ÅRSMELDING 2016

Birger Ruud under et lokalt hopprenn
på Kongsberg,
1930-årene.
▪
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Norsk Bergverksmuseum - Årsmelding 2016

Årsmelding for 2016

NORSK BERGVERKSMUSEUM
Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2016 – 2020, vedtatt av styret i desember 2015
har formulert følgende hovedmål og kjerneverdier som skal kjennetegne museet:
Norsk Bergverksmuseum skal være en nyskapende kulturarvinstitusjon
i god dialog med publikum og lokale, nasjonale og internasjonale
samarbeidspartnere.

Museets kjerneverdier er:
KVALITET OG KUNNSKAP
Alle tjenester skal kjennetegnes av god kvalitet og profesjonalitet
i alle ledd.
LAGÅND, SAMARBEID OG GJENSIDIG RESPEKT
Medarbeidere skal ha gjensidig faglig og personlig respekt
for hverandre, bidra til tverrfaglig samarbeid og god lagånd.
NYTENKNING OG SAMFUNNSENGASJEMENT
Gjennom utadrettet virksomhet skal museet framstå med
attraksjonskraft, sette aktuelle tema på dagsorden og
bidra til kritisk refleksjon.
TILGJENGELIGHET
Anlegg og samlinger skal være tilgjengelig for publikum, i både
de fysiske anleggene og ved økt satsing på digitalisering og
andre nettbaserte arenaer.

Årsmelding 2016 - Norsk Bergverksmuseum ▪ 3

Fokusområde 1

Forvaltning
Museet har ved utgangen av 2016 anslagsvis
129 000 gjenstander og andre objekter i sin
samling. Av disse er 73 449 registrert og 6751
tilgjengelige på Digitalt Museum.
Museet overtok i 2016 en samling på 417 historiske geologiske prøver samlet i Kongsbergområdet, fra Naturhistorisk museum i Oslo.
Denne samlingen er registrert og publisert på
Digitalt Museum.
Som et tiltak for å få orden på museets mineralsamling, har det blitt satt opp hyller (ca. 450
hyllemeter) i smeltehytta i Saggrenda, noe
som vil gi lagringsplass for en betydelig del av
museets mineralsamling.
Museet fulgte opp forvaltningen av det fredete
kulturmiljøet Kongsberg Sølvverk gjennom

deltakelse i samarbeidsgruppa og foretatt vurdering av planlagte tiltak i fredningsområdet.
Arbeidet med revisjon av forvaltningsplanen er
tatt opp med Riksantikvaren. Dokumentasjon
av inskripsjoner er videreført med nye registreringer og foto, inkludert historiske målepunkter.
Takket være god økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og Sølvverkets Venner har
museet vært i stand til å videreføre et omfattende rehabiliteringsarbeid og oppgradering av bygg på Haus Sachsen. Alle piper og
bakerovn er restaurert, det er lagt inn vann
og kloakk, sanitæranlegg og kjøkken er oppgradert. Hovedbygningen er malt utvending
samt noen innvending vegger er malt. Noen
nye el-installasjoner kan nå styres digitalt.
Museet har også mottatt sikringsmidler fra
Kulturrådet, slik at flere av byggene på Haus
Sachsen har fått installert tåkeanlegg. Målet er i
tillegg til ordinært vedlikehold, å kunne benytte
anlegget i museets formidling og til utleie.
Vedlikeholdsrutiner og kontroller for alle sikkerhetsrelaterte innretninger og slukkeanlegg er
utført, dels av egne ansatte og dels av innleide
konsulenter. Det er etablert et godt samarbeid
med Kongsberg brann og redning. Det er tilrettelagt for at kjentmannsrunder i Chr. 7-stoll
og Kongens gruve kan gjennomføres uten
følge fra museet. Dette bidrar til god og viktig
kunnskap om museets anlegg om det skulle
oppstå uønskede hendelser. Det er oppført
en ny sikkerhetsport til Chr. 7-stoll, for å unngå
uanmeldt ferdsel. Fjellrens er en større årlig
oppgave, som også er utført i stoll og publikumsområder i 2016.
Det er installert slukkeanlegg i Blåstua og uthuset ved Sakkerhusene i Saggrenda.
Rutiner og opplæring av lokomotivførere er
gjennomgått på nytt.
Driftsavdelingen har bistått de øvrige avdelingene med ombygging, maling og bygging
Driftsavdelingen i arbeid på Haus Sachsen.
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av utstillinger, lager for butikk, oppgradering av
Kvarten o.l.
Det er utført skjøtselarbeid i og rundt museets
anlegg i Saggrenda. Med hogst av trær, framstår
anlegget langt mer tilgjengelig og åpent. Det er
også utført skjøtselstiltak på Haus Sachsen, ikke
minst på og rundt de store berghaldene i området. Det ble videre gjennomført rydding i en del
traseer for å forebygge flom og flomskader.
Museet engasjerte arkitektkontoret AskimLantto til å utarbeide en mulighetsstudie for
en museal bruk av eiendommen til Den Norske
Myntverket/Samlerhuset i Hyttegata 1.

