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1. KISTEFOS-MUSEET

STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET ble
etablert i 1996 av Jevnaker kommune
og Christen Sveaas. Museets
hovedoppgave er å ivareta og utvikle
det som i dag er et nasjonalt tekniskindustrielt kulturminne etter A/S
Kistefos Træsliberis industrivirksomhet
på Kistefoss.
Tremassefabrikken A/S Kistefos Træsliberi ble grunnlagt i 1889 av konsul Anders Sveaas (1840-1917).
Fabrikken ble reist ved Randselven i løpet av ett år. Kraftstasjonene ved Kistefossen som også var eiet
av selskapet, ga energi til fabrikken. Inntil 1955 tilvirket Kistefos Træsliberi tremasse som gikk til
norsk og internasjonal papirindustri.
På 1900-tallet var det ca 70 tremassefabrikker i Norge. I dag finner man det eneste bevarte anlegget
ved Kistefos-Museet. Fabrikkanlegget befinner seg på Riksantikvarens liste over bevaringsverdige
teknisk-industrielle kulturminner, og Kistefos-Museet mottar årlig betydelig støtte fra Riksantikvaren
over Miljøverndepartementets budsjett.
A/S Kistefos Træsliberi eier fabrikkbygningene og eiendommene på Kistefoss og har brukt vesentlige
midler på å få restaurert bygningene etter antikvariske retningslinjer. De 12 bygningene leies ut
langsiktig til museet for en symbolsk sum. Kistefos-Museet omfatter den gamle fabrikken,
kunstgalleri og Skandinavias største skulpturpark av samtidskunst.
Kistefos AS er hovedsponsor for Kistefos-Museet og bidro i 2010 med 5,5 millioner kroner. Alle
støttespillere er avgjørende for at museet skal kunne utvikles og tiltrekke seg nye besøkende. Øvrige
bidragsytere til driften var stiftelsen UNI, hjemkommunen Jevnaker i Oppland fylke, Sparebank 1
Jevnaker Lunner og Ringerike Sparebank. Riksantikvaren bidro i 2010 med en bevilgning på
4.375.000 kroner til restaurering og omfattende rehabilitering av den eksisterende bygningsmassen.
Det årlige tilskuddet til forvaltning, drift og vedlikehold var på 962.020 kroner.
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2. SESONGEN 2010
Sesongen 2010 var det i alt 22 034 registrerte besøkende, hvorav 5 545 betalende gjester.
Kistefos-Museet åpnet sesongen 2010 den 9. mai. Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim foretok
den offisielle åpningen av sesongen, mens Tysklands Ambassadør til Norge, Detlev Rünger,
introduserte årets hovedutstilling i Kunsthallen. Riksantikvar Jørn Holme var æresgjest.

Miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, Øystein Tømmerås og Sverre Bjertnæs, Christen Sveaas og Ambassadør Detlev Rünger

Årets utstilling i kunsthallen bar tittelen Paralleller: Ungt samtidsmaleri fra Norge/Leipzig. Her
presenterte man ti kunstnere som arbeider innenfor et figurativt formspråk. Fem unge malere fra
Norge: Sverre Bjertnæs, Christer Karlstad, Christer Glein, Veslemøy Sparre-Jansen og Øystein
Tømmerås, og fem kunstnere fra ”The New Leipzig School”: Tim Eitel, Matthias Weischer, David
Schnell, Tilo Baumgärtel og Christoph Ruckhäberle. Den figurative ”Nye Leipzigskolen” har fått stor
internasjonal oppmerksomhet, og kunstnerne omtales blant annet som ”den internasjonale
kunstscenens unge løver” (Arthur Lubow, New York Times). Utstillingen på Kistefos-Museet var den
første som viste Leipzig-malerne i Norge, men også den første utstillingen nasjonalt som fokuserte på
likhetstrekk i samtidens realistiske maleri fra to forskjellige land, med kunstnere fra to forskjellige
miljøer. Hensikten var å vise paralleller mellom de to gruppene og forhåpentligvis kaste nytt lys over
opprinnelsen til og utviklingen av ny realisme generelt.
Industrimuseet ble delvis gjenåpnet etter at bevilgninger fra Riksantikvaren hadde gjort det mulig å
rehabilitere store deler av den gamle bygningsmassen. Dokumentasjonsutstillingen ”Fra papir til
tremasse” var et supplement til den eksisterende formidlingen av industrihistorien. Her kunne
publikum studere tremassens vei videre etter at den hadde forlatt tresliperiet.
I den ene av de to formannsboligene viste Øyvind Elvborg den dokumentariske fotoutstillingen
”Brødrene i Skogen”.
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3. ARRANGEMENTER
Foruten åpningsdagen ble det gjennomført to arrangementer på museet i løpet av sesongen 2010.
Søndag 6. juni ble ”Barnas Kulturdag” arrangert i samarbeid med barnehager og kulturskolen på
Jevnaker. Over 1300 besøkende deltok. ”Barnas Kulturdag” er et arrangement med lokal forankring,
og museet vil videreføre denne dagen i samarbeid med barnehager i Jevnaker kommune.
18. august avholdt vår hovedsponsor Kistefos AS et meget vellykket krepselag for venner og
forretningsforbindelser av de forskjellige enheter i Kistefos-systemet.
Sesongen 2010 ble avsluttet søndag 10. oktober.

