning her. 
Kjølemotoren til fotomagasinet er skiftet  
Sikringsarbeider på alarmanlegg og sprinkelanlegget, og 
brannsyn er gjennomført. 
Vaktmesteren, som har sine arbeidsoppgaver knyttet til  
Berg-Kragerø, har også bidratt med en del utstillingsarbeid 
på Kittelsenhuset, og bistått ved arrangementer, og med 
hjelp til samlingsforvaltningen. 

Brevik bymuseum
I Brevik har Porsgrunn kommune ansvaret for 
vedlikeholdet av bygningen, men vi bidrar med noen 
vaktmesteroppgaver, og ved en del befaringer.
Vi har i år hatt befaring med Porsgrunn kommune, for å 
gjøre oppmerksom på et stort etterslep på vedlikeholdet 
av det gamle rådhuset.
Vi har produsert ny internkontroll for Torgbakken 23.
Brannsyn er avholdt. 
Vi har bistått Møtestedet i utstillingsarbeid.

Bø Museum
I Bø er det utført vaktmester- og parkarbeid.
Vi har produsert og montert nye skilt på Oterholt.
Brannsyn og El-tilsyn er gjennomført.
På Østerli har vi hatt slåtten, og vi har deltatt i 
forberedelsene til julemessa.
Byggteknisk gjennomgang er revidert.
 
Porsgrunnsmuseene
Ved Porsgrunnsmuseene har vi ansvaret for parkområder 
og annet vaktmesterarbeid.
Mye av vaktmesterens tid har gått til oppgradering,  
og vedlikehold av utstillingene på Du Verden. 
Vi har ellers hatt mye arbeid med båten Hans Martin,  
etter at den sank ved kai. Prosessen rundt heving, og 
reparasjon av båten har tatt mye tid.
Tollbodgaten 15 er ryddet og oppgradert til verksted  
for vaktmesteren. Nytt elektrisk anlegg er montert.
Nordveggen på Prestegården/fløyen er malt, det samme  
er nord og østveggen på Tollboden. 
Det er montert, og malt nytt gjerde til Sjøfartens Hus’ nabo.
Prestegården, verkstedet og tollpakkhuset er ryddet.
Diverse sikringsarbeider, og reparasjoner etter innbrudd.  

Vi har bistått med arbeidet i forbindelse med den nye 
utstillingen på Porselesmuseet på Porsgrund Porselæn.

Ulefos Hovedgaard
Det har også i 2014 vært satset mye på Ulefos 
Hovedgaard. Vi har arbeidet mye med VVS-anlegget,  
ny kloakkledning er lagt, og innvendig har vi oppgradert 
badene, både oppe og nede.
Den nordøstre delen av parken har blitt drenert, og det 
er utført et omfattende arbeid med trepleie for å gjøre 
bygningen mer synlig.
Takoverbygget til kafeen er ferdigstilt.
Vi har bidratt til utstillingen Hovedgaardens smykker, og  
i den forbindelse er det montert nytt alarmanlegg.
Nøkkelsystemet er fornyet og systematisert.
Plan- og søknadsarbeid i forbindelse med restaureringen 
av fasadene er i gang, og det har også vært arbeidet med 
planer om et nytt arkivrom.
Vi fortsetter samarbeidet med Hagelaget, som nå benytter 
orangeriet til overvintring av planter.
Vaktmester- og parkarbeid er utført.

