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Høydepunkter 2018

LINDESNES FYR – 2018

• Tokt med M/S Gamle Oksøy i Vesterled.  

 Island, Shetland, Færøyene og Orknøyene ble besøkt.

• Kystverkmusea og M/S Gamle Oksøy deltar på  

 Forbundet KYSTEN’s landsstevne i Haugesund.

• Besøk på fyret av HMK Gardes drill- og musikktropp.

• Direktør Espen Frøysland tiltrår.

• Utstilling “Fra Hav til Havn” åpnes.

• Studietur for administrasjonen til Paris. 

• Lindesnes fyrmuseum får sertifisering som “miljøfyrtårn”.
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Stiftelsens 
formål
Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum (SLF) er en selveiende stiftelse med følgende formål:

• Å bevare, vedlikeholde og tilrettelegge Lindesnes fyrstasjon som fredet kulturminne  
 og besøksmål for allmennheten.

• Å drive kulturhistorisk museumsvirksomhet knyttet til stiftelsens rolle som hovedsete  
 for Kystverkets etatsmuseum og som koordinator for det nasjonale samarbeidet  
 i Kystverkmusea.

• Å utvikle Lindesnes fyr som et attraktivt besøksmål gjennom aktiv kulturformidling  
 knyttet til stiftelsens rolle som nasjonalt museum og Vest-Agders tusenårssted.

DETTE VIL VI AT LINDESNES FYR SKAL VÆRE:

• En levende fyrstasjon 

• Et moderne museum

• Et aktivt tusenårssted

• Et attraktivt reisemål

• Et miljøfyrtårn

• En engasjert aktør i nasjonale og internasjonale nettverk

• En inspirerende arbeidsplass
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Grunnlaget  
for virksomheten

SLF ble opprettet i 1992 som en følge av behovet for  
å håndtere den store publikumstilstrømningen til fyr- 
området og behovet for å ivareta Lindesnes fyrstasjon 
som kulturminne. Hele fyrstasjonen ble fredet etter  
Kulturminneloven i 1993. For å sikre stiftelsen et inntekts-
grunnlag ble det søkt og gitt tillatelse til at stiftelsen 
kunne ta inngangspenger til fyrområdet. Stiftelsen 
forvalter utearealet og bygninger på fyrområdet i henhold 
til avtale inngått med Kystverket som eier, og innenfor 
rammen av fredningsvedtektene.

Vest-Agder fylkeskommune har siden stiftelsens opp-
rettelse hatt det faglige ansvaret for den antikvariske  
og kulturhistoriske delen av stiftelsens virksomhet. 
Som en konsekvens av dette har fylkeskommunen stilt 
kompetanse og kapasitet fra egne ansatte til rådighet 
for stiftelsen etter behov. I år 2000 ble det fremmet en 
innstilling overfor Fiskeridepartementet om opprettelse  
av et etatsmuseum for Kystverket, organisert som  
et nasjonalt nettverk med hovedsete på Lindesnes.  
Innstillingen har vært retningsgivende for stiftelsens  
aktivitet og utviklingsstrategier.

Fyrstasjonen ble formelt avbemannet 1. september 
2003, men på bakgrunn av planene om etablering av 
etatsmuseum og det nære samarbeidet som er etablert 
mellom stiftelsen og Kystverket, har to fyrbetjenter 
fortsatt sin arbeidsplass på fyret, som en del av etatens 
bidrag til utviklingen av museumsvirksomheten.

Etter initiativ fra Lindesnes kommune, ble Lindesnes fyr 
i 2000 valgt av fylkestinget til Vest-Agders tusenårssted. 
Forslaget til tusenårsprosjekt bestod i utbygging av  
et nytt formidlingsanlegg inne i fjellet under fyret. For-
prosjektet var utarbeidet av stiftelsen. Oppstart for 
byggeprosjektet var i september 2003 og det nye  
anlegget ble innviet 25. juni 2004. De samlede 
byggekostnadene var på 27 millioner kroner. Som  
en følge av fylkeskommunens utvidede driftsansvar  
i forbindelse med etableringen av tusenårsstedet har 
fylkeskommunen fra 2004 øremerket ressurser til den 
videre utviklingen av virksomheten på Lindesnes fyr.

Fra andre halvår 2008 fikk Lindesnes fyrmuseum  
formell status som hovedsete for Kystverkets etats- 
museum, med faste, årlige bevilgninger fra Staten  
over Samferdselsdepartementets budsjett.

Etatsmuseumsfunksjonen er organisert som et nett-
verkssamarbeid mellom Lindesnes som sentralledd og 
de fire regionmuseene: Jærmuseet, Sunnmøre Museum, 
Museum Nord og Museet for kystkultur og gjenreisning  
i Finnmark, under navnet “Kystverkmusea”. Som  
sentralledd har Lindesnes hovedansvaret for den  
faglige og museale utviklingen, og for samarbeidet  
med Kystverkets hovedkontor.
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Styrets 
sammensetning
Stiftelsens styre har følgende sammensetning  
i perioden 2016-2020:
• Sigrid Tufteland, styreleder 2018-2020 
 (oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune  
 2016- 2020)
• Ivar Lindal, nestleder 2018-2020  
 (oppnevnt av Lindesnes kommune  
 2016-2020)
• Harald Andreassen  
 (oppnevnt av Kystverket Sørøst)
• Even Tronstad Sagebakken  
 (oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune  
 2016-2020)
• Kirsti Mathiesen Hjemdahl  
 (oppnevnt av SLF 2016-2022)

 Vararepresentanter:
• Ina Birkeland  
 (oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune)
• Svein Bringsjord  
 (oppnevnt av Vest-Agder fylkeskommune)
• Stanley Tørressen  
 (oppnevnt av Lindesnes kommune)
• Geir Solberg  
 (oppnevnt av Kystverket Sørøst)
• Harald Tallaksen  
 (oppnevnt av SLF)

Styrets oppnevnelse og varighet
Styrerepresentanter velges i utgangspunktet for fire år. 
Kystverket velger selv sine representanter og disse  
sitter inntil de ønskes erstattet. De offentlige instanser  
har egne valgkomiteer som utnevner representanter  
og vara. Kommunale og fylkeskommunale representanter 
sitter for kommende valgperiode. Styret sammen med 
administrasjonen i stiftelsen utnevner representanten  
fra SLF. Perioden for den frie representant fra SLF velges 
for motstående fireårsperiode, slik at styret sikres  
kontinuitet. Av denne grunn ble Kirsti Mathiesen  
Hjemdahl valgt for perioden 2016-2022.

Direktøren sammen med administrasjonen har fungert 
som sekretær og hatt protokollansvar for styremøtene.

Viktige saker som styret har beskjeftiget seg med,  
har blant annet vært:
• Implementering og tilganger for ny direktør
• Ny leieavtale med Kystverket
• Organisasjonsutvikling
• Ny leieavtale med Vest-Agder fylkeskommune
• Handlingsplan og årshjul

EN INSPIRERENDE ARBEIDSPLASS

Lindesnes fyrmuseum skal være et godt sted å jobbe, med en tydelig ledelse som behandler de ansatte  

med tillit og inspirerer til kreativitet og lagånd. En attraktiv arbeidsplass med engasjerte kolleger som  

respekterer hverandres roller og derfor også trives på laget.
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Personale
knyttet til virksomheten
I 2018 var følgende personer engasjert i stiftelsens 
virksomhet:
• Espen Frøysland, 100 prosent,  
 direktør for fyrmuseet og leder for Kystverkmusea   
 (Ansatt i SLF fra 1.mars 2018).
• Anne Solvang Salvesen, 100 prosent,  
 assisterende direktør/konstituert direktør  
 fram til 1. mars 2018, sluttet 1. april 2018 
  (Ansatt i SLF).
• Simen Lunøe Pihl, 100 prosent,  
 museumsfaglig medarbeider og stiftelsens  
 verneombud. (Ansatt i SLF).
• Siri Mathisen, 100 prosent,  
 kontorleder/butikkansvarlig (Ansatt i SLF).
• Odd Nordahl-Hansen, 100 prosent,  
 maritim rådgiver med hovedansvar for  
 M/S Gamle Oksøy (Ansatt i SLF).
• Kjell Olsen, 100 prosent,  
 fyrvokter og brannvernleder (Ansatt i Kystverket).
• Frank Otto Røiseland, 100 prosent,  
 fyrvokter (Ansatt i Kystverket).
• Morten Strande,  
 fyravløser i ferie og permisjonsavviklinger 
• Ramona Kutke, 60 prosent,  
 museumsmedarbeider (Ansatt i SLF)
• Joanna Bartnicka, 40 prosent,  
 renholder og kjøkkenansvarlig (Ansatt i SLF).
• Silja Amundsen, engasjement,  
 ansvarlig ansettelser og arbeidslister  
 (ansatt i SLF).