Kistefos-Museet publiserer årlig en omfattende katalog knyttet opp mot utstillingene i Nybruket. I 2010 utga museet katalogen Paralleller:
Ungt samtidsmaleri fra Norge/Leipzig (red. Nora Ceciliedatter Nerdrum).

5
5

4. FAGLIG VIRKSOMHET
Kistefos-Museet driver forskning og utvikling innen både kunsthistorie og industrihistorie. Sistnevnte
innebærer undersøkelser knyttet til bevaring og restaurering av bygninger, maskineri og inventar,
men også innsamling og registrering av gjenstander og fotografier knyttet til drift og sosialt liv ved
Kistefos Træsliberi spesielt og den historiske tremasseindustrien generelt. Siden 1.1.2010 har Lena J.
Brune vært ansatt som konservator med ansvar for industrimuseet på Kistefos-Museet. Hun har
blant annet jobbet med å katalogisere museets fotografiske samling og utarbeidet tilstandsvurdering
av det maskinelle inventaret i industrimuseet. Arbeidet med museets historiske arkiv ble påbegynt i
2010.

Generator i Mesna, det gamle tresliperiet.
Den svenskproduserte generatoren ble kjøpt inn brukt på 1940-tallet, for å drive de elektrisk drevne vertikale slipemaskinene.
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5. RESTAURERING
Riksantikvaren bidro også i 2010 med betydelige tilskudd til restaurering av bygningsmassen ved
museet. Museet fikk tilsagn om prosjekttilskudd inntil 4 375 000 kroner, og 962 020 kroner til
forvaltning, drift og vedlikehold. Kistefos-Museet har holdt bygningsarbeidene kontinuerlig i gang fra
januar til medio september. Det har vært stor aktivitet med håndverkere og arbeid på forskjellige
bygg i hele perioden, og blant annet Fyrhuset vil kunne åpnes opp for publikum kommende sesong,
som et tilskudd i guidede runder, og som et utstillingsrom. Arbeidene ved museet som er utført har
relativt lave materialkostnader, så hovedmengden av tilskuddene har gått direkte til lønnskostnader
til de lokale håndverkerne. Det har i perioden vært et gjennomsnitt på 5 håndverkere, som har utført
ca 40 månedsverk. Faggruppene har vært murere, tømrere, blikkenslagere, stillasmontører og
glassmestere.

Restaureringsarbeider fortsatte for fullt i 2010. Til venstre: Tømmerinntaket til kapphuset. Til høyre: Fra fyrhuset

I løpet av året har all bærekonstruksjon i kafeen blitt skiftet ut på grunn av store råteskader. Det er
etablert nytt undertak, og ny tekking. Teglveggene i kafeen er spekket om, og ødelagt teglstein er
skiftet. Det er også montert nye vinduer som tifredsstiller kravene til rømningsvei. Gulvbjelker og
bærekonstruksjon for gulvet over Sliperisalen er også skiftet ut, Med store punktlaster, store høyder
og mye maskineri i rommene var dette en stor, utfordrende og omfangsrik oppgave. Sliperisalen
måtte nødvendigvis stenges av for besøkende i årets utstillingssesong for at sikkerhet kunne ivaretas,
og det ble kun guidet i Tresliperiet i håndverkernes lunsjpause for at besøkende skulle få oppleve
Tresliperiet uten støy fra verktøy og maskiner. Nordveggen på Tresliperiet og pipa på Fyrhuset er
spekket om og det er skiftet mengder med teglstein som følge av frostspreng i eksisterende stein. I
tillegg til diverse mindre gjenstående arbeider fra tidligere år, har museet i 2010 hatt fullt fokus på å
utføre disse prosjektene i tråd med planer og budsjett.
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6. SKULPTURPARKEN

Ved utgangen av 2010 var følgende skulpturer plassert på museumsområdet:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Edgar Ballo, Blå tulipan, 1993
Siri Bjerke, Samuraiens ridedyr den tredje dagen, 2001
Kristian Blystad, Lekende hest, 1993
Fernando Botero, Stor torso/kvinnetorso, 1983
Tony Cragg, Articulated Column, 2001
Olafur Eliasson, Viewing machine, 2001
Ingar Dragset og Michael Elmgreen, Forgotten Babies # 2, 2005
Magne Furuholmen, Krukke, 2007
Anne-Karin Furunes, Christen Sveaas, 2003
Beate Juell, Hingst, 1999
Ståle Kyllingstad, Installasjon, 1948
Bjarne Melgaard, Octopus, 1997
Shintaro Miyake, Welcome to this Planet, 2004
Kjell Nupen, Mediterano, 1993/94
Kjell Nupen, Stille, stille, 1994
Nicolaus Widerberg, Tid, 1995
Nils Aas, Consul Anders Sveaas 1840-1917, 2001
Fabrizio Plessi, Movimenti della Memoria, 2005
Tony Cragg, I’m Alive, 2004
Tony Cragg, Bent of Mind, 2005
Petroc Sesti, Energy/Matter/Space/Time, 2006
Ingar Dragset og Michael Elmgreen, Warm Regards, 2006
Anish Kapoor, S-Curve, 2006
Claes Oldenburg & Coosje van Bruggen, Tumbling Tacks, 2009

8
8

7. STYRETS ÅRSBERETNING
Virksomhetens art
Virksomhetens drift består av skulpturpark, industrimuseum og utstillinger organisert i ett
konsolidert museum. Virksomheten holder til i Jevnaker Kommune.