Brekkeparken, Skien
I Skien har vi i år hatt mange viktige oppgaver. 
Nytt toalett i søndre del av parken er planlagt, anbud er 
innhentet og bygget er nå  under oppføring. 
Vi har malt en rekke bygninger, og vi har gjennomført et 
stort restaureringsarbeid på nordfløyen på Brekke.
Alle vinduer i vestre uthusfløy og noen i nordfløyen er 
restaurert.  
Vi har malt souvenirsalget innvendig, og lagt nytt 
belegg. Toalettene på restauranten er nymalt, det er 
også sørveggen på nordfløyen, deler av fasaden på 
hovedbygget, scenen, brua ved dammen og sørveggen  
på østre uthusfløy. 
Vi har laget ny dør til nordfløyen, og restaurert to dører  
på scenen. Tomtegata 4 er fullstendig restaurert innvendig. 
Tomtegata 2 har fått nytt bad i 2.etasje, og kjøkkenet er  
oppgradert. I Brekkegata 1 har vi skiftet en del kledning, 
belistning, og huset er nymalt utvendig. 
Ny foldedør er montert i Brekkeparken kafe. 
Det er utført en del el-arbeider, blant annet nytt lysopp-
legg i deler av hovedbygget, ny belysning på direktørenes 
kontor, nye el-skap i både Tomtegt 2 og 4, og vi har 
gjennomført en energiutredning i kontorbygget.
Utredningen resulterte i utskiftning av vinduer og dører. 
I Brekkeparken er det også utført mye forskjellig arbeid. 
Vi har gravd og skiftet ut sand i andedammen, flere bed 
har fått skiftet jordsmonnet, vi har hatt trepleie av mange 
trær, ryddet torvtakene for vegetasjon, laget ny juletrefot 
til juletreet i hovedgården. Minnestøtta fra er pusset 
opp, vi har revet og satt opp ny utstilling ute i parken, og 
omfattende rydding er gjort både på Frogner og i diverse 
bygg i Brekkeparken.
Fra gamle vinduer har vi tatt ut gammelt glass for frem-
tidig restaurering, det samme gjelder gammel takstein.
Vaktmesteroppgaver og parkarbeid kommer i tillegg. 

Henrik Ibsen Museum
En stor malejobb er gjort på Venstøp, både stabburet 
og låven er frisket opp. Låvens sørvegg måtte 
restaureres før maling. I kafeen er det lagt nye fliser, 
og ny tyverialarm er installert. I tillegg kommer vanlige 
vaktmesteroppgaver.   
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Magasin Lundetangen
Det elektriske anlegget er oppgradert, og nye 
varmepumper er installert. 

Jønnevald Rutebilanlegg
Det har vært et rolig år på Jønnevald. Rutebilhistorisk 
Forening tar det meste av vedlikeholdet. 

Eksterne oppdrag
I ledige stunder har avdelingen tatt på seg oppdrag, og vi 
har frest en del listverk for eksterne kunder. 

Deltakelse på kurs og seminar
Bygningsvernet deltok på Byggnettverkets møte på 
Elverum, og var representert på Bygningsvernkongressen 
på Folkemuseet. Hele avdelingen var også med på 
ekskursjon til Næs Jernverk.

Samfunnsminnet

LEDER: Ellen Rodvang
STILLINGER: 7,3 faste årsverk 

Registrering 
Tall fra Primus 31.12.2014 
Tallene viser økning fra 2013 til 2014 
Gjenstandsregistreringer  
Fra 70.675 til 71.992 – økning i 2014: 1317
Reviderte gjenstander     
Fra 4.491 til 4.950 – økning i 2014: 459
Gjenstander med bilde  
Fra 21.890 til 23.227 – økning i 2014: 1337
Ant. gjenst. på Digitalt Museum  
Fra 11.786 til 14.279 – økning i 2014: 2493
Ant. foto Digitalt Museum  
Fra 10.844 til 14.301 – økning i 2014: 3457 

Oppgaver
Avdelingen Samfunnsminnet har disse hovedoppgavene: 
Samlingsforvaltning, dokumentasjon, forskning og 
publikasjoner.

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

Gjenstandssamlingen
Vi har anslagsvis 152.000 gjenstander. 
31.12.2014 er 71.992 av disse ført inn i museets 
database, Primus. 
Samlingene omfatter alle typer gjenstander, store og 
små, nye og gamle. For eksempel smykker fra Ulefos 
Hovedgaard og porselen fra PP, brannvogner og 
gjenstander fra nedlagte mekaniske verksteder. 
På magasinet i Skien har vi langt på vei de fasiliteter 
som trengs for god museal håndtering av gjenstander. 
Her blir de rengjort, registrert, fotografert og plassert 
i rene lokaler, eller ut i utstillinger. Registreringene blir 
også publisert på nettet, på Digitalt Museum, www.
digitaltmuseum.no. 
I 2014 har vi 1.317 nyregistreringer, og 459 gjenstander 
er revidert. Revisjoner av gjenstander er omfattende, 
og tar like lang tid som nyregistreringer, pga. retting i 
registreringsposten digitalt, rengjøring av gjenstanden, 
fotografering m.m. Vi har 2.493 flere gjenstander på 
Digitalt Museum 31.12.14 enn ved utgangen av 2013.

