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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.

Fokusområde 1

Forvaltning
Forvaltningsavtalen med Norges Bank er revidert og videreført, og
registreringen av de museale gjenstandene fra kartotekkort til Primus er
fullført ved hjelp av økonomisk bistand fra Norges Bank og med innleid
personale på timebasis. Det er i alt registrert 10 533 gjenstander.
Det er etablert nytt sikkerhetsanlegg for museet, med både innbrudds- og
adgangskontroll. Nye rutiner er etablert, og uønskede alarmer er redusert til
et minimum. En togvogn er ombygget og tenkt brukt som beredskapsvogn for
brann- og redningspersonale, og vognen vil være en trygg befordring av mindre
grupper/gjenstander i egen regi.
Museets ansatte har brukt mye tid og ressurser på oppfølging av gruvesaken
i etterkant av pågripelsen av en person som har oppholdt seg ulovlig i
gruvene, utøvet skadeverk på fredet kulturmiljø og ulovlig tatt ut sølv og andre
mineraler. Arbeidet har bestått i kontroll, opprydding og dokumentasjon.
Museet har sendt erstatningskrav til politiet for de utlegg museet har hatt.
Østre bergstue i Saggrenda er malt utvendig, treverk og vinduskarmer
ved museumsbutikk har fått et nytt strøk og dører og vindu på sydsiden
av Kvarten har også blitt fornyet. Det er drevet skjøtsel av vegetasjonen
rundt Sakkerhusene og parkeringsplassen til gruvene. Det er satt i gang
renovering av togvogner. Samtlige vogner har fått nye vognhjul, videre er det
iverksatt maling av vogner innvendig og utvendig. Dette skal ferdigstilles til
sesongstart i 2013. Det er gjennomført kjentmannsrunder med brann- og
redningstjenesten i Kongens gruve, og gjennomført brannøvelse for alle
ansatte i gruva.
Vedlikeholdsrutiner for alle sikkerhetsrelaterte anretninger er utført, dels av
egne ansatte og dels av innleide konsulenter.
Museet tok i 2012 for fullt i bruk museenes standardsystem Primus, med
ca. 43 000 tidligere registrerte objekter konvertert inn i Primus fra eldre
databaser. Totalt antall registrerte objekter i ulike databaser, inkludert
biblioteket, var ved årets utgang 65 746.
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Fokusområde 2
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Forskning og
kunnskapsutvikling
Museet fikk i 2007 -2010 tilskudd fra Nærings- og
handelsdepartementet (NHD) for å vurdere kulturminner
fra bergverksdrift i Norge. Museet har utarbeidet fire
delrapporter og i 2012 ferdigstilte museet utkast til
verneplan for Statens hjemfalte eiendommer fra bergverk.
Det er foretatt befaringer til flere av de lokaliteter NHD
har eiendommer.
Museets ansatte har holdt foredrag, spesialomvisninger
og mindre presentasjoner både på museet og som invitert
av eksterne miljøer.
Museets ansatte har ellers deltatt på relevante kurs og
konferanser, i hovedsak innenlands, og har bidratt med
skriftlige arbeider til tidskrift, årbøker, aviser og lignende.
Utdrag av publikasjonsliste:
B.I. Berg: «Den nye velsignelse»: Gruvedrift og
inskripsjoner i Kvartalsdalen, i: Langs Lågen 2012, s.
49–60.
F.S. Nordrum: Noen nyfunn av mineraler i Norge 20112012. Norsk Bergverksmuseum, skrift 49, s. 117-124.
Også i: Stein 39, s. 1 og s. 12-21.
F.S. Nordrum & A.O. Larsen (red.): Kongsberg
mineralsymposium 2012. Norsk Bergverksmuseum, skrift
49, 142 s.
Verneplan for Statens hjemfalte eiendommer ved
bergverk, utkast juli 2012, 80 s.