Stiftelsen opplever engasjement og lojalitet fra sine 
ansatte. Stiftelsen har sesongarbeidere som kommer 
tilbake for å jobbe flere år. Dette sparer virksomheten  
for tid på rekruttering og kostnader til opplæring.  
Liten utskifting i arbeidsmiljøet oppleves positivt og  
de ansatte gis gode muligheter for å utvikle seg  
i jobben ved Lindesnes fyr. Styrking av kompetanse,  
kurs og deltakelse på konferanser er en prioritert  
ressurs. Årlig legges det opp til medarbeidersamtale  
for fast ansatte for å sikre riktig ressursforvaltning  
og målsetning for den enkelte. 

Lindesnes fyrmuseum er en IA bedrift. Inkluderende  
arbeidsliv har vært en prioritet de senere årene.  
Det gjelder både praksisplass for språktrening,  
arbeidstrening, utplassering, dugnad for ulike  
prosjekter og samfunnstjeneste. Fyrmuseet har  
samhandlet med både NAV/IA, Kriminalomsorg  
i frihet, ulike skoler og programrådgivere for 
 introduksjonsprogrammet for flyktninger.

I høysesongen har museet tre bygninger med  
bemanning, som er åpne for gjestene våre. I tillegg  
kommer overnatting i ferieleiligheten som ivaretas  
av fyrvokterne. Uansett arbeidssted er service og  
vertskap en viktig del av alles hverdag på Lindesnes fyr.

Totalt sett har stiftelsen gjennom årene hatt ansatte fra 
mange ulike nasjonaliteter. I 2018 hadde organisasjonen 
arbeidstakere fra 6 ulike land. I tillegg har fyrmuseet valgt 
å ansette både unge og eldre for å få denne allsidigheten 
inn som en ressurs både internt og mot gjestene.

Likestilling
Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det 
råder likestilling mellom kvinner og menn. Totalt sett 
har stiftelsen inklusivt sesongarbeidere hatt 24 ansatte 
i 2018; åtte menn og 16 kvinner. Museet har tilsammen 
ca. ni årsverk. Stiftelsens styre består av to kvinner og  
tre menn.
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Helse, miljø  
og sikkerhet 
Lindesnes fyrmuseum er sertifisert som miljøfyrtårn.  
I dette ligger at organisasjonen skal ha en bærekraftig 
drift som ikke forringer eller utarmer de ressursene  
stedet og personalet utgjør. Museet tilstreber god  
praksis og rutiner for helse, miljø og sikkerhet. Kjell Olsen 
er stiftelsens brannvernleder og Simen Lunøe Pihl er 
fyrmuseets verneombud.

Ved oppstarten av ny hovedsesong driver museet  
utstrakt opplæring både individuelt og for alle sesong- 
ansatte samlet. Fokus for opplæring er IK-mat,  
førstehjelp og bruk av hjertestarter, søppelsortering, 
kasse- og oppgjørsrutiner, og ikke minst service og 
gjestebehandling. 

Opplæring og oppfølging av alle ansatte er et område 
hvor museet alltid kan bli bedre.

Kompetanse, opplæring og tilgang til kunnskap  
prioriteres høyt. Dersom fast ansatte ønsker videre- 
utdanning eller kurs, legges det til rette for å gjøre  
dette mulig. 

En av de fast ansatte ved museet deltok på Norwegian 
Digital Travel Conference. Digital formidling er stadig  
viktigere og målet om å være et moderne museum 
krever stadig oppdatert kompetanse. 

Nettverket USUS gir stadige kurs, og virksomheten  
oppfordrer ansatte til å delta. 

I perioden 22. oktober til 26. oktober gjennomførte  
administrasjonen en studietur til Paris, der man så  
på publikumsløsninger og betalingsløsninger ved flere 
museer, samt hadde møte med Vincent Guigueno,  
med tema fyr og samarbeid Norge/Frankrike.

De ansatte og ledelsen ved Stiftelsen Lindesnes fyr- 
museum jobber aktivt for å oppnå et godt arbeids- 
miljø. Administrasjonen vil bemerke at aktiviteten  
ved Lindesnes fyrmuseum er svært høy, til tross for  
de begrensede ressursene en har til rådighet. En  
utvidelse av de økonomiske rammene vil være en  
forutsetning for å sikre kvalitet og en god utvikling  
av virksomheten i tiden som kommer.
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Generelt  
om driften i 2018
2018 var året med den varmeste og mest solfylte  
sommeren mange kan huske. De som besøkte  
Norges sydligste kapp-punkt i høysesongen kunne  
nyte årstidens beste kvaliteter til alle døgnets tider.  
Gjennom året ble stedet besøkt av ca. 82 000 gjester. 
Langt de fleste kom i løpet av de tre sommermånedene 
juni, juli og august. Lindesnes fyrmuseum kunne tilby 
gjestene åpningstider daglig fra påske til høstferien  
i tillegg til lørdager og søndager gjennom vinteren.  
Fra januar til påske ble det jobbet med flere endringer  
og investeringer på området. Utstillingen “Riksvei1”  
ble rigget ned og opp igjen i samme rom, men med  
ny regi. I tillegg fikk utstillingsrommet nye langbord  
og benker fra den lokale bedriften Hamran, slik at  
det også ble anvendelig for formidling og servering til 
grupper. Museumsbutikken ble flyttet fra Infobygget  
til foajeen i Fjellhallen. Det ble også tilrettelagt for digitalt 
billettsalg. En digital “tellesøyle” ble installert i trappa  
like nedenfor fyrtårnet. 

Målsetning for disse tiltakene var 
• Tydeliggjøre Fjellhallen som besøkssenter.
• Få mer eksakt kunnskap om gjestene våre  
 med hensyn til åpningstid.
• Bedre tilrettelegging for gjestene.
• Intern rasjonalisering.

Fyrmuseet er en levende fyrstasjon hvor det fortsatt  
jobber to fyrvoktere. Det betyr at fyrstasjonen alltid  
er bemannet og det har stor betydning for stedet. 
Museumsskipet M/S Gamle Oksøy med venne- 
foreningen som mannskap var på tokt til Island,  
Orknøyene og Færøyene denne sommeren før det  
returnerte til norskekysten. 

Fyrtårnet, Fjellhallen og utstillingen “Neset” i fyrmester-
boligen er alltid åpent i fyrmuseets åpningstid. I sommer-
sesongen er i tillegg Bakerovnen og Fyrgryta åpen for 
opplevelse, salg og servering. Infobygget ble våren 2018 
gjort om til et informasjonssenter, hvor gjestene selv kan 
orientere seg om hvilke opplevelser som finnes på  

området. Fyrmuseets ansatte møtte gjestene ved  
Fjellhallen for å ønske velkommen og gi informasjon. 
Dette ble høyt verdsatt og ga gode tilbakemeldinger.

Helt på slutten av året fikk virksomheten klarsignal for 
miljøfyrtårnsertifisering. Det innebærer en viktig mulighet 
for å bruke symbolet Lindesnesregionen har fått som 
bærekraftig reisemål.

Espen Frøysland tiltrådte som direktør for fyrmuseet  
1. mars 2018.

Opplevelser på fyret
• Fyrtårnet, vår hovedattraksjon med gjestebok  
 og fotoutstilling om uthavnene.
• Fjellhallen er museets hovedbygning med fyrkino,  
 utstillinger, museumsbutikk og museumskafe.  
 Utstillingene Riksvei1 og Fra Hav til Havn dannet  
 basis. 
• Kafeen serverte egenbakte kaker og fyrbrød  
 med Debiogodkjenning, samt ivaretok billettsalg.
• Museumsbutikken hadde salg av reiseminner  
 og faglitteratur.
• Fyrmesterboligen viste som tidligere utstillingen  
 Neset, om Lindesnes fyrs historie.
• Uthuset viste utstillingene Palatia og filmen  
 Lindesnes fyr.
• For fjerde sommeren var Bakerovnen, det lille 
 vedfyrte bakeriet, åpent hver dag i syv uker.  
 Her knyttes historien om Lindesnes fyr sammen  
 med dagliglivet på fyret, den tiden det var en  
 familiestasjon. Bakerovnen selger ferske fyrbrød  
 og kanelknuter “rett fra ovnen”.
• Fyrgryta tilbød servering av suppe. 
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Kystverkmusea
Lindesnes fyrmuseum har som en av sine viktigste  
oppgaver å lede og videreutvikle det faglige sam- 
arbeidet i Kystverkmusea, samt å føre an i samarbeidet 
mellom etatsmuseet og Kystverket. Samarbeidet  
mellom etatsmuseet og etaten har vært meget godt,  
og for Lindesnes’ del gjelder dette både samarbeidet 
med Kystforvaltningsavdelingen ved Kystverkets hoved-
kontor i Ålesund og Regionkontoret i Arendal.

Kystverkmuseas strategiske handlingsplan (2014-2018) 
har ligget til grunn for etatsmuseets arbeidsplaner. 
Høsten 2018 satte Kystverkmuseas fagråd i gang  
arbeidet med en arbeidsplan for 2019. Fagrådet har 
også satt i gang arbeidet med å utarbeide en ny  
strategiplan for etatsmuseet. 

