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Årsmelding for 2014

NORSK BERGVERKSMUSEUM
Strategisk plan for Norsk Bergverksmuseum 2011 – 2015 har formulert følgende hovedmål:
Norsk Bergverksmuseum skal være en aktuell, interessant og
nyskapende kulturarvinstitusjon, være i god dialog med publikum og lokale,
nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.

Museets fire kjerneverdier er som følger:
TILGJENGELIGHET
Norsk Bergverksmuseums anlegg og samlinger skal være
tilgjengelig for publikum, i både de fysiske anleggene og ved økt
satsing på digitalisering og andre nettbaserte arenaer.
KVALITET OG KUNNSKAP
Norsk Bergverksmuseums tjenester skal kjennetegnes
av god kvalitet og profesjonalitet i alle ledd.
NYTENKNING OG SAMFUNNSENGASJEMENT
Norsk Bergverksmuseum skal fornye sin utadrettede virksomhet
og sitt formidlingstilbud, framstå med attraksjonskraft, sette
aktuelle tema på dagsorden og bidra til kritisk refleksjon innenfor
de virkeområder som museet har ansvar for.
LAGÅND, SAMARBEID OG GJENSIDIG RESPEKT
Norsk Bergverksmuseum skal preges av gjensidig faglig og
personlig respekt for hverandre, se nytten i godt tverrfaglig
samarbeid og god lagånd.
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Fokusområde 1

Forvaltning
Samlingsforvaltning: Museet har pr. utgangen av 2014 anslagsvis 127024 gjenstander og
andre objekter i sin samling. Av disse er 67024
registrert og 7215 er tilgjengelig på nett.
I 2014 overtok museet omtrent 50 prøver av
sølv og 75 andre mineralprøver fra Kongsberg
som politiet beslagla i 2012 i forbindelse med
”sølvsaken”. Videre overtok museet en samling
på omtrent 175 prøver fra sølvgruvene fra
Harald Johansen, som samlet inn dette materialet
i forbindelse med sitt hovedfagsarbeid tidlig
på 1980-tallet. Museet takket ja til tilbud om
å overta en betydelig samling av geologiske
prøver, bøker og diverse dokumenter etter
førsteamanuensis Odd Nilsen ved Institutt for
geofag, Universitetet i Oslo, som avgikk med
døden i 2013.
Det er utført en gjennomgang av våpenoppbevaring med Søndre Buskerud Politidistrikt,
som endte opp med en formell godkjenning til
oppbevaring av skytevåpen til museumsformål.
Riksarkivet ga aksept på museets forespørsel
om tilbakeføring av de deler av Kongsberg
Sølvverks fagboksamling som Riksarkivet tok
med i 1962 sammen med bedriftsarkivet.

Museet har i samme sak kontakt med NTNU
Universitetsbiblioteket, som har den største
delen av samlingen.
Vedlikehold: Takket være god økonomisk
støtte fra Sparebankstiftelsen, Sølvverkets Venner
og statens gaveforsterkningsordning, har
museet vært i stand til å iverksette et omfattende rehabiliteringsarbeid og oppgradering av
overstigerboligen på Haus Sachsen. Alle piper
og bakerovn er restaurert og kan tas i bruk, det
er lagt inn vann og kloakk, sanitæranlegg og
kjøkken. Målet er i tillegg til ordinært vedlikehold, også å kunne benytte anlegget i museets
formidling og utleie på helårsbasis. Arbeidene
er omfattende og vil bli fullført i løpet av 2015.
Vedlikeholdsrutiner og kontroller for alle sikkerhetsrelaterte anretninger i museets anlegg er
utført, dels av egne ansatte og dels av innleide
konsulenter. Det er gjort forbedringer i alarmbetjening og innsatsrutiner i Kongens gruve
og det er tilrettelagt for Kongsberg Brann
og Redning når det gjelder presentasjon av
alarmer og tilgangsrutiner. Det er utført en stor
internkontroll av alle el. anlegg tilhørende museet.
Kontrollen er utført av Forenede Montører.
Det er utført bergsikring i Kongens gruve og
i Gottes Hülfe in der Noth. Varsling og annonseringsløsning i gruvetogvogner er bygd om
og utbedret til en mer stabil og sikker løsning.
Nødlysanlegg i gruva, Sakkerhus i Saggrenda
og på museet er oppgradert og fornyet.
Det er tilrettelagt for trådløs nettverksløsning i
Smeltehytta, resepsjon og møterom. Renovasjonsløsning for hele museet er lagt om, noe
som har resultert i lokale tilpassinger, hensiktsmessig betjening, økonomisk innsparing og en
god kildesortering av avfall.
Det ble i 2014 gitt 9 tillatelser til gruveferdsel,
mens 0 søknader ble avslått.
Det er gjennomført skjøtsel og rydding av
vegetasjon flere steder i Saggrenda, bl.a i
Bakerovnen på Haus Sachsen igjen klar til bruk.
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Brosje med hammer og bergsjern. Har tilhørt bergingeniør
Johan Carl August Weltz (BVM 4622).

