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Årsmelding for 2013

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, både i
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
samarbeidsgruppa for det fredete kulturmiljøet
hadde to møter som museet deltok i (øvrige
deltakere: kommunen, fylkeskommunen, statskog).
Blant aktuelle saker har vært planer om reparasjoner
på de to største dammene, Kongens dam og
stordammen, samt Kongensdamsrenna der det er
større utrasinger på gang. Arbeidene vil kreve
transportløsninger for maskiner og materialer som
det er store utfordringer med å etablere kjøretraséer
for på Knutefjell.
i forbindelse med at forvaltningsplanen for det
fredete kulturmiljøet gjelder ut 2013, tok museet i
samråd med samarbeidsgruppa opp spørsmålet om
revisjon med riksantikvaren.
museet fikk godkjent sitt forslag til ferdsel i gruvene
m.v. av fylkeskommunen i likhet med en identisk
ordning godkjent tidligere år, og fortsatte administrasjonen av ferdselstillatelser til privatpersoner.
skjemaene for søknader om ferdselstillatelser ble
endret. det ble i 2013 gitt 9 slike ferdselstillatelser,
mens 2 søknader ble avslått og 1 ubehandlet som for
sent registrert.
museets ansatte har brukt svært mye tid og resurser
på oppfølging av gruvesaken også i 2013, 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. dom i saken falt i Kongsberg Tingrett
november 2013.
Til sesongstart har alle togvogner blitt malt innvendig
og utvendig og installasjoner i vognene er gjennomgått, kontrollert og forbedret.
Fundament til fahrkunsten (heisen) i gruva har blitt
renovert og sto klar for bruk til sesongstart.

Maling av Vestre bergstue sommeren 2013
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Ved store nedbørsmengder og ekstremvær oppstår
det problem med avrenning som fører til at gruvetoget ikke kan kjøre. dette er til stor ergrelse for
publikum og bidrar til inntektstap for museet. i den
forbindelse er det gjennomført forbedringer med
tilsig og avrenning for å minimalisere driftsforstyrrelse
og det er blant annet ryddet vegetasjon som forhindret naturlig avrenning utenom gruvestollen.
sakkerhusene er over en treårs periode malt
utvendig. siste bygg ble malt sommeren 2013.
Tilgangsrutiner og aksjon ved sikkerhetsanleggene i
saggrenda er gjennomgått og endret. Alle ansatte har
fått personlige tilganger i henholdt til behov. eksternt
vekterselskap, g4s, er engasjert som 1. linjeutrykking
ved behov. Kongsberg Brann og redning har blitt
sertifisert for betjening av kjøretøy for å kunne ta seg
inn til Kongens gruve på egenhånd ved behov.
nødvendig innsatsplan for daganlegg og gruven, med
tilhørende nøkkelsafe, er gjennomgått med etaten og
implementert.
Høsten 2013 ble det utarbeidet en planskisse for uteområdene i saggrenda. Planen vil danne grunnlag for
en prioriteringsliste over tiltak som utføres i tråd med
ressurstilgang i årene fremover. Planarbeidet ble utført av Asplan Viak og støttet økonomisk med tilskudd
fra Buskerud fylkeskommune. det er også gjennomført rydding av vegetasjon flere steder i saggrenda,
bl.a i området rundt sakkerhusene, aktivitetsplassen
og vannrenna, noe som følges opp neste år.
På Haus sachsen er det montert slokkeanlegg i
overstigerboligen og i sakkerhuset. igangkjøring av
anlegget blir gjort tidlig 2014. museet mottok tilskudd
fra norsk Kulturråd til delvis dekning av dette
arbeidet. Buskerud fylkeskommune ga dispensasjon
fra fredningsbestemmelsene til brannsikringen.
Vedlikeholdsrutiner for alle sikkerhetsrelaterte anretninger er uført, dels av egne ansatte og dels av
innleide konsulenter.

Totalt antall registrerte objekter i ulike databaser,
inkludert biblioteket, var ved årets utgang 65 746.
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. det er i løpet
av 2013 kommet inn et sett med tenger og en reduk-

sjonsmaskin. ingen nye gjenstander har blitt registrert. endel av samlingen er, med støtte fra norges
Bank, blitt fotografert og lagt ut på digitalt museum.
Totalt 298 poster.

