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Visjon
Kystverkmusea skal være et fyrtårn med karakter!
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Hvem og hva er Kystverkmusea?
Kystverkmusea er navnet på Kystverkets etatsmuseum, som ble etablert i 2008. Opprettelsen
av Kystverkmusea er basert på et faglig, økonomisk og organisatorisk samarbeid mellom
Kystverket som statlig fagdirektorat og fem selvstendige museumsinstitusjoner:
•

Lindesnes fyrmuseum

•

Jærmuseet

•

Stiftinga Sunnmøre museum

•

Museum Nord

•

Museene for Kystkultur og Gjenreisning i Finnmark
De fem museene skal til sammen fylle de nasjonale og regionale funksjonene knyttet
til rollen som Kystverkets etatsmuseum.
De fem institusjonene danner således et nasjonalt, faglig nettverksmuseum,
som skal ha hele landet og hele Kystverkets virkefelt som arbeidsområde,
dvs. hele den maritime infrastrukturen i form av:
• Fyr- og merketjenesten
• Havner og farleder

			
			
			
			
			

• Lostjenesten
• Moderne trafikkovervåking
• Miljø- og sikkerhetsberedskap
Kystverkmuseas rolle som etatsmuseum er basert på et samarbeid mellom
fem selvstendige institusjoner. Likevel skal en tilstrebe en størst mulig
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samordning av aktivitetene, både ved å utarbeide felles strategiog plandokumenter, og gjennom de tilskudds- og ytelsesavtaler
som hvert år inngås mellom de enkelte museene og Kystverket.

Kystverkmusea 10 år!
De ti første årene med Kystverkmusea har vært preget av stor aktivitet,
og formidlingsprosjekter har vært prioritert.
Prosjekter i Kystverkmuseas regi:
•

I 2009 ble det ansatt egne museumsfaglige i alle avdelingene.

•

Tokt med M/S Gamle Oksøy i Kulturminneåret 2009 langs hele norskekysten.

•

Nytt museumsbygg i Dalsfjord ble planlagt og stod ferdig i november 2011.
En fast utstilling om Fyrvesenet og fyrbyggerne ble åpnet i 2012.

•

www.kystreise.no, www.kystreise.no, en digital formidlingsplattform ble utviklet
av Kystverkmusea til grunnlovsjubileet i 2014.

•

Flåværleiaprosjektet. Formidling og dokumentasjon av et av de utvalgte områdene
i Landsverneplan for maritim infrastruktur.

•

Oppfølging av Kystverkets forvaltningsplanarbeid. Deltagelse i arbeidet med verneplaner
for fredete fyr i statlig eie.

•

“Formidling på fredete fyrstasjoner”. Kystverkmusea har hatt ansvaret for skilting av
50 fyrstasjoner langs kysten i prosjektet “Formidling på fredete fyrstasjoner”.

•

Kystverkmusea har overtatt fartøyet M/S Gamle Oksøy. Det er etablert en venneforening
og en fast utstilling om bord.

•

I bokserien Kystens veivisere er det utgitt fire bøker.

•

Utvikling av utstillinger på de ulike avdelingene: havneutstillingen “Stein på stein”,
“Frå varde til VTS” om navigasjonshjelpemidler, losutstillingen “Vel i havn”, “Fra hav til havn”
og utstilling “Støpejernstårnene”.

•

Sommeren 2018 ble det gjennomført tokt med M/S Gamle Oksøy i Vesterled;
Orknøyene, Færøyene, Island og Shetland

•

De siste årene har Kystverkmusea utviklet forsknings- og formidlingsprosjektet “Los 2020”.
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Intern arbeidsdeling i Kystverkmusea
Arbeidsområdet til etatsmuseet omfatter hele landet og hele etatens virkefelt. For å gjennomføre
arbeidet har en valgt en delvis geografisk og delvis tematisk ansvarsfordeling mellom de fem
“avdelingene”. Man har tilstrebet et mest mulig hensiktsmessig forhold mellom de enkelte
museene og Kystverkets respektive regionskontor.

Lindesnes Fyrmuseum
Lindesnes fyrmuseum er organisert som en stiftelse. Den har, ved siden av museumsvirksomheten, som målsetting å bevare den fredede fyrstasjonen på Lindesnes og legge
forholdene til rette for de mange besøkende i området. Stiftelsen er et selvstendig museum,
som ikke mottar driftstilskudd fra Kulturdepartementet og derved heller ikke har vært
organisatorisk berørt av den nasjonale museumsreformen.
Lindesnes fyrmuseum skal fungere som koordinerende ledd i Kystverkmusea, og ha
hovedansvaret for kontakten med fagetaten. Som koordinerende ledd skal museet ivareta
helhetsperspektivet i Kystverkmuseas virksomhet og ivareta forholdet til andre nasjonale
og internasjonale samarbeidspartnere.
Lindesnes fyrmuseum skal også ha et spesielt ansvar for vern og alternativ bruk av etatens
kulturminner i samarbeid med kompetansesenteret for eiendom og kultur i Kystverket Sørøst.