Fotosamlingen
Samlingene til Telemark Museum er per 31.12.14 på ca 
2 440 000 foto. Digital og fysisk formidling blir bedre 
for hvert år, noe som gir økt etterspørsel.  Vi har levert 
bilder til publikasjoner, offentlige og private institusjoner, 

Foto: Bjørn Rudborg
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privatpersoner og bedrifter for mer enn 160.000 kr i 2014. 
Vi mangler fortsatt fysiske fasiliteter som trengs i arbeidet 
med registrering, skanning, reprofotografering, bevaring 
og publikumshenvendelser.  Vi har levert fotomateriale 
til egne utstillinger og til kunstpublikasjon fra egen 
fotosamling. Boka Nyblin Kunstfotografier solgte ut  
1. opplag på under fire uker. Levering til tre-bindsverket 
Telemark Historie tok også mye tid. 
Nyregistrering av foto, skanning og digitalisering 
har i 2014 skjedd i høyt tempo. Delvis på grunn av 
prosjektmidler fra Norsk Kulturråd til digitalisering og 
registrering av en del av Nyblinsamlingen. Det er gjort en 
stor jobb med å registrere og digitalisere foto fra Bamble, 
blant annet fra Langesund Mekaniske Verksted, og fra Bø.  

Privatarkiv
Telemark Museum har cirka 1.500 hyllemeter 
arkivmateriale, med tilvekst på sju arkiver i 2014. 
Arkivene omfatter materiale fra bedrifter, foreninger og 
organisasjoner, næringsliv og privatpersoner. Ordning av 
Porsgrunds Porselænsfabriks arkiv har hatt førsteprioritet 
også i 2014. Totalt er det ordnet, registrert i Asta og 
publisert på Arkivportalen (www.arkivportalen.no) ca. 
50 hyllemeter arkivmateriale i 2014 og 10 nye arkiver. 
Etterspørselen øker fra forskere, mastergradsstudenter og 
privatpersoner. Det er fortsatt behov for arkivfasiliteter ved 
museet.
Samarbeidet med Høgskolen i Telemark om skanning av 
arkivmateriale og publisering på www.telemarkskilder.no 
fortsatte i 2014.  I tillegg til skipstegninger fra Langesund 
Mekaniske Verksted, ble arbeidet med å skanne annet 
materiale relatert til kystkultur (loggbøker o.a.) fra Berg-
Kragerø Museum påbegynt. 
Arkivaren har sittet i prosjektgruppen for 
utviklingsprosjektet PRAKT.  Prosjektet er initiert av 
Telemark fylkeskommune og skal munne ut i etablering 
av Telemarksarkivet - en løs overbygning og opptrapping 
av privatarkivarbeidet i fylket ved de tre konsoliderte 
museene fra 2016. Etablering er utsatt ett år i forhold til 
tidligere fremdriftsplan.
Arkivet etter Slekten Aall på Ulefos Hovedgaard ble tatt 
opp i Norges Dokumentarv, den norske avdelingen av 
Unescos dokumentarvliste, 2. desember. 

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 2014 er det 
registrert 598 bøker.

Nettverk
Samfunnsminnet deltar i følgende nasjonale nettverk:
Litteraturnettverket, Sjøfartsnettverket, Nettverk for 
magasin og bevaring, Samtidsnettverket, Fotonettverket 
og Musikknettverket. I tillegg til de nasjonale nettverkene, 
deltar vi i felles fagsamlinger med Vest-Telemark Museum 
og Norsk Industriarbeidermuseum. Det har vært to 
samlinger i 2014. Vi var flere på ukeskurset Det Relevante 
Museum, bevaringsmodulen, i Trondheim i oktober. 

Forskning og publikasjoner
• Nyblin Kunstfotografier.  

Redaktør: Cecilie Authen. Utgitt november 2014. 
• Bamble kommune gjennom 50 år. Jubileumsbok.  

Tor Gardåsen og Finn Rønning har sittet i 
redaksjonskomite og vært medforfattere.  
Utgitt oktober 2014. 

• Hus i Drangedal.  
Forfatter: Tor Kjetil Gardåsen.  
Utgitt av Drangedal Bygdetunlag, desember 2014.”

