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ÅRET SOM HAR GÅTT 

har høye ambisjoner om å utvikle nasjonale og 

regionale museumsattraksjoner for å gi et bedre 

publikumstilbud og oppnå høyere besøkstall. Et 

viktig strategisk delmål er å øke egeninntektene. 

Den omstillingen vi er i ferd med å gjennomføre 

har allerede gitt gode resultater målt både i høyere 

besøkstall og gode tilbakemeldinger fra publikum, 

og viser at vi arbeider i riktig retning. 

PUBLIKUMSUTVIKLING Det siste året har vist 

en god utvikling av besøkstall og egeninntekter 

fra billettsalg og deltakelse på arrangementer. 

Tett på 38.000 har løst billett for å se våre 

museumsutstillinger eller delta på arrangementer. 

Dette har gitt en økning på 50 prosent på 

inntektssiden fra i fjor. «Skrekkeparken» har 

etter to år etablert seg som et av mest populære 

arrangement. Vi ga den alternative Halloween-

feiringen en kulturhistoriske ramme, hvor publikum 

møtte «norske» skrømt og spøkelser. I Kragerø 

ET BEGIVENHETSRIKT MUSEUMSÅR ligger bak 

oss, og vi blir stadig minnet om at livet på museum 

er langt fra stillestående og statisk. Telemark 

Museum er en kulturorganisasjon i omstilling 

og bevegelse, og museet arbeider målrettet for 

å forbedre forvaltningen av vår felles kulturarv 

og skape et kvalitetstilbud til et størst mulig 

publikum. Vi har mange ugjorte oppgaver og vi 

vet at potensialet for å få flere til å besøke oss 

for å få med seg kunnskap, refleksjoner og gode 

museumsopplevelser er enda større enn i dag. 

Derfor hviler vi ikke på oppnådde resultater.  

NY STRATEGI Telemark Museums styre vedtok i 

juni 2015 en ny strategisk plan for de neste åtte år, 

etter en lang og grundig prosess. Vårt hovedmål er 

å realisere et nybygg i Brekkeparken. Andre viktige 

mål er å styrke organisasjonen og øke kompetansen 

og å oppnå en bedre balanse mellom ressurser, 

forventninger og oppgaver. Telemark Museum 
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har teaterforestillinger og byvandringer knyttet til 

Theodor Kittelsens barndomshjem også trukket nye 

publikumsgrupper og ført til markant besøksøkning. 

Også på sosiale medier, Digitalt museum og i media 

for øvrig har museet hatt en markant økning av 

positiv oppmerksomhet. 

ÅRETS NYSKAPNING som også har trukket 

flere tusen besøkende, er Porselensmuseet. Dette 

er et samarbeidsprosjekt der TM bidrar med en 

nyskapende og moderne utstilling som viser 

porselenets historie og eksponerer over tusen 

gjenstander fra en 130 år lang produksjonstradisjon. 

Her kan publikum også besøke produksjonslinjen 

og møte håndverksarbeiderne i arbeid, og handle 

i fabrikkutsalget på PP. Prosjektet er i prøvedrift 

frem til sommeren 2016, da det skal tas endelig 

beslutning om videre drift og driftsform. Det er TM 

som i dag har driftsansvaret for Porselensmuseet, og 

står for arrangementer og opplevelser i samarbeid 

med flere andre aktører. 

GIVERE OG SPONSORER – VI VIL TAKKE! 

Telemark Museum har et godt og tradisjonsrikt 

samarbeid med flere private gavefond. I løpet av 

2014 og 2015 har vi intensivert arbeidet med å 

knytte oss til nye givere og sponsorer for å realisere 

gode prosjekter innen restaurering, fornyelse og 

formidling. Dette arbeidet har vist oss at vi har gode 

venner rundt oss som ønsker å bidra! Vi var også 

et av de første konsoliderte museer som aktivt tok 

i bruk gaveforsterkningsordningen som regjeringen 

innførte i 2014. På basis av gaver på hele 11,5 

millioner kroner, har museet fått utløst 25 % i 

gaveforsterkningsmidler, til sammen 2,9 millioner 

kroner fra staten - noe som har gjort det mulig å 

styrke de igangsatte prosjektene og realisere mer 

enn det som var planlagt. 

RESTAURERING AV PRAKTBYGG I løpet av 

2015 har Telemark Museum startet et stort og 

viktig arbeid med å restaurere fasaden på Ulefos 

Hovedgaard som etter 200 år har betydelige skader.

Friske midler fra en rekke private givere, Nome 

kommune og fylkets kulturminnevernavdeling 

har gjort det mulig å ta i bruk spesialkompetanse 

på gammel mur og maling. Parkanlegget har 

fått fornyet oppmerksomhet og blitt undersøkt 

av en profesjonell hagearkeolog. Museets egne 

håndverkere deltar i prosjektet med omfattende 

restaurering av treverk, vinduer og istandsettelse 

av parkanlegget som også har blitt gjenstand for 

kyndige hagearkeologiske undersøkelser. 

GOD OG SYNLIG SAMLINGSFORVALTNING Flere 

store innsatser har blitt gjort innen samlingspleie 

og forvaltning. Langt over tusen gjenstander 

er for eksempel registrert og lagt ut på Digitalt 

museum i forbindelse med etableringen av 

Porselensmuseet. Hver eneste lørdag var også en 

ny «ukens museumsgjenstand» å se og lese om 

i Telemarksavisa.  Deltakelse i og den offisielle 

åpningen av nettverkssamarbeidet mellom de tre 

konsoliderte museene i Telemark, under navnet 

«Telemarksarkivet», har vakt fornyet interesse for 

hva museene forvalter av historiske kilder. 

PROSJEKT BREKKEPARKEN Våren 2015 ble 

søknad om investeringsmidler til nytt museumsbygg 

sendt Kultur- og utdannings departementet, 

KUD; og søknaden ble oversendt Norsk kulturråd 

som fulgte opp med befaring. Det gjorde også 

Stortingets kulturkomite som var på besøk i april. 