Fokusområde 2
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. i 2013
befarte museets prosjektarbeidere følgende historiske
bergverk som vurderes å inngå i bokpresentasjonen:
• Flåt nikkelgruve og evje nikkelverk, evje
og Hornnes
• Froland jernverk, Froland
• Jerngruver i Arendal-området, Arendal og Tromøy
• nes jernverk og solberg gruve, Holt, Tvedestrand
• langøy jerngruver, Kragerø
• Apatittgruver og nikkelgruver i Bamble
• løkken Verk, meldal
• Tre skiferbrudd, Oppdal

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.
Publikasjoner i 2013:
B. i. Berg 2013a: norsk bergverkshistorie frem til
1814, i: Fortid 2/2013, s. 64–70.
B. i. Berg 2013b: Travels and Transfer of Knowledge
Following the education at the mining seminar
in Kongsberg, norway (1757–1814), i: Hartmut
schleiff og Peter Konečný (red.): staat, Bergbau
und Bergakademie. montanexperten im 18. und
frühen 19. Jahrhundert (Beihefte: Vierteljahrschrift für sozial- und Wirtschaftsgeschichte, VsWg, Bd. 223), stuttgart 2013, s. 63–
74.
B.i. Berg 2013c: norwegen, i: der Anschnitt.
Zeitschrift für Kunst und Kultur im Bergbau,
internationale Bibliographie Aufsatzliteratur zur
montangeschichte 2012, s. 26.
O.A. Helleberg (red.): generaldagbefaringer ved
Kongsberg
sølvverk
1738–1804,
BVm
arbeidsnotat 1/2013, 156 s.
A.O. larsen og K.e.larsen (red.) 2013: Kongsberg
mineralsymposium
2013.
norsk
Bergverksmuseum, skrift 50, 121 sider.
P.Ø. Østensen (red.) 2013: Kulturvern ved bergverk
2012. rapport fra et nasjonalt seminar i mo i
rana. norsk Bergverksmuseum, skrift 48, 104 s.

Fokusområde 3 FORMidliNG OG pUBliKUMSREttEdE tiltaK
2009

2010

2011

2012

2013

Kongens gruve

28 075

diverse (aktivitetsplasssen,
Sachsen, byvandring, annet)

14 927

13 803

14 807

14 266

15185

13 502

11 688

9 831

9 988

8130

aktiviteter (foredrag m.v.)

3 217

2 743

Museet i sentrum

Undervisning

Smeltehytta (Roys Selskapsmat)

totalt

1 360

8 533

69 614

24 368

1 168

7 611

61 772

21 722

1 600

2 315

9 818

60 093

21 350

1 604

19278

(2057)

%

-9,7
6,4

(28,2)

2 391

(3875)

(62,1)

60 117

53389

-4,9

10 518

10796

2,6

Forklaring til statistikken: Tallene i parentes inngår i hovedtallene, og tas med for å vise hvor mye av besøket som er knyttet til museets
pedagogiske opplegg og foredragsvirksomheten. museet tok i 2013 i bruk et nytt system for statistikk, mer tilpasset det som årlig skal
rapporteres til norsk Kulturråd. det fører til at tallene for 2013 ikke så lett lar seg sammenlikne med tall fra tidligere år.
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Fra Glogerfestspillene 2013. Konsert i Kongens gruve, festsalen
Foto: Vidar Skaar Borgersen