• Familien Ibsen fra Skien. 
 Forfatter: Jørgen Haave.  

Førsteutkast manus sluttført i 2014.  
En utvidet biografi om Henrik Ibsen og den 
skiensrelaterte delen av familien hans.  
Støttet av Norsk faglitterær forfatter og 
oversetterforening (NFF).  
Publikasjon av biografien tenkes i 2015.

• Media: Månedlige 1814-artikler i Telemark Tidend  
(TA), småstykker i Bø Blad, foto/gjenstandsomtaler  
etc. i Varden og Kragerø Blad Vestmar.  
Gjettekonkurranse med gjenstander TV Telemark.

• Bø-kalenderen 2015. 

Prosjekter, utstillinger, formidling
Vi har deltatt i produksjon av utstillingen ”Hovedgaardens 
smykker” med fremfinning, dokumentasjon, konservering, 
fotografering og registrering av gjenstander, samt 
montertekster til utstillingen m.m.
Prosjektledelse Nyblin Kunstfotografier. En fotoutstilling 
i samarbeid med Telemark Kunstsenter med ca 3.200 
besøkende.
Magasinansvarlig har gjennomført et registreringsprosjekt 
på Ulefos Jernværk AS på oppdrag fra Nome kommune: 
registrering i Primus av 100 gjenstander.
Magasinet har vært arbeidssted for registrering av 
porselen i forbindelse med storsatsingen på PP-utstilling  
i PP-fabrikken. 
Prosjektledelse med ferdigstillelse av prinseværelset og 
garderobe på Søndre Brekke Gård. 
Ibsen-studiearkiv og kildeprosjektet: Videreføring av 
arbeid med et Ibsen-studiearkiv med nye dokumenter fra 
blant annet primærkilder i Statsarkivene i Kristiansand og 
Kongsberg, Nasjonalbiblioteket, Gunnerusbiblioteket i 
Trondheim, arkivet til The Norwegian-American Historical 
Assosiation og en rekke digitale kilder. Kildearbeidet 
inngår også i et samarbeidsprosjekt om en søkbar 
database ved Skien bibliotek som skal ferdigstilles 2015.
Deltagelse i styringsgruppe for kulturminneregistrering i 
Bø og Sauherad. Dette er én av tre piloter som inngår i  
et nasjonalt prosjekt, se www.kulturognaturreise.no.
Samfunnsminnet har jobbet med formidling gjennom 
en rekke foredrag og/eller lokalhistoriske rusleturer i Bø, 
Bamble, Ulefoss, Skien, Drangedal, Kviteseid og Rauland 
med mer.
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Møtestedet
LEDER: Christine Hermansen 
STILLINGER: 9 faste årsverk, 25 sesongansatte 

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.  
I 2014 har de store formidlingsprosjektene vært 
knyttet til 1814-jubileet, KIttelsenjubileet og Kultur- og 
matopplevelser i Ibsens rike. Møtestedet har hatt fokus 
på å øke tallet på besøkende, og fikk et strålende resultat 
i så måte: 25.383 betalte billett til museumsbesøk eller 
arrangement. Regner man med besøk til friluftsmuseene, 
er tallet 100.767 besøkende.  
Billettinntektene steg fra kr. 534.767 til 807.909 , altså 
med kr. 96.278. Dette er en økning på 51 prosent. 
 
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
25 omvisere var midlertidig ansatt hos Telemark Museum i 
2014 for å gjennomføre sesongåpent ved våre sju
publikumsåpne anlegg. Ved Porsgrunn Bymuseum og 
Brevik bymuseum var det ikke omvisere denne sesongen, 
men museet var åpent for grupper ved forespørsel. På 
Brevik bymuseum hadde vi også åpent med tilbud for barn 
hver lørdag i juli. 
Sesongen 2014 strakk seg fra 17. mai 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 

Foto: Fredrik Pedersen, Varden
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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 2014 leid inn mannskap for å 
gjennomføre formidling på en rasjonell måte flere steder.  
To av våre skoleproduksjoner var knyttet til 1814-jubileet. 
Grunnlovsjubel var et tilbud til 7. trinn i Skien kommune, 
og var et samarbeid med Skien kommune.  
Telemark Museum solgte også opplegget “Politisk 
hinderløype” til Den kulturelle skolesekken, Kulturskatten. 
En formidler herfra har turnert rundt på ungdomsskoler 
med tilbudet i store deler av fylket.  
Et juletilbud til 2.trinn i Skien kommune bød på omvisning 
i hovedhuset med tjenestejenta “Trulte” (Hanne Amalie 
Smestad).  
 