Ved høstens budsjettbehandling ble saken omtalt 

i positive ordelag, og en samlet kulturkomite 

stilte seg bak en merknad der TMs behov for 

nytt bygg ble anbefalt. Selv om det ikke ble gitt 

noen bevilgning i denne omgang, er dette et 

budsjettpolitisk signal om at prosjektet er nødvendig 

og ønsket, og prosjekt blir derfor videreført med full 

tyngde i 2016. Både Skien kommune og Telemark 

Fylkeskommune har i sine langtidsbudsjetter ført 

opp nybygg til Telemark Museum. 

Jorunn Sem Fure
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MÅL, VERDIER OG STRATEGIER 

Telemark Museum vedtok planen Arv og 

attraksjon. Strategisk plan 2015-2022 der 

ambisjonen er å utvikle publikumstilbudet ved 

å høyne attraktivitet på basis av god forvaltning 

og av den kulturarven vi er satt til å ivareta. Den 

nye planen peker ut flere satsningsområder med 

høy regional og nasjonal kulturhistorisk verdi og 

relevans, og som samtidig er arenaer der Telemark 

Museum samarbeider godt med vertskommunene, 

fylkeskommunen og næringsliv. 

Telemark Museum ønsker å komme videre med 

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 

mest mulig, må arbeidsforholdene legges til rette 

for det. Samlingsforvaltning er et av de områdene 

der vi ser behov for et nytt planverk, og dette 

arbeidet har vi startet dette året. 

Arbeidet med å få på plass et nybygg i 

Brekkeparken har virkelig gått framover. En 

enstemmig kulturkomite på Stortinget fikk på 

plass en merknad i statsbudsjettet. Dette har stor 

betydning for det videre arbeidet med å få på plass 

finansiering. 

Høsten 2015 ble også Telemarksarkivet lansert – 

det er et resultat av samarbeid mellom Telemarks 

tre konsoliderte museer, initiert av Telemark 

fylkeskommune gjennom prosjektet Prakt 

(Privatarkiv i Telemark). 

Telemark Museum fortsetter arbeidet med å være 

en profesjonell, samarbeidende og dynamisk 

kulturinstitusjon – noe som også er tydelig 

poengtert i den nye strategiplanen. 

NØKKELTALL 

ØKONOMI 2015 2014 2013

Driftstilskudd fra staten 13 276 000 13 022 000 11 374 000

Drifts- og prosjekttilskudd fra fylket 5 514 505 5 577 514 7 474 459

Drifts- og prosjekttilskudd fra kommunene 5 137 257 4 678 286 4 282 740

Kommunale tjenester 1757142 1 530 560 1 130386

Lønn og sosiale kostnader 21 495 505 20 097 883 18 104 558

Årsresultat 185 820 - 139 622 421 909

Publikasjoner  – 4* 1

Utstillinger (nye) 5 3 7**

Årsverk 31,57 30,36 29,13

*Tallet inkluderer bidrag til bøker gitt ut av andre.

**Tallet inkluderer utstilling til DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter.
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MØTESTEDET 

Leder: Christine Hermansen

Stillinger: 9 faste årsverk, 25 sesongansatte

MÅL Formidlingsavdelingens overordnede mål er å 

bidra til å oppfylle Telemark Museums visjon om å 

være et bærekraftig, aktuelt og utviklingsorientert 

museum. 

Gjennom meningsfylte og tilpassede opplevelser 

vil vi gi publikum en opplevelse. Ved å presentere 

historier og gjenstander i våre arrangementer, 

utstillinger og omvisninger håper vi at publikum 

finner oss aktuelle og relevante. 

I 2015 har vi hatt mange populære arrangement 

som 17. mai, Skrekkeparken og julemarkedet. 

Men vi kan også glede oss over flere ordinære 

museumsbesøk. Billettinntektene har økt med hele 

50 prosent, fra 808.000 kroner i jubileumsåret 

2014, til gode 1,2 millioner kroner i 2015. 

Fra 2013 til 2014 hadde vi en lignende økning i 

billettinntektene, så pilene peker i positiv retning.  

Totalt besøkende til våre visningssteder, betalende 

og ikke-betalende, landet på 64.241. Besøk til våre 

parkanlegg kommer i tillegg. 

Vår nye stolthet, Porselensmuseet, åpnet i mars 

2015. Museet har vært et positivt tilskudd i 

Telemark Museums-familien. Fra mars til desember 

var det 2.332 som betalte billett inn i utstillingen, 

tallet på ubetalte er omtrent det samme. 

PLANER Avdelingen Møtestedet arbeider etter de 

styrende dokumentene Arv og Attraksjon Strategisk 

plan 2015-2022 (ny strategiplan vedtatt juni 2015), 

det årlige tilskuddsbrevet fra Kulturdepartementet, 
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tilskudd fra Telemark fylke, kommunale kulturplaner, 

og den siste museumsmeldingen som er publisert, 

St.meld. 49 (2008-2009) Framtidas museum. 

I Framtidas museum er hovedmålet for museenes 

formidling at «Museene skal nå publikum med 

kunnskap og opplevelse og være tilgengelige for 

alle. Det innebærer målrettet tilrettelegging for ulike 

grupper og aktuell formidling som fremmer kritisk 

refleksjon og skapende innsikt». Telemark Museum 

strekker seg mot at formidlingen skal nå idealene. 

SESONGEN 2015 I alt hyrte vi inn 25 dyktige 

omvisere for å ta imot sommerens gjester. Vi 

hadde åpent på Ulefos Hovedgaard, Henrik Ibsen 

Museum, Brekkeparken, Porselensmuseet og på 

Kittelsenhuset. Sesongen strakte seg fra 1. mai 

til 31 august. De to museene i Skien hadde disse 

åpningstidene, men også ved Kittelsenhuset og 

Ulefos Hovedgaard har vi forlenget sesongen. 

Porselensmuseet er helårsåpent, med åpningstider 

fra onsdag til lørdag. På Henrik Ibsen Museum 

og Ulefos Hovedgaard har vi også hatt mange 

gruppebesøk utenom sesong. 

FORNØYDE LÆRERE OG ELEVER Vi får gode 

tilbakemeldinger på våre pedagogiske tilbud til 

skolene. Vi tilbyr god kvalitet, og strekker oss for at 

flest mulig barn og unge skal få besøke Telemark 

Museum. Vi ser det kan bli lettere å ta imot store 

elevgrupper den dagen vi har et nybygg på plass 

i Brekkeparken; små, kalde bygg, og få ansatte 

fører til en viss slitasje på de ansatte. Vi er likevel 

optimistiske, og gleder oss over alle vi klarer å tilby 

gode og lærerike opplegg. 