Høsten 2017 innledet Kystverkmusea et samarbeids-
prosjekt med Kompetansesenteret for eiendom og kultur 
(SEK) i Arendal om formidling ved flere av Kystverkets 
andre fredede kulturminner (ikke fyrstasjoner). Lindesnes 
fyrmuseum skal i første omgang lage skilt for kultur-
minner i Arendal og på Hvaler. Prosjektet skal avsluttes 
innen 2020.

I 2017 vedtok Kystverkmusea to faglige satsninger.  
I 2018 og videre inn i 2019 vil museene ha et sterkt  
fokus på temaet norsk havnehistorie. I 2019 og særlig  
i 2020 vil fokuset ligge på loshistorien.

I april gjennomførte fagrådet en studietur til Skottland  
i forbindelse med havneprosjektet. Flere havneanlegg 
som havnedirektør Oluf Nicolai Roll i sin tid besøkte, 
ble studert. Rolls studietur hadde i sin tid stor innflytelse 
på utformingen av norske havneanlegg. Etatsmuseet  
har som mål å lage plakatutstillinger med formidling  
av havnehistorie, med en generell del og lokale deler 
med eksempler fra de ulike museenes regioner. 

Fagrådets studietur ble også en ypperlig anledning  
for Lindesnes fyrmuseums nye direktør å bli kjent  
med medarbeiderne i Kystverkmusea. 

Prosjektet “Los 2020” er initiert i forbindelse med at det 
i 2020 er 300 år siden den første norske losforordning 
forelå i 1720. Prosjektet er tredelt, det består av en 
forskningsdel, en formidlingsdel og en arrangementsdel. 
Forskningsprosjektet skjer i samarbeid med blant annet 
Høgskolen i Volda og Bergen Sjøfartsmuseum. Det har 
til hensikt å resultere i en serie forskningsartikler knyttet 
til loshistorien. Formidlingsprosjektet blir et samarbeid 
med Kystverket, Losdirektøren og Forbundet KYSTEN. 
Her har Kystverkmusea til hensikt, sammen med våre 
samarbeidsaktører, å gjennomføre aktiviteter og arrange-
ment, blant annet ved å bruke M/S Gamle Oksøy som 
formidlingsplattform, og sammen med lokale arrangører 
og losvesenet lage markeringer av jubileet langs hele 
kysten sommeren 2020. 
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Kystverkmusea er i ferd med å avslutte bokprosjektet 
“Besøksfyr” og boken blir utgitt i løpet av første halvår 
2019. Det er en bok om norske fyrstasjoner med fokus 
på besøksfyr. Det blir en reisehåndbok for fyrinteresserte. 
Samtlige norske fyrstasjoner, både eksisterende og  
nedlagte, vil bli omtalt. Museet samarbeider med  
Per Roger Lauritzen som er forfatter av boka.

Fagrådet hadde tre møter i 2018. I tillegg ble det avholdt  
tre direktørmøter. På direktørmøtet på Lindesnes i juni 
var planen å markere 10-års jubileet for Kystverk- 
musea, men pga. forfall, ble denne markeringen flyttet  
til direktørmøtet i Ålesund i november. Ved det første 
møtet i februar var også Lindesnes fyrmuseums nye 
direktør, Espen Frøysland med, og han ble presentert  
av stiftelsens styreleder.
 

Oksøyseminaret
Fagrådet gjennomførte sammen med Kystverket  
Oksøyseminaret i juni 2018. Seminaret inneholdt ulike 
foredrag, hvorav fagrådet også bidro. For Kystverkmusea
ble det nyttige samtaler og lærerike innspill fra Kyst-
verket.

Prosjektmidler 
Etter innstilling fra direktørene i Kystverkmusea,  
vedtok styret ved Lindesnes fyrmuseum følgende  
fordeling av Kystverkmuseas prosjektmidler  
for 2018:  

- 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 Dalsfjorden  150 000,- 
- Digitalisering  50 000,- 
- Markering på Lindesnes i forbindelse  
 med Kystverksmuseas 10-årsjubileum:  30 000,- 
- “Hav til havn” utstillingssamarbeid  
 med Arendal Havn m fl.  214 000,- 
 Sum:  1 244 000,- 
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M/S Gamle Oksøy 

Vinteren 2017-2018 gjennomførte museet i samarbeid 
med venneforeningen Gamle Oksøys Venner vanlig  
vedlikeholdsarbeid ombord.

Årets første tur var 3. juni da skipet fraktet besøkende 
frem og tilbake mellom Bredalsholmen og byen  
i forbindelse med “Turist i egen by”. 

13.-15. juni var M/S Gamle Oksøy med på å markere 
10. års jubileet til Kystverksmusea. Skipet transporterte 
møtedeltakerne frem og tilbake mellom Kristiansand  
og Spangereid.

Årets store seilas gikk via Kirkwall på Orknøyene og  
Våg på Færøyene til Island. Der deltok skip og mannskap 
i fem dager under Nordisk Kystkulturfestival i Siglufjördur 
(4.-8. juli). 

Deretter reiste skipet tilbake til Norge via Torshavn  
på Færøyene og Lerwick på Shetland. På Færøyene  
ble den tidligere Norske Hvalfangerstasjonen Hvid Air 
besøkt sammen med Bjørg Christophersen fra  
Museum Vest.

M/S Gamle Oksøy deltok på Forbundet KYSTENs 
Landsstevne i Haugesund (19.-22. juli), deretter Fjord 
Steam i Bergen (2-5. august) før Skalldyrfestivalen  
i Mandal (8.-11. august). 

Sommertoktet ble avsluttet med deltakelse på Arendals-
uka (12.-18. august).

29. august var representanter for samfunnsavdelingen 
hos Riksantikvaren om bord og ble fraktet rundt til fyr 
og andre kulturhistoriske mål i skjærgården i Lillesand, 
Kristiansand og Søgne.

Siste deltakelse i et arrangement i 2018 var det årlige  
visetreffet på Bragdøya 29. august til 2. sepember.  
Deretter dro M/S Gamle Oksøy rett til Thyborøn,  
Danmark.

I Thyborøn lå skipet med kaptein og enkelte fra  
venneforeningen i 14 uker for legging av nytt tredekke.  
Til tross for mye vind og regn, ble resultatet meget bra.
Venneforeningen har også i år bemannet båten på alle 
turene. Totalt antall dugnadstimer utførte av Gamle  
Oksøys Venner i 2018 er 5 189 timer.

Totalt antall registrerte besøkende til utstillingen  
om bord, under åpent skip på de forskjellige  
arrangementene, er 2 334 personer.

Gamle Oksøys venner er en viktig partner og helt 
avgjørende for at Gamle Oksøy kan holde det høye 
aktivitetsnivået.
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Kort tilbakeblikk på fem år i Stiftelsen Lindesnes fyr-
museums eie.

Teknisk sett er skipet i bedre stand enn det har vært  
på mange år, med nytt tredekk, ny rennestein og dekk 
på bro, rehabilitert innredning på bro, tidligere bunkers-
tank delvis reetablert, ny (brukt) motor i arbeidsbåten,  
ny (brukt) havnegenerator snart på plass, lasterommet 
lastet med bly ballast og oppgradert, nytt solseil snart 
på plass, nye dørker i verksted og styrmannssjappe, 
mye opprustede rør utskiftet og ellers masse godt arbeid 
utført med løpende vedlikehold av skip og maskin.   

Nautisk sett har skipet også utført imponerende mye,  
det startet opp forsiktig i 2014 med en liten tur til  
Grenlandsområdet og deretter deltagelse på Grunn- 
lovsjubileet i Oslo. I 2015 var skipet til Stavanger, så en 
tur Skagerak og Kattegat rundt og inn i Oslofjorden før 
det ble Tur- retur Ålesund. I 2016 reiste skip og manns-

kap hele Østersjøen rundt og i 2017 etter først en tur  
østover var skipet helt til Kirkenes. 2018 ble det Vester-
led i tillegg til Vestlandet. I år har skipet allerede vært  
til Sirevåg (3-6. jan.)! Totalt sett er det seilt nærmere  
11 000 nautiske mil på denne tiden, dette er faktisk  
halvveis rundt jorden. 

Gamle Oksøy har besøkt 13 land og nærmere 100 
havner. Titusenvis har vært om bord og besøkt skipet. 
Skilttoktet til Kirkenes hadde nærmere 60 000 visninger 
av de 18 daglige filmrapportene som ble lagt ut på 
Facebook. 

Odd Nordahl-Hansen

ET AKTIVT TUSENÅRSSTED

Som Vest-Agders tusenårssted skal Lindesnes være en aktiv møteplass. Et ”grenseløst” sted hvor kultur- 

historien møter samtidas mennesker og utfordringer, og hvor både lokale, regionale, nasjonale og inter- 

nasjonale perspektiver tas i bruk for å opplyse, bevege, inspirere og invitere til dialog og refleksjon. Vi vil  

også at Lindesnes skal være et møtested mellom kulturhistorisk forskning og samtidens kunst- og kultur-

uttrykk, en ”kulturell smeltedigel” i tråd med landsdelens rike maritime tradisjoner. 