Utstillinger 
Ved Telemark Museum finner du faste utstillinger i form 
av tidsriktige interiør, som for eksempel hovedhuset i 
Brekkeparken som er tilbakeført i empirestil. I tillegg tilbyr 
vi både temautstillinger, sesong- og flerårige utstillinger.  
I 1814-jubileet la vi særlig vekt på å formidle historiene 
knyttet Søndre Brekke og Ulefos Hovedgaard, historiene 
om Niels Aall, som var statsråd og en viktig brikke i spillet 
om 1814 på Eidsvoll, ble ekstra aktuelle i jubileumsåret.  

Bø Museum 
Faste interiørutstillinger og utstillingen “Folk og fele  
i Midt-Telemark”, ny i 2013.
 
Ulefos Hovedgaard 
Ny utstilling knyttet til 1814-jubileet: “Hovedgaardens 
smykker”. Viser Aall-familiens smykker og sølvtøy i 
empirestil. Faste utstillinger om vognsamlingen, byggets 
historie og interiør. 

Henrik Ibsen Museum 
Faste utstillinger og Henrik Ibsens liv og virke. Forfatterens 
barndomshjem. 

Brekkeparken 
Hovedhusets intereriør, med åpning av prinseværelse 
og garderobe. Hele hoveddelen av bygningen er nå 
tilbakeført i tidsriktig stil.  
Mandager i juni ble huset vist fram av Niels Aall (Henrik 
Berg Larsen). Ny uteutstilling i parken: Brekke feirer folket.  

Brevik Bymuseum 
Åpent lørdager i juni  med fine opplegg for barn. 

Bamble Museum, Cudrio 
Fast utstilling om daliglivet langs kysten, og historisk 
utstilling om Langesund mekaniske verksted. 

Berg-Kragerø Museum 
Fast utstilling med tidsriktig interiør i Jeias hus. 
Temautstilling om iseksport, livet gjennom tidene, og om 
Edvard Munchs perioden i Kragerø. Bare åpent søndager  
i 2014. 

Kittelsenhuset  
Jubileumsutstilling, 100 år siden Th. Kittelsen gikk ut av 
tiden. Originalkunst i utstillingen “Kittelsen i Kragerø” og 
og gjesteutstiller i “Arven etter Kittelsen”. 

Arrangement og formidling 
1814-jubileet førte til mange flotte arrangement.  
17. mai ble en uforglemmelig festdag, men også tilbud 
som Bunadsdag i Brekkeparken og Bli med Niels Aall  
hjem ble populære. 
De fleste arrangementetene var på våren og forsommeren, 
men Spøkelsesvandring og Julemesse i oktober og 
desember trakk rundt 2.500 publikummere. 
Et rikholdig program knyttet til Kittelsenjubileet førte til 
publikumsrekord på Kittelsenhuset, og Ibsen-tilbud  
knyttet til Kultur- og matopplevelser i Henrik Ibsens rike 
ble også svært godt mottatt. 

Digital formidling 
Telemark Museum tilgjengeliggjør både foto og 
gjenstander på “Digitalt Museum”, og arkivmateriale på 
“Arkivportalen”. I tillegg lager ansatte fotofortellinger på 
“Digitalt fortalt”.  
Nettsiden www.telemarkmuseum.no når mange lesere. 
Nettstedet skal være både en side som skal informere 
besøkende om tilbud, åpningstider og program, men 
skal også være en dokumentasjonskilde til hva som 
foregår på Telemark Museum. I 2014 hadde nettstedet 
131.239 visninger. Det er stadig flere som “liker” Telemark 
Museum på Facebook. Ved årsskiftet var det rundt 2.500 
som hadde likt oss, i tillegg er det rundt 700 som liker 
Henrik Ibsen Museum på Facebook, 320 på Bø Museum 
og 300 hadde allerede begynt å like den nye siden til 
Porselensmuseet som skal åpne i 2015. 