ET TITALLS SKOLETILBUD I løpet av året har 

vi gitt disse tilbudene til barn og unge i våre 

vertskommuner: Fiskesprell, Cudrio i Bamble, 

Myter og mystikk, Brekkeparken, Jul på Brekke, 

barnehager, Kulturslusa, Ulefos Hovedgaard, 

Dramatikerens hemmelighet og Ibsenlabyrinten, 

Henrik Ibsen Museum, Grenland i krig, Porsgrunn, 

Porselen i sentrum, Porsgrunn, Hverdag på 

museet, Brekkeparken, for Bratsbergkleiva skole, 

Byvandring i Skien, tilbud til videregående skoler og 

Iseksport, Berg-Kragerø Museum. I tillegg hadde vi 

mange elever innom på Kittelsenhuset i starten av 

sesongen. 



8 ︱ telemarkmuseum.no



telemarkmuseum.no ︱ 9 

POPULÆRE TROLL OG IBSENS BARNDOMSBY 

Vi bød på noen nye utstillinger i 2015. Til 

Kittelsenhuset inviterte vi kunstneren Jonny Andvik. 

Han malte en serie med Kragerø-troll, som skapte 

undring og glede. 

I Brekkeparken bød vi på parkutstillingen «Odd – 

Skiens gamle storklubb». På Henrik Ibsen Museum 

viste vi en serie fotografier fra Skien før bybrannen i 

1886 – byen slik lille Henrik kjente den. Utstillingen 

fikk navnet «Ibsens barndomsby». Bildene er også 

gjengitt i en fin brosjyre, sammen med historien om 

Henrik Ibsens oppvekst i Skien. Vi hadde også en 

gjesteutstiller i 2015. Anne-Kathrine Amundsen bød 

på utstillingen Ibsens flosshatt – en fryd for øyet. 

Selve barndomshjemmet på Venstøp fikk også et 

ansiktsløft. Interiørutstillingen ble ført tilbake i mer 

tidsriktig stil.

Vi fortsatte også suksessen med Niels Aall som vert 

for publikum til herskapelige Brekke. Skuespiller 

Henrik Berg Larsen møtte gjester hver søndag i juni, 

og to søndager i august. 

4000 PÅ JULEMARKED Arrangementene i 

Brekkeparken blir stadig mer populære. Både vårens 

arrangementer som 17. mai og Bunadsdagen 

trekker henholdsvis flere tusen og flere hundre 

gjester. 

Ellers er det Skrekkeparken (2.000 betalende) 

og Julemarked (3.200 betalende, barn under 6 

gikk gratis) som er de store trekkplastrene. Den 

voldsomme publikumstilstrømningen er svært 

gledelig, men gir oss plutselige utfordringer. Vi 

erfarer, og må ta høyde for at publikumstallet 

holder seg jevnt – og kanskje stigende. 

SYNLIG PÅ MANGE DIGITALE FLATER Et nytt 

museum krever sin App – og på Porselensmuseet 

har vi fått vår første. Appen Porselensmuseet kan 

lastes ned gratis på App Store, og den er laget slik 

at den skal brukes inne i utstillingen. Den har også 

en guidet rute i porselensbyen Porsgrunn.

Nettstedet vårt www.telemarkmuseum.no har 

stabilt med besøkende. Totalt hadde hjemmesiden 

132.000 visninger. Vi ser utfra Google Analytics at 

50 % søker informasjon på mobil eller nettbrett, 

dermed er behovet for responsiv nettside stort. 

Vi tar sikte på å få det på plass til 1. mai 2016.  

Facebook-siden Telemark Museum har over 3.000 

likere, Porselensmuseet over 1.000 og Henrik Ibsen 

Museum rundt 800 likere. Det er mye jobb å følge 

opp alle sidene, men vi ser at dette er en nyttig 

kanal for oss. Vi er også på bildedelingsstedet 

Instagram. Rundt 500 følger med på bildene vi 

legger ut der. 

VEKKER INTERESSE Vi er svært takknemlige for 

at pressen finner oss interessante, og det har vært 

utallige reportasjer både på trykk (papir og digitalt), 

flere radio- og TV-innslag både lokalt og nasjonalt. 

GODE SAMARBEIDSPARTNERE Vi har fortsatt 

godt samarbeid med Visit Telemark, Visit Grenland 

og Reisemål Bø. Vi er også takknemlig for all den 

positiviteten vi møter i vertskommuner og i Telemark 

fylkeskommune. 
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SAMFUNNSMINNET 

Leder: Ellen Rodvang

Stillinger: 7,3 faste årsverk, 1,2 prosjektstillinger

Registrering – tall fra Primus     pr. 31.12.2014 pr. 31.12.2015

Gjenstandsregistreringer  71.992  72.829  – økning i 2015: 837

Reviderte gjenstander 4.950 5.052 – økning i 2015: 102

Gjenstander med bilde 23.227 23.725 – økning i 2015: 498

Ant. gjenst. på Digitalt Museum 14.279 15.401 – økning i 2015: 1122

Ant. Foto Digitalt Museum 14.301 17.693   – økning i 2015: 3392

MÅL OG OPPGAVER Avdelingen Samfunnsminnet 

har disse hovedoppgavene: Forvaltning av samlinger 

- arkiver og gjenstander, forskning og publikasjoner. 

Vi jobber for å gi samlingene bedre fysiske 

bevaringsforhold, bedre registreringer og mer 

dokumentasjon - for å gi publikum bedre tilgang til 

samlingene.

SAMLINGSFORVALTNING 2015 I samlingsforvalt-

ning inngår bevaring, konservering, dokumentasjon 

og registrering av gjenstander, foto, arkiver og 

trykt materiale. Vi har hatt store oppgaver å løse 

og ta fatt på i 2015. Vi har påbegynt arbeidet 

med en omfattende samlingsplan, og startet opp 

prosjekt Bondebygget sammen med Bygningsvernet 

og Møtestedet for å få bedre arbeidsforhold for 

arkivarene - kontorer, mottaksrom, fotostudio, 

lokaler for muggsanering for alle typer samlinger og 

nytt magasinrom for privatarkiver. 