Museet har en leieavtale med Kongsberg
kommunale eiendom (KKE) for Bergseminaret.
Leiekontrakten utløp 31.12.16, og leietaker har
valgt å benytte sin opsjon for leie i fem nye år.
I henhold til avtalen har museet innen utgangen
av 2016 utbetalt til KKE kr. 2,5 mill. som refusjon
for den oppgradering av bygget som KKE har
utført. KKE har hatt gratis husleie de første fem
årene av leieperioden.
Det ble i 2016 behandlet 9 søknader om gruveferdsel. 3 søknader ble avslått av sikkerhetsmessige grunner.

Fokusområde 2

Forskning
og kunnskapsutvikling

Bøker:
- Bjørn Ivar Berg (red.), Frode Sæland:
Astrid Johanne Nyland, Per Øyvind Østensen, Fred Steinar Nordrum og Kåre Kullerud (2016) Bergverk i Norge, Kulturminner
og historie. Fagbokforlaget, 430 s.
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Fagfellevurderte tidsskrifter i 2016:
- Berg, Bjørn Ivar: Moisesberg i Fyresdal –
et bergverk fra 1540-åra, i: Telemark historie,
nr. 37, 2016, s. 7–30.
		
- Froitzheim N, Miladinova I, Janák M, Kullerud Kåre, Ravna EJK, Majka J, Fonseca
ROC, Münker C, Nagel TJ (2016):Devonian
subduction and syncollisional exhumation
of continental crust in Lofoten, Norway.
Geology 44, s. 223-226 (Nivå 2).
Andre ikke-fagfellevurderte publikasjoner:
- Kullerud Kåre, Kotkova J, Skoda R (2016):
Ag-Sb bearing minerals from the Kongsberg

Silver Deposit. In: AO Larsen & T Kjærnet
(eds) Norsk mineralsymposium 2016, s. 5359.
-

Berg, Bjørn Ivar: Moisesberg – et renessansebergverk i Fjellgardane, i: «Sjå deg attyvi»,
Fyresdal Sogelag 2016, s. 83–104.

Fagfellevurdering:
- Kåre Kullerud har utført fagfellevurdering
av manuskripter for følgende fagtidsskrifter:
American Mineralogist, Chemical Geology,
Contributions to Mineralogy and Petrology,
Lithos, Mineralium Deposita, Ore Geology
Reviews og Precambrian Research.

Fokusområde 3

Formidling og publikumsrettede tiltak
Utstillingen Kongen og elgen: formgivning av
mynter og medaljer i 200 år var museets hovedsatsning i 2016. Utstillingen gir et innblikk i
myntenes del av Norges Banks og det norske
pengevesenets 200-årige historie. I tillegg viser
utstillingen medaljer. Utstillingen åpnet 12. april
av Sentralbanksjef Øystein Olsen. Til utstillingen
ble det utviklet et eget pedagogiske opplegg
for 5.-10. trinn.
I tillegg har museet jobbet med utstillingen
Norgespulsen – Norges Banks minnemyntutstilling.
Utstillingen viser vinnerutkastet til kunstneren
Kjersti M. Austdal fra Kunsthøgskolen i Oslo som
gikk seirende ut av Norges Banks designkonkurranse for kunst- og designstudenter fra hele
landet. Austdals minimalistiske design preger
baksiden på 20-kronen som ble gitt ut i forbindelse med Norges Banks 200-årsjubileum i
2016. Forsiden bærer et kongeportrett utformet
Et av mange forslag til en framtidsmynt.
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Fra utstillingen ”Kongen og elgen: formgiving av mynter og medaljer i 200 år”.