14

LINDESNES FYR – 2018

Formidling,  
utstillinger og andre tilbud

Nettsider
Fyrmuseets nettsider gir informasjon til besøkende og 
interesserte om museets åpningstider, priser, tilbud  
og nyheter. Sidene rommer også nettbutikk med blant 
annet mulighet for å bestille overnatting i fyrleiligheten. 

Utstillinger i 2018
I 2018 åpnet Lindesnes fyrmuseum den nye  
utstillingen: 
• FRA HAV TIL HAVN. Den består av en filmutstilling  
 om syv av uthavnene på Sørlandet. En film om  
 Arendal havn, som er en moderne havn med lang  
 historie, vises i kinosalen. I tillegg er det en foto- 
 utstilling i fyrtårnet om uthavnene, av fotograf  
 Rune Nylund Larsen. I kafeen henger en plakat- 
 utstilling om Norges første havnedirektør,  
 Nicolai Roll.

Fra før viste fyrmuseet følgende utstillinger:
• BASISUTSTILLINGEN RIKSVEI 1
 Om etableringen av maritim infrastruktur langs  
 norskekysten. Utstillingen er reetablert og  
 modernisert, slik at lokalene har fått en bedret   
 flerbruksfunksjon.
• NESET
 Utstilling om Lindesnes fyrs historie, i kjelleren  
 i fyrmesterboligen. 
• SEKS PLAKATER LAGET FOR INNENDØRS  
 FORMIDLING PÅ FYRSTASJONER 
 Disse er utstilt i Fjellhallen. De samme plakatene  
 er distribuert til samtlige av Kystverkets fyrstasjoner.

• NORGES FYR
 Fotoutstilling av Rune Nylund-Larsen  
 i bunkersrom.
• UTHUSET
 Utstilling om Palatia-forliset med visning blant  
 annet undervannsopptak fra vraket.
 I tillegg vises filmen “Lindesnes fyr”.
• FYRENES VERDEN – VERDENS FYR,  
 i Fyrgryta.

Den kulturelle skolesekken
Fyrmuseet samarbeider med fylkeskommunen om  
Den kulturelle skolesekken (DKS). Elever på 7. klasse- 
trinn som kommer på besøk i høst- og vinterhalvåret,  
var museets hovedsatsing mot barn og unge også  
i 2018.

Fyrmuseet hadde besøk av ca. 2150 elever som fikk 
omvisning og undervisning på fyret. Kjell Olsen og Simen 
Lunøe Pihl hadde ansvar for gjennomføringen. I løpet av 
dagsbesøket får elevene omvisning på fyrstasjonen med 
informasjon om stedet, fyrhistorien, livet på fyrstasjonen, 
navigasjon og meteorologi. Litt krigshistorie og noe om 
aktuelle utstillinger blir også formidlet. Uteaktiviteten 
følges opp av en undervisningssekvens og filmvisning 
i Fjellhallen.

I 2018 ble Riksvei 1 tatt i bruk som grupperom for skole-
klassene og det har det blitt enklere å kommunisere med 
alle elevene på en gang. Formidling av selve utstillingen 
til store grupper fungerer også bedre.
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Barnehagebesøk
Lindesnes fyrmuseum har også i 2018 hatt månedlige 
besøk av førskolebarna i Remehaugen kystbarnehage. 
Ungene kommer til fyrstasjonen og er der noen timer 
hver gang. Barna får blant annet være med fyrvokter  
når han tar værobservasjoner og de har ulike aktiviteter 
med maritimt fokus. Samarbeidet fortsetter i 2019. 

Grupper
Fyrmuseet mottar mange gruppebesøk. Gruppene  
er svært ulike både i størrelse, nasjonalitet, fokus og  
forventninger. Det er alltid fyrtårnet og stedets historie 
som står i fokus, men utover dette utvikles varierte  
opplevelser kombinert med både aktivitet og servering. 
I løpet av en sesong kommer det store grupper med 
cruise-passasjerer og de fleste av disse kommer fra 
anløp i Kristiansand.

Flere grupper som kommer til Lindesnes er interessert  
i å vite mer om alger og hvordan disse kan brukes.  
Museet har økt sin kompetanse på dette området og 
deler gjerne kunnskap og erfaringer med de som ønsker 
å lære.

Digital formidling
Lindesnes fyrmuseums digitale nett-tjenester kystreise.
no og coastlight.net er tilgjengelig for publikum både når 
museet besøkes og ellers over hele verden. Tjenestene 

er utviklet av Lindesnes fyrmuseum og kan benyttes via 
mobiltelefon, nettbrett og PC. Maritime museer langs 
hele norskekysten har produsert og bidratt med filmer 
som er publisert i tjenesten. NDLA (Nasjonal digital 
læringsarena) er aktiv bruker. Det er mye nyprodusert 
filmmateriale fra området rundt Lindesnes, kysten av 
Vest-Agder og Skagerrak.

Film
I Fjellhallen kjøres det kontinuerlig filmprogram for  
publikum i museets åpningstid. Det samlede film- 
programmet er satt sammen av ulike filmer fra  
kystreise.no. Alle filmene har norsk lyd og vises med  
tysk og engelsk undertekst som alternerer annen 
hver time.

Mobilguide
Via det lokale nettverket Laternaguide kan besøkende  
ta del av digital formidling på en mobilguide produsert av 
Laterna Vox. Formidlingen inneholder blant annet intervju 
med fyrvokter Rolf Dybvik om tåkeluren, samt et drama-
tisert møte med den kvinnelige fyrforvalteren Majorie 
Lawrie fra 1700-tallet. Informasjonen er tilgjengelig på 
norsk, tysk og engelsk.
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Norsk museumsforbund utlyste prosjektmidler til  
“Inkluderende museer”. Lindesnes fyrmuseum ble  
tildelt kr 77 000 til prosjektet “En smak av fremmede  
kyster” som retter seg mot sommergjester og skole-
elever fra Steinerskolen i Kristiansand i samarbeidet  
“Mat og helse”. Prosjektets varighet er 2018 og 2019  
og handler om å tilby formidling og smak av arabisk 
matkultur knyttet til historien om Uthavnene på  
Sørlandet og ved hjelp av syriske Hazzaa Alkhaled.  
Det ble skrevet en artikkel som skal inngå i en samlet 
artikkelsamling om “Inkluderende museer”.

Høsten 2018 ble fyrmuseet invitert med i et for- 
prosjekt i regi av foreningen Norges Vel. Forprosjektet 
“Villhøsting av makroalger til mat” inkluderer seks  
bedrifter fra Fredrikstad, Lindesnes, Utsira, Sotra,  
Smøla og Lofoten. Bedriftene jobber på ulike måter  
med produksjon, kurs og formidling om denne ressursen 
og behovet for retningslinjer og mer forskningsbasert 
kunnskap på området er stort. Lindesnes fyrmuseum  
vil gjerne bidra med innsamling av analyseprøver og  
ser stor nytte i både nettverket og den økte kunnskapen 
museet kan komme hjem med. En av tre samlinger  
i nettverket ble gjennomført i 2018.

 
Prosjekter og annen  
faglig virksomhet 

ET MODERNE MUSEUM

Lindesnes fyrmuseum skal tilby våre besøkende et mangfold av aktiviteter og opplevelser. Vi skal henvende 

oss til alle aldersgrupper og aktivt ta i bruk den moderne informasjonsteknologiens muligheter. Gjennom vår 

formidling ønsker vi både å opplyse, engasjere og mane til ettertanke. Vi vil være en møteplass for aktiv  

dialog og samfunnsengasjement. Som hovedsete for Kystverkmusea, skal vi ivareta et nasjonalt ansvar  

som Kystverkets etatsmuseum, sammen med våre partnere i Jærmuseet, Sunnmøre Museum, Museum  

Nord og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark.
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kystreise.no/coastlight.net
I 2018 ble det publisert 116 nye registreringer  
i tjenestene kystreise.no og coastlight.net som  
er utviklet og drives av Lindesnes fyrmuseum/ 
Kystverkmusea. Av disse registreringene var det syv  
nye filmer som ble publisert på kystreise.no. og  
coastlight.net med engelske undertekster.

Filmene om de sørlandske uthavner utgjør viktige  
deler av fyrmuseets utstillings-satsing “Fra hav til havn”, 
med havner og havnehistorie som hovedtema. 

“Havn” og “Los”
Kystverkmuseas fagråd har vedtatt to faglige satsninger 
de kommende årene. I 2019 og 2020 vil de museums-
faglige ansatte knyttet til Kystverkmusea ha et særskilt 
fokus på norsk havnehistorie, spesielt den som knytter 
seg til den statlige havneutbyggingen. I årene 2019  
til 2020 ønsker man å sette fokus på loshistorien  
i forbindelse med 300-årsjubileet for norsk statlig  
losordning i 2020.