1. september ble Telemarksarkivet lansert med 

stort åpningsarrangement etter tre år som prosjekt 

(PRAKT) ved de tre konsoliderte museene i fylket. 

Det er en satsning for privatarkiver initiert av 

fylkeskommunen til erstatning for et fylkesarkiv og 

med mål om å styrke museene med flere stillinger 

– tre nye arkivarstillinger til TM. Telemarksarkivet 

skal være et faglig nettverk og en portal inn til 

arkivene ved museene. Arbeidet med finansiering av 

Telemarksarkivet er ikke i havn. 

2015 har vært preget av store flytteprosesser, flere 

store utstillinger har blitt demontert og tatt inn til 

magasinet, i tillegg til materiale som har kommet 

inn fra dårlige magasinforhold. Utfordringene 

står i kø – store samlinger som gjennom mange 

år har stått i uegnede lokaler. Vi har brukt flere 

månedsverk på muggsanering av Aall-arkivet på 

Ulefos i 2015. Den tidskrevende prosessen det 

er å revidere samlinger blir enda mer krevende 

ved arbeid med f.eks. svært skitne og mugne 

gjenstander, foto og arkiv. Mugg i samlinger er et 

økende problem.  

Bø museums foto- og gjenstandssamlinger ble 

returnert høsten 2015 fordi de gikk ut av det 

konsoliderte museet. 

GJENSTANDSSAMLINGENE Vi har rundt 152 000 

gjenstander. Pr. 31.12.2015 er 72.829 av disse ført 

inn i museets database, Primus. På magasinet i 

Skien blir gjenstander rengjort, registrert, fotografert 

og plassert i rene lokaler, eller ut i utstillinger. 

Registreringene blir publisert på Digitalt Museum.

Vi har oppgradert noe på magasinet – utbedret 

elektrisk (bl.a. belysning) og fått nye utgangsdører 

på sørvegg og installert varmepumper inne i «Rent 

magasin» for bedre kontroll med klimaet der. 

Av daglige arbeidsoppgaver inngår magasinbesøk, 

både enkeltpersoner og grupper, utlån/innlån og 

svar på henvendelser (eksterne og interne). Som 

eksempel har vi i 2015 hatt 342 henvendelser via 

www.digitaltmuseum.no. Vi har også rengjort i 
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utstillinger før sesongen ute i lokalmuseene og 

montert rullegardiner (bevaringstiltak) på Ulefos.

PRIVATARKIVENE Vi har mer enn 1500 hyllemeter 

arkivmateriale fra bedrifter, organisasjoner 

og privatpersoner. Det har vært en tilvekst 

på 12 arkiver i 2015. De fleste nyinnkomne 

arkivene er ferdigstilte. Det store prosjektet 

Porsgrunds Porselænsfabriks arkiv ble ferdig 

ordnet og registrert. Totalt har ca. 80 hyllemeter 

arkivmateriale blitt ordnet, registrert og publisert 

på www.arkivportalen.no, i tillegg til at en del 

elektronisk skapte arkiver på Telemark Museum 

også er registrert. Samarbeidet med Høgskolen 

i Telemark om skanning av arkiver fortsatte. 

Skanningsprosjektet Kystkultur (loggbøker o.a.) fra 

Berg-Kragerø Museum ble sluttført. I tillegg ble mye 

materiale fra idrettsforeninger skannet. Også mye av 

dette kom fra Kragerø.  

Etterspørselen øker fordi materialet blir mer 

tilgjengelig.  Totalt har arkivar mottatt og besvart 

godt og vel 80 henvendelser på privatarkiver i året 

som har gått.  

FOTOSAMLINGENE Telemark Museums 

fotosamling utgjør pr. 31.12.15: 2.663.050 

fotoeksemplarer. Tilvekst 2015: Pedersen-arkivet 

med bl.a industrivekst i Grenland 1970-90, en 

større rest etter fotograf R.A. Haugen – vi har 

deres fotoarkiv fra før, bygningsdokumentasjon fra 

Telemark og fotosamlingen etter Hans. H. Holta. 

Det er stor etterspørsel også etter foto. Fotoarkivar 

har levert bilder til privatpersoner, offentlige og 

private institusjoner, bedrifter og publikasjoner, 

i tillegg til egne utstillingsproduksjoner og 

samarbeidspartnere. 

Med en ekstra midlertidig ressurs har nyregistrering 

og digitalisering gitt god økning på 3274 nye foto på 

Digitalt Museum, bl.a. fra Varden-arkivet og familien 

Knutsens negativsamling. Fotomateriale fra Aall-

arkivet og fotosamlingene ved Telemark Museums 

avdeling Bamble er ordnet og nyemballert og foto fra 

Langesund Mekaniske Verksted nær sluttført.  

Fotoarkivar har deltatt i det internasjonale registrerings- 

og kartleggingsprosjektet Daguerreobase i sam-

arbeid med Nasjonalbiblioteket. 
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Telemark Museums unika og daguerreotypier fra 

perioden 1841 og til ca. 1860 er dokumentert, 

registrert og publisert nasjonalt via digitaltmuseum.no 

og internasjonalt via daguerreobase.org 

BOKSAMLINGENE Museets boksamlinger er ført 

inn i databaseprogrammet Tidemann. Tilvekst i 

2015: 119 titler.

NETTVERK Samfunnsminnet deltar i disse nasjonale  

nettverk: Litteraturnettverket, Sjøfartsnettverket, 

Nettverk for magasin og bevaring, Samtids nett verket  

og Fotonettverket. Vi har felles fagsamlinger med 

Vest-Telemark Museum og Norsk Industriarbeider-

museum. Det har vært tre samlinger i 2015. 

FORSKNING OG PUBLIKASJONER 

- Familien Ibsen fra Skien. v/Jørgen Haave er fortsatt 

under arbeid. En utvidet biografi om Henrik Ibsen 

og den skiensrelaterte delen av familien hans. 

Boken er støttet av Norsk faglitterær forfatter og 

oversetterforening (NFF). Det er jobbet videre med 

manus og forlag i 2015, fortsetter 2016.

