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VISUELL PROFIL :

PROFILPROGRAM
FOR MUST
Januar 2021

GRAFISK PROFIL

SIDE 2

INNHOLD
Dette er et praktisk og strategisk verktøy som
beskriver det grafiske utrykket til MUST.
Profilmanualens formål er å ivareta en konsistent
og helhetlig visuell identitet. Det er derfor viktig at
alle som jobber med den grafiske profilen til MUST
henter informasjon om bruk fra profilmanualen.
Manualen er spesielt beregnet for profesjonelle
brukere med grafisk kompetanse, som reklamebyråer,
trykkerier, skiltleverandører o.l.
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Logo MUST
Logo Museumslogoer
Logo Museumslogoer, negativ
Fargepalett
Typografi
Logoplassering
Typografi, eksempel på bruk
Virkemidler
Annonser
Mailsignatur
Powerpointmal
Plakat, mal i word
Brevmal
Visittkort		
Facebook
Beach flag/seil
Trykksaker, program/brosjyre
Trykksaker, folder
Mailinvitasjon
Bildekor
Årskort

LOGO MUST

Den grå versjonen skal alltid benyttes dersom bakgrunn
tillater det ift kontrast.

SIDE 3

Den negative versjonen benyttes dersom logoen skal plasseres på en sort bakgrunn,
eller dersom den grå versjonen ikke har god nok kontrast ift bakgrunn.
Samt når man trykker kun sort/hvitt.

LOGO MUST MUSEUMSLOGOER FARGE
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IDDIS
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LOGO MUSEUMSLOGOER NEGATIV
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FARGEPALETT
HOVEDFARGE MUST
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MUSEUMSFARGER/Supplementær farger som kan beny ttes
STAVANGER
KUNSTMUSEUM

IDDIS

UTSTEIN KLOSTER

C=60 M=11 Y=0 K=0
R=99 G=184 B=232
Pantone 2915 C
#63B7E7

C=0 M=95 Y=94 K=28
R=179 G=32 B=19
Pantone 7620 C
#B32013

C=28 M=47 Y=0 K=0
R=192 G=151 B=197
Pantone 7439 C
#C096C4

REVTANGEN
ORNITOLOGISKE
STASJON

NORSK
RINGMERKINGS
SENTRAL

STAVANGER
SKOLEMUSEUM

C=42 M=0 Y=76 K=0
R=169 G=203 B=94
Pantone 367 C
#A8CB5D

C=52 M=0 Y=50 K=20
R=169 G=203 B=94
Pantone 367 C
#75A983

C=67 M=0 Y=83 K=21
R=77 G=152 B=72
Pantone 7738 C
#4d9848

C=0 M=59 Y=17 K=0
R=240 G=136 B=162
Pantone 183 C
#EF87A1

BREIDABLIKK

HOLMEEGENES

C=0 M=38 Y=94 K=0
R=248 G=171 B=16
Pantone 136 C
#F7AA0F

C=0 M=70 Y=100 K=17
R=205 G=90 B=5
Pantone 7528 C
#cd5a05

C=0 M=75 Y=58 K=0
R=235 G=94 B=90
Pantone 178 C / 1785 CP
#EA5D5A

C=33 M=18 Y=13 K=40
R=129 G=138 B=143
Pantone 430
#808A94

STAVANGER
MARITIME MUSEUM

STAVANGER MUSEUM
MED NORSK
BARNEMUSEUM

LEDAAL

C=0 M=44 Y=39 K=0
R=245 G=167 B=1947
Pantone 487 C
#F4A692

TYPOGRAFI

SIDE 7

B r u k e s i m a t e r i e ll s o m p r o du s e r e s i p r o f e s jo n e ll e layo u t p r o gr amm e r
(s o m f e k s . In D e s i gn o g Illu s t r a t o r)

ACUMIN

B r u ke s i m a t e r i e ll s o m p r o du s e r e s i t e k s t b e han dlin g s p r o gr amm e r
(s o m f e k s . wo r d o g p owe r p o in t), s am t p r e s e n t a s jo n e r

RASMUS

CORBEL

GEORGIA

Versjonen Pro condensed brukes til
overskrifter, brødtekst, ingresser og titler.
Finnes i 9 ulike snitt.
Brukes også på nettsiden.

Brukes til overskrifter og ingresser på
trykksaker for å skape variasjon.

Brukes til overskrifter og brødtekster
i word og ppt.