stemmerettsjubileet ble markert med en enkel utstilling kalt «Kvinnelige pionerer». Utstillingen tok for seg
kvinner med utradisjonelle yrker/interesser som kan
knyttes til museets fagområder. Utstillingen vakte stor
interesse hos videregående skoler og bidro til godt
besøk.
museet inngikk i 2013 et samarbeid med glogerakademiet og under glogerfestspillene ble det arrangert
konsert i festsalen i Kongens gruve. erfaringene var
gode, og samarbeidet vil bli videreført i 2014.
i sakkerhusene ble det i mai åpnet en salgsutstilling i
samarbeid med galleri Osebro, Porsgrunn. Utstillingen representerte varierte uttrykk og teknikker.
Følgende kunstnere deltok: Åsne m.reiten, Per r.
møkleby, ingrid C. Ulla, Henrik rasmussen, Kristin
Antonsen, nico Widerberg, Jutta Votteler, runi
langum og Per Fronth. Utstillingen solgte relativt
godt og samarbeidet med galleri Osebro vil fortsette
i 2014.
i Blåstua (sakkerhusene) ble museets egen fotoutstilling «Med oldefar i gruva» som ble vist på
museet i 2012 satt opp. Utstillingen sto ubetjent hele
sommeren og ble godt besøkt.
det ble også i 2013 produsert og trykket en presentasjonsbrosjyre som viser museets samlede tilbud for
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skoleturer. skoleturer hadde en mindre nedgang i mai
og juni.
i Kongens gruve ble det vist en fotoutstilling av
Kongsbergfotografen Arild B. Kjeldaas. Tittelen på
utstillingen var «Med nytt blikk på Kongsberg» og
viste bilder fra lokalsamfunnet.

gjennom året har museet hatt et variert program med
stor spennvidde i foredrag og aktiviteter. Foredraget
om krystallhealing var kontroversielt i museumssammenheng og vakte noen reaksjoner. Foredraget
kastet imidlertid et annet lys over museets flotte
mineralsamling og trakk et annet publikum enn de
som vanligvis møter på foredrag, noe som er i tråd
med museets samfunnsoppdrag.

Arrangementene for barn, Barnas museum, hadde
stor suksess. ivrige mini-arkeologer gravde frem små
skatter og Bamsen stein fortalte om sin jobb ved
museet. i novembermørket samlet det seg mange
barn som ville oppleve «Natt på museet».
Familiedagen på Haus sachsen i september ble et
stort arrangement med mange samarbeidspartnere,
men regnet stoppet mange turgåere. «geologiens
dag» ble markert samme dag, med effekter til barna

Barnas museum. Bamsen Stein

Møt en arkeolog.

fra norsk geologisk forening og granatjakt i regi av
museet.
museums- og gruveguidene fikk i 2013 en grundigere
faglig opplæring før sesongstart med påfølgende
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.

spørreundersøkelsen som ble lagt ut i gruva i sommer
viste at publikum stort sett var svært fornøyd med
omvisningen, men at det med fordel kunne tilrettelegges bedre for barn.
det ble lagt ned mye tid og arbeid i en fornyelse og
oppgradering av museets hjemmeside. siden fremstår
langt mer brukervennlig enn tidligere og den er også
tilpasset smarttelefon. museets aktivitet og synlighet
på sosiale medier har økt i 2013, og museet har en
jevn aktivitet på facebook.

Totalt 2057 elever har deltatt på undervisningsopplegg ved norsk Bergverksmuseum i 2013. Tilbud i
geologi til grunnskolens 5. trinn foregår delvis på
skolen og i museet. 10. trinn ble tilbudt utstillingen
«Kvinnelige pionerer». For videregående skole (Vg2 og
Vg3) ble det gitt omvisning og undervisning i mineralutstillingen og norsk bergindustri samt sølvverkets
utstillinger.

Planlegging av grunnlovsjubileet startet opp allerede
i 2013, og arbeidet med en utstilling om eidsvollsmannen og industrigründeren Paul steenstrup startet
opp. Utstillingen åpner 20. mars 2014. museet mottok
et tilskudd på kr. 100.000,- fra Kongsberg gruppen til
arbeidet med utstillingen.

stollen fra Kongens gruve til gottes Hülfe in der noth
er ryddet og sikret med tanke på tilrettelegging for å
gjennomføre guidede turer, og museet utvider sitt
tilbud med denne ruten fra og med 2014.
museets ansatte har ellers holdt en rekke foredrag,
spesialomvisninger og mindre presentasjoner på og
utenfor museet.