- Rikard Berges arkiv og samlingar, v/ Tor Ketil 

Gardåsen, artikkel i Årbok for Telemark 2015 

- Media: Småstykker i Bø Blad, foto/gjenstands-

omtaler etc. i Varden og Kragerø Blad Vestmar. 

Gjettekonkurranse med gjenstander TV Telemark.

PROSJEKTER – UTSTILLINGER – FORMIDLING – 

DELTAKELSE - SAMARBEID

• Prosjektledelse Odd-utstilling i Brekkeparken

• Registrering, montering PP-gjenstander på det 

nye Porselensmuseet til utstillingsåpning i mars 

og juleutstilling. 

• Registrering av kunst i utstillingen Kittelsenhuset, 

Kragerø 

• Deltakelse i utstillings- og formidlingsprosjektet 

på Henrik Ibsen Museum med utgangspunkt i ny 

forskning på Henrik Ibsens bakgrunn og familie

• NIKU fargeundersøkelser i nordfløyen på Søndre 

Brekke gård

• Deltagelse i styringsgruppe for 

kulturminneregistrering i Bø og Sauherad 

• Pakking/flytting Thorsen samlingen Porsgrunn 

sammen med Porsgrunn kommune

• Rydding gjenstandssamlinger i Brevik sammen 

med Brevik Historielag 

• Deltakelse styringsgruppe Kystkultur Bamble

• Deltakelse prosjektutforming Ulefos Hovedgaard 

– først og fremst

• Ansatte i Samfunnsminnet har holdt en rekke faglige 

foredrag i flere kommuner i og utenfor Telemark
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BYGNINGSVERNET 

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 2015 er det nye 

utstillingslokalet på Porsgrunds Porselænsfabrik, i 

Porselensmuseet.

Sikringsplan for Telemark Museum er rullert i 2015, 

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 

ved Telemark Museum ligger til Bygningsvernet. 

Dette innebærer i praksis daglige, ukentlige, 

månedlige og kvartalsvise sikringsrunder. Vi 

arrangerer brannøvelser for alle ansatte. 

Leder: Thorbjørn Løberg

Stillinger: 7 faste årsverk

PLANARBEID Bygningsvernets aktiviteter prioriteres i 

forhold til flere planverk. Byggteknisk gjennomgang, 

som er under revisjon, ligger i bunnen. Dette er 

en analyse av hvert enkelt byggs tekniske tilstand. 

I tillegg har vi prioritert bygningsmassen etter 

antikvariske prinsipper. Sikringsplan og bruksplan er 

også en viktig del av planverket.   

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, samt utarbeide gode 

rutiner for drift, og riktig prioritering av oppgaver.
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Serviceavtaler for årlig kontroller av slokkemidler, 

sprinkelanlegg, elektriske anlegg, heiskontroller og 

brann/tyverialarmer administreres av oss. 

Avtaler med vaktselskaper, forsikring selskap og 

energiavtaler blir forhandlet frem og fulgt opp av 

Bygningsvernet.

* Vi har avtale med Securitas om utrykking og mobilt 

vakthold

* Vi har prioritert å montere overvåkningskamera

* Vårt magasinbygg i Skien er fullt oppgradert med 

brann- og tyverialarmanlegg

* Vi arbeider kontinuerlig med nøkkelsystemer for å 

bedre sikkerheten, og forenkle bruken for ansatte

VEDLIKEHOLD AV BYGNINGER OG ANLEGG 

Bygningsmassen pr. 31.12-2015:

126 bygninger, 116 antikvariske og 9 administrative. 

24 av bygningene er fredede.

I tillegg har vi 9 båter.

Vi har også driftsansvaret for det nye Sjøfartens Hus i 

Porsgrunn.

HENRIK IBSEN MUSEUM På Venstøp har vi i år 

fornyet en del av blomsterbedene, med utskifting 

av jord og nyplanting bl.a. av roser. Vi har felt noen 

gamle trær, og kjøpt ny flaggstang.  Vi har bistått 

med ny utstilling i låven, og montert nytt pipebeslag 

på pipa i Bryggerhuset. 

BREKKEPARKEN OG BREKKE MUSEUM Vi startet 

året med en stor opprustning av Brekkeparken 

kafe. Vi malte kjøkkenet, installerte nytt kjølerom, 

kjøpte nye ovner og kjøkkeninnredning og monterte 

skillevegg i restaurantlokale. Nye utemøbler ble kjøpt 

inn, og lysanlegget ute ble oppdatert.

Det nye toalettbygget ble overlevert rett før 

påske, og har virkelig bidratt til å løfte inntrykket 

av Brekkeparken. Lekeplassen har også blitt 

videreutviklet gjennom fem nye lekeapparater.

Etter at restaureringen av nordveggen på Nordfløyen 

ble ferdigstilt har den og paviljongen blitt malt, vi har 

også malt en del gjerder, grunnmuren på anlegget 
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mot Øvregate og terrassen på leiligheten over 

verkstedet.

Spiserommet under scenen, som gartneren bruker, 

har blitt pusset opp. Oppgraderinger av mange bed 

i parken er bekostet, skiftet ut jord og nyplantet 

mange stauder og roser.

ODD-utstillingen i parken ble også montert av 

Bygningsvernet, i samarbeid med utstillingsansvarlig.

Den innvendige oppussingen av Nordfløyen har 

fortsatt, med bl.a. fjerning av maling og reparasjon 

av kalkpussede flater. Vinduer har også blitt 

restaurert.

Kontorbygget har også fått en ansiktsløftning i 2015. 

Vi har lagt om taket, pusset opp spiserommet og 

oppgradert med bedre lysarmaturer i ganger og på 

direktørkontor.

Vi har fått utarbeidet en HMS-rapport om 

arbeidsforholdene på snekkerverkstedet, og den 

konkluderer med et bra arbeidsmiljø, de gamle 

lokalene tatt i betraktning.

SIKRINGSARBEID Vi hatt en stor gjennomgang 

av el-anleggene ved hele museet, det er brukt 

betydelige midler til utbedring etter kontrollene. 

Sikringsplanen er revidert, og vil bli lagt frem for 

styret rett over nyttår. Vi har hatt brannsyn på 

magasinet, og har utbedret etter rapporten.