Brukes primært til ingresser og titler
i word og ppt.

A C UMIN P R O C O NDE N S E D T HIN
a c umin p ro c o n d e n s e d t hin
AC UMIN P R O C O NDE N SE D E X T R A L I G H T
acumin p ro c o n d e n s e d e x t r a ligh t
AC U MIN P R O C O ND E N S E D L I G H T
acumin p r o c o n d e n s e d li gh t
AC U M IN P R O C O ND E N S E D R E G UA L A R
ac umin p r o c o n d e n s e d r e gualar
AC U MIN P R O C O ND E N S E D M E D I U M
a c umin p r o c o n d e n s e d m e dium
AC U M I N P R O C O N D E N S E D S E M IB O L D
a c um in p r o c o n d e n s e d s e mib o l d
AC U M I N P R O C O N D E N S E D B O L D
acumin pro condensed bold
AC U M I N P R O C O N D E N S E D B L AC K
acumin pro condensed black
A C U M I N P R O C O N D E N S E D U LT R A B O L D
acumin pro condensed ultra bold

R A S M U S R EG U LA R
Ra smu s re gu la r

CORBEL REGULAR
corbel regular

GEORGIA REGULAR
Georgia regular

R A S M U S B O LD
Rasmus b old

CORBEL REGULAR ITALIC
Corbel regular italic

GEORGIA ITALIC
Georgia italic

CORBEL BOLD
Corbel bold

GEORGIA BOLD
Georgia bold

CORBEL BOLD ITALIC
Corbel bold italic

GEORGIA BOLD ITALIC
Georgia bold italic

LOGO MUST LOGOPLASSERING

SIDE 8

På trykksaker produsert hos trykkerier,
samt digitale dokumenter, skal logo
fortrinnsvis plasseres helt ut i kant i et
hjørne og tilpasses til bilde eller underlag
der den står best.

LOGO MUST LOGOPLASSERING

SIDE 9

På dokumenter som printes på kopimaskin/
printer, som ikke trykker utfallende (helt ut i
kant), plasseres logo og bilde med minimum 1
cm avstand til kant, dvs en hvit marg
på minimum 1 cm.

LOGO MUSEUMSLOGOER LOGOPLASSERING
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På trykksaker produsert hos trykkerier,
samt digitale dokumenter, skal logo
fortrinnsvis plasseres helt ut i kant i et
hjørne og tilpasses til bilde eller underlag
der den står best.

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM
STAVANGE R
MARITIME MUSEUM
STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

LOGO MUSEUMSLOGOER LOGOPLASSERING
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STAVANGE R
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NORSK
HERMETIKKMUSEUM

STAVANGE R
MUSEUM
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SKOLEMUSEUM

LOGO MUSEUMSLOGOER LOGOPLASSERING
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STAVANGE R
KUNSTMUSEUM

NORSK
HERMETIKKMUSEUM

LEDAAL

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

På dokumenter som printes på kopimaskin/
printer, som ikke trykker utfallende (helt ut i
kant), plasseres logo og bilde med minimum 1
cm avstand til kant, dvs en hvit marg
på minimum 1 cm.

LOGO MUSEUMSLOGOER LOGOPLASSERING
STAVANGE R
KUNSTMUSEUM
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NORSK
HERMETIKKMUSEUM

IPSUM LARUM QUA
PELIUI S APERSP ITIA
TEMVOLORE PLA

IPSUM LARUM
PELIUIS APERSP
ITIA TEMVOLO

Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque
pernate quati ut quas quate am dolut min cus quid
untNiae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti de.

Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque
pernate quati ut quas quate am dolut min cus quid unt
Niae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti de.

Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque pernate quati ut quas quate am
dolut min cus quid untNiae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti deAm volor re que
voluptio. Emporeperis et, non re consecerum que pa siminust aliquat ustetur, quunt.
Tusant ea quiam de vel este nobiti dolesti busande omnim vente suntemperum, cus
num hita dollique plabor sedigen tistore ruptat odisima ximaxim ium qui cus, to quide
ntum qui id quissum volo omnimus aectusa et aut officil magnimo lorehenis

Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque pernate quati ut quas quate am
dolut min cus quid untNiae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti deAm volor re que
voluptio. Emporeperis et, non re consecerum que pa siminust aliquat ustetur, quunt.
Tusant ea quiam de vel este nobiti dolesti busande omnim vente suntemperum, cus
num hita dollique plabor sedigen tistore ruptat odisima ximaxim ium qui cus, to quide
ntum qui id quissum volo omnimus aectusa et aut officil magnimo lorehenis