Jærmuseet
Stiftinga Jærmuseet er regionmuseum for kommunene Randaberg, Sola, Sandnes, Gjesdal,
Klepp, Time og Hå, samt regionalt vitensenter for Sør-Vestlandet.
Jærmuseet er en vitenskapelig institusjon som skal dokumentere Jærregionens historie
gjennom innsamling, bevaring, forskning og formidling. Museet skal fremme interessen
for kunnskap, utdanning, forskning og kompetansebygging i regionen og særlig stimulere barn
og unges interesse for teknologi og naturvitenskap, utforskertrang og samfunnsengasjement.
Tungenes fyr representerer Jærmuseet i Kystverkmusea. Tungenes fyr har i etatsmuseet
et spesielt ansvar for forskning, dokumentasjon, formidling og bevaring av Kystverkets
los- og trafikksentralhistorie. I tillegg har Jærmuseet avdelingen Varden sjøredningsmuseum som formidler historien om sjøredningstjenesten i Rogaland.
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Stiftinga Sunnmøre Museum
Stiftinga Sunnmøre Museum (SSM) er et konsolidert museum bestående av 12 avdelinger.
SSM dokumenterer og forsker på materielle og immaterielle minner som særpreger Sunnmøre.
I Stiftinga Sunnmøre Museum har Dalsfjord Fyrmuseum det daglige ansvaret for oppgaver
knyttet til Kystverkmusea. Dalsfjord Fyrmuseum har et eget museumsbygg og utstilling om
Fyr- og merkevesenet. Dalsfjord Fyrmuseum har en omfattende gjenstand- og fotosamling.
Andre avdelinger med fokus på kystkultur er Herøy Kystmuseum (kystkultur, fartøy, Flåværleia),
Godøy kystmuseum (loshistorie), Aalesund Museum (fiskeri og los) og Sunnmøre Museum/
Borgundgavlen (fartøy og middelalder).
Blant de konsoliderte musea i fylket har Stiftinga Sunnmøre Museum et særlig fokus på
formidling. I Kystverkmusea har Stiftinga Sunnmøre Museum fokus på dokumentasjon
av Fyr- og merkevesenet.

Museum Nord
Museum Nord er en konsolidert museumsenhet som strekker seg over de geografiske regionene
Vesterålen, Lofoten, Ofoten og deler av Sør-Salten. Museet har i dag 19 avdelinger.
Museum Nord er organisert som en stiftelse og har som målsetting å drive innsamling,
dokumentasjon, forskning og formidling av kultur- og naturhistorie, og samtidig være
et kompetansesenter for museal virksomhet i sitt område.
Museum Nords funksjon som etatsmuseum for Kystverket er primært lagt til avdelingene
Lofotmuseet, Andenes museum og Hurtigrutemuseet. I etatsmuseet har Museum Nord
spesielt et museumsfaglig ansvar for Kystverkets virksomhet knyttet til fiskerihavner.

Museene for kystkultur og gjenreisning (MKGF)
MKGF er en konsolidert museumsenhet med virksomhet i kommunene Hammerfest, Måsøy,
Nordkapp, Gamvik, Lebesby og Berlevåg. Administrasjonen er plassert i Honningsvåg.
Finansieringen er delt mellom vertskommuner, fylkeskommune og departement.
Enheten arbeider overgripende med fiskerihistorie og kystkultur i Norges nordligste region.
Utviklingen etter brenningen av Finnmark i 1944 vies særlig oppmerksomhet. Den etniske
dimensjonen og endringene i fiskerienes forvaltning og teknologi er andre sentrale
perspektiver.
MKGF er formelt med i Kystverksmusea fra og med 01.01.2016. Avdelingene i Gamvik
og Berlevåg har et godt samarbeid med Kystverket om deres anlegg (hhv. Slettnes fyr
og Berlevåg havn) og vil representere selskapet i Kystverksmusea.
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Samarbeid med andre
organisasjoner/institusjoner
Kystverkmusea deltar i et nasjonalt samarbeid mellom de maritime
museumsnettverkene: Nettverket for sjøfartsmuseum og Nettverket
for fiskeri og kystmuseer.
På nasjonalt nivå har Kystverkmusea gjennom en årrekke hatt
et nært samarbeid med de frivillige organisasjonene som er
engasjert i arbeidet med bevaring og alternativ bruk av fyr.
Disse organisasjonene er:
•
•
•
•

Norsk Fyrhistorisk Forening
Forbundet KYSTEN
Den Norske Turistforening
Friluftsrådenes landsforbund.