JØNNEVALD I bussgarasjen på Jønnevald er det 

montert nytt sikringsskap, og brannbilen er flyttet 

dit for en betydelig restaurering. Dette blir utført av 

Rutebilhistorisk Forening.

I Tomtegata 2 har vi malt innvendig og skiftet noe 

VVS og El-utstyr.  Annekset på samme adresse har 

fått nytt tak, og veggen mot nabo er pusset.

På magasinet har vi dekket til store vinduer mor vest 

med utvendig platetekking.

For å hjelpe private å opprettholde et godt antikvarisk 

nivå på restaurering, har vi frest listverk der dette ikke 

har vært å skaffe andre steder.

På slutten av året har vi startet arbeidet i Bonde-
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bygget med å etablere nye kontorer, og fasiliteter for 

fjerning av mugg. Dette arbeidet er godt i gang, og 

vil avsluttes i mars.

BAMBLE MUSEUM Bamble kommune har 

vedlikeholdsansvaret for bygningsmassen 

ved Bamble Museum. Vi bidrar ved spesielle 

restaureringsoppgaver, men i 2015 har det vært 

liten aktivitet. Vi har ansvaret som brannvernleder i 

Bamble.

BERG-KRAGERØ MUSEUM Ved Berg-Kragerø 

Museum, som også inkluderer Kittelsenhuset, 

har Telemark Museum ansvar for bygninger og 

parkanlegget. 

I tillegg til det daglige vaktmester- og gartnerarbeidet 

har vi malt hovedbygget på Berg, samt restaurert 

vinduer, og malt grunnmuren. Det er også skiftet en 

del av kledningen på Riggerbua, malt dører på låven, 

skiftet stolpe og malt parklys.

Diverse graving og dreneringsarbeid er gjort på 

området.  bl.a. er det gravd ned fiberkabel til 

administrasjonsbygget. Veier er gruset og kratt 

ryddet.

«Byggteknisk gjennomgang» i Kragerø er rullert. 

Det praktiske arbeidet med Berg Museums venners 

Wilse-utstilling er utført av vaktmester. 

PORSGRUNNSMUSEENE I Porsgrunn har vi 

driftsansvar for By- og Sjøfartsmuseet, Sjøfartens 

hus med Du verden sjøfartsmuseum og vitensenter, 

og det nye Porselensmuseet på Porsgrunds 

Porselænsfabrik. Dette medfører mye vaktmester- og 

gartnertjenester, og arbeidet med utstillingen og 

driften av DuVerden sjøfartsmuseum og vitensenter 

er kanskje spesielt tidkrevende. Vi leier inn ekstrahjelp 

store deler av sommeren for å holde parkanleggene 

i orden.

 Vi har lagt om taket på Skipperhuset og skiftet til 

nye sinkrenner, hatt ansvaret for oppdateringer etter 

vannskader i Tollpakkhuset, restaurert ødelagt dør 

på «Hans Martin», utbedret skader etter innbrudd i 

Prestegården, hatt mye arbeid med opprettelsen av 

det nye Porselensmuseet og som vanlig hatt en del 

arbeid med «Hans Martin». Det er krevende å ha 

denne båten på vannet, forsikringsselskapet Codan 

nektet å fornye forsikringsavtalen. De anså risikoen 

for nye skader for stor. Ny forsikring er tegnet i annet 

selskap.

Vi har bistått Porsgrunn historielag med innkjøp 

og råd i forbindelse med arbeidet med en 

porselensutstilling i Tollboden.  

På sikringssiden er det produsert internkontroll 

for Sjøfartens hus, og vi har hatt betydelige 

utbedringer av det elektriske anlegget i de gamle 

museumsbygningene.

BREVIK BYMUSEUM Porsgrunn kommune har 

vedlikeholdsansvaret for det gamle rådhuset i 

Brevik. Vi har bistått med konsulenttjenester ved 

planleggingen av høyst påkrevde restaureringsarbeid 

av søndre fasade. Det er blant annet svært dårlige 

vinduer og stort behov for maling av bygningen.

Vi har brannvernledelsen i Brevik.

Vi har produsert «Internkontroll for el-anlegget» 

i Torgbakken 23 (Gymmen), og også bidratt med 

tjenester her når det gjelder sikring og rydding.

BØ MUSEUM Her har Telemark Museum 

ansvaret for bygninger og grøntanlegg, herunder 

gårdsanlegget på Østerli. Vi har i tillegg til 

dette utbedret el-anlegget etter tilsyn, hatt noe 

sikringsarbeid i utstillingsbygget, noe arbeid etter 

lekkasje i Åsestugo, og vi har produsert ny dør til 

låven på Kvennøya.

På Østerli har vi organisert slåtten, og kontaktet 

byggmester for reklamasjon på arbeidet med pipa på 

smia.

ULEFOS HOVEDGAARD Arbeidet på Ulefos 

Hovedgaard har hatt førsteprioritet i 2015. På 

fasadene mot sør og øst er all gammel maling og 

løs puss fjernet. Veggene står nå og luftes for å få 

best mulig feste for kalken som skal påføres våren/

sommeren 2016.
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Våre egne håndverkere restaurerer alt treverk - 

vinduer, dører og terrasserekkverk og søyler. Det 

er betydelige reparasjoner som utføres, og alt blir 

vasket, skrapt og deretter malt med linoljemaling. 

Mye av glasset blir skiftet, og vinduene blir tatt 

ut mens prosessen med kalking pågår. Dette er 

meget spesiell prosess på grunn av slaggsteinen fra 

jernverket som er brukt som byggematerialet.

Vi har engasjert firmaet «Mur og Mer», med 

konservator Hilde Berntsen, spesialist på kalkarbeider, 

som faglig prosjektleder. Murmester Lauves 

fra Kristiansand er ansvarlig entreprenør for 

kalkarbeidene. 

Vi har i tillegg til vaktmester- og gartneroppgaver 

samarbeidet med Landskapsarkitektene i 

Feste a/s, om oppdatering og tilbakeføring av 

parkanlegget. Drenering, skilting, felling av en del 

trær, opparbeidelse av gamle stier og arkeologiske 

undersøkelser er noe av det vi har vært involvert i. 

Hagelaget på Ulefoss har etablert seg i drivhuset, 

og hjelper oss med planting og vedlikehold av 

blomsterbedene.