området rundt Sakkerhusene, aktivitetsplassen
og vannrenna, noe som gir et åpnere landskap
slik at bygningene og anlegget fremstår mer
som en helhet.
Igangkjøring av slokkeanlegget i overstigerboligen og sakkerhuset på Haus Sachsen ble
gjort tidlig 2014. Museet mottok tilskudd fra
Norsk Kulturråd til delvis dekning av dette
arbeidet. Det er søkt om ytterligere sikrings-

midler fra Norsk Kulturråd for å montere slokkeanlegg også i øvrig bygningsmasse på Haus
Sachsen. Det er gjort omfattende utbedrings og vedlikeholdsarbeid på Haus Sachsen. Asplan
Viak har bistått i arbeidet med planlegging og
søknader til kommunen til deler av arbeidet
som er utført. Montering av lynavleder blir
ferdigstilt i 2015. Under arbeidet er det påvist
råte og dreneringsproblem, noe som er blitt
utbedret underveis.

Fokusområde 2

Forskning og kunnskapsutvikling
Museet har utarbeidet plan for forskning- og
dokumentasjon for perioden 2015 – 2019.
Planen ble lagt fram for styret til førstegangs
behandling i 2014 og vil bli vedtatt av styret på
nyåret 2015.
Arbeidet med prosjektet «Kulturminner ved
bergverk i Norge», støttet av Nærings- og
fiskeridepartementet fra 2007, ble videreført
i 2014. Museets prosjektarbeidere befarte i
2014 følgende historiske bergverk som skal

omtales i boka:
• Selbu kobberverk, Selbu og Meråker
• Ytterøya kisgruver, Levanger
• Feiring jernverk og St. Pauls gruve, Eidsvoll
• Granittbrudd i Østfold
• Eidsvoll gullverk, Eidsvoll.
Det er igangsatt arbeid med dokumentasjon av
Kongsberg Sølvverks mineralsamling, (grunnlagt i 1841), ut fra arkivkilder, kataloger og den
eksisterende samlingen på museet.
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Berg, Bjørn Ivar: Paul Steenstrup og Hyttegata
24 på Kongsberg – industrigründeren som
preget byen, i: Jørn Holme (red.): De kom fra
alle kanter. Eidsvollsmennene og deres hus,
Cappelen Damm, Oslo 2014, s. 220–223.

Schingaro, Emanuela; Kullerud, Kåre; Lacalamita, Maria; Mesto, Ernesto; Scordari, Fernando;
Zozulya, Dmitry; Erambert, Muriel; Ravna, Erling
J Krogh. Yangzhumingite and phlogopite
from the Kvaløya lamproite (North Norway):
Structure, composition and origin. Lithos 2014;
Volum 210-211. ISSN 0024-4937.s 1 - 13.s doi:
10.1016/j.lithos.2014.09.020.

Bergh, Steffen G; Kullerud, Kåre; Myhre, Per
Inge; Corfu, Fernando; Armitage, P.E.B.; Zwaan,
K.B.. Archaean Elements of the Basement
Outliers West of the Scandinavian Caledonides
in Northern Norway: Architecture, Evolution
and Possible Correlation with Fennoscandia.
Springer 2014 (7) ISBN 978-94-007-7614-2.s 103
- 126.s doi: 10.1007/978-94-007-7615-9_4.

Priyatkina, Nadezhda; Khudoley, Andrei K.;
Ustinov, Victor N.; Kullerud, Kåre. 1.92 Ga
kimberlitic rocks from Kimozero, NW Russia:
their geochemistry, tectonic setting and
unusual Field occurrence. Precambrian
Research 2014; Volum 249. ISSN 03019268.s 162 - 179.s doi: 10.1016/j.precamres.
2014.05.009.