av Ingrid Austlid Rise ved Det Norske Myntverket. Utstillingen viser vinnermynten og de
23 andre bidragene som var med i designkonkurransen om jubileumsmynten. Utstillingen
ble første gang vist på Nasjonalmuseet for
kunst, Museet for samtidskunst, i Oslo 19. juni –
20. august 2016.
Totalt har 3091 elever deltatt på undervisningsopplegg ved Norsk Bergverksmuseum
i 2016, hvorav 129 barn i førskolealder deltok
på dramatiseringer av sølvfunnet, 1458 elever
på 5. trinn i museets geo-tilbud, 652 elever
i videregående skole deltok t i geologi og
industritilbud, og 852 elever var på utstillingen
Kongen og elgen.
For barnehagene blir historien om sølvfunnet
og sølvverkstida tilpasset gjennom dramatiseringer og dukketeater med innlagt skattejakt.
Tilbudet i geologi/naturhistorie til grunnskolens
5. trinn foregår delvis på skolene og i museet.
Fra 14. juni til 31. august ble det arrangert sommerutstilling i Sakkerhusene i samarbeid med
Galleri Osebro i Porsgrunn. Følgende kunstnere
var representert i utstillingen: Kjell Torjussen,
Per Møkleby, Jan Petter Bratsberg, Bent Aune,
Glassblåseriet Syre, Maria Øverby. I tillegg sam-

arbeidet museet med Telemarksgalleriet på
Notodden om salg av kunst i museumsbutikken.
25. mai ble det gjort lydopptak i gruva til
filmen Cave. Opptaket ble gjort av Nordisk Film
shortcut. Den 20. juni ble det gjennomført en
visningstur for tyske og sveitsiske journalister
og matskribenter i Kongens gruve. De hadde
vært på rundtur i Telemark på invitasjon fra
Visit-Telemark.
NRK-nyheter intervjuet museets ansatte og
sentralbanksjef Øystein Olsen i forbindelse
med åpningen av utstillingen Kongen og elgen.
NRK – Sport var på Kongsberg Skimuseum og
intervjuet Daniel-André Tande, innslaget ble
sendt i desember 2016. Museets ansatte ble
intervjuet av NRK P2 til programmet Museum.
NRK Museum hadde program om boka «Bergverk i Norge» , bl.a. med innslag fra Sølvverkets
kulturminner, dammer og renner, Haus Sachsen
og Kongsberg kirke.
Gratis inngang på museet i sentrum under
Kongsberg Jazzfestival ga gode resultater med
økt besøk på museet. I 2015 var det 178 personer innom i løpet av jazzfestivalen, i 2016 var
det 652 personer.
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Nyttårsfeiring verden over ble
arrangert 15. mars med over
370 besøkende fra Kongsberg
statlig mottak for asylsøkere,
Kongsberg norsksenter og
andre besøkende. Arrangementet var en del av prosjektet
Min by, din by hvor elever fra
Kongsberg norsksenter i samarbeid
med museet stod for planleggingen og
gjennomføringen av arrangementet, som bl.a.
inneholdt matservering, musikk og dans fra
ulike nasjoner.

Familiedagen på Haus Sachsen ble gjennomført i august. Besøket var meget godt med over
430 besøkende, og aktivitetene var denne gang
begrenset til Haus Sachsen og nærmeste kulturminner. Arrangementet omfattet pinnebrødverksted, vandring i Sachsenstoll, hestekjøring,
kanopadling.

Tirsdag 23. august ble det arrangert kulturvandring med temaet Gruveminner langs nye
E134. Arrangementet trakk over 75 tilhørere,
og var et samarbeid mellom Norsk Bergverksmuseum, Sølvverkets Venner og Statens
Vegvesen.