I tillegg er en del småoppgaver løst: Sprinkelpumpene 

til brannslukkingsanlegget er overhalt, og lysanlegget 

i kafeen er reparert. Maleren vår har bistått Nome 

kommune med konsulenthjelp i forbindelse med 

arbeider på Øvre Verket. I samarbeid med Niels 

Cato Aall har vi drenert og gruset veien opp til 

hovedgården. 

KURS OG SEMINARER 

Bygningsvernets ansatte har deltatt på følgende kurs/

seminar i 2015: 

- tre dagers Brannvernlederkurs

- museumstur til Århus i Danmark

- studietur til Eidsvoll-bygningen

- deltakelse på Nordisk Kalkforums store konferanse 

i Oslo. 

- kurs i Valdres om bekjempelse av sopp 

- byggnettverkets møte i Bergen

- besøk til Vest-Telemark Museum og seminar på 

Ulefoss. 

- en av våre ansatte deltar i gruppe som arbeider 

for bedre samlingsforvaltning,  i referansegruppen 

for Byggnettverkets Klimapanel og deltakelse i 

strategiarbeidet. 

-  kurs i førstehjelp/hjertestarter. 
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ANSATTE 

Abrahamsen, Gunnar Museumshåndverker 

Andersen, Morten Maler/museumshåndverker

Andreassen, Bendik Driftsansv. Brekkeparken kafe

Baklid, Alice Brandal Tekstilkonservator

Bjørnback, Kjetil Vaktmester

Borgestad, Cecilie Authen  Fotoarkivar

Berge, Kristin  Informasjonsansvarlig

Bjercke, Kari Magasinansvarlig

Bratland, Inger Kristine Registrator

Dolva, Vibeke Fotoarkivar

Dyrkolbotn, Siv Avd. leder administrasjon

Eek, Mariken Formidler

Einarsson, Bardur Vaktmester 

Fure, Jorunn Sem Direktør

Gardåsen, Tor Kjetil Førstekonservator

Gundersen, Aagot Renholder

Heian, Roger Vaktmester 

Helgedagsrud, Bjørn Utstillingskonsulent 

Hermansen, Christine Avd. leder Møtestedet 

Holte, Thor Olav Museumshåndverker/tømrer

Honningdal, Silje Publikumsansvarlig 

Haave, Jørgen Konservator 

Jensen, Shuxin Regnskapskonsulent 

Kittilsen, Reni Kafémedarbeider

Kollstrøm, Cecilie Prosjektkoordinator PP 

Larsen, Henrik Berg Formidler

Lundberg, Trond  Fotoarkivar (prosjektansatt)

Løberg, Thorbjørn Avd.leder Bygningsvernet 

Nordmo, Andreas Formidler

Palerud, Mette H. Økonomikonsulent 

Rodvang, Ellen Avd.leder Samfunnsminnet 

Rudborg, Bjørn Prosjektleder nybygg Brekke 

Rønning, Finn Arkivar 

Rørvik-Larsen, Ulf  Formidler

Skogen, Elin Mæland  Aktivitetskoordinator/renhold

Stenehjem, Tone Booking/administrasjonsekretær 

Tangen, Kirsten  Arkivar

Tesfia, Jonas Renholder 

Varanauskaite, Lijana Renholder

Vinner, Jens K.  Museumshåndverker

Aasen, Ann Iren Ryggen Formidler

STYRET 

Styrets sammensetning 2015: 

Styreleder:  Lars Skjelbred  Vara:  Emil Aubert

Styremedlem:  Heidi Hamadi  Vara:  Frode Bakken

Styremedlem:  Hans Edvard Askjer  Vara:  Åslaug Sem-Jacobsen

Styremedlem:  Ingeborg Lyng Olsen  Vara:  Gotfred Nilsen

Styremedlem:  Inger Andersen Kise  Vara:  Ole Mathisen

Styremedlem:  Bjørn Helgedagsrud  Vara:  Jørgen Haave

Styremedlem:  Roger Normann  Vara:  Dag Holmer

Styremedlem:  Arvid Høgvoll  Vara:  Egil Stokken
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Leder: Siv Dyrkolbotn 

Stillinger: 10,23 årsverk 

MÅL Administrasjonens mål er å styrke 

organisasjonen, skape gode styringsverktøy innen 

HMS og HR, samt legge et godt økonomisk 

fundament for utvikling. 

Arbeidet med å få Brekkeparken kafe økonomisk på 

fote ligger også til avdelingens oppgaver. 

ANSATTE I 2015 var det 10,23 årsverk som hørte til 

administrasjonsavdelingen. Selve administrasjonen, 

inkludert prosjektansatte, talte 4,8 årsverk, renhold 

0,8 og Brekkeparken kafe 4,63 årsverk.

REGNSKAP Avdelingen har hatt 1,8 stillinger som 

har arbeidet med regnskapsføring, remittering, lønn, 

årsoppgjør, 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.

HMS Ansvar for HMS ligger til Administrasjonen. 

Det holdes jevnlig møter mellom HMS-ansvarlig, 

som er leder for Administrasjonen, og verneombud. 

Det blir også holdt møter i LTV (ledelse, tillitsvalgt 

og verneombud) når det er saker som bør tas opp. 

Museet har tett kontakt med bedriftshelsetjenesten 

Stamina. 

FØRSTEHJELP I 2015 gjennomførte vi første-

hjelpskurs for en del av de ansatte. Det er også 

inngått en avtale med Stamina om svært rimelig 

trening på deres treningssentre. De som har takket 

ja til tilbudet, får også en liten støtte fra bedriften, 

i håp om å bedre folkehelsa. Fraværsprosenten var 

imidlertid 5,86 prosent blant de fast ansatte. 

SENIORKURS Vi har holdt seniorkurs for ansatte 

over 60 år, aktuelle temaer er tatt opp. 