Fokusområde 3

Formidling og publikumsrettede tiltak
2009

2010

2011

2012

Endring

%

Kongens gruve

28 075

24 368

21 722

21 350

-372

- 1,7 %

Museet i sentrum

14 927

13 803

14 807

14 266

-541

- 3,7 %

Diverse (aktivitetsplasssen, Sachsen, byvandring)

13 502

11 688

9 831

9 988

157

1,5 %

1 360

1 168

1 600

1 604

4

0%

Undervisning
Aktiviteter (foredrag m.v.)

3 217

2 743

2 315

2 391

76

3,2 %

Smeltehytta (Roys Selskapsmat)

8 533

7 611

9 818

10 518

700

7,1 %

69 614

61 772

60 093

60 117

24

0%

Totalt

Sølvgruvene hadde en økning i mai og juni på 22,7 %, fra
3198 personer i 2011 til 3923 i 2012. Aktivitetsplassen
har i 2012 hatt en økning på 19,5 %, fra 1847 personer
i 2011 til 2208 personer i 2012. Museet i Kongsberg
sentrum hadde i mai og juni 2012 en økning på 12,9 %,
fra 1311 personer i 2011 til 1480 i 2012. Totalt sett er
det likevel en mindre nedgang for gruvene og museet.
Det var i 2011 58 arrangementer i festsalen, mot 47 i
2012.
Publikumsavdelingen har hatt som fokus gjennom
hele 2012 og stadig forbedre sin formidlingsplattform,
samt finne nye måter å arbeide målrettet med
publikumsrettede tiltak på. Å bygge nettverk ut mot
ulike samarbeidspartnere i Buskerud har vært et spesielt
fokusområde.
For sesongen 2011 og 2012 ble det utarbeidet en egen
brosjyre for skolene, som vi begynner å høste frukter av.
Brosjyren blir videreført i 2013.
I løpet av 2012 åpnet museet fire ulike utstillinger.
Tema for utstillingene ble valgt med det fokus å skulle
være både nyskapende og dagsaktuelle samt løfte fram
historiske begivenheter for et bredt publikum.
Første utstilling var «Svalbardbilder» vist i perioden
12. april til 19. august. Utstillingen besto av akvareller
og tegninger av den norske grafikeren og tegneren
Gert Jynge (1904-1994). Arbeidene viste gruvelivet på
Svalbard slik det artet seg i 1930. Utstillingen var et
samarbeid med Svalbard museum som vil vise samme
utstilling i 2013.

I forbindelse med sesongstart 18. mai åpnet
sommerutstillingen i Sakkerhusene. Utstillingen var en
fargerik salgsutstilling med kunstnerne Gunnhild Vegge,
Lasse Kolsrud og Kristian Finborud. Utstillingens tematikk
hadde et humoristisk skråblikk på det norske samfunnet
av i dag. Utstillingen sto til og med 31.juli.
For første gang ble det vist en utstilling i Kongens gruve.
20. juni åpnet fotoutstillingen «Lysglimt» med arbeider
av fotograf Torbjørn Tandberg. Han har de siste årene
tatt bilder inne i gruveanlegget samt i det tilhørende
gruvelandskapet oppe i dagen. Utstillingen fikk stor
oppmerksomhet i pressen og ble av Laagendalsposten
omtalt som «den mest spesielle og trolig den flotteste
presenterte utstilling av bilder i Kongsberg noensinne».
Museet laget videre fotoutstillingen «Med oldefar i
gruva…». Utstillingen åpnet 4. september og sto åpent
for publikum på museet hele høsten 2012. Utstillingen
besto av 85 bilder fra museets rikholdige billedarkiv, hvor
tematikk var virksomheten under jord. Utstillingen skal
settes opp i Sakkerhusene sommeren 2013.
Alle elever på 5. trinn i Kongsberg kommune fikk tilbud
om Geomus-undervisning. Formidlingspakken omfattet
foredrag, museumsbesøk med løsning av elevoppgaver,
geologiundervisning på museet og i gruvene. Alle
skolene på Kongsberg gjennomførte opplegget
inkludert Kongsberg International School. Deler av
undervisningsopplegget ble også benyttet av elever fra
andre kommuner.