Med jevne mellomrom avholder Kystverket kontaktmøter med
organisasjonene og andre leietakere. Kystverkmusea deltar
også på disse samlingene. I tillegg er det en varierende grad
av samarbeid mellom de enkelte Kystverkmusea og de lokale
aktørene på fyr.
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Internasjonalt
samarbeid
Hvert enkelt fyr er et ledd i et verdensomspennende nettverk av navigasjonshjelpemidler.
Fyrene er således en del av verdensarven som krever samarbeid over landegrensene for
å ivaretas. Utfordringene knyttet til teknologisk utvikling, automatisering og avbemanninger
i hovedsak de samme over hele verden, og Norge kan ha mye å tjene på å utveksle erfaringer
med andre land. Samtidig er det behov for et internasjonalt formidlingssamarbeid som nettopp
retter fokus på fyrene som global kulturarv og internasjonale kulturminner.
I forbindelse med IALA konferansen i Incheon, Korea leverte Kystverkmusea bilder og tekst
til Kystverket sitt bidrag i “World Lighthouse Heritage Exhibition”

		

I 2018 har Kystverkmusea besøkt og opprettholdt kontakt med tilsvarende
museumsinstitusjoner i Skottland, Frankrike og Danmark.
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Los 2020
I 2020 er det 300 år siden lostjenesten for første gang fikk en overordnet statlig organisering i Norge.
Kystverkmusea tar ansvar for organisering av losjubileet.
Los 2020 består av tre delprosjekt:
1. Forskingsprosjekt i samarbeid med Bergens Sjøfartsmuseum, Museum Stavanger og Høgskulen
i Volda. Prosjektet skal resultere i en fagfellevurdert artikkelsamling. Forskningsprosjektet er støttet
av Kulturrådet.
2. Arrangement i samarbeid med museer, lag og foreninger og Kystverket langs hele kysten
3. Ny losutstilling på alle Kystverkmuseas avdelinger.
Los 2020 blir hovedsatsingen til Kystverkmusea i 2019 og 2020.

Hjemmeside
Hovedmålet med hjemmesiden er å gi nettverksmuseet et stabilt og ryddig hjem på internett som formidler
hva og hvor Kystverkmusea er, hvordan etatsmuseet er organisert, om fellesprosjekter og annet faglig arbeid.
Markedsføring av besøksmål, arrangementer o.l. foregår primært på andre plattformer.
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Fordeling av frie prosjektmidler 2018
Etter innstilling fra direktørene i Kystverkmusea, vedtok styret ved Lindesnes fyrmuseum
følgende fordeling av Kystverkmuseas prosjektmidler for 2018:
Tiltak

Beløp

Boka “Besøksfyr”:

250 000,-

Havneprosjektet inkludert studietur:

300 000,-

Los 2020:

10 000,-

Formidling M/S Gamle Oksøy

100 000,-

Tokt i “Vesterled” med M/S Gamle Oksøy

150 000,-

Klokketårn i Dalsfjord

150 000,-

Digitalisering av arkivmateriale, gamle fyrlister,
Bjørkhaug og Poulsson m.v.

50 000,-

Markering på Lindesnes i forbindelse med
Kystverksmuseas 10-årsjubileum 14-15. juni
“Hav til havn” Lindesnes fyrmuseum
Sum fordelt:

30 000,214 000,1 254 000 ,-

Besøk
Samlet har Kystverkmusea et nasjonalt nedslagsfelt.
Her er oversikten over de registrerte besøkstallene
ved Kystverkmuseas avdelinger i 2018:
Museum