Flere av museets ansatte har holdt en rekke
foredrag, spesialomvisninger, mindre presentasjoner på og utenfor museet. Museets ansatte
har ellers deltatt på relevante kurs og konferanser, i hovedsak innenlands, og har bidratt med
skriftlige arbeider til tidsskrift, årbøker, aviser og
lignende.

Museet deltok i etableringen av ei kulturminneløype i 1540-tallets gruvefelt Moisesberg i
Fyresdal i Telemark, med bidrag til tekster på tre
språk og illustrasjoner til skilt og brosjyre samt
rådgiving ved utvalg av lokaliteter og løypetrasé.

Vinter i Saggrenda. Nattstigerhuset og inngang til Chr. 7-stoll.
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Myntgravør ved Det Norske Myntverket, Ingrid Austlid Rise i arbeid.

Besøksstatistikk
Kongens gruve
Museet i sentrum
Diverse (aktivitetsplassen,
Sachsen, byvandring, annet)
Undervisning
Aktiviteter (foredrag m.v.)
Totalt
Smeltehytta og Sakkerhuskroa
(Roys Selskapsmat)
Totalt

2011

2012

2013

2014

2015

2016

%

21 722
14 807
9 831

21 350
14 266
9 988

19278
15185
8130

20844
17350
10557

22286
17017
11253

20004
18350
9703

-10,2 %
7,8 %
-13,8 %

1 600
2 315
46360
9 818

1 604
2 391
45604
10 518

2057
3875
42593
10796

2742
4043
48751
12442

3209
4755
50556
13596

3091 1)
3472 2)
48057
11322

-3,6 %
-2,7 %
-4,9 %
-16,7 %

60 093

60 117

53389

61193

64152

59379

-7,4 %

Forklaring til statistikken: 1) Tallene inngår i hovedtallene, og tas med for å vise hvor mye av besøket som er knyttet til museets
pedagogiske opplegg og foredragsvirksomheten. 2) Tallene omfatter besøk til museets foredragsserie, utstillingsåpninger o.l
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Fokusområde 4

Fornying og samfunnsrollen
Gjennom året har museet søkt å fange opp
dagsaktuelle temaer som speiler samfunnet
både lokalt og nasjonalt. I strategiplanen er
det et mål at museet skal ha økt fokus på barn
og unge og i programmet for 2016 ble dette
spesielt tatt hensyn til, med flere tilbud til denne
målgruppen. Museet har et bredt tilbud i årsprogrammet og gjennom det når vi ut til nye
og større grupper, samtidig som vi fortsetter
med tilbudet til våre faste brukere.
Norsk Bergverksmuseum ble høsten 2015 en
del av to museumsprogrammer initiert av
Norsk Kulturråd. Programmene går over to år,
og er også støttet økonomisk av Kulturrådet:
Museenes samfunnsrolle: demokrati,
menneskerettigheter og refleksjon.
Museet deltar med prosjektet ”Min by din by
- kulturmøter før og nå”, som er et samarbeidsprosjekt med Kongsberg norsksenter. Prosjektet
har fått midler fra Norsk kulturråd og Buskerud
fylkeskommune i 2016. Det er blitt gjennom-

Nyttårsfeiring verden over i Smeltehytta.
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før en rekke aktiviteter i prosjektet i 2016, bl.a.
nyttårsfeiring verden over som ble meget godt
besøkt, byvandringer, besøk på Norsk Teknisk
Museum, samt en fotoworkshop med kunstneren og fotografen Eivind Lentz. Her var også
elever fra Kongsberg videregående invitert.
Resultatet har blitt til en egen nettside www.
fotoji.no og en fotoutstilling som vil åpne mars
2017. Samarbeidet med Kongsberg norsksenter
blir videreført i 2017.
Digital utvikling: fellesløsninger, økt
kvalitet, rikere opplevelser.
Museet deltar med prosjektet ”Haus Sachsen digital formidling av et kulturlandskap”.
Museets ansatte har i 2016 arbeidet tett med
selskapet Redia om utviklingen av en app, og
har gjennomført flere befaringer og kartlegging
i gruveåsen. Museet mottok midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Sølvverkets Venner, noe
som også utløste gaveforsterkningsmidler fra
Kulturdepartementet.