5

6

Åtte barnehager benyttet seg
av undervisningsopplegget for
barnehager i Saggrenda. Barna
ble tatt med inn i eventyrenes
verden hvor Sølvverkets historie blir
tilgjengeliggjort gjennom drama,
historiefortelling og sølvvasking til
slutt.
Videre har 200 elever fra
Kongsberg videregående skole fått
undervisning om norsk bergindustri,
norske mineraler og Kongsberg
industrihistorie på museet.
Årsprogrammet inneholdt 41 ulike
arrangement. Tilbudene var varierte
og tilpasset et bredt publikum, samt
representerte de ulike samlingene
på museet, fra teaterforestilling,
konserter, familiearrangement
til foredrag av høy faglig kvalitet
med ledende foredragsholdere.
To av arrangementene, Birger
Ruuds Minnerenn og Familiedag på
Sachsen, var store utendørsarrange
ment i samarbeid med lokale, fri
villige organisasjoner.

Fokusområde 4

Fornying og samfunnsrollen
Gjennom året har museet søkt å fange opp dagsaktuelle temaer som speiler
samfunnet både lokalt og nasjonalt. Som eksempel på dette er Stein Lier
Hansens (adm.dir. i Norsk Industri) foredrag om verdier gjemt i norske fjell.
Regjeringen har varslet en ny mineralstrategi. Verdier for mer enn 1500
milliarder kroner finnes i den norske berggrunnen, noe som kan gjøre norsk
mineralindustri til en stor og viktig næring i Norge. Lier Hansen informerte
om næringen og dens utviklingspotensial. I mai holdt Jorunn Sundgot
Borgen, professor i idrettsmedisin, et spennende og dagsaktuelt foredrag
om spisevegring i idretten. Det var i forkant gått ut egen innbydelse til
idretten i Kongsberg. I løpet av 2012 ble dette det foredraget med det yngste
publikumet, da bl.a. et par håndballag med unge kvinnelige spillere overvar
foredraget. I september gjestet Riksantikvar Jørn Holme museet med sitt
foredrag om byutvikling. Det var stort oppmøte denne kvelden. I forkant
hadde det i flere uker foregått offentlige diskusjoner i Laagendalsposten om
Kunnskaps- og kulturpark.
Museet la ut 198 fotografier fra Kongsbergs skihistorie på ”Digitalt museum”.
Dette arbeidet videreføres i 2013.
Museet har i samarbeid med teknologimiljøet på Kongsberg, og spesielt
Kongsberggruppen og FMC Technology, innledet et godt samarbeid for å få
oppgradert, fornyet og utvidet den nyere delen av Kongsberg Våpenfabrikks
utstilling. Teknologimiljøet har bidratt med et større økonomisk bidrag
til å realisere et forprosjekt, og museet har engasjert firmaet Expology i
utviklingsarbeidet. Målet er at en ny utstilling og et fremtidslaboratorium skal
stå ferdig til Grunnlovsjubileet og markeringen av Kongsberg Våpenfabrikks
200 års jubileum i 2014.
Museet har innledet et samarbeid med Drammen Museum, Blaafarveværket,
Strømsgodset og Buskerud fylkeskommune. Partene har forpliktet seg til
et prosjekt innenfor publikumsutvikling, hvor en av oppgavene er å jobbe
strukturert og målrettet med publikumsundersøkelser over en lengre
periode. Det kan bli fruktbart og dynamisk for begge parter å ha dialog
om hvordan man skal angripe nye målgrupper. Partene kan dra nytte av
hverandres kompetanse og erfaring med å nå ut til sine kjernegrupper.
Et annet samarbeid som startet opp like før jul i 2012, er samarbeidet
mellom museet, Høgskolen i Buskerud ved Lysdesignlinja og Papirbredden
Innovasjon. Samarbeidsprosjektet tar sikte på målrettet publikumsutvikling
av Saggrenda og gruva. Målet er å få til en klarere merkevarebygging av
museets publikumstilbud, samt bli en tydeligere og mer synlig aktør innenfor
kulturnæringer i regionen. Samarbeidsprosjektene videreføres i 2013.
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Museets
nasjonale ansvar
Museet arrangerte 19. -21. september bergverksseminar
i Mo i Rana med 37 deltakere, i samarbeid med Helgeland
museum, avdeling Rana. Årsmøtet i nettverk ble avholdt
samtidig. Nettverket består nå av 20 museer totalt. Norsk
Kulturråd har gjennomført en evaluering av nettverks
ordningen. Rapporten om de faglige nettverkene vil
danne grunnlag for deres videre drift og justeringer, og
dette vil også berøre NBVM som nettverksansvarlig.
Kongsbergseminaret 2012 er et årvisst forsknings
seminar i geologi arrangert av Universitetet i Oslo.
Seminaret samler deltakere fra en rekke land. Seminaret
har i alle år vært lagt til Norsk Bergverksmuseum,
med museet som teknisk arrangør. Kongsberg
Mineralsymposium er et nasjonalt symposium for
mineralsamlere og mineralinteresserte. Symposiet trakk
110 deltakere og det ble avholdt 9 foredrag.
Museet tok initiativ til et orienteringsmøte om norske
regionalparker som er et satsingsområde for KRD.
Målet for møtet var å sondere interessen for et felles
løft og samarbeid rundt det fredete kulturmiljøet
Kongsberg Sølvverk og eventuelle andre viktige kultur- og
naturområder i regionen med utgangspunkt i regionpark.
Initiativet ble møtt med stor interesse, men det har ikke
blitt videreført.
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.
Museet har også innsendt uttalelser om saker og på
forespørsel bistått med råd og veiledning utenfor
Kongsberg og Buskerud.