Ipsum larum qua peliui
apersp itia temvolore pla
kan et audandantur am

Ipsum larum peliuis
apersp itia temvolo
kamnis eosa incil

Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque
pernate quati ut quas quate am dolut min cus quid
untNiae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti de.
Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque pernate quati ut quas quate am
dolut min cus quid untNiae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti deAm volor re que
voluptio. Emporeperis et, non re consecerum que pa siminust aliquat ustetur, quunt.
Tusant ea quiam de vel este nobiti dolesti busande omnim vente suntemperum, cus
num hita dollique plabor sedigen tistore ruptat odisima ximaxim ium qui cus, to quide
ntum qui id quissum volo omnimus aectusa et aut officil magnimo lorehenis

LEDAAL

Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque
pernate quati ut quas quate am dolut min cus quid unt
Niae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti de.
Uda delit fugia alit plabores ex ex eateserro conseque pernate quati ut quas quate am
dolut min cus quid untNiae cuptatia solorem. Idus de es ipis corecti deAm volor re que
voluptio. Emporeperis et, non re consecerum que pa siminust aliquat ustetur, quunt.
Tusant ea quiam de vel este nobiti dolesti busande omnim vente suntemperum, cus
num hita dollique plabor sedigen tistore ruptat odisima ximaxim ium qui cus, to quide
ntum qui id quissum volo omnimus aectusa et aut officil magnimo lorehenis

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

På dokumenter som printes på kopimaskin/
printer, som ikke trykker utfallende (helt ut i
kant), plasseres logo og bilde med minimum 1
cm avstand til kant, dvs en hvit marg
på minimum 1 cm.

TYPOGRAFI EKSEMPEL PÅ BRUK

EN UNIK
KOMBINASJON
AV MUSEER
MUST – MUSEUM STAVANGER
over 200 000 kunst, kultur og naturhistoriske gjenstander. Utvalg av disse kan man oppleve
i spennende utstillinger og arrangementer i MUST sine elleve museer. Flere av disse er
lokalisert i kulturhistoriske bygg og parker. Museet forvalter også to flytende fartøyer,
Wyvern og Anna af Sand, samt Revtangen ornitologiske stasjon. I tillegg administrerer
museet Ringmerkingssentralen, som organiserer all vitenskapelig ringmerking i Norge.
MUST har et fagbibliotek for interne og eksterne brukere.

SIDE 14

EN UNIK
KOMBINASJON
AV MUSEER
MUST – MUSEUM STAVANGER

MUST forvalter over 200 000 kunst, kultur og naturhistoriske
gjenstander. Utvalg av disse kan man oppleve i spennende
utstillinger og arrangementer i MUST sine elleve museer.
Museet forvalter også to flytende fartøyer, Wyvern og Anna af Sand, samt Revtangen ornitologiske
stasjon. I tillegg administrerer museet Ringmerkingssentralen, som organiserer all vitenskapelig
ringmerking i Norge. MUST har et fagbibliotek for interne og eksterne brukere. I og nær sentrum av
Stavanger ligger de fleste av museene.
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VIRKEMIDLER

ANNONSER

SIDE 16

SØNDAG 8. DESEMBER KL. 11–15
EIGANESVEIEN 40A

!

STAVANG ER
MARITIME MUSEUM

Jul på
Breidablikk
Andre søndag i advent inviterer vi til god gammeldags
jul for små og store i den staselige villaen fra 1881.
Kom i stemning med juleforestilling, fortellerstund,
hopping i høyet, hest og vogn, salg av julegrøt, julemarked
og konsert med musikere fra Stavanger Kammermusikk
festival. Hjertelig velkommen!
breidablikkmuseum.no
Foto: Solveig Eilertsen/MUST

V E L KO M M E N T I L

VOKSEN: 95,- / BARN/STUDENTER: 50,- / HONNØR: 70,FAMILIEBILLETT: 250,-. ÅRSKORT GIR ADGANG TIL ARRANGEMENTET.

FISKEKONKURRANSE
Lørdag 13. mai kl 14-15 i Vågen
HIV UT SNØRET OG FRIST LYKKEN PÅ STRANDKAIEN.
Biologen er med og utforsker fangsten. Vi har enkelt utstyr
og redningsvester til utlån. Diplomer og premier.
Arrangementet er gratis!