Broska, Igor; Ravna, Erling J Krogh; Vojtko, Peter;
Janák, Marian; Konecny, Patrik; Pentrak, Martin;
Bacik, Peter; Luptakova, Jarmila; Kullerud,
Kåre. Oriented inclusions in apatite in a postUHP fluid-mediated regime (Tromsø Nappe,
Norway). European journal of mineralogy 2014;
Volum 26. ISSN 0935-1221.s 623 - 634.s doi:
10.1127/0935-1221/2014/0026-2396.

Fagfellevurdering for tidsskrifter:
Lithos (1 artikkel, K. Kullerud)
Journal of Metamorphic Geology
(1 artikkel, K. Kullerud)
Precambrian Research
(1 artikkel, K. Kullerud)
Viking, Norsk arkeologisk årbok
(1 artikkel, B.I. Berg)

Publikasjoner i fagfellevurderte tidsskrifter
og bøker i 2014:

Fokusområde 3

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

2010

2011

2012

2013

2014

%

24 368
13 803
11 688

21 722
14 807
9 831

21 350
14 266
9 988

19278
15185
8130

20844
17350
10557

8%
14 %
30 %

1 168
2 743
49859
7 611

1 600
2 315
46360
9 818

1 604
2 391
45604
10 518

2057
3875
42593
10796

2742*
4043*
48751
12442

61 772

60 093

60 117

53389

61193

33 %
4%
14 %		
15 %
15 %

Forklaring til statistikken: *) Tallene inngår i hovedtallene, og tas med for å vise hvor mye av besøket som er knyttet til museets
pedagogiske opplegg og foredragsvirksomheten. Økningen i besøk eks. Smeltehytta og Sakkerhuskroa er 14 %. Nær halvparten
av museets totale besøk er barn og unge.
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Det ble i anledning Grunnlovsjubileet utarbeidet et rikholdig og påkostet program for 2014,
med et variert innhold av foredrag og aktiviteter, tilpasset både barn og voksne. Utstillingen «1814 Steenstrup – Eidsvollsmann og
industrigründer» var museets hovedsatsing i
anledning Grunnlovsjubiléet og Kongsbergindustriens 200 års jubileum. Utstillingens
hovedvekt var bergkandidat Paul Steenstrups
teknologiske og industrielle virke som grunnlegger av Kongsberg jernverk og Kongsberg
Våpenfabrikk og som direktør for Kongsberg
Sølvverk. Dessuten ble hans medvirkning
ved grunnlovsarbeidet på Eidsvoll presentert.
Utstillingen viste Steenstrups vakre, tekniske
tegninger, ga biografisk stoff og tematiserte
hans virke innen rammene av den tidlige
industrielle utviklingen i Norge og internasjonalt. Utstillingen åpnet 20. mars og sto ut året.
Til utstillingen var det utarbeidet interaktive presentasjoner med utfyllende stoff som var tilgjengelig for publikum på fem berøringsskjermer.
Utstillingen ble godt besøkt og skoleklasser fra
Kongsberg fikk inngangsbillettene dekket av
Kongsberg Gruppen.
Det ble laget to forskjellige undervisningsopplegg for henholdsvis mellomtrinnet og
ungdomsskoletrinnet. For 5.-7.trinn bestod
aktiviteten på museet i å legge et puslespill
på bakgrunn av den informasjonen de fant i
utstillingen. Klassen ble delt i fem grupper som
fikk utdelt hvert sitt puslespill. Når puslespillet var ferdig skulle hver gruppe fortelle hva
puslespillet handler om. For 8.-10.trinn bestod
oppgaven i å lage en nyhetsreportasje om
gitt tema relatert til utstillingens tematikk og
filme dette med en iPad. En i gruppen filmet
og de andre var intervjuobjekter. Alle hadde
på forhånd fått tildelt rollekort med informasjon om den personen de skulle gestalte. Når
nyhetsinnslagene var ferdige, ble de presentert
for resten av klassen. Hvert innslag varte i ca. tre
minutter.
Totalt 2 742 barn/unge har deltatt på undervisningsopplegg ved Norsk Bergverksmuseum i
2014. For barnehagene blir Kongsbergs historie
tilpasset gjennom dramatiseringer, dukketeater
med innlagt skattejakt gjenfortelles historien om
sølvfunnet og sølvverkstida. Totalt 85 barnehagebarn deltok på tilbud museet hadde
høsten 2014. Tilbud i geologi til grunnskolens 5.