STORE PROSJEKTER Museet har så å si til enhver 

tid store prosjekter på gang, og avdelingen bidrar 

ADMINISTRASJONEN 
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med organisering og finansiering. I 2015 var det 

Porselensmuseet og nytt kystkultursenter som tok 

mye tid, også i nybyggsaken har vi deltatt. Med 

museer i seks kommuner og med sju eierstyrer går 

mye tid til møtevirksomhet. Dette gjelder også møter 

til museets styre, der direktør og administrasjonssjef 

forbereder og er til stede på møtene. I tillegg til 

eget styre, sitter direktøren i styret til Visit Grenland 

og DuVerden, og er daglig leder for Sjøfartens 

hus. Administrasjonssjefen sitter i styret til Sameiet 

Lundetangen, er styremedlem i Stiftelsen Sjøfartens 

hus, og bisitter i styret til DuVerden. 

MINSKET PORTEFØLGEN Bø Museum valgte å si 

opp konsolideringsavtalen med Telemark Museum, 

og fra 1. januar 2016 er Bø Museum ikke lenger en 

del av Telemark Museum. 

RENHOLD Telemark Museum har 0,8 faste årsverk 

innen renhold, fordelt på tre deltidsstillinger. De 

ansatte skal rengjøre 125 bygninger – de fleste er 

ikke tilrettelagt innen HMS-reglement. Det er spesielt 

foran sesongåpning at selve museumsbygningene 

blir rengjort. De fleste har ikke innlagt vann, og det 

er en stor tung jobb som er lite tilrettelagt innenfor 

dagens HMS-reglement. Vi leier inn ekstrahjelp til vår- 

og høstrengjøring. Vi har en renholder ansatt i 60 % 

stilling som leies ut til DuVerden AS. 

BREKKEPARKEN KAFE 2015 er det femte året 

Telemark Museum har hatt ansvar for Brekkeparken 

kafé. Omsetningen på kafeen har økt med nesten 

12% i forhold til i 2014, det foregående året var 

økningen på 28 %. Vi har snudd negative tall 

til positive, og jobben med å gjøre kaféområdet 

triveligere vil fortsette i 2016. Blant annet planlegger 

vi å kjøpe nye møbler. 
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Gaveforsterkningsordningen for museer ble innført 

i 2014. Ordningen går ut på at staten gir et tilskudd 

tilsvarende 25 % av gaver fra private givere og 

stiftelser, slik at en gave på 100 000 kroner gir et 

statlig tilskudd på 25 000 kroner. Rammen i 2014 var 

på 10 mill. kroner og i 2015 på 30,3 mill. kroner. I 

2015 kom det inn 99 søknader fra 47 søkere. 

Telemark Museum har sendt 13 søknader i 2015 

og én søknad i 2014. Samlet gaveforsterkning til 

Telemark Museum er 3.145.303,- kroner.

Som en del av den ordinære, årlige rapporteringen 

til Kulturdepartementet, skal Telemark Museum 

dokumentere at gave og gaveforsterkning 

forvaltes i samsvar med ordningen. Både gave og 

gaveforsterkning skal omtales i museets årsberetning 

og spesifiseres i årsregnskapet. 

Her følger de 14 gavene fra 2014 og 2015, med dato,  

giver, tiltak, gavestørrelse og gaveforsterkning (GFO).

1  – 11.06.2014. BVH-fond 2014. Toalettbygg 

Brekkeparken. Gave 1 million. GFO 250.000,-.

2  – 22.06.2015. BVH-fond 2014. Ferdigstilling 

prinserom/garderobe, tilrettelegging/klargjøring/

reparasjon og maling av vinduer Nordfløyen, 

maling/kledning/alarm Venstøp, 1814-utstilling 

Brekkeparken, vinduer/dører Kontorbygg, samt 

bok/utstilling Nyblin. Gave 2.100.000,-. GFO 

525.000,-.

3  – 22.06.2015. BHV-fond 2015. NIKU-

undersøkelse/restaurering Nordfløyen, bokverk/

utstilling Ibsen/Venstøp, nytt tak Kontorbygg, 

oppgradering kafe-/møtefasiliteter Restauranten, 

oppgradering park/lekeplass Brekkeparken, 

taklegging Tomtegata 2, Forprosjektering nybygg 

Brekkeparken, samt nye kontorer Bondebygg. 

Gave 3.400.000,-. GFO 850.000,-

4  – 23.06.2015. Anonym giver. Utviklingstiltak. 

Gave 381.214,-. GFO 95.303,-.

5  – 25.06.2015. Sparebankstiftelsen DNB. 

Restaurering park Ulefos Hovedgaard.  

GAVEFORSTERKNINGSORDNINGEN

Gave 500.000,-.  GFO 125.000,-

6  – 03.07.2015. Sparebank1 Telemark. 

Installasjonen «Veggen» Porselensmuseet i 

Porsgrunn. Gave 350.000,-. GFO 87.500,-.

7  – 07.07.2015. Sparebankstiftelsen Telemark-

Grenland. Installasjonen «Veggen» i Porsgrunn.

 Gave 650.000,-. GFO 162.500,-.

8  – 10.07.2015. Sparebankstiftelsen Telemark-

Holla Lunde. Restaurering av vegger på Ulefos 

Hovedgaard. Gave 1 mill. GFO 250.000,-.

9  – 29.10.2015. Stiftelsen UNI. Tak og restaurering 

av sør-/østveggen på Ulefos Hovedgaard, Nome. 

Gave 350.000,-. GFO 87.500,-.

10  – 18.09.2015. Stiftelsen Sat Sapienti. Restaurering 

og utvikling av hage/park på Ulefos Hovedgaard. 

Gave 1 mill. GFO 250.000,-.

11  – 24.09.2015. Den Norske Hnd.stand Underst.

fond. Arkitektkonkurranse nybygg Brekkeparken. 

Gave 600.000,-. GFO 150.000,-.

12  – 18.09.2015. Sonja og Emil Aubert legat. 

Utvikling av Brekkeparken. Gave 150.000.  

GFO 37.500,-.

13 – 12.10.2015. Stiftelsen UNI. Tak Ulefos 

Hovedgaard. Gave 300.000,-. GFO 75.000,-.

14  – 18.09.2015. Jørgen/Marie R Knudsens 

Familielegat. Brygge ved DuVerden, Porsgrunn.

 Gave 800.000,-. GFO 200.000,-.

Alle gaver og gaveforsterkningsprosjekter er forvaltet 

i samsvar med ordningen.
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Alle foto fra Porselensmuseet: Dag Jenssen
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