Prosjektene er tenkt å inneholde faser av kartlegging  
og dokumentasjon av litteratur og tidligere forskning,  
det vil igjen legge grunnlaget for produksjon av fagartikler 
og utstillinger. For losjubileets del har Kystverkmusea tatt 
et nasjonalt ansvar. Arbeidet med kunnskapsinnhenting 
og kartlegging av tidligere forskning og kilder er allerede 
i gang.
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Museet er ikke tilført nye gjenstander i 2018. Lindesnes 
fyrmuseum har foretatt en gjennomgang av lager/  
gjenstandsmagasin på Gahre og er i gang med å  
få en bedret oversikt over lager-og magasintilstand.  
Noen gjenstander er flyttet fra lageret til utstillingen  
Riksvei 1 for å illustrere temaene i denne.

Fyrmuseet er i dialog med Vest-Agder museet om  
samarbeid og deltakelse i et kommende fellesmagasin 
for Agder. Museet ser og på mulighetene for å kunne 
bygge et kombinert lager og verkstedbygg i det innerste 
hjørnet av parkeringsplassen. Museet har inngått avtale 
med eier av nåværende lager/magasin på fem år, noe 
som gir organisasjonen rom for å planlegge både  
deltakelse i fellesmagasin og eget lager.

 
Registrering  
og samlingsforvaltning 
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Flere i fyrmuseets administrasjon har bidratt med 
utadrettet formidling i 2018.

Simen Lunøe Pihl har levert artikler om månedens  
fyr til Kystverket, samt levert artikkel til Slekt og data.  
18. oktober var han i Horten og deltok ved Norges 
Banks lansering av nye 50-og 500 kroner sedler,  
sammen med representanter fra Kystverket. Simen 
hadde foredrag for besøkende skoleklasser. 

Espen Frøysland har skrevet to artikler om sommer- 
toktet til M/S Gamle Oksøy til Dampskipsposten.

Siri Mathisen har holdt flere foredrag med  
fokus på alger og kystens spiskammer:
• for lokallag av Norges bonde- og små- 
 brukarlag 
• for personalet ved Geitmyra Matkultur- 
 senter
• i Odderøya museumshavn i forbindelse  
 med Seaweed-festivalen
• GRIDs arrangement om “Den blå skogen”  
 under Arendalsuka

 
Foredrag  
og publikasjoner

EN LEVENDE FYRSTASJON

Det skal alltid være noen hjemme på fyret. Et ansvarlig vertskap skal ivareta våre gjesters behov og stedets 

egenart. Selve fyret er automatisert, men museet har fremdeles to fyrvoktere. Det er ønskelig at dette er en  

del av stedets særpreg. Museet har som mål å bevare og vedlikeholde den fredede fyrstasjonen på en måte 

som gjør den til en verdig representant for Kystverket som samfunnsetat og for fyrvokterne som historisk 

yrkesgruppe.
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Forskning  
og utvikling

INSITE
Prosjektet INSITE er initiert gjennom USUS. Dyreparken 
Utvikling er hovedpartner og ansvarlig partner for 
finansiering og prosjektledelse. Museet har forpliktet  
seg med egeninnsats i form av timer, kompetanse og 
tilgang til markedsdata. Prosjektet ble avsluttet ved  
utgangen av 2018. Prosjektet ble i avslutningsfasen  
fulgt opp av direktør. Prosjektet har generert ideer  
i organisasjonen rundt kommunikasjon mot publikum.

Mat og reiseliv FRAM
Museet deltok i FRAM-prosessen ledet etter Innovasjon 
Norges (IN) program FRAM. Bedriften ble fulgt av en 
veileder og fire samlinger med andre bedrifter som deltok 
parallelt gjennom 1 1/2 år. Intensjonen med FRAM  
rosessen var å skape “…forståelse av behovsdrevne 

kontra idédrevne innovasjonsprosesser. Dette dreier  

om evnen til å komme opp med gode idéer, men enda 

mer om økt forståelse av kundebehov som driver for 

innovasjon og hvordan kundeinnsikt og brukerinvolvering 

kan anvendes helt fram til lansering av ny kundeverdi  

i markedet”. 

For museets del var det viktigste resultatet en samling 
med veileder, direktør og styre, der en gikk igjennom 
styrets arbeidsform og ansvar, og det ble lagt grunnlag 
for utarbeidelsen av en instruks for stiftelsens styre.

Under
Prosjektet Ocean Experience er et forskningsprosjekt 
RFF Agder hvor Lindesnes fyrmuseum deltar sammen 
med Under, Lindesnes Havhotell, Snøhetta, Norce,  
Six-sides og Stavanger universitet. Det er planlagt  
workshop i februar 2019. Prosjekt Under, som skal 
stå ferdig våren 2019, har allerede fått en omfattende 
oppmerksomhet både nasjonalt og internasjonalt og  
vil innebære store endringer i tilstrømningen av gjester  
til regionen.

Forprosjektet “Villhøsting av makroalger til mat”  
i regi av Norges Vel viser seg å innebære en mulighet for 
å sende prøver av alger fra Lindesnes til Havforsknings-
instituttet for analyse. Grunnen til dette er at Mattilsynet 
jobber med fokus på mengder av jod og uorganisk arsen 
i brunalger og er både interessert og avhengig av flere 
forskningsresultater for å gi anbefalinger/sette grense-
verdier. Bedriftene i forprosjektet ønsker å delta aktivt 
våren 2019 for å bidra til prøvetaking ulike steder langs 
kysten. Det er viktig både nasjonalt og lokalt å få mer 
forskningsbasert informasjon om emnet.
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Internasjonalt  
samarbeid

Nordisk samarbeid
Fra 2013 har Lindesnes fyrmuseum sammen med  
Museum Vest vært norske deltakere i Baltic Region  
Heritage Committee “Østersjøsamarbeidet” i ”Working 
Group on Coastal Culture and Maritime Heritage”.  
I 2018 overtok Espen Frøysland stafettpinnen som  
ansvarlig fra Norge, og har sammen med Jan Robert 
Jore, deltatt på Baltic Sea States Forum i Gdansk  
i november.

Nå planlegges neste satsing i Østersjøsamarbeidet og 
igjen er forslaget å bruke film som hovedvirkemiddel: 
Hvert av deltakerlandene skal produsere en film om 
én gruppe frivillige som arbeider med kulturminnevern. 
Forslaget fra Norge er å fokusere på Gamle Oksøys 
Venner som var avgjørende viktige for gjennomføringen 
av Østersjøtoktet i 2016. Forslaget ble mottatt med jubel 
fra de andre samarbeidslandene. Lindesnes fyrmuseums 
rolle, i tillegg til å produsere filmen om Gamle Oksøys 
venner, vil være å fungere som koordinator og rådgiver 
for de andre landene og deres filmproduksjoner. Den 
samme rollen hadde Lindesnes fyrmuseum i forbindelse 
med toktet i 2016.

EN ENGASJERT AKTØR I NASJONALE OG INTERNASJONALE NETTVERK

Alene er Lindesnes fyrmuseum en liten aktør. Museet er derfor opptatt av samarbeid som verktøy for større 

gjennomslagskraft, blant annet i sitt arbeid med kulturminnevern, prosjektarbeid, næringsutvikling og  

kompetanseoverføring. Lindesnes fyrmuseum skal være en aktiv deltaker og pådriver i lokale, regionale,  

nasjonale og internasjonale nettverk. Tilstedeværelse og synlighet i ulike sammenhenger gis en høy prioritet. 
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Nasjonalt 
samarbeid
Fyrmuseet er medlem av Norsk Museumsforbund.  
I august brukte Museumsforbundet M/S Gamle Oksøy 
som hotellskip og møteplass under Arendalsuka.  
M/S Gamle Oksøy var samlokalisert med Hestmanden, 
og sammen utgjorde de to skipene et synlig og kultur-
minnevinklet innslag i Arendalsuka.

De to maritime museumsnettverkene (Nettverket for 
fiskerihistorie og kystkultur og Nettverket for sjøfarts-
historie) pleier hvert år å ha en fellessamling og en  
egen samling. Lindesnes fyrmuseum deltok sammen 
med noen av de andre medlemmene, på strategimøte 
i nettverket for fiskerihistorie og kystkultur. Det har ikke 
vært samlinger i nettverket for sjøfartshistorie i 2018.
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Regionalt 
samarbeid
Det er et godt samarbeid mellom museene i Agder-
fylkene. Lindesnes fyrmuseum bidrar i fellesskapet med 
deltakelse på felles stand på Sørlandets lærerstevne,  
og museet er med i prosjektet om å etablere et felles 
gjenstandsmagasin på Agder. Museet deltar på  
samlinger for museumsformidlere i regionens regi.

I tillegg til å samarbeide med de store institusjonelle  
museene er Lindesnes fyrmuseum også med i Vest- 
Agder museumslag. Laget organiserer de museene  
i fylket som ikke ble omfattet av konsolidering.  
Museet bidrar som sekretær i laget.

Museet samarbeider med Vest-Agder fylkeskommune 
om Den kulturelle skolesekken (DKS). Drøyt 2 000  
skoleelever fra fylkets 7. klasser kommer hvert år til 
Lindesnes og deltar i fyrmuseets DKS-opplegg.

Gjennom deltakelse i faggruppa for arbeidet med de 
historiske uthavnene på Agder, har museet samarbeidet 
med Aust-Agder fylkeskommune og Aust-Agder  
kulturhistoriske senter (AAKS).