Vi søker en ny medarbeider med solid regnskapsfaglig
kompetanse til vår avdeling for fellestjenester i MUST.

Søknadsfrist 20. september.
Les utfyllende utlysningstekst
på museumstavanger.no

BLI MED PÅ
MUSEUMS LØFTET
I STAVANGER!

REGNSKAPSANSVARLIG

Avdelings
direktør

Vil du være med å lede og utvikle avdeling for naturhistorie ved et
av landets viktigste regionale museer? Vi søker ny avdelingsdirektør
som kan videreutvikle avdelingen sammen med en svært dyktig stab.
Utfyllende utlysningstekst på museumstavanger.no.
For mer informasjon kontakt administrerende direktør
Siri Aavitsland på telefon 913 29 729.
SØKNADSFRIST 27. MARS.

ANNONSER
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Et museum
fylt av opplevelser
Ærverdige Stavanger museum er fullt av opplevelser for hele familien –
med mange spennende natur- og kulturhistoriske utstillinger. Her finner
du også Norsk barnemuseum som viser utstillinger om barnekultur
og barndomshistorie. Velkommen!

Sjekk ut alle våre museer og program på museumstavanger.no

Påske på
Utstein
kloster

PALMESØNDAG

Lag din egen fjærpenn. Gratis inngang for barn.

SK JÆRTORSDAG, LANGFREDAG,
1. OG 2. PÅSKEDAG
kl. 12–17. Utkledning og eggejakt.

21. OG 22. APRIL KL. 14

Bachkonsert ved Jan Gunnar Sørbø og
Knut Johannessen.

SØNDAGSBUFFET

På Utstein Kloster Hotell kl. 13–17: palmesøndag,
skjærtorsdag, langfredag og 1. påskedag.

Utsteinkloster.no • Utsteinklosterhotell.no

MAILSIGNATUR
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Navn Etternavn
Stilling
---

Corbel

Museum Stavanger
Muségata 16
4010 Stavanger
Mobil: 901 51 501
museumstavanger.no
STAVANGE R
KUNSTMUSEUM

Navn Etternavn
Stilling
---

Museum Stavanger
Muségata 16
4010 Stavanger
Mobil: 901 51 501
museumstavanger.no

Kjære,
Lentiat omnis aciendel il es dellaut ulparum faccatibus a sit parum autem quaectiunt labo. Et dolore
net ut quam voloremposam none aris venim invel iunt odit acea idesequ iatusae exereni stiunt, quae et
omnihicti idebis ut de consecum doluptates doluptaque vendebi tinctem enit. Lentiat omnis aciendel il
es dellaut ulparum faccatibus a sit parum autem quaectiunt labo. Et dolore net ut quam voloremposam
none aris venim invel iunt odit acea idesequ iatusae exer.
Mvh.
Name

Navn Etternavn
Stilling
---

Museum Stavanger
Muségata 16
4010 Stavanger
Mobil: 901 51 501
museumstavanger.no
STAVANGE R
KUNSTMUSEUM

D e r s o m m an j o b b e r f o r f l e r e mu s e e r
b r u k e s M U S T- h ove dl o g o .

POWERPOINT
Varianter av forside til presentasjon

SIDE 19

NB! Denne malen finnes for alle museum.

POWERPOINT
Varianter av sider til presentasjon med tekst og bilder.

SIDE 20

NB! Denne malen finnes for alle museum.

POWERPOINT
Varianter av sider til presentasjon med tekst og bilder.
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NB! Denne malen finnes for alle museum.

PLAKAT MAL I WORD
Plakatmal i word til publikumsinformasjon til oppslagstavle, dør el.l.
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NB! Denne malen finnes for alle museum.

PLAKAT MAL I WORD
Plakatmal til publikumsinformasjon til oppslagstavle, dør el.l.

SIDE 23

NB! Denne malen finnes for alle museum.

PLAKAT BREVMAL
Brevmal i Word.

SIDE 24

NB! Denne malen finnes for hvert museum,
med rett logo og kontaktinformasjon.

TRYKKSAKER VISITTKORT

SIDE 25

Ved opptrykk av visittkort, kontakt Kommunikasjonssjef.