Invitasjon til åpning av utstilling og boklansering,
i samarbeid med Kongsberg Gruppen.

trinn foregår delvis på skolen, i museet og i gruva.
I Sakkerhusene ble det i mai, i samarbeid med
Telemarksgalleriet, åpnet en salgsutstilling,
Bergmannen, med arbeider av glasskunstner
Aino Jensen. Utstillingen ble godt besøkt og
solgte godt. Fra 3. juli til 31.august ble det
arrangert sommerutstilling i samarbeid med
Galleri Osebro i Porsgrunn. Følgende kunstnere
var representert i utstillingen: Karl Mårtens,
Gunilla Holm Platou, Bjørg Thorhallsdottir, Kari
Wandler Øverland, Bente Helmersen og Sølvi
Hurlen. Utstillingen ble godt mottatt av publikum, men salget var relativt lite sammenlignet
med året før. Museet ønsker likevel å videreføre samarbeidet, da en sommerutstilling
bidrar til et variert tilbud til de som besøker
Saggrenda.
To smeder fra Høgskolen i Telemark, avd.
Rauland ble engasjert i hele juli for å smi ulike
bruksgjenstander i smia. Aktiviteten i smia var
godt besøk. Museet ønsker å videreutvikle
konseptet til også å omfatte omvisninger og
utstillinger i de nærliggende bygningene ned
mot Sakkerhusene. Sakkerhuskroa fikk en fin
ansiktsløftning i 2014 med nye bord og stoler
som sto klart til sesongstart. Utvidede åpningstider på ettermiddagene bidro til svært godt
besøk i sommmerhalvåret og driveren av kroa
valgte derfor å forlenge sesongen litt utover
høsten, med godt hell. Stollen fra Kongens
gruve til Gottes Hülfe in der Noth ble ryddet og
sikret med tanke på tilrettelegging for å gjennomføre guidede turer, og hver tirsdag i hele
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Museet styrket i 2014 sin aktivitet på sosiale
medier og nett. Museet har opprettet en egen
Instagramkonto og ønsker i 2015 å benytte
emneknagger aktivt i formidling og markedsføring av utstillinger og aktiviteter.

juli ble det arrangert turer som ble svært godt
besøkt. På grunn av stor publikumsinteresse
ble det satt opp flere ekstraturer i hele juli og
august. Dette tilbudet vil bli videreført i 2015.
Museet samarbeidet i 2014 med Glogerakademiet og under Glogerfestspillene ble det
arrangert konsert i festsalen i Kongens gruve
med DR Vokal Ensemblet og Oslo Kammerakademi med dirigent, Olof Boman. Tilsvarende
samarbeid ble inngått med Kongsberg Jazzfestival og under festivalen ble det arrangert
jazzkonsert i festsalen med Karin Krog, Morten
Gunnar Larsen og Kjell Gunnar Hoff.
Museets satsing mot barn og unge «Barnas
museum» har hatt godt besøk gjennom hele
året. Spesielt populært var Legoverksted 21.
juni og Natt på museet i oktober. Museet
bidro også til minifestivalen Barnivalen under
Kongsberg Jazzfestival, med aktiviteter som
Møt en arkeolog, Møt en geolog, LEGO-roboter
og proberingsverksted.

Museet fikk god medieomtale i 2014 og deltok
bl.a i et eget program om Kongsberg skihistorie
på NRK. I NRKs serie Sommeråpent, var det et
lite innslag fra Sølvgruvene, NTB sendte ut en
større reportasje om museet og Sølvgruvene
som ble tatt inn i en god del aviser over hele
landet i forkant av sesongen. Også Laagendalsposten har gitt museet mange og store
oppslag, og det er videre annonsert ukentlig i
sommerhalvåret i to riksaviser. Travel Channel
var høsten 2014 i Sølvgruvene og gjorde opptak til en serie som skal sendes i 2015.
Kongsberg Jazzfestival 2014, konsert i Kongens gruve

