
Friluftsmuseets venner 

 

 

BERETNING FOR 2016 

 

Forarbeidet 

Friluftsmuseets venner ble dannet 9. desember 2015 på et møte i Spiralkaféen kl. 1900-2130. 

Bakgrunnen for dannelsen var at styret i stiftelsen Drammens museum høsten 2015 vedtok å 

avvikle Friluftsmuseet på Bragernesåsen. Da vedtaket ble kjent, vekket det en kraftig reaksjon i 

byen og i pressen. 

Initiativet til å danne en venneforening for Friluftsmuseet ble tatt på et møte hjemme hos Kjell 

Nilsen 19. november hvor følgende var til stede: Søren W. Thorne, Jens K. Haugfos, Torkild Alsvik 

og Kjell Nilsen. Eli-Sofie Thorne hadde meldt forfall til møtet. 

Dette møtet ble enige om å danne en venneforening med mål å reversere vedtaket i museets 

styre. Foreningen skulle samle opinionen, skape liv på Friluftsmuseet og arbeide med vedlikeholdet 

på Friluftsmuseet. 

Kjell Nilsen skulle utarbeide vedtekter på grunnlag av vedtektene for Drammens 

museumsforening. Foreningen skal bare ha personlige medlemmer. Det ble avtalt program på 

stiftelsesmøtet med gjennomgang av vedtekter, handlingsprogram og kontingent. Annonsering av 

stiftelsesmøtet ble avtalt. Museet og kommunen inviteres som eiere, og en rekke foreninger 

inviteres. Det ble bestemt pressekonferanse i Drammens Antikvariat torsdag 26. november. 

Interimsstyre ble satt ned: 

Leder: Kjell Nilsen 

Nestleder: Kari Palm 

Sekretær: Torkild Alsvik 

Styremedlem: Eli-Sofie Thorne 

Styremedlem: Jens Haugfos 

Kasserer: Søren W. Thorne. 

 

Etableringen 

Stiftelsesmøtet var innkalt ved annonser i Drammens Tidende og meldinger på internett. Møtet ble 

holdt i Spiralkaféen onsdag 9. desember 2015 kl 19.00-21.30. 

Dagsorden: 

1. Velkommen ved Kjell Nilsen. 

2. Eli-Sofie Thorne: «Hvorfor museum – sett nasjonalt og regionalt». 

3. Torkild Alsvik: Friluftsmuseet sett lokalt, og hvordan levendegjøre Friluftsmuseet. 

4. Gjennomgang av vedtekter. 

5. Valg. 

 

Kjell Nilsen ønsket velkommen og ga en kort bakgrunn for møtet. De to innledningene ble holdt, 

og møtet arbeidet seg gjennom vedtektsforslaget. 

Det ble vedtatt en kontinent på kr 100,-. Kontingent innbetalt i 2015 ansees som kontingent for 

2016. 

Valgene ble gjort enstemmig: 

Styremedlemmer: Kjell Nilsen, Eli- Sofie Thorne, Torkild Alsvik, Grete Nordli. Drammens 

museum oppnevner et medlem til styret. Eivor Winther Sunesen ble oppnevnt. 

Varamedlemmer for 1 år: Kari Palm, Peter Vogt og Anka Tandberg. 

Valgkomite: Jens Haugfos, Trulte Ellingsen, Oddbjørn Lervik. 

Revisorer: Søren W. Thorne og Anne Marie Halvorsen. 

 

Ved møtets slutt hadde foreningen 53 medlemmer. 

 



Styret i Drammens museum har senere opphevet vedtaket om å legge ned Friluftsmuseet siden 

det stred mot museets vedtekter. Deretter tok museet initiativ til å revidere vedtektene. 

 

2016 

 

Styremøter 

Det er holdt seks styremøter i 2016: 20. januar, 2.mars, 7. april, 6.juni, 11. august og 25. oktober. 

Alle varamedlemmene har vært innkalt til styremøtene. 

Møtet 2. mars var et fellesmøte med styret i Drammens museumsforening. 

 

På møtet 20. januar hjemme hos Eli-Sofie og Søren W. Thorne konstituerte styret seg slik: 

Leder: Kjell Nilsen 

Sekretær: Torkild Alsvik 

Økonomiansvarlig: Søren W. Thorne, som ikke er medlem av styret. 

 

Etter loddtrekning ble det avgjort at Grete Nordli og Torkild Alsvik er vagt for to år, mens Kjell 

Nilsen og Eli-Sofie Thorne er valgt for et år. 

 

Møtet diskuterte kontakter med både adminstrasjon og politikere i kommunen og 

fylkeskommunen. Styret la vekt på et fruktbart samarbeid med museet. 

Styret diskuterte ellers dugnadsarbeid, oppslagstavle, samarbeid med andre foreninger, 

vervebrosjyre, e-postadresse og hjemmeside/facebookside. 

 

2. mars ble det holdt fellesmøte med Museumsforeningen i Klokkergården kultur- og 

naturbarnehage. 12 mennesker var til stede. 