Antall

Lindesnes fyrmuseum

81 559

Lofotmuseet/Andenesmuseet

21 456

Tungenes fyr

20 172

Slettnes fyr/Berlevåg havnemuseum

5 789

Dalsfjord fyrmuseum/Fiskerimuseet

10 660

M/S Gamle Oksøy
Samlet besøkstall Kystverkmusea

2 334
140 680

Kystverkmusea Årsrapport 2018
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Museumsskipet MS Gamle Oksøy
Kystverkmuseas museumsskip M/S Gamle Oksøy har hatt et aktivt år med en utseilt distanse på om lag
2 200 nautiske mil og 2 334 registrerte besøkende.
Den daglige driften av fartøyet ledes og organiseres av Lindesnes fyrmuseum ved Odd Nordahl-Hansen.
Skipet er helt avhengig av sin venneforening for å klare vedlikehold i havn og bemanning på tokt.
Gamle Oksøys venner bidro i 2018 med 5 189 dugnadstimer. Gamle Oksøys venner har også sørget
for bemanning av skipet på dets tokt.
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TOKT MED M/S GAMLE OKSØY 2018:
• “Turist i egen by”, Kristiansand, 03.juni.
• “Kystverkmusea 10 år” Bredalsholmen-Båly. 13.-15. juni
• “Nordisk Kystkulturfestival” Siglufjördur, Island. 04.-08. juli
•
Kirkwall, Orknøyane, juli
•
Våg, Færøyane, juli
• Torshavn, Færøyane. Mannskapet besøkte den norske hvalfangerstasjonen Hvid Air. Juli
• Lerwick, Shetland. Juli
• “Kystens landstevne”, Haugesund. 19.-22. juli
• “Fjordsteam”, Bergen. 02.-05. august
• “Skalldyrfestival”, Mandal. 08.-11. august
• “Arendalsuka”, Arendal. 12.-18. august
• “Befaring med Riksantikvaren”.
Fyr og kulturhistoriske mål i Lillesand, Kristiansand og Søgne skjærgården. 29. august
• “Visetreff”, Bragdøya. 29. august
• Til verksted for legging av nytt tredekk. Thyborøn, Danmark. 14 uker

Kystverkmusea Årsrapport 2018

13

FORVALTNING,
DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Felles tiltak
Registrering og digitalisering
I Digitaltmuseum.no har Kystverkmusea 3 816 publiseringer, derav 3 470 fotografier og 346 gjenstander.
Publiseringene i Digitaltmuseum.no har sitt utgangspunkt i ferdig registrerte objekt i databasen Primus.
I Kystverkmuseas egen digitale foto- og filmarkiv (DAM) er det i 2018 lagt inn 113 nye registreringer.
Av disse var seks filmer, blant annet om Arendal havn. Flertallet av de nye registreringene er fortøyningsfester og landgangsvorer på søre Sunnmøre.
Oppfølging av overordnete planer.
Kystverkmusea bidrar til oppfølging av Landsverneplan for maritim infrastruktur. Foruten de fredete
fyrstasjonene, har Kystverket oppført 21 andre fredete anlegg i planen. Innen 2019 skal Kystverket,
i samarbeid med Kystverkmusea, utarbeide forvaltningsplaner for de 21 fredete objektene.
Kystverket har ledet arbeidet med forvaltningsplaner for fredete fyrstasjoner i statlig eie. Kystverkmusea
bidro i 2018 med historiske tekster til forvaltningsplanene for følgende fyrstasjoner: Kya, Haugjegla,
Åsvær, Myken, Anda, Torbjørnskjær, Store Færder, Ryvingen, Lyngør og Grønningen.

Utstillingen Riksvei 1 på Lindesnes fyr er bygget om og et langbord i eik til 50 personer er satt inn.
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Tiltak Lindesnes fyrmuseum
•

Ny innredning Kafé.

•

Museumsbutikken flyttet til Fjellhallens foaje.

•

Utstillingen Riksvei 1 er bygget om og et langbord i eik til 50 personer er satt inn.

•

Nye mønepanner i støpejern på boligene etter stormen “Knud”.

Tiltak Tungenes fyr
•		Fyret, uthuset og maskinhuset fikk stedvis ny kledning og ble malt.
•

Garasjene ble restaurert.

Tiltak Dalsfjord fyrmuseum
•

Fundament til Dalenlykt fra fyrlykta på Fjørtoft, samt modell av Litus Mini
er henta hos Kystverket region midt 19. mars.

•

Kvikksølv målinger og sanering i fyrlinse på Dalsfjord Fyrmuseum.
Samarbeid med Kystverket angående måling, sanering og overvåking.
Fyrlinsen har opprinnelig blitt benyttet på Gjæslingane fyr.

•

Registrering av samlinga fra Fyrvesenets opplag, Nørve. Arbeidet er begynt.
Det er behov for prosjektorganisering av arbeidet.

Tiltak Museum Nord
•

Planer for nye magasiner i forbindelse med SKREI ble utarbeidet.

Tiltak MKGF
•

Restaurering og tilbakeføring av vinduer og dører på Slettnes fyr videreføres i april- mai.

•

Nytt brønnhus er satt opp på Slettnes fyr.

•

Opprydding av Maskinhallen på Slettnes fyr.