Legoverksted i Smeltehytta
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Museets ansatte har ellers holdt en rekke foredrag,
spesialomvisninger og mindre presentasjoner

Teaterlag som ble arrangert i sakkerhuset på
Haus Sachsen. Arrangementet ble støttet av
Sparebankstiftelsen.
Museets program gjennom hele året har vært
preget av foredrag og aktiviteter i nær tilknytning til Grunnlovsjubileet 2014. På foredraget
med Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap
ved UiO, var det nærmere hundre fremmøtte.
14. oktober var det paneldebatt i Smeltehytta
under headingen «Hva gjorde Kongsberghopperne til tidenes største idrettsutøvere? Skaper
toppidretten tapere? Er idrett bare sunt? Hvorfor
slutter så mange med idrett?». Pål Gordon Nilsen
ledet debatten, og innledning var ved Jan Ove
Tangen fra Høyskolen i Telemark. I panelet satt:
Frode Kyvåg, Roy Johansen, Siri Halle, Mads
Andreassen og Stein Aasland. Arrangementet
hadde nærmere 230 fremmøte.

Familiedagen på Haus Sachsen i september ble
gjennomført med et stort antall samarbeidspartnere og et stort antall besøkende. Et nytt
innslag som vakte stor interesse var teaterforestillingen Kong Kristian den Fjerte av Kongsberg

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.

Pål Gordon Nilsen ledet paneldebatten

Trådsølv

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 2014 ble dette spesielt hensyntatt med flere
tilbud til denne målgruppen. Museet er også av
den oppfatning at vi etter hvert har et bredere
tilbud i årsprogrammet og gjennom det nås
nye og større grupper, samtidig som tilbudet til
våre faste brukere opprettholdes.
Planleggingen av fotoutstillingen «Gullets
mørke side – barnearbeid i gruveindustrien
i dag» startet opp allerede våren 2014.
Utstillingen åpner 24.mars 2015 og museet
har mottatt 100.000,- fra Stiftelsen Fritt Ord,
100.000,- fra Buskerud fylkeskommune,
50.000,- fra Kongsberg Gruppen, 25.000,fra Kongsberg kommune, 10.000,- fra Norsk

Arbeidsmandsforbund og 50.000,- fra Den
norske UNESCO-kommisjonen.
Museet har innledet et samarbeid med
Kongsberg norsksenter, hvor elever ved skolen
får gratis inngang til museet under arbeid
med prosjektarbeid og individuelle oppgaver.
Samarbeidet omfatter også løpende kontakt
med en utvalgt klasse som skal fungere som
«museumsambassadører» for museet dvs.
komme med tips og innspill til hvordan museet
kan forbedre sitt publikumsarbeid og gjøre det
mer attraktivt å besøke museet. Publikumsutvikling er en stor utfordring for alle museer og
kulturinstitusjoner i dag. Norsk Bergverksmuseum ønsker å styrke sitt publikumsarbeid og
formidling til andre grupper enn det ordinære
publikumssegmentet museet har i dag (voksne
mellom 45-70 år, etnisk norsk, høyere utdanning og middelklasse). Kongsberg norsksenter
er en viktig samarbeidspartner i dette arbeidet.
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Signet brukt ved Den
Kongelige Mynt til
forsegling av
brev og pakker
(DKM 192).

Fokusområde 6

Nytt museumsbygg
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 i premissgivingen rundt temaet. I særlig grad er
det utstillingsareal, tilførselsganger, vare- og
gjenstandsmottak og magasin som vil være
omfattet av de strengeste sikkerhetskravene.
Museet og Statsbygg utarbeidet i 2014 en
presentasjonsbrosjyre for nybygget.
Museet er svært bekymret for sitt forvaltningsansvar dersom det nye bygget, der krav til sikkerhet er svært godt ivaretatt, ikke skulle bli realisert.