Fokusområde 4
FORNyiNG OG SaMFUNNSROllEN

gjennom året har museet søkt å fange opp dagsaktuelle temaer som speiler samfunnet både lokalt og
nasjonalt.
museet har i samarbeid med teknologimiljøet på
Kongsberg, og spesielt Kongsberg gruppen og FmC
Technology, innledet et godt samarbeid for å få oppgradert, fornyet og utvidet den nyere delen av
Kongsberg våpen- og industrihistorisk utstilling.
Teknologimiljøet har bidratt med et større økonomisk
bidrag til å realisere et forprosjekt, og museet har
engasjert firmaet expology i utviklingsarbeidet.
Forprosjektet ble avsluttet høsten 2013 og inneholder
forslag til fornyelse av den nyere delen av den
industrihistoriske utstillingen og et fremtidslaboratorium, med en kostnadsramme på kr. 20 mill.
Bedriftene er svært positive til å realisere prosjektet,
men realisering vil først skje når nybygget er vedtatt
av stortinget.
i strategiplan er det et mål at museet skal ha økt fokus
på barn og unge og i programmet for 2013 ble dette
spesielt hensyntatt med flere tilbud til denne målgruppen. Vi er også av den oppfatning at vi etter hvert
har et bredere tilbud i årsprogrammet og gjennom det
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når vi ut til nye og større grupper, samtidig som vi
fortsetter med tilbudet til våre faste brukere.
notodden/Tinn(rjukan) søker om verdensarvstatus
på Unescos verdensarvliste fra 2015. i november
inviterte museet verdensarvkoordinatorene fra de
to kommunene til et informasjonsmøte med tanke
på hvilken betydning og effekt dette kan få for
Kongsberg.

Fokusområde 5
MUSEEtS NaSjONalE aNSVaR

museet arrangerte bergverksseminar i Trondheim,
med 45 deltakere, i samarbeid med statsarkivet i
Trondheim. Årets tema var «Kilder til bergverkshistorien». Årsmøtet i nettverket ble avholdt samtidig.

Kongsberg mineralsymposium 2013 ble arrangert for
attende gang 26. mai. det ble avholdt flere foredrag
og utgitt et skrift med 13 artikler (121 sider). dette er
et nasjonalt symposium for mineralsamlere og
mineralinteresserte geologer.
Kongsbergseminaret 2013 som er et årvisst,
internasjonalt forskningsseminar i geologi ble avholdt
for tjuefemte gang 9. mai på museet i regi av Centre
for Physics of geological Processes og Centre for earth
evolution and dynamics ved Universitetet i Oslo.
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

Kurs i bergsikring
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vegetasjon og utført reparasjonsarbeider på dammer.
museet er representert i samarbeidsgruppa for det
fredete kulturmiljøet. museet har drevet rådgivning
og levert bakgrunnsmateriale i forbindelse med
kulturvernplan for sokndal kommune for det tekniskindustrielle kulturminnet Blåfjell gruver (rogaland),
vernestatus og eventuell økonomisk støtte til
kulturminnet Vigsnes Kobberverk (rogaland), og
fredningssak fra Buskerud fylkeskommune for det
teknisk-industrielle kulturminnet engene nitroglycerinfabrikk (Buskerud).

i 2013 arrangerte museet et tredagers kurs i
bergsikring, med i alt 16 deltakere.

Fokusområde 6
Nytt MUSEUMSByGG

Forprosjektet for nytt museumsbygg ble oversendt fra
statsbygg til Kulturdepartementet, som er oppdragsgiver, 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 sikkerhet. i særlig grad er det
utstillingsareal, tilførselsganger, vare- og gjenstandsmottak og magasin som vil være omfattet av de
strengeste sikkerhetskravene. det ble bevilget
kr. 7 mill. over statsbudsjettet til ferdigstillelse av
forprosjektet i 2013. dersom første byggebevilgning
bevilges over statsbudsjettet i 2015, vil bygget kunne
stå ferdig 2017/2018.

Vestibyle med utstillingsskjerm, inngang fra Hyttegata

museet deltar ikke lenger i konsolideringsprosessen i
Buskerud. museets styre vil vurdere deltakelse på et
senere tidspunkt, dersom de to øvrige store museene
i fylket, drammen museum og Blaafarveværket også
ønsker å delta og når et fylkeskommunalt driftstilskudd til museet er på plass.

Nedre inngang, fra p-plassen, Kvarten

museet og statsbygg startet arbeidet med en
presentasjonsbrosjyre som viser nybygget. Brosjyren
skal foreligge tidlig 2014.
museet er svært bekymret for sitt forvaltningsansvar
dersom det nye bygget, der krav til sikkerhet er svært
godt ivaretatt, ikke skulle bli realisert.