Telefon 901 51 501
mail@museumstavanger.no

HANNE BEATE UELAND

Avdelingsleder

Telefon 901 51 501
mail@museumstavanger.no

STAVANGER MUSEUM
MUSÉGATA 16, 4010 STAVANGER
TELEFON 51 84 27 00

PIERS CROCKER

Leder for Norsk hermetikkmuseum

STAVANGER KUNSTMUSEUM
MUSÉGATA 16, 4010 STAVANGER
TELEFON 51 84 27 00

Telefon 901 51 501
mail@museumstavanger.no

NORSK HERMETIKKMUSEUM
MUSÉGATA 16, 4010 STAVANGERTELEFON 51 84 27 00

STAVANGER MARITIME MUSEUM
MUSÉGATA 16, 4010 STAVANGER
TELEFON 51 84 27 00

INGRID TJEMSLAND

Museumspedagog

MARIE-THERES FOJUTH

Avdelingsleder

Telefon 901 00 501
mail@museumstavanger.no

FACEBOOK

SIDE 26

SIDE 27

BEACH FLAG/SEIL
Ved produksjon av beach flag,
kontakt Kommunikasjonssjef.

NORSK
HERMETIKKMUSEUM

NORSK
HERMETIKKMUSEUM

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

TRYKKSAKER PROGRAM/BROSJYRE

/2019

SIDE 28

/ 2019

JANUAR – JULI

VÅ R E N S

M UST
SPRING AT NINE MUSEUMS

JULI–DESEMBER

H Ø ST E N S

MUS T
AUTUMN AT NINE MUSEUMS

TRYKKSAKER PROGRAM/BROSJYRE

Waldemar
Eide
- Kamerakunst
Utstillingen fokuserer på en av våre første
kunstfotografer fra første halvdel av 1900-tallet.
The exhibition presents one of Norway’s early art
photographers from the first half of the 20th century.

17. MARS – 28. MAI

Maria Nepomuceno, Untitled, 2010,
kunstneren og Victoria Miró, London
©Maria Nepomuceno

Maria
Nepomuceno
Afetosyntesis
Med farget tau og perler skaper den brasilianske kunstneren
Maria Nepomuceno organiske skulpturer som brer seg ut
i rommet.

7. - 8. OKTOBER KL. 11–16

Samlerglede på
Hermetikkmuseet

NORSK HERMETIKKMUSEUM
HERMETIKKMUSEUM

STAVANGER KUNSTMUSEUM

27. OKTOBER – 19. FEBURAR

SIDE 29

Kom og se unike samlinger av frimerker,
iddisar, servietter, postkort og andre
samleobjekter. 7. oktober markeres
«Frimerkets dag» med eget stempel
og nyutgivelse av frimerker. Arrangeres
i samarbeid med Stavanger FilatelistKlub.
COLLECTORS’ JOY AT THE CANNING MUSEUM
Come see unique collections of stamps, canning
labels, table napkins, postcards and other collectables. 7 Oct. is ‘Stamp Day’, with a distinctive
stamp-marking and new editions of stamps.
Organised in partnership with Stavanger
Filatelist Club.

With coloured rope and beads, Brazilian artist Maria Nepomuceno
creates organic sculptures that spread outwards and fill the room.

Waldemar Eide, Dansestudie, 1922, foto: Terje Tveit

Mattias Härenstam, Begjær, 2016 ©Mattias Härenstam,
Lars Hertervig, Gamle Furutrær, 1865, foto: Bitmap,
design: Benjamin Hickethier

3. OKTOBER, 5. SEPTEMBER
OG 7. NOVEMBER KL. 19–21

Temakveld med
iddisklubben
Norway Brand
Iddisklubben Norway Brand møtes jevnlig
på Norsk hermetikkmuseum. En gang i
måneden avholdes det temakvelder med
foredrag.
THEME NIGHT WITH THE CANNING-LABEL CLUB
‘NORWAY BRAND’. Norway Brand canning-label
club meets at the Norwegian Canning Museum.
Once a month you can join us for a theme nights
and lecture.

3. DESEMBER KL. 11–16
25. NOVEMBER - 26. FEBRUAR

16. JUNI – 29. OKTOBER

Forgreininger

Fri luft –

Lars Hertervig \
Mattias Härenstam

Kitty L. Kiellands kunst,
kamp og kamerater

Lars Hertervigs landskapsbilder møter Mattias
Härenstams tre- og steinskulpturer i en utstilling
som tematiserer kunstnerens representasjon av
natur.

Kitty L. Kielland var først ute med å bringe inn Jæren som motiv
i kunsten. Dette blir den største presentasjonen av hennes kunst
til nå.