Fokusområde 5

Museets nasjonale ansvar
Norsk Bergverksmuseum inngikk 09.01.2009
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 lagret 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. Høsten 2014 ble det arrangert
en workshop for museets ansatte og med
eksterne innledere. Tema for workshopen var
museets hovedutstilling i 2016, i anledning
Norges Banks 200 års jubileum.
Museet arrangerte bergverksseminar i Oslo
med totalt 37 deltagere. Årets tema var formidling av kulturminner og kulturlandskap og
formidling i museene. Museet deltok på en
samling for nasjonale museumsnettverk i regi
av Norsk Kulturråd i Oslo 13. november.
Tinn/Rjukan og Notodden vil trolig komme på
Unescos verdensarvliste i løpet av 2015. Med
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betydelig økt interesse i et internasjonalt marked
for den regionen, ser museet positive synergier
for Kongsberg og for museet dersom dette blir
en realitet. Den geografiske nærheten, veiforbindelser og tematisk fellesnevner gjennom
industrihistorie, tilsier at museet kan dra nytte
av en slik verdensarvstatus, under forutsetning
av god dialog og godt samarbeid. Museet tok
derfor initiativ til et møte med det markedsapparatet som er etablert i de to kommunene
og i Telemark fylkeskommune, for å melde vår
interesse for samarbeid i årene framover. Museet
har med den bakgrunn valgt å melde seg inn
i Visit Telemark i 2014, også ut fra den erkjennelsen at det ikke er destinasjonsselskap innen
reiseliv i Buskerud som det på det nåværende
tidspunkt er naturlig å melde seg inn i.

I juni 2014 ble det avholdt et møte med
kulturminister Torhild Widvey der hun fikk en
presentasjon av nybygget. Tilstede var stortingspolitikere fra Buskerud, fylkes- og kommunepolitikere, samt museet og en representant fra
Kongsberg Gruppen.
Presentasjonsbrosjyre for nybygget utgitt i 2014

Delegasjon fra Buskerud i møte med kulturminister
Torhild Widvey

Det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverks
kulturmiljø ble fredet i 2003, etter å ha vært midlertidig fredet siden 1992. Statskog har ansvar
for sikring av gruveåpninger og for skjøtsel av
kulturminner innen det fredete kulturmiljøet.
Det har vært arbeidet med vedlikehold av rennene, ryddet vegetasjon og utført reparasjonsarbeider på dammer. Museet er representert i
samarbeidsgruppa for det fredete kulturmiljøet,
sammen med representanter fra kommune,
fylkeskommune, fylkesmann og Statskog.
Årsmelding 2014 - Norsk Bergverksmuseum ▪ 11

Fokusområde 7

Organisering og arbeidsmiljø
Museet gjennomførte i 2014 en heldagssamling for alle ansatte, med to temaer på
dagsorden: prosjektarbeid og den gode
arbeidsplassen. I juni ble det arrangert fagtur
for alle ansatte, med besøk til Eidsvollsbygningen, i anledning Grunnlovsjubileet og den
store restaureringen som er gjennomført,
og et besøk til Fetsund lenser. Ut over dette
arrangeres felles julelunsj for alle ansatte
sammen med museets mange samarbeidspartnere, frivillige o.l.
Museets ledelse gjennomfører jevnlig møter
med tillitsvalgte. Som IA-bedrift har museet
fokus på tilrettelegging av arbeidet der det
er mulig, for å unngå sykemeldinger og å ta i
mot personer med redusert arbeidsevne på
praksisplass.
Museums- og gruveguidene fikk også i 2014 en
grundig innføring i museets sikkerhetsrutiner og
faglig opplæring før sesongstart med påfølgen-

de personlig evaluering. De fikk også tilbud om
faglig påfyll i form av tur i gruveåsen og foredrag
fra museets ansatte. I evaluering av sesongen ble
dette trukket fram som svært positivt.
Digitalt HMS- system med avviksrapportering
er implementert.
I 2014 har museet ansatt 20 sommervikarer/
helgevakter og deltidsansatte. Flere av disse
har jobbet under arrangement i gruva i høst og
vinter, samt hatt helgevakter på museet.
Sykefraværet var på 2,5 %.
Egenmeldt fravær er 0,7 %.
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Museet har mottatt følgende eksterne
tilskudd/tilsagn til prosjekt i 2014:
•

•

Norges Bank: tilsagn om tilskudd i henhold til
forvaltningsavtalen og tilsagn om tilskudd
til oppstart av utstillingsprosjekt i anledning
Norges Banks 200 års jubileum i 2016.
Tilskudd fra Kongsberg Gruppen til
utstillingen 1814 Steenstrup – Eidsvollsmann og industrigründer og tilskudd i 		
form av at Kongsberg Gruppen dekker
billetter for skoler som besøker Steestruputstillingen.