•

Restaurering og tilbakeføring av vinduer og dører på naustene på Slettnes fyr har startet.

•

Søknad om prosjektstøtte 2019 fra Norsk Fyrhistorisk Forening for oppussing av
hovedbygget på Slettnes fyr ble send 17.09.2018

•

Sveiseboden på Kjølnes fyr ble tømt for tetrapode-støpeformer i 2017,
men museet tok vare på alle delene til to stykker. Disse ble sandblåst, malt og
montert og står nå ved siden av inngangspartiet til museet.

Kystverkmusea Årsrapport 2018
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FORSKNING
OG DOKUMENTASJON
Felles tiltak
Kompetanseheving
Tre av fagrådets medlemmer har gjennomført studiene MUSE620 og MUSE621 hos Universitetet
i Bergen. Emnet er utviklet for å bidra til økt vitenskapelig produksjon for museumstilsatte.
I tillegg har et av fagrådets medlemmer studert Praktisk prosjektledelse hos NTNU.
Kystverkmusea med Jærmuseet i prosjektledelsen har utarbeidet et forskningsprosjekt Los 2020.
Samarbeidspartnere i prosjektet er Høgskulen i Volda, Bergen Sjøfartsmuseum og MUST Stavanger museum.
Kulturrådet har gitt prosjektet en treårig støtte.

Dokumentasjon av fortøyningsfester i Flåværleia.
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Tiltak Lindesnes fyrmuseum
•

Arbeid med havne- og fyrhistorie.

•

Insite - undersøkelse av besøksmønster hos gjester ved hjelp av såkalte beacons.

Tiltak Tungenes fyr
•		Den vitenskapelige artikkelen “Veikrysset i havet” ble publisert i Heimen i april 2018.

Tiltak Dalsfjord fyrmuseum
•

“Ringverknadar”, forskning på fortøyingsfester på søre Sunnmøre. Forskingen er gjennomført
som en del av studiet Muse621 hos Universitetet i Bergen. Forskningen skal munne ut i en
fagfellevurdert artikkel

•

Dokumentasjonsprosjektet “Sunnmørslosen”. I 2018 ble 5 av intervjuene transkribert.

•

Registreringer av kulturminner i forbindelse med Kystreise.no. 106 bilder ble publisert i 2018.

Tiltak Museum Nord
•

Arbeid med havne- og fyrhistorie i forbindelse med skilting av freda eiendommer og tekster
til forvaltningsplaner.

•

Arbeid med havne-, los- og fyrhistorie knyttet opp til utvikling av nye utstillinger til Hurtigrutemuseet.
Det er etablert en arbeidsgruppe i Museum Nord med variert historiefaglig kompetanse som
utvikler dreiebok til utstillingene.

•

Studiet Praktisk Prosjektledelse gjennomført ved NTNU.

Tiltak MKGF
•

Artikkelen av Torstein Johnsrud (Tidligere avdelingsleder ved Gamvik museum) “Han Stat gjør
strandhogg. Fiskerihavnutbygging i Finnmark 1866-1910” ble presentert på Finnmarksseminaret
i Honningsvåg 24.-25. oktober 2018

•

Berlevåg havnemuseum har overtatt utgivelsen og redaktørfunksjonen for det lokale tidskriftet
“Berlevågingen”, som gis ut 3-4 ganger i året. Her skriver museet historiske artikler og annet stoff.