Fokusområde 5

Museets nasjonale ansvar
Museet ferdigstilte og utga i 2016 et stort
bokverk, Bergverk i Norge. Kulturminner og
historie. Boken var en del av prosjektet Kulturminner ved bergverk i Norge, initiert og støttet av
Nærings- og fiskeridepartementet, som startet
opp i 2007.
Museets nybygg er ikke kommet nærmere
noen avklaring i 2016. Forprosjektet for nytt
museumsbygg ble oversendt fra Statsbygg til
Kulturdepartementet i desember 2013. Forprosjektet omfatter i tillegg til selve bygget,
også utstillingsprosjekt og brukerutstyr. Sikkerhet er et svært viktig aspekt ved prosjektet,
og Norges Bank har vært sterkt involvert som
premissleverandør for sikkerhet. I særlig grad
er det utstillingsareal, tilførselsganger, vareog gjenstandsmottak og magasin som vil bli
omfattet av de strengeste sikkerhetskravene.
Museet er svært bekymret for sitt forvaltningsansvar dersom bygget ikke skulle bli realisert.
I 2016 er det avholdt møter med Kulturdepartementet og med leder av Stortingets familie- og
kulturkomite, Svein Harberg, om nybygget.
Norsk Bergverksmuseum har avtale med
Norges Bank om forvaltning av Norges Banks
Myntverkssamling. Samlingen omfatter mynter,
prøvemynter, produksjonsverktøy for mynt,
modellarkiv for mynt, medaljer, verktøy og
modeller for medaljer, museale gjenstander og
bibliotek. Deler av samlingen er allerede utstilt
på Norsk Bergverksmuseum, mens de deler
som ikke er utstilt, for det meste er i magasin
i Norges Bank i Oslo eller ved Det Norske
Myntverket på Kongsberg. Når nybygget er en
realitet, skal denne samlingen inngå i museets
nye hovedustilling, og øvrige objekter vil bli
samlet og oppbevart i nye og sikre magasin.

Sentralbanksjef Øystein Olsen fra åpningen av utstillingen Kongen og
elgen - formgivning av mynter og medaljer i 200 år

museer som arbeider med bergverk. I forbindelse med lanseringen av boken Bergverk i Norge,
Kulturminner og historie, arrangerte museet
bergverksseminar i Oslo med påfølgende ekskursjon til Grua og Nysetergruvene, i samarbeid med Hadeland Bergverksmuseum
(Randsfjordsmuseene) 22. og 23. september
2016. Seminaret samlet 49 deltakere. I bokbadet deltok forfatter Kjartan Fløgstad, professor Pål Thonstad Sandvik ( NTNU), forsker
Bjørn Ivar Berg (BVM), med seniorrådgiver
Erlend Gjelsvik (RA) som moderator.

Norsk Bergverksmuseum er ansvarlig for Bergverksnettverket, et faglig museumsnettverk for
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Fokusområde 6

Organisering og arbeidsmiljø
I juni ble det arrangert fagtur til Oslo for alle
ansatte, med besøk til diverse museer. Ut over
dette ble det arrangert felles julelunsj for alle
ansatte sammen med museets mange samarbeidspartnere og frivillige. Det er arrangert
sammenkomster for alle ansatte ved spesielle
milepæler, som bokutgivelse og ferdigstillelse
av større oppgaver på Haus Sachsen.

Ansatte i driftsavdelingen har gjennomført en
rekke kurs for å sertifisere nødvendig kompetanse i henhold til lovpålagte krav. Dette vil
fortsette i 2017. Museums- og gruveguidene
fikk også i 2016 en grundig innføring i museets
sikkerhetsrutiner og faglig opplæring før
sesongstart med påfølgende personlig evaluering.

Museets ledelse gjennomfører jevnlig møter
med tillitsvalgte. Som IA-bedrift har museet
fokus på tilrettelegging av arbeid der det er
mulig, for å unngå sykemeldinger og å ta i
mot personer med redusert arbeidsevne på
praksisplass.

I 2016 har museet 16,2 årsverk faste og 5,4
timelønnede, til sammen 21,56 årsverk.
Sykefraværet var på 4,8 %, egenmeldt fravær
0,9 %.