Fortsatt drift
Forutsetning for fortsatt drift er til stede og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne
forutsetningen.
Styret i Stiftelsen Kistefos-Museet har i 2010 bestått av:
Styreformann Advokat Erik Wahlstrøm (Valgt av A/S Kistefos Træsliberi)
Berit Brørby (Oppnevnt av Jevnaker kommune)
Allis Helleland (Oppnevnt av Christen Sveaas)
Professor Gunnar Nerheim (Oppnevnt av Staten v/Forskningsrådet)
Nestformann Christen Sveaas (Christen Sveaas)
Det ble avholdt 6 styremøter i Stiftelsen Kistefos-Museet og 25 saker ble behandlet.
Museet er fra 16. februar 2009 ledet av direktør Egil Eide. Driftsleder Tor Ove Hamborg har ansvaret
for vedlikehold og restaurering på museumsområdet samt planlegging ved installasjon av nye
skulpturer og vedlikehold av disse. Nora Ceciliedatter Nerdrum er kurator med ansvar for de årlige
utstillingene og skulpturparken. Nora går ut i permisjon fra den 27.8.10, og Elisabeth Sandum tar
over hennes stilling på deltid frem til Nora er tilbake 15.7.11. Lena Brune er konservator i
industrimuseet med ansvar for samlingsforvaltning og formidling av stedets industrihistorie. Katrine
Wavold er arrangements- og markedskoordinator med ansvar for åpningsarrangement,
markedsrettet arbeid, masterplan, sesongmedarbeidere og den daglige driften av Nybruket gjennom
sesongen. Janne Svenskerud er adm. sekretær med ansvar for administrative oppgaver som
bilagshåndtering, støtte til stab og sesongarbeidere og bistand til direktør med div. oppgaver.
I den delen av året museet er åpent for publikum engasjeres omvisere i kunstgalleriet og på området
for øvrig. Det engasjeres også noe hjelp til vedlikehold av parkanlegget. Disse engasjementene er
tidsbegrensede fra ett år til det neste.
I 2010 ble det utført 5,6 fast lønnede årsverk.

Sykefravær
Sykefraværsprosenten i 2010 var 5,3 %
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Arbeidsmiljø
Det har vært ett arbeidsuhell som har resultert i personskade og sykemelding. Ingen materielle
skader har inntruffet.

Ytre miljø
Museets drift medfører ubetydelig forurensning av det ytre miljø.

Likestilling
Museet hadde ved utgangen av 2010 seks fast ansatte, hvorav fire kvinner. På bakgrunn av stiftelsens
virksomhet og størrelse har styret ikke funnet det nødvendig å iverksette spesielle tiltak med hensyn
til likestilling.

Andre forhold
Det er etter det styret kjenner til ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som har
betydning for stiftelsens stilling og resultat.
Styret mener at regnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling
og resultat.

Sesongen 2011
I år har Kistefos-Museet, i samarbeid med Galleri Brandstrup, gleden av å vise en unik skulptur- og
maleriutstilling av den engelske internasjonalt kjente kunstneren Marc Quinn. Dette er den første
omfattende visning av kunstnerens verk i Norge. Quinn etablerte seg på 90-tallet som en kunstner
hvis klassisk figurative formspråk omhandler menneskekroppen og vårt forhold til den. Gjennom
tema som genmodifisering, hybridisering og DNA, belyser Quinn menneskets forandring av naturen.
Kunstneren vil gjennom sitt utrykk utfordre våre etablerte og forvridde oppfatninger om
virkeligheten.

Marc Quinn: Under the volcano, 2010-11

Marc Quinn: Finger print, 2010-11
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Årsresultat
Kistefos-Museet hadde i 2010 en total omsetning på kr 13.434.835 sammenlignet med kr 15.496.368
i 2009. Dette skyldes reduksjon i bevilgninger fra Riksantikvar i forhold til i fjor.
Av dette utgjør øvrige salgsinntekter i 2010 kr 453.646.
Totale driftskostnader var i 2010 kr 13.283.957 sammenlignet med kr 15.301.184 i 2009.
Årsresultatet er kr 182.926 mot kr 282.379 i 2009.
I samsvar med regnskapsloven § 3-3 bekreftes det at forutsetning om fortsatt drift er lagt til grunn
ved utarbeidelsen av regnskapet.

Jevnaker xx.xx
2011
16.02.2011

___________________________ ___________________________ __________________________
Erik Wahlstrøm
styreformann

Berit Brørby

Allis Helleland

___________________________ ___________________________ __________________________
Christen Sveaas

Gunnar Nerheim
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