Geitmyra Matkultursenter i Oslo etablerer seg på  
Sørlandet/Kristiansand. Museet har vært i kontakt  
med dem og det er et ønske om samarbeid når 
etableringen blir gjort.

Siden 2016 har Lindesnes fyr hatt et samarbeid  
med folkehøyskolen “SKAP” i Mandal.

Et flerårig samarbeide med Steinerskolen i Kristiansand 
om periodeundervisning i faget “Mat og helse” fortsatte 
også i 2018. Elever fra 6. og 9. klasse har vår og høst 
bodd og arbeidet i området med fokus “Kystens  
spiskammer”.

Seaweed festivalen er et samarbeid mellom fyrmuseet  
og Odderøya museumshavn/Vest-Agder museet

Skalldyrfestivalen i Mandal i begynnelsen av august.  
M/S Gamle Oksøy lå til kai og hadde åpent skip. 

REKO-ringer. Museet har siden oktober deltatt  
i REKO-ringene i Mandal og i Lyngdal. Gjennom  
denne distribusjonskanalen for lokalmat selger  
museet sine fyrbrød, knekkebrød og tangsalt.

USUS. Dette nettverket består av 140 bedrifter med 
tilknytning til reiseliv. Museet har deltatt på samlinger 
med vekt på nettverksbygging, kunnskapsdeling og 
inspirasjon.

SPIS Sørlandet er et nettverk innenfor USUS for mat  
og serveringsbedrifter der fyrmuseet deltar.
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Samarbeid med 
frivillige organisasjoner
Gamle Oksøys venner
Innsatsen til venneforeningen Gamle Oksøys venner  
er en viktig forutsetning for at Lindesnes fyrmuseum 
kan forvalte og drifte M/S Gamle Oksøy på en forsvarlig 
måte. Foreningen har en rekke høyt kvalifiserte med- 
lemmer som gjør at skipet i de fleste tilfeller kan  
bemannes på frivillig basis når det skal ut på tokt.

Bare i 2018 ble det utført i alt ca. 5 200 dugnadstimer  
fra foreningens medlemmer i forbindelse med vedlikehold 
og drift av båten.

Vest-Agder museumslag
Lindesnes fyrmuseum sto som arrangør av den årlige 
førjulssamlingen for Vest-Agder museumslag. Møtet ble 
holdt i Fjellhallen.
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Profilering 
utad
Markedsføring deles mellom
• Nasjonal og internasjonal profilering av  
 attraksjonen, fyrmuseet og tusenårsstedet
• Bekjentgjøring av arrangementer og aktiviteter  
 gjennom året

Visit Norway/USUS AS er naturlig nok den viktigste 
samarbeidspartneren når det gjelder betalt markedsføring 
nasjonalt og internasjonalt. I tillegg kommer regionguiden 
for Lindesnesregionen og Nordsjøvegen. Museet har også 
valgt å annonsere i tidsskriftet “Barn i byen” som blir delt 
ut til alle grunnskoler og barnehager i Kristiansand.

Antall følgere på sosiale medier i 2018 
• Lindesnes fyrmuseum 8 135
• Algeringen Lindesnes 365
• Instagram Lindesnes fyr 1 296

Gjennom året har det vært flere små og større hendelser 
som har gitt stedet profilering utad.

Flere TV-team fra både inn- og utland har gjort opptak  
på Lindesnes fyr gjennom året. TV Norge har gjort nye 
innspillinger av 71 grader nord. Museumsskipet M/S  
Gamle Oksøy var på sommertokt til Island og besøkte 
både Orknøyene, Færøyene og flere steder på norske-
kysten.

Ansettelse av ny direktør våren 2018 medførte flere  
presseoppslag.

Sykkelrittet “Tour de Fjords” startet på Lindesnes fyr  
og rittet fikk stor mediedekning i flere land.

Den nye Seaweed festivalen ble ekstra profilert i lokale 
medier da den fikk tildeling av midler til Sjømat-tiltak  
fra Nærings- og fiskeri Departementet. 

At HMKG besøkte stedet med oppvisning og konsert  
i slutten av juni ble formidlet i ord og fotos via mange  
ulike kanaler.

I 2018 ble det invitert til og markedsført fire turer med 
utgangspunkt og naturlos fra Lindesnes fyrmuseum  
i den fulldistribuerte Naturkalenderen 2017.

På slutten av året meldte fyrmuseet seg inn i REKO- 
ringen for å kunne tilby tre egne produkter for salg  
i Lyngdal og Mandal – brød, knekkebrød og tangsalt. 
Tilsammen hadde disse to ringene ca. 1 500 medlemmer 
på Facebook.

Lindesnes fyrmuseum har deltatt ved flere eksterne  
arrangementer både lokalt og nasjonalt:
• Tall Ships races på Båly
• Maifesten i Lyngdal
• Arendalsuka med M/S Gamle Oksøy som hotellskip  
 og algebidrag i regi av GRID
• Lokalmat “Mat i sentrum” i Kristiansand
• Matstreif i Oslo
• Julemarkedet på Sjølingstad Uldvarefabrikk

I 2018 valgte fyrmuseet å endre form og innhold på den 
informasjonen som deles ut til gjestene. Fra å være en  
24 siders påkostet brosjyre i tre språkutgaver, ble det  
laget et lite kart over både uteområdet og Fjellhallen  
som visuelt guider gjestene til ulike opplevelser og  
nyttefunksjoner. Kartet hadde sammenbrettet størrelse 
som et visittkort og ble brukt både som teaser i regionen 
og til gjestene som besøkte fyrmuseet.

Etter et målrettet arbeide gjennom høsten, ble Stiftelsen 
Lindesnes fyrmuseum godkjent for Miljøfyrtårnsertifisering 
i desember. Det innebærer at museet kan bruke symbolet 
Lindesnesregionen har fått som bærekraftig reisemål.

Museet har frem til desember 2018 hatt hengende  
informasjonsskjerm på Kjevik flyplass.

Dyreparken i Kristiansand viser kortfilm om tangsalt fra 
Lindesnes fyrmuseum på skjermer i sine serveringssteder.
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Arrangements-
oversikt
Årshjulet på Lindesnes fyrmuseum inneholder både  
små og større aktiviteter.

I 2018 ble følgende større arrangementer gjennomført
• Seaweed festival første helg i juni, sammen  
 med Odderøya museumshavn
• Tåkelurens dag siste søndag i juli
• Internasjonal Kammermusikkfest første helg  
 i september
• Smak og sans første søndag i november 
• Sykkelrittet Tour de Fjords startet fra Lindesnes  
 fyr 22. mai.

Fyrmuseet hadde celebert besøk av Hans Majestet  
Kongens Garde – HMKG – onsdag 27. juni.
Det ble en fantastisk opplevelse for alle de tilstede-
værende med oppvisning av drilltroppen, samt  
konsert på toppen, hvor også tåkeluren fikk delta  
som instrument.

Hvert år foregår det vielser på fyret og 2018 var intet 
unntak. Da får tåkeluren fungere som kirkeklokker. 
Brudepar og gjester må være forberedt på både vær  
og vind og ekstra tilskuere. 

Eksterne arrangement 
• Maifesten i Lyngdal
• Forbundet Kystens landsstevne i Haugesund
• Norges Banks lansering av nye 50 og 500 kroner  
 sedler i Horten
• Skalldyrfestivalen i Mandal
• Arendalsuka i Arendal
• Matstreif i Oslo
• Sørlandets lærerstevne i Kristiansand
• Magnusfestivalen i Kirkwall
• Sildefesten i Siglisfjordur
• Fjordsteam i Bergen
• Mat i sentrum- matarrangement i Kristiansand

ET ATTRAKTIVT REISEMÅL

Lindesnes fyr skal befeste og videreutvikle sin rolle som et av landsdelens største turistmål. For å gjøre dette 

må vi møte våre gjester med kvalitet i alle ledd. Vi må sørge for at besøket på Norges Sydspiss blir en god  

opplevelse som frister til gjentagelse. Vi må sørge for å utvikle og fornye våre tilbud til publikum, uten at det 

går på bekostning av fyrstasjonen som fredet kulturminne, stedets sjel og egenart. 
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Publikums 
besøk
2018 skriver seg inn i historien som “året med den  
fantastiske sommeren”. Siden 01.02.18 har den  
digitale tellesøylen registrert alle gjester som passerer  
det smaleste punktet i trappa på vei til toppen av  
området. Ca. 82 000 gjester har vært på det sydligste 
fastlandsfyret i Norge dette året. 

Siden dette er det første året med digital tellesøyle,  
og en har hatt nedgang i solgte billetter i forhold til  
2017 fremstår det som et stort misforhold mellom  
besøk og solgte billetter. Til det er å bemerke at 
tellesøylen teller publikum både i museets åpningstid  
og når det er lukket. Fyrstasjonen er alltid åpen,  
men det løses ikke billett når ikke museet er åpent.  
Sammenlignbare tall får man først i neste årsberetning.