Fast ansatte ved museet i 2016
Alfhild Skaardal
Anne-Trine Nørsterud
Ingvild Åbyholm Russell
Liv Wenche Moe
Njål Gunnar Isene
Svein Apeland
Bjørn Myran
Elmer Sidro
Roar Oksås
Tor Flesseberg
Tina Rigby Hanssen
Morten Øvereng
Halvor Sælebakke
Erik Engebretsen
Kåre Kullerud
		
Bjørn Ivar Berg
Frode Sæland
Per Øyvind Østensen
Christian Berg

Direktør
Administrasjonssjef
Merkantil (permisjon fra 13.10.16)
Merkantil (vikar, fra 09.05.16)
Drift- og sikkerhetssjef
Vaktmester
Håndverker
Renholder (50 %)
Mekaniker
Tømrer
Avdelingsleder, publikumsavdelingen
Butikkansvarlig/omviser
Salg- og formidlingskonsulent
Museumspedagog
Avdelingsleder,
forskning- og dokumentasjonsavdelingen/konservator geologi
Forsker
Konservator
Konservator (permisjon fra 01.02.16)
Fotograf (50 %)

Andre tilknyttet museet:
Sommer- og timeansatte guider og frivillige. Praksisplass via NAV, Kriminalomsorg i frihet
og Kongsberg norsksenter.
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Fokusområde 7

Økonomi
Museet har god økonomistyring og likviditet.
Kulturdepartementet står for grunnfinansieringen av driften med kr. 15 700 000 i
2016. Økningen i statstilskuddet dekker ikke
lønns- og prisveksten. Museet mottok for
første gang et driftstilskudd fra Kongsberg
kommune på kr. 300 000. Museet mottok ikke
driftstilskudd fra Buskerud fylkeskommune.
Øvrige inntekter er billettinntekter, inntekter
fra arrangementer i gruva, omsetning i
museumsbutikkene, leieinntekter fra utleie
samt godtgjøring fra Norges Bank i forbindelse med forvaltning av Norges Banks
Myntverkssamling. I tillegg kommer prosjekttilskudd museet mottar og som varierer fra
år til år.

Mindre inntekter fra billettsalg, salg i museumsbutikker og salg av arrangementer i Sølvgruvene er kompensert ved mindre forbruk
av driftsmidler. Overskuddet kan forklares
bl.a. ved at kostnader til pensjon er noe
lavere enn budsjettert, samt at det er inntektsført kr 200’ fra et prosjekt fra 2011. Kostnadene i prosjektet ble den gang forskuttert
av museets driftsbudsjett. Ved årets utgang
utbetalte museet kr. 2,5 mill til Kongsberg
kommune eiendom (KKE), som avtalefestet
refusjon for det oppussingsarbeidet KKE har
utført på Bergseminaret.

Samlede driftsinntekter i 2016 er kr. 24 124
586. Museet har et overskudd i 2016 på kr.
743 007 som tilføres egenkapitalen.
Museet har mottatt følgende eksterne tilskudd/tilsagn i 2016:
Kulturrådet
Museumsprogram - digital utvikling -APP-Haus Sachsen
Museumsprogram - samfunnsrollen -Min by-din by
Sikringsmidler - sikringsport Christian VII stoll
Sikringsmidler - sprinkling Blåstua, Saggrenda
Sikringsmidler - kameraovervåkning -museet

kr
kr
kr
kr
kr

140 000
140 000
85 000
281 000
75 000

Sparebankstiftelsen DNB
Museumsprogram - digital utvikling -APP-Haus Sachsen

kr

320 000

Kulturdepartementet -gaveforsterkning
Museumsprogram - digital utvikling - APP-Haus Sachsen

kr

105 000

Buskerud fylkeskommune
Min by-din by

kr

60 000

Norges Bank
Forvaltningsavtalen
Tilskudd utstillingen ”Kongen og elgen”

kr
kr

583 000
200 000

Sølvverkets Venner
Bidrag til annonsering av aktiviteter
Museumsprogram - digital utvikling - APP- Haus Sachsen

kr
kr

25 000
100 000

Totalt

kr

2 114 000
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Styrets årsberetning 2016
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Styrets årsberetning 2016
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Styrets årsberetning 2016
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Styrets årsberetning 2016
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