Lars Hertervig’s paintings encounter Mattias Härenstam’s
sculptures in an exhibition focusing on artists’
representation of nature.

9. - 15. OKTOBER KL. 11 - 15

Kitty Kielland, foto: Nasjonalbiblioteket

Høstferie på
Hermetikkmuseet
15. JUNI- 15. AUGUST KL. 11–16

Sommer på
hermetikkmuseet
Røyking av brisling hver tirsdag og
torsdag. Arbeiderboligen er åpen hver
dag i sommersesongen.

OPEN AIR – KITTY L. KIELLAND’S ART, STRUGGLE AND FRIENDS
Kitty L. Kielland was the first artist to treat Jæren as a subject in
landscape painting. This will be the largest-ever presentation of
her art to date.

Bli med på en gammeldags skoletime,
sløyd og linjegymnastikk. Den beryktede
Lusakånå kommer innom for å ta
en lusesjekk.
OPEN DAY AT THE SCHOOL MUSEUM
Join us for an old-fashioned school class,
handicraft class and physical exercise!

3.- 6. AUGUST

Fjordsteam

Røyking av brisling og smaksprøver rett
fra ovnen. Åpen arbeiderbolig med koselig
kafé. Omvisninger på norsk og engelsk.

Besøk Norsk hermetikkmuseum sin stand
på Strandkaien under veteranbåtfestivalen
Fjordsteam. Salgsbod med sardiner og
smaksprøver. Aktiviteter for barn.

SMOKING SUNDAYS.
Sprat smoking. Sample freshly smoked fish
straight from the ovens! The cosy café in the
Worker’s Cottage is open. Guided tours in
Norwegian and English.

FJORDSTEAM.
Visit the Norwegian Canning Museum’s booth
at Strandkaien (quay) during the veteran boat
festival ‘Fjordsteam’. Sardines on sale. Free
samples! Activities for kids.

AUTUMN VACATION AT THE CANNING MUSEUM
Join us for the traditional workshop ‘Blikk og
Bling’. Decorate a tin can or dress up as a factory
worker. Imagine punching the time-clock as you
enter the factory to go to work.

CHRISTMAS MARKET IN OLD STAVANGER
Welcome to a Christmas market in Old
Stavanger. We offer samples of smoked salmon,
guided tours and a well-stocked museum shop
with lovely Christmas gifts. In the Worker’s
Cottage, you can buy waffles and hot drinks.

LEDAAL

Åpen dag
på skolemuseet

Røykesøndag

Velkommen til julemarked i Gamle
Stavanger. Vi byr på smaksprøver av røykt
laks, omvisninger og en velfylt museums
butikk med flotte julegaver. I Arbeider
boligen selges det vafler og varm drikke.

BREIDABLIKK

STAVANNGER SKOLEMUSEUM
BREIDABLIKK

12. MARS KL. 11 – 15

SUMMER AT THE CANNING MUSEUM
Smoking of sprats every Tuesday and Thursday.
The Worker’s Cottage is open every day in the
summer season

1. JULI, 3. SEPTEMBER, 1. OKTOBER,
5. NOVEMBER KL. 11–16

Tradisjonen tro inviterer vi til verkstedet
«Blikk og Bling». Kom og pynt en herme
tikkboks eller kle deg ut som fabrikkarbei
der og lek at du stempler inn og går på
jobb i fabrikken.

Julemarked
i Gamle Stavanger

10. DESEMBER KL. 11 – 16

Jul på
Breidablikk
Tradisjonen tro inviterer vi til god gammeldags jul med
julegrøt på låven, underholdning, juleverksted, ponniriding
og ekte julestemning.
CHRISTMAS AT BREIDABLIKK
True to tradition, we invite you to experience an old-fashioned
Yuletide, with rice porridge in the barn, entertainment,
a Christmas workshop, pony riding and real Christmas
atmosphere.

3. SEPTEMBER KL. 11 – 16

21. OKTOBER KL. 18.00

Konge for en dag

Konsert med Ledaal
Vokalensemble

Bli kjent med byens vakre kongebolig. Prøv et korsett eller en
flosshatt, lær å hilse pent, møt Ledaals egen prinsesse og lær
å vinke som en kongelig!
KING FOR A DAY
Explore Stavanger’s beautiful royal residence. Try wearing a corset or top
hat, learn to greet royalty, meet Ledaal’s own princess, and learn the royal
wave!