Fokusområde 6

Nytt museumsbygg
Forprosjektet startet opp i 2012 og vil ferdigstilles
i april 2013. Forprosjektet omfatter i tillegg til selve
bygget, også utstillingsprosjekt og brukerutstyr.
Sikkerhet er et viktig aspekt ved prosjektet, og
Norges Bank er sterkt involvert i premissgivingen
rundt sikkerhet. I særlig grad er det utstillingsareal,
tilførselsganger, vare- og gjenstandsmottak og
magasin som vil være omfattet av de strengeste
sikkerhetskravene. Statsbudsjettet 2012 bevilget
kr. 5,5 mill. til prosjektet.

Fokusområde 7

Organisering og
arbeidsmiljø
Det er inngått en intensjonsavtale mellom Norsk
Bergverksmuseum og fire andre museer (Lågdalsmuseet,
Hringariki, Kunstnerdalen kulturmuseum og Hallingdal
kulturmuseum) og Buskerud fylkeskommune om
konsolidering. Det er utarbeidet en prosjekt- og
framdriftsplan. Direktøren inngår i styringsgruppen. En av
museets tillitsvalgte fra MAF deltar i referansegruppen.
Museets vedtekter var foreldet på noen punkter og i
tråd med strategiplanen har styret drøftet og utarbeidet
nye vedtekter tilpasset dagens situasjon. Forslag til nye
vedtekter ble sendt KUD til uttalelse og Stiftelsestilsynet
godkjente vedtektene i september 2012.
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. Det har vært arrangert
flere felles personalturer, både i form av rene sosiale
hyggeturer og turer med både faglig og sosialt innhold.
Det er i 2012 tilsatt ny drifts- og sikkerhetssjef og ny
leder av publikumsavdelingen, og i den forbindelse ble det
samtidig gjennomført en mindre organisasjonsendring
ved at museumspedagog er overført fra forsknings- og
dokumentasjonsavdelingen til publikumsavdelingen, og
museets fotograf er overført fra publikumsavdelingen til
forsknings- og dokumentasjonsavlingen. Det er tilsatt ny
medarbeider i 50 % stilling i resepsjon/sentralbord, og
vedkommende inngår også i turnus i museets åpningstid.
HMS-plan er under utarbeidelse. Det er anskaffet et
enkelt digitalt system som skal gjøre det enklere å
holde rede på og vedlikeholde museets HMS rutiner og
internkontrollsystem. Arbeidet vil ferdigstilles våren 2013.
I 2012 har museet ansatt 26 sommervikarer / helge
vakter og deltidsansatte. Flere av disse har jobbet under
arrangement i gruva i høst og vinter, samt hatt helge
vakter på museet. I sommer jobbet 11 i gruva, 3 på
aktivitetsplassen, 4 i museumsbutikken, 5 på museet og
3 i kirken.
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Fokusområde 8