Presse 
Telemark Museum får takknemlig mye oppmerksomhet 
i mediene  - både lokalt i Telemark, men også nasjonalt. 
Journalister i radio, TV, aviser, magasiner og fagblad finner 
vår virksomhet interessant. 

Samarbeid 
Gjennom 2014 har avdelingen Møtestedet hatt et godt 
samarbeid med de andre museene i Telemark, med  
vertskommunene, Telemark fylkeskommune, 
Vistittelemark, Visitgrenland og Reisemål Bø – for å nevne 
noen. 
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LEDER: Siv Dyrkolbotn 
STILLINGER: 5,7 faste årsverk, 9 faste stillinger

Mål
Administrasjonens mål er å styrke organisasjonen, skape 
gode styringsverktøy innen HMS og HR, samt legge et 
godt økonomiske fundament for utvikling.  
Få en økonomisk driveverdig kafe med et godt renomme, 
ligger også til avdelingens oppgaver. 

Regnskap
Administrasjonsavdelingen har hatt 1,8 stillinger som har 
arbeidet med regnskapsføring, remmitering, lønn, års-
oppgjør, arkivering, booking, m.m. I tillegg er en 60% 
stilling, som fører regnskapet for DuVerden AS, knyttet 
til avdelingen. Utgiftene til denne stillingen faktureres 
DuVerden AS.

Administrasjon
Avdelingen har ansvaret for HMS, og det gjennomføres 
møter mellom verneombud og administrasjonssjef hver 
annen måned. I tillegg har museet tett kontakt med 
bedriftshelsetjenesten Stamina. 
I 2014 ble det gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse, 
samt vernerunde på verkstedet i Øvregate, og et første-
hjelpskurs for alle ansatte.
I forbindelse med bedriftens personalpolitikk 
gjennomføres det årlig seniorkurs for ansatte over 60 år. 
Der blir aktuelle temaer tatt opp.
Administrasjonen er tungt inne i museets store prosjekter, 
spesielt i forbindelse med organisering og finansiering.  
I 2014 var det Porselensmuseet som var det største prosjektet. 

Med museer i seks kommuner og med sju eierstyrer, går 
mye tid til møter og informasjonsutveksling. Dette gjelder 
også museets styre, hvor direktøren og administrasjons-
sjefen forbereder og er til stede på møtene.
I tillegg til museets eget styre, sitter direktøren i styret til 
Visit Grenland og DuVerden, og er daglig leder i Stiftelsen 
Sjøfartens Hus.  
Administrasjonssjefen sitter i styret til Sameiet Lundetangen, 
styremedlem i Stiftelsen Sjøfartens Hus og er bisitter i 
styret til DuVerden.

Renhold
Telemark Museum har 0,8 faste årsverk innen renhold, 
fordelt på tre deltidsstillinger. De ansatte skal rengjøre 
125 bygninger. De fleste bygningene er ikke helårsåpne, 
men må rengjøres før sesongåpning. Dette er en stor 
og tung jobb som er lite tilrettelagt innenfor dagens 
HMS-reglement. Mangel på innlagt vann, mye bæring 
og spesielle krav til antikvarisk renhold gjør oppgaven 
utfordrende. Våren 2014 har vi leid inn en renholder i 
40 % stilling i tre måneder for å få gjennomført årets 
vårrengjøring.Vi har en renholder ansatt i 60 % stilling 
som leies ut til DuVerden AS.

Kaféen
2014 er det fjerde året Telemark Museum har hatt 
ansvaret for Brekkeparken kafé. Omsetningen på kafeen 
har økt med nesten 28 % i forhold til 2013. Parkjazz, 
museets egne arrangementer, samt godt vær har vært 
med på å øke omsetningen. Museet har hatt økt sitt 
besøkstall, det har også slått positivt ut for kaféen.

Administrasjonen
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Resultatregnskap 2014
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Balanse 2014
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Balanse 2014
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Noter til regnskapet 2014
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Styrets beretning 2014
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Bø Museum 
Ulefos Hovedgaard 

Henrik Ibsen Museum
Brekkeparken

Brekke Museum
Jønnevald rutebilstasjon

Porsgrunnsmuseene
Brevik Bymuseum
Bamble Museum

Berg-Kragerø Museum
Kittelsenhuset
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