Et av regionens beste kammerkor markerer sitt 25års
jubileum med en høstkonsert på Ledaal.
CONCERT WITH LEDAAL VOCAL ENSEMBLE
One of the region’s best chamber-music choirs marks its
25th anniversary with an autumn concert at Ledaal.
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LEDAAL ble bygget som lystgård for familien Kielland i årene 1799–1803. Navnet
‘Ledaal’ er en konstruksjon av de siste bokstavene i navnene Gabriel Schanche
Kielland (1760–1821), byggherren, og hans kone Johanna Margaretha Bull.
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Velkommen
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WELCOME TO LEDAAL

gjestene i selskapslivet som fant sted her.
I Kiellands romaner kan man kjenne igjen trekk
både fra herregårdslivet, selve bygningen og
personer med tilknytning til Ledaal.

Gabriel S. Kielland overtok familiefirmaet Jacob
Kielland & Søn og gjorde det til et av landets største
handelshus. At han ble svært rik, er lett å se på
den store rektangulære, toetasjes sommerboligen,
som var Stavangers første murhus. Muring var det
liten lokal kunnskap om, så både fagarbeidere og
bygningsmateriell måtte hentes fra utlandet: Det
kom murere fra København, og teglstein ble skipet
inn fra Nederland. Husets arkitektur er inspirert av
dansk 1700-tallsarkitektur med innslag fra barokken
og rokokkoen. Interiøret gjenspeiler i stor grad
datidens nyklassisistiske idealer inspirert av
antikkens formspråk.

Siden 1936 har herregården vært i museets eie.
I 1949 ble den første store restaureringen gjennomført, og året etter fikk Ledaal status som kongelig
residens. De første som tok kongeboligen i bruk var
kronprins Olav, kronprinsesse Märtha og datteren
prinsesse Ragnhild i 1951. Siden har kongefamilien
benyttet Ledaal flere ganger, sist i forbindelse med
kongeparets 25 års-jubileum i 2016.

Etter Gabriel S. Kiellands tid gikk eiendommen i arv
i Kielland-familien. Alexander Kielland (1849–1906)
var oldebarnet til Ledaals byggherre. Forfatteren
bodde aldri selv i huset, men hørte med blant

Ledaal gjennomgikk en omfattende restaurering
rundt årtusenskiftet, og fungerer i dag som
museum, kongebolig og representasjonslokaler
for Stavanger kommune.

LEDAAL was built as a country house for the Kielland family in the years 1799–1803.
The name ‘Ledaal’ is based on the last letters in the names of Gabriel Schanche
Kielland (1760–1821), the builder and first owner, and his wife Johanna Margaretha Bull.
Gabriel S. Kielland developed his father´s company
Jacob Kielland & Søn into one of Norway’s largest
trading houses. He became very wealthy, a fact
reflected in this large, rectangular, two-story
dwelling that was Stavanger’s first brick house.
Very few people in the Stavanger area knew
masonry, so skilled workers and building materials
were imported from abroad: masons from
Copenhagen and bricks from the Netherlands.
The architecture was inspired by a 17th-century
Danish style with details from the Baroque and
Rococo eras. The inside of the house largely
reflects then-current Neo-classical ideals inspired
by the visual idioms of antiquity.

was often a guest. In his novels, one can recognise
aspects of life in the big country house – the building itself and people with a connection to the place.

After Gabriel S. Kielland died, the property was
inherited by his descendants. The author Alexander
Kielland (1849–1906), the great-grandchild of
Gabriel S. Kielland, never lived at Ledaal, but he

Ledaal underwent extensive renovation around
the year 2000. It functions today as a museum,
royal residence and reception/banquet venue for
Stavanger Municipality.