Ansatte ved museet i 2014

Museet har inngått avtale med Storaas
Adventure. Selskapet er arrangør av store
arrangement på bestilling hovedsakelig fra
næringslivet og som etterspør spesielt tilrettelagte aktiviteter og opplevelser.

Alfhild Skaardal
Anne Trine Nørsterud
Siri Skjønhaug
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

Økonomi

Økningen i statstilskuddet dekker ikke lønnsog prisveksten.

Museet har inngått leieavtale med Høgskolen
i Buskerud og Vestfold om parkering på Kvarten.
Leieavtalen trer i kraft høsten 2015.

Koppsettingsapparat til
årelating, fra ca. 1700
(BVM 2900).

Fokusområde 8

Museet har god kontroll på økonomistyring
og likviditet. Kulturdepartementet står for
grunnfinansieringen av driften med kr. 15 135
000,- i 2014. Museet mottar ikke driftstilskudd
fra Kongsberg kommune og Buskerud fylkeskommune. Øvrige inntekter er billettinntekter, inntekter fra arrangementer i gruva,
omsetning i museumsbutikkene, leieinntekter fra utleie samt en godtgjøring fra Norges
Bank i forbindelse med forvaltning av Norges
Banks myntverkssamling, samt andre øremerkede prosjekttilskudd museet mottar og som
varierer fra år til år. Samlede driftsinntekter i
2014 er kr. 25 625 721,- og viser et overskudd
på kr. 726 497,-.

tradisjonelt forbruksmateriell. Avtaler er gjort
med byggvareleverandører og VVS leverandør. Det er også tegnet rammeavtale med el
installatør, Forenede Montører Kongsberg.

Museet har i 2014 inngått leiekontrakt med
to kunstnere, en sanger og en harpist, om utleie av laboratoriebygget ved Bergseminaret.
Utleien betyr ikke noe økonomisk for museet,
men det åpner for at publikum gis tilgang til
dette helt spesielle bygget.
Strømforbruk har hatt stort fokus, strømleverandøravtale er gjennomgått og museet
har byttet leverandør. Det er arbeidet med
rabattavtaler hos våre leverandører, noe som
har resultert i gode rabatter på innkjøp av

•

Tilskudd fra Sølvverkets Venner til trykking
av årsprogram og til oppgradering av 		
overstigerboligen på Haus Sachsen.

•

Sparebankstiftelsen DNB, tilskudd til 		
istandsetting av Haus Sachsen

•

Kulturdepartementet, gaveforsterkningsordningen, tilskudd til istandsetting av 		
Haus Sachsen

•

Norsk Kulturråd, tilskudd til bergverksnettverket

•

Tilsagn om tilskudd til utstilling i 2015 fra:
Fritt Ord, Buskerud fylkeskommune, 		
Kongsberg kommune, Norsk Arbeids-		
mansforbund og Kongsberg Gruppen.

•

Erstatningsbeløpet for den såkalte
gruvesaken kom til utbetaling i 2014.

Direktør
Administrasjonssjef
Merkantil
Drift- og sikkerhetssjef
Vaktmester
Håndverker
Renholder (50 %)
Mekaniker
Tømrer
Avdelingsleder, publikumsavdelingen
Omviser, butikkansvarlig
Salg- og formidlingskonsulent
Museumspedagog
Avdelingsleder,
forskning- og dokumentasjonsavdelingen og konservator geologi
Forsker, konservator
Konservator
Konservator
Fotograf (50 %)

Andre tilknyttet museet:
Sommeransatte, timeansatte, guider og frivillige. Praksisplass via NAV, Kriminalomsorg i
frihet, Jobb 1 og Kongsberg videregående skole.
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Styrets årsberetning 2014
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Styrets årsberetning 2014
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Styrets årsberetning 2014

16 ▪ Norsk Bergverksmuseum - Årsmelding 2014

Styrets årsberetning 2014
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Styrets årsberetning 2014

Resultatregnskap 01.01.-31.12.14
Norsk Bergverkmuseum Org.nr: 977 113 490

18 ▪ Norsk Bergverksmuseum - Årsmelding 2014

Årsmelding 2014 - Norsk Bergverksmuseum ▪ 19

BALLANSE - Eiendeler pr
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BALLANSE - Ek og Gjeld pr

31.12.14
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