Kystverkmusea Årsrapport 2018
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FORMIDLING
Felles tiltak
I 2018 i arbeidet Kystverkmusea først og fremst med følgende fellesprosjekt:
• Formidling på fredede eiendommer: skilting i fredede havner og andre anlegg som ikke er fyr.
I 2018 ble det satt opp skilt på Østre Nesland og Vardø bymoloer.
• Folder med informasjon om M/S Gamle Oksøy.
• Utstilling om bord på M/S Gamle Oksøy.
• Formidlingstokt med M/S Gamle Oksøy.
Fyrhistorisk seminar
Kystverkmusea har deltatt i møter med Norsk fyrhistorisk forening angående planlegging av
Fyrhistorisk seminar i 2019 og 2020.
Kystens veivisere
Fagrådet er redaksjon for skriftserien Kystens veivisere. I 2018 har redaksjonen arbeidet med en bok om
besøksfyr. Forfatter er Per Roger Lauritzen. Boka skal utgis våren 2019 med redaktør Simen Lunøe Pihl.
Ny 50-kroneseddel
I forbindelse med lanseringen av nye 500- og 50-kronerssedler hadde Norges bank et arrangement i samarbeid med Redningsselskapet og Kystverket på RS Noatun i Horten den 18. oktober. Den største valøren har
med bilde av RS 14, Stavanger, mens den minste viser Utvær fyr. Kystverkmusea deltok sammen med Kystverket og hadde en infostand. I tillegg fortalte Simen Lunøe Pihl ca. 70 fjerdeklassinger om fyrhistorie.
Kystverkmusea har levert tekst til beskrivelsen av fyrstasjonen og bidratt med annen informasjon. Månedens
fyr i oktober var dessuten Utvær.
Månedens fyr
I 2018 har Kystverkmusea levert følgende tekster og bilder til Kystverkets serie om “Månedens fyr”:
• “Fyret på Skjeret”, Stabben fyr, januar 2018
• “I farleg farvatn: Bremsteinfyr”, Bremstein fyr, februar 2018
• “Jomfruland fyr en skjærgårdsidyll”, Jomfruland fyr, mars 2018
• “Frekt fyr på stridt skjær”, Grip fyr, april 2018
• “I skummelt farvann: Tvistein fyr”, Tvistein fyr, mai 2018
• “Barøy, beskjedent fyr i skummelt farvann”, Barøy fyr, juni 2018
• “Noregs vestlegaste fyr”, Utvær fyr, oktober 2018
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Tiltak Lindesnes fyrmuseum
•		I Den kulturelle skolesekken ble museet besøkt av ca. 2 100 elever fra fylkets 7. klasser.
•

Utstillingen “Fra hav til havn” åpnet i juni. Består av filmer fra utvalgte uthavner, en ny film fra
Arendal havn, tekster og bilder på vegger og en fotoutstilling i fyrtårnet med uthavnsfotografier
av Rune Nylund Larsen.

•

Fyrmuseet hadde gjennom året jevnlige besøk av en lokal barnehage og skapte
undervisningsopplegg for dem.

•

Det har vært et jevnt trykk av ulike grupper gjennom året og museet tilbyr forskjellige “pakker”.

•

Hver onsdag i hele sommer hadde museet besøk av cruisepassasjerer.

•

I juli arrangerte museet temaomvisninger hver eneste dag.

Tiltak Tungenes fyr
•		Det ble arrangert elleve konserter på Tungenes fyr i 2018. åtte av disse var utsolgt,
de fire andre var også godt besøkt.
•

Arrangement i samband med utseilingen til Tall Ships Race trakk 6 500 mennesker til Tungenes fyr.

•

Undervisningsopplegg gjennomført i 2018: Navigasjon - fem klasser.
Randaberg under andre verdskrig – sju klasser.

•

Kunstutstillingen “Pharos” av den greske kunstneres Yannis Kranidiotis sto i uthuset
mellom juni og september.

Tiltak Dalsfjord fyrmuseum
•

Formidling DKS “Flåværleia”. 6. trinnet ved Herøy kystmuseum. Ca. 130 elever 4-7. juni.

•

Formidling DKS “Flåværleia”. For 10. trinnet ved Herøy kystmuseum. 27-30. august. Ca. 130 elever.

•

Formidling “Anno”. Formidling ved Volda bygdetun. 24-27 september.

•

Foredrag “Dei sunnmørske fyrbyggjarane” Vegaøyans venner, Vega 28-29. april

•

Foredrag “Formidling på freda fyrstasjonar 2017” Innlegg på Leietagersamling,
Kristiansund 24-26. august.

•

Artikkel “Formidling på freda fyrstasjonar 2017” Gavlen nr. 1 2018. Lokalt museumstidsskrift, tre sider.

•

Artikkel “Fyr og fyrlykter i Ulstein”. Levd liv, lokalhistorisk tidsskrift.

•

Avisartikler “For noen tiår siden”, Sunnmørsposten. Tre bilete og innlegg: Trøorgel på fyr,
Tre flotte damer og 17. mai på fyret.

•

Nettartikler “Månadens fyr”, Kystverket. Bidratt til to nettartikler Bremstein fyr og Grip fyr
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Tiltak Museum Nord
•

24. september: Forskningsdagene i Storvågan. Programmet besto av foredrag av forskere fra
Fram senteret i Tromsø, utstillinger og aktiviteter for barn og voksne.
Museet har også DKS opplegg for skolene i kommunen i tilknytning til forskningsdagene.

•

Foredrag om Statens Havnevesens planer og tiltak på Æsholman, 18. august 2018.

Tiltak MKGF
•

Utstillingen “Dette er Norge” ble ferdigstilt og åpnet på Gamvik Museum i slutten av mai.
Norges historie fra 1905-2014 utgjør hovedtema.