Fokusområde 7
ORGaNiSERiNG OG aRBEidSMiljø

museet arrangerte et heldagskurs i museumsetikk for
alle ansatte i 2013. Fokus på museumsetikk vil bli fulgt
opp jevnlig.

digitalt Hms- system med avviksrapportering er
implementert, det er blitt gjennomført opplæring og
systemet har blitt tatt i bruk.

Studietur for alle ansatte, London

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. Høsten 2013 arrangerte museet en
tredagers studietur til london for alle ansatte. museet
mottok økonomisk støtte fra Virke til turen. det var
lagt opp et fyldig og omfattende program, med avtalte
besøk og samtaler med ansatte ved en rekke museer.

det er i 2013 tilsatt ny leder av forsknings- og
dokumentasjonsavdelingen. stillingen som leder av
publikumsavdelingen ble også lyst ut høsten 2013, og
ny leder vil være på plass i løpet av 1. kvartal 2014.
På høsten ble det gjennomført en større beredskapsøvelse i Christian 7. stoll. Øvelsen var ønsket av
Kongsberg kommune for å kunne øve kommunens
ledd fra skadested til evakuerings- og pårørendesenter og involverte alle nødetater.

i 2013 har museet ansatt 25 sommervikarer/
helgevakter og deltidsansatte. Flere av disse har
jobbet under arrangement i gruva i høst og vinter,
samt hatt helgevakter på museet. i sommer jobbet 10
personer i gruva, 4 på aktivitetsplassen, 5 i sakkerhusbutikken og 6 på museet i sentrum.
sykefraværet var på 3,6 %. egenmeldt fravær er
0,6 %.

Fra beredskapsøvelsen i Saggrenda
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Fokusområde 8
øKONOMi

museet har god kontroll på økonomistyring og
likviditet. Kulturdepartementet står for grunnfinansieringen av driften med kr. 15 023 000,- i 2013.
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
prosjekttilskudd museet mottar og som varierer fra år
til år. samlede driftsinntekter i 2013 er kr. 25 204 524,og viser et overskudd på kr. 861 284,-.
statstilskuddet fanger ikke opp de økte pensjonsforpliktelser og lønns- og prisveksten.

muset har mottatt følgende eksterne tilskudd/tilsagn
til prosjekt i 2013, hvorav noen kommer til anvendelse
i 2014:
• norges Bank: tilskudd i henhold til forvaltningsavtalen og 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.
• Tilskudd fra Kongsberg gruppen til forprosjekt
oppgradering av den industrihistoriske utstillingen
og fremtidslaboratorium.
• Tilskudd fra sølvverkets Venner til trykking av
årsprogram.
• sparebankstiftelsen, tilsagn om tilskudd til
istandsetting av Haus sachsen (for 2014).

aNSattE VEd MUSEEt i 2013

ansatte

Stilling

Alfhild skaardal ....................direktør

Anne Trine nørsterud...........Administrasjonssjef

siri skjønhaug.......................merkantil

njål gunnar isene.................drift- og sikkerhetssjef

svein Apeland.......................Vaktmester

Bjørn myran .........................Håndverker

elmer sidro...........................renholder (50 %)

Tor Kasin...............................mekaniker

linn Ambjørnsen ..................Avdelingsleder, publikumsavdelingen, sluttet mars -13

morten Øvereng...................Omviser/ansvar butikk

Halvor B. sælebakke.............salg- og formidlingskonsulent
erik engebretsen ..................museumspedagog

Bjørn ivar Berg .....................Fung. avdelingsleder, forskning- og dokumentasjonsavdelingen - t.o.m okt. 2013

Kåre Kullerud........................Avdelingsleder, forskning- og dokumentasjonsavdelingen - f.o.m nov. 2013
Frode sæland .......................Konservator

Per Øyvind Østensen............Konservator

Christian Berg.......................Fotograf (50 %)

marius Hagen.......................Kommunikasjonskonsulent, engasjement
andre tilknyttet museet:
sommeransatte, timeansatte, guider og frivillige. Praksisplass via nAV, nopro og Kriminalomsorg i frihet.
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RESUltatREGNSKap 01.01. - 31.12.13
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BalaNSE - Eiendeler pr 31.12.13
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BalaNSE - EK og Gjeld pr 31.12.13
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