Gjestene kan deles i to hovedgrupper, enkeltgjester  
og grupper. For første gang i 2018 ble det tilbudt  
omvisninger med ulike tema til enkeltgjester hver dag  
i juli måned. Dette tilbudet vil fyrmuseet fortsette med  
og videreutvikle. 

Gruppebesøk inkluderer flere forskjellige segmenter,  
størrelser og nasjonaliteter – alt fra cruisegjester hvor 
flere busser kommer samtidig, til små grupper som  
reiser sammen med en felles interesse og skoleelever  
på 7. trinn fra hele Vest-Agder i Den kulturelle skole-
sekken. Forventningene til de ulike gruppene er svært 
forskjellige og det er fyrmuseets utfordring og mulighet 
å tilby skreddersydde løsninger som innfrir og treffer 
gjestene som kommer. Formidling – ofte i kombinasjon 
med servering er et tilbud mange av gruppene ønsker. 
Tiltakene som ble gjort i Fjellhallen – utstillingsrom med 
langbord og benker og museums-butikken i samme 
bygning – har gitt en ny mulighet for å gi grupper god  
flyt i “Opplevelsen Lindesnes”.

Både enkeltgjesten og gruppegjesten kommer til 
Lindesnes fyr og Norges sydkapp med ulike fokus  
og forventninger. Museets oppgave er å skape gode  
opplevelser for dem alle, slik at de ikke bare ønsker,  
men at de faktisk kommer tilbake.
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Grafen viser utviklingen i besøkstall per år fra 2011 og 2018.

ET MILJØFYRTÅRN

Lindesnes fyrmuseum skal drives på en bærekraftig måte som ikke forringer eller utarmer de natur- og  

kulturressursene vi er satt til å ta vare på, eller våre omgivelser forøvrig. Vi ønsker å utvikle en tydelig profil 

basert på øko-turismens målsettinger, økt bruk av lokale råvarer, miljøvennlige produkter og fair-trade.

0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

45 000

50 000

55 000

60 000

65 000

70 000

75 000

80 000

85 000

2011

53 590

2012

52 866

2013

49 814

2014

50 423

2015

55 717

2017 2018

67 072

81 559

2016

59 465

-1,5%

-5,8%
+1,2%

+10,5%

+12,8%

+21,6%

+6,7%



30

LINDESNES FYR – 2018

Forvaltning, drift  
og vedlikehold (FDV)

Sommeren 2018 hadde veldig mange finværsdager,  
noe som sammen med ekstra bemanning (50 prosent) 
gjorde at mye av det planlagte male- og vedlikeholds-
arbeidet kunne gjennomføres.

Monteringen av telleapparat i trappen opp til fyrtårn-
platået var viktig for å få en bedret oversikt over publikum 
på fyret. Selve fyrtårnet er renovert og malt innvendig, 
og det er gjort reparasjoner på vinduer, rekkverk og 
mønebeslag – på fyrstasjonens bygningsmasse.

Det er bygget utstillinger i Fjellhallen, både utstillingen 
Riksvei 1 og Fra hav til havn, og det er montert foto-
utstilling i tårnet.

Begge de gamle kullfyrene, Lindesnes og Markøy  
er kalket. På Markøy må taket repareres i 2019.

Ellers har det vært gjort arbeid på tekniske og elektriske 
anlegg både i Fjellhallen, garasjen og sjøbua.
• Laget skap for og montert nødstrømsaggregat  
 til vannpumpe ved strømbrudd 
• Skiftet automatisk spjeld til ventilasjonsanlegg  
 i Fjellhallen 
• Strøm fra garasje til sjøbua for lys ute og inne (KV) 
• Alle pulverapparater er byttet med nye. 
• SD-anlegg i Fjellhallen på plass 

Kaikanten er oppgradert med “nye” bildekk og det  
er lagt ny akter-fortøyning. 

Sist, men ikke minst – Tåkeluren er kontrollert og  
sertifisert for videre bruk.
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Økonomi
Tilskudd til driften
Offentlige instanser bidrar med vesentlige tilskudd til 
Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum og dens virksomhet.

Både gjennom direkte driftstilskudd (VAF og KV)  
og gjennom øremerkede tilskudd til ulike prosjekter  
i museets regi.

Offentlige tilskudd til driften var i 2018 på til sammen  
kr 5 542 330, -. Av dette utgjorde det ordinære  
statstilskuddet fra Kystverket til drift Lindesnes fyr- 
museum kr 2.757.619,-. I tillegg var kr 543.711,-  
øremerket vedlikehold og drift av M/S Gamle Oksøy.

I tillegg til økonomiske bevilgninger bidrar Kystverket 
med to årsverk til driften av virksomheten på Lindesnes.

De to fyrvokterne er en viktig forutsetning for å kunne 
ivareta fyrstasjonen på en forsvarlig måte. 

Kystverket tildeler videre øremerkede midler til felles 
prosjekter for Kystverkmusea som Lindesnes fyrmuseum 
forvalter. I 2018 utgjorde disse kr 1 377 510,- Midlene 
fordeles av styret i stiftelsen Lindesnes fyrmuseum etter 
innstilling fra Fagrådet i Kystverkmusea. Prosjektmidlene 
føres følgelig i balansen og er ikke del av stiftelsens 
driftsregnskap. Fordelingen av disse midlene for 2018 
framgår i avsnittet om Kystverkmusea. Driftstilskuddet fra 
Vest-Agder fylkeskommune var i 2018 på kr 1 891 000,- 
Lindesnes kommune bidro ikke med tilskudd til driften  
av museet i 2018.

Andre tilskudd 
Samlet er det i 2018 mottatt kr 2 218 778,- i andre 
tilskudd. Disse relaterer seg til prosjekter og aktiviteter 
museet står for alene eller sammen med andre. 
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Lindesnes, 25. februar 2019

Styret i Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

Sigrid Tufteland
Styreleder

Kirsti Mathisen Hjemdahl
Styremedlem

Ivar Lindal
Nestleder

Even Tronstad Sagebakken
Styremedlem

Harald Andreassen
Styremedlem

Espen Frøysland
Daglig leder

Stiftelsens virksomhet og hvor den drives
Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum er en selveiende  
stiftelse med formål å bevare, vedlikeholde og tilrette-
legge Lindesnes fyrstasjon som fredet kulturminne  
og besøksmål for allmennheten. Drive kulturhistorisk  
museumsvirksomhet knyttet til stiftelsens rolle som 
hovedsete for Kystverkets etatsmuseum og som  
koordinator for det nasjonale samarbeidet i Kystverk-
musea. Videre skal stiftelsen utvikle Lindesnes fyr  
som et attraktivt besøksmål gjennom aktiv kultur- 
formidling knyttet til stiftelsens rolle som nasjonalt  
museum og Vest Agders tusenårssted. Stiftelsen  
har sete i Lindesnes Kommune.

Forutsetningen om fortsatt drift
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det  
at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet.

Likestilling/arbeidsmiljø
Styret består av tre menn og to kvinner. Det er ikke  
utbetalt godtgjørelse til styrets medlemmer. Stiftelsen  
har seks fast ansatte.

Ytre miljø
Stiftelsens virksomhet medfører verken forurensning eller 
utslipp som kan være til skade for det ytre miljø utover 
det som er vanlig for denne type virksomhet.

Årsregnskapet mv.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde 
av stiftelsens eiendeler og gjeld, finansielle stilling og 
resultat. Det har ikke etter regnskapsårets utløp inntrådt 
forhold som er av betydning for bedømmelsen av  
stiftelsen og som ikke fremkommer av årsregnskapet 
med tilhørende noter.
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Resultatregnskap 2018 

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum  Note 2018 2017

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     

Billettinntekter   2 781 701 3 588 229

Salg av varer   2 353 164 2 359 320

Andre driftsinntekter   254 030 203 276

Tilskudd drift   5 542 330 5 313 810

Tilskudd prosjekter   2 218 778 1 818 562

Sum driftsinntekter   13 150 003 13 283 197

 

Varekostnad   1 022 354 1 313 331

Lønnskostnad  1 5 511 934 5 425 592

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6 274 052 163 532

Annen driftskostnad  1 6 386 212 6 221 670

Sum driftskostnader   13 194 552 13 124 125

DRIFTSRESULTAT   -44 549 159 072

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     

Annen renteinntekt   37 410 45 641

Annen rentekostnad   32 901 36 265

Resultat av finansposter   4 509 9 376

ÅRSRESULTAT   -40 041 168 448

     

OVERFØRINGER     

Resultat av driften   440 845 753 096

Resultat av avsluttede prosjekter  4 -480 886 -584 648

Sum overføringer  5 -40 040 168 448
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Balanse
Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum  Note 2018 2017

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Informasjonsbygg  2, 6 923 072 985 071

Galleri Lindesnes  2, 6 92 011 105 156

Uthus til utstilling  2, 6 71 001 76 001

Utstilling ”Neset”  2, 6 481 238 101 067

Maskiner og utstyr  2, 6 388 795 325 906

Sum varige driftsmidler   1 956 117 1 593 201

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler   20 000 20 000

Sum finansielle anleggsmidler   20 000 20 000

Sum anleggsmidler   1 976 117 1 613 201

Omløpsmidler

Varer  2 966 924 960 585

Sum varer  2 966 924 960 585

   

Fordringer    

Kundefordringer  2 245 961 149 190

Prosjekt i arbeid  4 1 085 809 380 041

Andre kortsiktige fordringer   200 063 302 549

Sum fordringer   1 531 834 831 780

Bankinnskudd, kontanter ol.