•

Utstillingen “Gamvik - et sted i utkanten av Europa” ble ferdigstilt og åpnet på Gamvik Museum
i slutten av juli. Gamvik og Slettnes fyr utgjør hovedtema.

•

“Kulturdugnad Gamvik 2018” gjennomført overgangen juli-august, med støtte fra bl.a.
Kystverket Troms og Finnmark.

•

Berlevågmuseet laget en permanent utstilling til Kjølnes fyr bestående av historiske bilder
av fyret trykket på aluminium.

•

“Kystens dag” 9. juni er lagt inn i Berlevåg skole sin DKS/årshjul som en aktivitet på museet.
4.-8. klasse deltok.

•

“Plastfiskeprosjektet” på Berlevåg museum. Et samarbeid mellom museet, kunstneren
Eirik Audunsson Skaar og Berlevåg ungdomsskole. Formålet med prosjektet var å bevisstgjøre
de unge på plastforurensingen av havet.

•

“Sommer i Berlevåg” festival uke 29 hvert år. På Barnas dag, ble det gamle lokomotivet
tatt ut fra Lokstallen og museet laget en liten fest for barn.
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FORNYING
Felles tiltak
Formidling på M/S Gamle Oksøy
I juni fullførte Fagrådet arbeidet med utstillingen om bord på M/S Gamle Oksøy. Utstillingen kommer
særskilt til nytte når det er “Åpent skip”.
Havn – studietur og befaringer
I forbindelse med prosjektet Havn 2018-2019 gjennomførte fagrådet en studietur til Skottlands østkyst
for å studere havneanlegg. Disse havneanleggene ble besøkt av havnedirektør Roll på 1870-tallet.
Havnedirektøren var på studiereise og vurderte konstruksjoner og byggemetoder som var egnet for
norske havner. Under studieturen ble det skotske fyrmuseet også besøkt og fagrådet fikk god kontakt
med de ansvarlige.
I forbindelse med fagrådsmøte i Arendal var det befaring på Merdø med Vest Agder fylkeskommune
og Kuben i Arendal.
Flagg
Svetlana Voronkova utarbeidet en skisse til flagg for Kystverkmusea til bruk ved avdelingene.

Tiltak Lindesnes fyrmuseum
•

Den nye direktøren, Espen Frøysland, begynte 1. mars.

•

Et sesongteam har hatt ansvar for driften i sommerhalvåret.

•

Utstillingen Riksvei 1 ble bygget om og et langbord til 50 personer satt inn i midten, s
å rommet kan fungere til gruppebevertning og undervisning mm.

•

Kafé og butikk slått sammen i Fjellhallen. Nytt kaféinteriør.

•

Den gamle butikken/informasjonen ble endret til ubemannet informasjon.

•

Studietur i oktober til Paris, blant annet for å studere billettløsninger og utstillinger.
Samt møte med “fyrhistorikeren” Vincent Guigueno.

•

Museet er godkjent som Miljøfyrtårn!

Tiltak Tungenes fyr
•		Det planlagte visningssenteret for oppdrett på Tungenes blir realisert. Samarbeidsparten
Bremnes Seashore fikk innvilget konsesjonssøknaden i november etter klage på avslaget i januar 2018.
•

Det er inngått avtale med et byggefirma som skal ruste opp Sjøbruksmuseet.
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Tiltak Dalsfjord fyrmuseum
•

Felleskontor “Musea på søre Sunnmøre” er opprettet. Felles økonomi og kontor.

•

Stiftinga Sunnmøre Museum gjennomfører en større konsolidering.
Konsolideringen skal være gjennomført innen 01.01.2020.

Tiltak Museum Nord
•

Museum Nord har fått tilskudd fra Kulturdepartementet til utvikling av norsk-russisk
museumssamarbeid i nordområdene 2016 – 2018. Målsetning om å bygge nettverk og
møteplasser, med særlig fokus på formidling.

•

SKREI Lofoten, det søkes KUD om tilskudd i 2019.

•

Det nye Hurtigrutemuseet: Det blir byggestart for vernebygget over M/S Finnmarken i 2019.
Arbeidsgruppen for Det nye Hurtigrutemuseet er etablert. Konservator er med i gruppen med
ansvar for fagområdet knyttet til utviklinga av fyr, havner og leia.

•

Skrei Convention; prosjekt finansiert av EU. Samarbeid mellom Museum Nord, CERS Italia
og Maritime Museum of Ílhavo, Portugal. Prosjektet handler om handel med og bruk av
tørrfisk og saltfisk.