Møtet diskuterte felles oppgaver og muligheter. Det ble nevnt dugnadsoppgaver, penger til drift 

på Friluftsmuseet i 2016, manglende transparens i museets regnskap, samarbeid om aktiviteter på 

Friluftsmuseet, avtale om vedlikehold med museet, Friluftsmuseets venners mulighet for å fremme 

forslag i museets styre gjennom Museumsforeningens styremedlemmer, forslaget om endringer i 

museets vedtekter. 

Det ble satt ned tre komitéer: 

Arrangementskomite: Grete og Torkild 

Vedlikehold/dugnadskomite: Eli-Sofie og Kjell 

Økonomikomite: Kjell og Søren. 

 

På styremøte 7. april i barnehagen la Grete og Torkild fram aktivitetsplan for 2016. Kjell og Eli-

Sofie hadde satt opp liste over behov for vedlikehold på museet. Planen må avtales med museet. 

Styret sluttet seg til planene. 

 

6. juni var møtet hjemme hos Kari Palm. Styret gikk gjennom det som hadde skjedd i museets 

styre i det siste. Grete orienterte om foreningens første «Åpen landhandel». Aktivitetsplanen ble 

utvidet. Rutiner i landhandelen ble presisert. 

 

11. august i Klokkergården tok styret opp programmet på Markensdagen 28. august, høstens 

dugnadsarbeider, skilting og musikkvelder på Spiraltoppen kafé. Det ble satt ned en skiltkomite av 

Tore, Kjell, Grete og Torkild som ble bedt om å lage en plan. 

 

25. oktober i Klokkergården ble årsmøtet foreslått til 9. eller 16. februar. Styret evaluerte årets 

arrangementer, etterlyste skiltplan og minnet om at vedlikeholdsbehovet må avtales med museet. 

Foreningen vedtok å ta kontakt med museet om å sette av midler på museets budsjett til vedlikehold 

på Friluftsmuseet. 

Komiteen for skiltplan har ikke trådt i arbeid. 



Siden den ene valgte revisoren ble kasserer, vil foreningen i år klare seg med en revisor. 

 

Arrangementer 

 

Det første publikumsarrangementet til venneforeningen var søndag 17. april: omvisning på museet 

ved Torkild, start fra Hallingtunet og gjennom museet på ca en time. 100 mennesker møtte opp. Vi 

solgte sveler i bryggerhuset etterpå i finværet. 

Tirsdag 10. mai: markering ved Cellehyttene. Torkild presenterte hyttene. Etterpå sang Jens 

Haugfos og ……. jøssingviser utenfor landhandelen. 75 publikummere. 

Søndag 26. juni måtte den planlagte slåttedagen avlyses på grunn av regnvær. Ansvarlig: Grete. 

Søndag 28. august var været grått, og Markensdagen gikk som planlagt. 450 besøkende. 

Ansvarlig Torkild. 

Søndag 25 september møtte nesten 300 til Naturdagen. Ansvarlig Grete. 

Søndag 3. desember trakk Førjulsmoro ca 650 besøkende. Ansvarlig Grete. 

 

Utenom arrangementene har vi holdt Landhandelen åpen alle søndagene i juni, tre søndager i 

august og tre søndager i september. Vi solgte sveler med kaffe og saft, is og drops og ellers litt 

epler. Svelene ble stekt på takke i bryggerhuset. Fire medlemmer var på vakt hver søndag. Åpent fra 

12 til 15. Reglement for vaktene ble utarbeidet. Besøkstallet økte i løpet av sesongen fra 50 tidlig i 

juni til 250 i slutten av september. 

I alt har foreningen rapportert til museet om 2750 besøkende i 2016. 

 

I samarbeid med kafeen på Spiraltoppen er det arrangert to vise/allsangkvelder, 29. mai og 10. 

oktober. 

 

I tillegg har barnehagen holdt landhandelen åpen på tirsdager hele sesongen. 

 

Dugnader 

 

Tre ganger i løpet av sommeren har foreningen ryddet busker og gras på museumsområdet: 18. 

april, 10.mai og 1. september. Det er også ryddet busker på noen av de torvtekte takene. 

I regnværet 29. mai grov vi opp noe av den gamle linåkeren ved Basolstua. Vi sådde svedjerug 

og satte poteter. Første del av sommeren ble tørr, og vi gjødslet ikke, så avlingen ble særdeles liten. 

29. juni la foreningen nytt tak på mjølkerampa. Det gamle var delvis råtnet. 

4. september ble Basolstua malt på de tre utsatte veggene. Dugnaden var et kurs i samarbeid med 

Fortidsminneforeningen om maling med komposittmaling. 

I alt har foreningens medlemmer ytet 383 dugnadstimer på Friluftsmuseet i 2016. 

 

En erfaring er at styret har behov for å rekruttere flere dugnadsarbeidere til ulike aktiviteter. 

 

Per 31. desember 2016 hadde foreningen 197 medlemmer. 

 

Styret slår fast at besøket på arrangementene og det voksende tallet besøkende i landhandelen for 

teller at foreningen har oppfylt et ønske hos drammenserne. 

 

 

28. januar 2017. 

 

Ved sekretæren 

Torkild 

 

 