Bankinnskudd, kontanter ol.  3 3 078 978 3 745 045

Sum bankinnskudd, kontanter ol.  3 3 078 978 3 745 045

Sum omløpsmidler   5 577 736 5 537 410

SUM EIENDELER   7 553 853 7 150 612
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Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum  Note 2018 2017 

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Grunnkapital  5 200 000 200 000

Sum innskutt egenkapital   200 000 200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital  5 1 764 509 1 804 550

Sum opptjent egenkapital   1 764 509 1 804 550

Sum egenkapital   1 764 509 2 004 550

    

Annen langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner  2 1 375 000 1 500 000

Sum annen langsiktig gjeld   1 375 000 1 500 000 

 

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld   408 234 674 208

Forskudd fra kunde  4 304 058 685 000

Skyldig offentlige avgifter   306 194 296 671

Annen kortsiktig gjeld   3 195 858 1 990 183

Sum kortsiktig gjeld   4 214 343 3 646 062

Sum gjeld   5 589 343 5 146 062

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   7 553 853 7 150 612

Lindesnes, 25. februar 2019

Styret i Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

Sigrid Tufteland
Styreleder

Kirsti Mathisen Hjemdahl
Styremedlem

Ivar Lindal
Nestleder

Even Tronstad Sagebakken
Styremedlem

Harald Andreassen
Styremedlem

Espen Frøysland
Daglig leder
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Regnskapsprinsipper
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. 

Salgsinntekter 
Salg av varer inntektsføres når risiko og kontroll i all hovedsak er overført kjøperen. 
Med risiko menes eiendelens gevinst og tapspotensiale mens kontroll defineres som beslutnings og råderett. 
Salg av tjenester inntektsføres etter hvert som de er levert. 

Tilskudd 
Tilskudd inntektsføres i takt med prosjektes gjennomføring. 

Klassifisering og vurdering av balanseposter 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. 
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, 
samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt 
virkelig verdi. Fordringer klassifiseres som omløpsmidler hvis de skal tilbakebetales i løpet av ett år. For gjeld er  
analoge kriterier lagt til grunn. Første års avdrag på langsiktige fordringer og langsiktig gjeld klassifiseres likevel  
ikke som omløpsmiddel og kortsiktig gjeld. Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være 
blant de postene som omhandles nedenfor. 

Varige driftsmidler 
Varige driftsmidler balanseføres og avskrives lineært til restverdi over driftsmidlenes forventede utnyttbare levetid.  
Ved endring i avskrivningsplan fordeles virkningen over gjenværende avskrivningstid (“knekkpunktmetoden”).  
Vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende. Påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris  
og avskrives i takt med driftsmidlet. Skillet mellom vedlikehold og påkostning/forbedring regnes i forhold til drifts- 
midlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke. Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres.  
Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad, og fordeles over leieperioden. 
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Varer 
Lager av innkjøpte varer er vurdert til det laveste av anskaffelseskost etter FIFO-prinsippet, og netto salgsverdi.  
Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning vurderes til variabel tilvirkningskost. 

Fordringer 
Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning for tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige 
kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. 

Pensjoner 
Premier til innskuddsbasert pensjonsordning kostnadsføres den perioden innskuddet gjelder og inngår blant  
lønnskostnader i resultatregnskapet. Forpliktelser eller pensjonsmidler knyttet til kollektiv forsikret pensjonsordning 
balanseføres ikke. 

Skatt 
Selskapet er fritatt for skatt etter Skattelovens § 2-32 nr 1. 
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Noter til regnskapet

NOTE 1    LØNNSKOSTNADER, ANTALL ANSATTE, GODTGJØRELSER, LÅN TIL ANSATTE M.V. 
 

Lønnskostnader:  2018 2017

Lønninger  4 621 608 4 325 274

Styrehonorar  71 500 141 345

Pensjonskostnader  178 808 271 152

Folketrygdavgift  571 674 631 134

Andre lønnskostnader  68 344 56 688

Sum  5 511 934 5 425 592

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret  9 9   

   

Ytelser til ledende personer  Daglig leder Styret

Lønn  625 000 

Sum  625 000 0

 
OTP 
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.  
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.Stiftelsen sin pensjonsordning er knyttet  
til Storebrand sin obligatoriske tjenestepensjonsordning (OTP). 

Stiftelsen har tegnet innskuddspensjon for syv ansatte. 

Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført. 
Det er i 2018 betalt inn kr 178 808, - i årets pensjonspremie.  

Revisor 
Kostnadsført honorar til revisor for 2018 utgjør kr 60 100,- eksl.mva. 

Lovpålagt revisjon  43 000
Andre tjenester 17 100
Sum honorar til revisor 60 100   
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NOTE 2    FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V.

Gjeld som er sikret ved pant o. I.   2018 2017

Gjeld til kredittinstitusjoner   -1 375 000 -1 500 000

Øvrig langsiktig gjeld 

Sum  -1 375 000  -1 500 000

NOTE 3    BANKINNSKUDD   

     2018

Bundne skattetrekksmidler     139 096 

Prosjektmidler Kystverkmusea      2 064 809

SUM     2 203 905

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum mottar hvert år prosjektmidler fra Kystverket til Kystversmusea som består  
av Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum, Stiftinga Jærmuseet, Stiftinga Sunnmøre Museum, Stiftelsen Museum Nord  
og Museene for kystkultur og gjenreisning i Finnmark. Lindesnes Fyrmuseum har rollen som koordinerende  
sentralledd. Midlene føres i regnskapet for Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum som bankinnskudd og kortsiktig gjeld. 
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NOTE 4    PROSJEKTER

Avsluttet 2018  Island tokt Utstilling Gamle Hav til 

Tilskudd/inntekt  2018 Gamle Oksøy Oksøy havn Sum

Tilskudd/inntekt 01.01.2018  - - -  - 0

Tilskudd/inntekt 2018  200 000 100 000 746 516 514 000 1 560 516

Kostnader 2018  200 000 100 000 1 142 205 599 196 2 041 401

Netto resultatført 3112.2018     -     -    -395 689  -85 196  -480 885

  Formidling Olje Ny 

Aktive prosjekter 2018  kystverket vern bokutg  

Tilskudd/inntekt 01.01.18  -200 000 -60 000 -425 000

Tilskudd/inntekt 2018  - - -

Akkumulert tilskudd/inntekt 2018  -200 000 -60 000 -425 000

Aktive prosjekter 01.01.2018  1 595 30 100 348 350  

Aktive prosjekter kostnader 2018  50 789 - 33 000

Akkumulert kostnader i prosjekter 31.12.2018 52 384 30 100 381 350

Netto balanseført forskudd 31.12.2018  - - -

Netto balanseført gjeld  147 616 29 900 43 650

  Østersjø Tredekke Solseil 

Aktive prosjekter 2018  samarbeid Gamle Oksøy Blyballast  Sum

Tilskudd/inntekt 01.01.18  - - -  -685 000

Tilskudd/inntekt 2018  - -281 601 -200 000  -481 601

Akkumulert tilskudd/inntekt 2018  0 -281 601 -200 000  -1 166 601

Aktive prosjekter 01.01.2018  - - -  380 045

Aktive prosjekter kostnader 2018  67 600 1 299 810 117 110  1 568 309

Akkumulert kostnader i prosjekter 31.12.2018 - 1 299 810 117 110  1 948 354

Netto balanseført forskudd 31.12.2018  67 600 1 018 810   1 085 809

Netto balanseført gjeld  - - 82 890  304 056
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NOTE 5    EGENKAPITAL

   Aksje-  Annen Sum 

   kapital Overkurs egenkapital egenkapital

Pr. 01.01   200 000 0 1 804 550 2 004 550

Årets resultat   - - -40 041 -40 041

Pr. 31.12   200 000 0 1 764 509 1 964 509

NOTE 6    VARIGE DRIFTSMIDLER

 Info Uthus Galleri Fyr- Neset Div. 

 senter utst. Lindesnes gryte utst. utstyr Sum

Anskaff. kost 01.01  3 693 303 168 522 135 448 75 535 1 127 742 1 006 554 6 207 104

Akk. avskrivinger  -1 098 233 -92 522 -30 291 -75 535 -531 674 -660 649 -2 488 904

Akk. tilskudd  -1 610 000 - - - -495 000 -20 000 -2 125 000

Saldo 01.01.2018  985 070 76 000 105 157 0 101 068 325 905 1 593 200

Årets investeringer  - - - - 461 914 175 055 636 969

Årets avskrivninger -62 000 -5 000 -13 145 0 -81 714 -112 193 -274 052

Verdi 31.12 923 000 71 000 92 012 0 481 268 388 767 1 956 117
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