Tiltak MKGF
•

Utviklingsprosjekt i samarbeid med museet i Siglufjørdur på Island tildelt støtte fra NORA.
Mål: Utveksle erfaringer, kunnskaper og ideer om kulturarvens rolle i turismen.
Utvikle felles utstilling med fokus på migrasjon i norsk-islandsk fiskerihistorie.
Utstillingen åpnes 5. juni 2019.

•

Søknad om fartøyvernmidler til ekspedisjonsfartøyet “Gamvik” utarbeidet i samråd med Nord-norsk
fartøyvernsenter. Søknaden ble sendt til stiftelsen UNI og Riksantikvaren. UNI innvilget søknaden
i desember 2018.

•

Utvikling av norsk-russisk kultursamarbeid i nordområdene 2018-2019. Målsetning om å bygge
nettverk og møteplasser, med fokus på formidling av kysthistorie, gjenreising av nordområdene
etter krigen og markedsføring. Oppstartsmøte med fotografer fra St.Petersburg i oktober 2018.

•

Svetlana Voronkova har jobbet med tekster og bilder for en digital utstilling “Fyr i Finnmark”.
Den skal åpnes i forbindelse med 75års-jubileum av frigjøring og gjenreisning av Finnmark.
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FORANKRING

Felles tiltak
Oppfølging av landsverneplanen
Kystverket har tatt initiativ til skilting av freda fiskerihavner fra landsverneplanen. Fagrådet deltar i dette
formidlingstiltaket som blir finansiert av et ekstraordinært tilskudd fra Kystverket. Arbeidet er påbegynt
og fortsetter i 2019.
Publikumsforespørsler
Fagrådet får jevnlig forespørsler fra folk som vil vite mer om fyr-, los- og havnehistorie. De fleste ønsker
informasjon om slektninger med tjenestetid i de tre tidligere etatene som nå utgjør Kystverket.
Fagrådet svarer etter beste evne med støtte av tilgjengelige kilder.
Tokt
Museumsskipet M/S Gamle Oksøy har vært på tokt til Orknøyene, Shetland, Færøyene og Island.
Fartøyet deltok også ved forbundet KYSTEN’s landsstevne i Haugesund, Fjordsteam i Bergen, Skalldyrfestivalen i Mandal, og som logiskip og debattarena under Arendalsuka.

Kystverkmusea og Kystverket arrangerte for tredje gang Oksøyseminaret på Oksøy fyr.
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Tiltak Lindesnes fyrmuseum
•

Deltatt på Sjømatfestivalen i Mandal

•

Hatt innledende møte med entusiaster om Markøy fyr.

•

Besvart forespørsler fra etaten og privatpersoner.

Tiltak Tungenes fyr
•

Besvart forespørsler fra etaten og privatpersoner om loshistorie.

Tiltak Dalsfjord fyrmuseum
•		Oppfølging av spørsmål og materiale til Kystverket. I 2018 har mange av henvendelsene omhandlet
fortøyningsringer og fiskerihavner. Det er særlig kommuner som utarbeider kulturminneplaner som
er interessert i fortøyningsringene. Spørsmål angående fiskerihavner kommer særlig fra lokalhistorikere.
•

Forvaltningsplan for fredete fyrstasjoner. Gjennomført synfaring av Haugjegla og Kya fyr sammen
med Kystverket 7.-9. august. Tekst til planer levert.

•

Deltagelse på Kystverket region Midts Leietagerseminar Kristiansund og Grip 24.-26. august.

Tiltak Museum Nord
•		Besvart forespørsler fra etaten og privatpersoner om fyr- og havnehistorie.
Bidrag til flere kommunale kulturminneplaner.
•

Befaringer sammen med Kystverket, Anda og Åsvær fyrstasjoner.

•

Ledelse av prosjekt med skilting av fredede anlegg i landsverneplanen.

Tiltak MGKF
•

Befaring på Slettnes fyr med Kystverket.

•

Kontrakt om leie av Slettnes fyr inngått mellom MKGF og Kystverket Troms og Finnmark.

•

Rapport 2018 og forslag til arbeidsplan 2019 levert regionkontoret 6. desember.
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Årshjul 2018
Februar

Direktørmøte/Fagråd

Gardermoen		

April

Fagråd studietur

Skottland

Juni

Fagråd

Lindesnes

Juni

Direktørmøte

Lindesnes

Juni

Utstilling om bord i M/S Gamle Oksøy ferdigstilt

Juli/august

Tokt Gamle Oksøy

November

Fagråd

Ålesund

November

Direktørmøte

Ålesund

Island

Kystverkmusea Årsrapport 2018

27

trik.no