Økonomi
10

Museet har god kontroll på økonomistyring og likviditet.
Kulturdepartementet står for grunnfinansieringen av
driften med kr. 14 156 000,- i 2012. 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. Samlede
driftsinntekter i 2012 er kr. 24 125 044,- og resultatet for
2012 viser et overskudd på kr. 1 917 457,-.
Museet har i 2012 mottatt sikringsmidler fra Norsk
Kulturråd på kr. 645.000,-. Tilskuddet er øremerket
brannsikring av bygninger på Haus Sachsen. Arbeidet
vil bli utført våren 2013. Venneforeningen Sølvverkets
Venner har bidratt med et tilskudd på kr. 70 000,-.
Norges Bank bidro med kr. 190 000,- til oppgradering
av alarm- og adgangskontrollsystemet på museet.
Kongsberggruppen og FMC Technology har bidratt med
kr. 2 700 000,- til forprosjektet for oppgradering og
fornyelse av den nyere delen av dagens KV-utstillingen.
Forprosjektet vil avsluttes våren 2013. Norsk Kulturråd
bidro med kr. 80 000,- til drift av det nasjonale
bergverksnettverket.

Arkitekt: Statsbygg

Oversikt over fast ansatte i 2012

Ansatte

Stilling

Alfhild Skaardal

Direktør

Anne Trine Nørsterud

Administrasjonssjef

Erling Halling

Økonomi 50 %

Siri Skjønhaug

Merkantil, tilsatt mai -12

Njål Gunnar Isene

Drift- og sikkerhetssjef, tilsatt januar -12

Svein Apeland

Vaktmester

Bjørn Myran

Håndverksformann

Elmer Sidro

Renholder 50 %

Robert Joreng

Mekaniker, sluttet oktober -12

Linn Ambjørnsen

Avdelingsleder, publikumsavdelingen,
tilsatt februar -12

Morten Øvereng

Omviser/ansvar butikk

Halvor B.Sælebakke

Omviser/stedlig ansvar gruva

Erik Engebretsen

Museumspedagog

Bjørn Ivar Berg

Fung. avdelingsleder, forskning og
dokumentasjonsavdelingen

Frode Sæland

Konservator

Per Øyvind Østensen

Konservator

Fred Steinar Nordrum

Geolog, sluttet mai -12

Christian Berg

Fotograf 50 %

Elisabeth Gjerdrum

Engasjement – sluttet oktober -12

Astrid Nyland

Engasjement – sluttet januar -12

Andre tilknyttet museet:
Sommeransatte, timeansatte, guider og frivillige.
Praksisplass via NAV, Nopro og Kriminalomsorg i frihet.
Torbjørn Larsen – fast dugnadsmedarbeider og timebasert.
Magnus Braaten – fast dugnadsmedarbeider.
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Besøksadresse: Hyttegata 3, NO-3616 Kongsberg
Postadresse:
Postboks 18, NO-3602 Kongsberg
Telefon:
E-post:

+47 919 13 200
bergverksmuseet@bvm.museum.no

Svanemerket trykksak fra Wera as, lisensnr. 241 711, 80999

www.norsk-bergverksmuseum.no