Since 1936 Ledaal has been owned by Stavanger
Museum. In 1949 the first major restoration was
completed, and the following year it received status
as a royal residence. The first royal guests arrived
in 1951: Crown Prince Olav, his wife Crown Princess
Märtha and their daughter Princess Ragnhild.
Since then, the royal family has used Ledaal several
times, most recently in 2016, in connection with the
25th anniversary of Harald V becoming King
of Norway.
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HERSKAPSBOLIGEN BREIDABLIKK ble bygget av skipsreder, handelsmann
og politiker Lars Berentsen (1838–1896). På slutten av 1800-tallet var han blant de
mest velstående borgere i Stavanger, og ønsket seg en representativ bolig som ikke
sto tilbake for naboeiendommen Ledaal. Han engasjerte derfor en av landets mest
anerkjente arkitekter, Henrik Nissen i Kristiania, til oppdraget. Boligen sto ferdig
i 1882, og familien Berentsen bodde her til den siste gjenlevende, Olga Berentsen,
døde i 1965.
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Inspirert av de tyske arkitekturidealene på slutten
av 1800-tallet tegnet Nissen en villa i sveitserstil
med gotiske og romanske stilinnslag. Materialvalg
og håndverk vitner om en svært påkostet bolig.
Blant annet ble teak og mahogni, som ble brukt
i vinduene og dørene, innført fra Siam (Thailand)
på Berentsens egne skip.
Breidablikk framstår i dag som et av de best bevarte
og rikeste eksempler på historismens stiluttrykk
her i landet. Husets overdådige interiør gjenspeiler
livet i borgerskapet på slutten av 1800-tallet, og her
finner man også en stor kunstsamling med blant
annet flere malerier av Kitty Kielland (1843–1914).
Villaen er omkranset av en parklignende hage

i engelsk stil, anlagt av gartner P. H. Poulsen.
Han tegnet også Byparken og flere andre private
villahager i Stavanger på slutten av 1800-tallet.
I 1954 stilte Olga Berentsen eiendommen til rådighet
for et legat som skulle «søke å bevare de parkmessige anlegg på Breidablikk og slektens gamle
hjem der, – med et utstyr og inventar som har fulgt
det i mine søskens og mine foreldres generasjon
til minne om en svunden kulturperiode i byen».
Ved hennes bortgang i 1965 overtok Stavanger
kommune ansvaret for parkanlegget og åpnet det
for publikum, mens Stavanger Museum fikk ansvaret
for huset.

THE VILLA BREIDABLIKK was built by the ship-owner, trader and politician Lars
Berentsen (1838–1896), one of Stavanger’s wealthiest citizens in the late 19th century.
He wanted a house no less impressive than the neighbouring property Ledaal.
He therefore hired one of the country’s most acclaimed architects, Henrik Nissen
from Kristiania (Oslo), to design a house. It was finished in 1882, and the Berentsen
family lived here until the last member, Olga Berentsen, died in 1965.

Inspired by German architectural ideals of the late
1800s, Nissen designed a Swiss-style villa with
Gothic and Romanesque elements. The choice
of materials and the craftsmanship show that no
expense was spared. Teak and mahogany, used in
the windows and doors, were imported from Siam
(Thailand) on Berentsen’s own ship.
Today, Breidablikk presents one of the most
extravagant and best-preserved examples of
Historicism in Norway. The house’s opulent interior
reflects the privileged life of Stavanger’s upper
class in the 1800s. Here there is also a large art
collection that includes several paintings by
Kitty Kielland (1843–1914).

The villa is surrounded by a park-like garden in
English style, designed by P. H. Poulsen. Poulsen
also designed the City Park and several other
private gardens in Stavanger in the late 1800s.
In 1954, Olga Berentsen established a legacy in
her name that would “seek to preserve the park
facilities at Breidablikk and the family’s old home
there, with the equipment and furniture of my
siblings and my parents’ generation, in memory
of a bygone culture in the city”. When Olga died in
1965, the municipality of Stavanger took over
responsibility for the park and opened it to the
public, while the villa became part of Stavanger
Museum.

MAILINVITASJON

SIDE 32

BILDEKOR

SIDE 33

Dette er foreløpig utkast, ikke produsert enda.

STAVANGE R
MARITIME MUSEUM

BILDEKOR

SIDE 34

MUSEUM
STAVANGER

BYGG &
SAMLINGSF ORVALTNING

museumstavanger.no

ÅRSKORT

SIDE 35

STAVANGER MUSEUM, NORSK BARNEMUSEUM, STAVANGER KUNSTMUSEUM,
NORSK HERMETIKKMUSEUM, NORSK GRAFISK MUSEUM, STAVANGER MARITIME
MUSEUM, BREIDABLIKK, HOLMEEGENES, LEDAAL, UTSTEIN KLOSTER,
STAVANGER SKOLEMUSEUM OG REVTANGEN ORNITOLOGISKE STASJON

Å R S KO RT
Navn

Gyldig til

MUSEUMSTAVANGER.NO

Voksen/Honnør

SIDE 36

TAKK!

