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• Tokt med M/S Gamle Oksøy fra Kristiansand til Harstad og til Oslo

• Kystverkmusea og M/S Gamle Oksøy deltar på Forbundet KYSTEN’s  

 landsstevne i Trondheim.

• VAMP konsert, som havarerte på grunn av været

• To nye medarbeidere, Vibeke Vigmostad (administrasjonskoordinator)  

 og Thea Jåvold (lærling i reiselivsfaget) 

• Utgivelse av boken Norske Fyrstasjoner, Besøksfyr langs hele kysten
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Stiftelsens 
formål

Grunnlaget  
for virksomheten

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  
 Kystverkmusea.

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

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 Fiskeri-
departementet 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 nettverks-
samarbeid mellom Lindesnes som sentralledd og de 
fire regionmuseene: Jærmuseet, Sunnmøre Museum, 
Museum Nord og Museene for kystkultur og gjenreisning 
i Finnmark, under navnet “Kystverkmusea”. Som sentral-
ledd har Lindesnes hovedansvaret for den faglige og 
museale utviklingen, og for samarbeidet med Kystverkets 
hovedkontor.

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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Styrets 
sammensetning

Personale
knyttet til virksomheten

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.

Styret mistet i juni 2019 sitt styremedlem Kirsti Mathiesen 
Hjemdahl, da hun gikk inn i jobben som daglig leder  
i Cultiva. Resten av året ble vara Harald Tallaksen innkalt 
til styremøtene.

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

Det var pr. utgangen av 2019 ikke blitt valgt nye  
representanter til styret for Lindesnes kommune  
og Agder fylkeskommune. Dette er forventet  
gjennomført innen utgangen av mars 2020. 

Viktige saker som styret har beskjeftiget seg med  
har blant annet vært:
• Organisasjonsutvikling
• Etablering av lønnspolitisk plan
• Handlingsplan og årshjul
• LOS300

I 2019 var følgende personer engasjert i stiftelsens 
virksomhet:
• Espen Frøysland, 100 prosent.
 Direktør for fyrmuseet og leder for Kystverkmusea   
 (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).
• Vibeke Vigmostad, 80 prosent.
 Administrasjonskoordinator (Ansatt i SLF).  
 fra oktober 2019).
• Thea Jåvold, 100 prosent. 
 Lærling i reiselivsfaget (Ansatt i SLF).
• Kjell Olsen, 100 prosent.
 Fyrvokter og brannvernleder (Ansatt i Kystverket).
• Frank Otto Røiseland, 100 prosent.
 Fyrvokter (Ansatt i Kystverket).
• Morten Strande, 50 prosent.
 Fyravløser (Ansatt i SLF)
• Ramona Kutke, 60 prosent fra januar  
 og 80 prosent fra september 2019.
 Museumsmedarbeider (Ansatt i SLF).
• Joanna Bartnicka, 40 prosent.
 Renholder og kjøkkenansvarlig (Ansatt i SLF).
• Silja Amundsen, engasjement.
 Vaktlister og arbeidslister (Ansatt i SLF).

Stiftelsen opplever engasjement og lojalitet fra sine 
ansatte. Stiftelsen har sesongarbeidere som kommer 
tilbake for å jobbe flere år. 

Liten utskifting i arbeidsmiljøet oppleves positivt og  
de ansatte gis gode muligheter for å utvikle seg i jobben 
ved Lindesnes fyrmuseum. 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.

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 
NAV, Kriminalomsorg i frihet, ulike skoler og program-
rådgivere for introduksjonsprogrammet for flyktninger.

Totalt sett har stiftelsen gjennom årene hatt ansatte fra 
flere 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.

Stiftelsen har som mål å være en arbeidsplass der det 
råder likestilling mellom kvinner og menn. Totalt sett 
har stiftelsen inklusivt sesongarbeidere hatt 29 ansatte 
i 2019; 13 menn og 16 kvinner. Museet har til sammen 
ca. ni årsverk. Stiftelsens styre har halve 2019 bestått av 
to kvinner og tre menn, andre halvpart av en kvinne og 
fire menn.

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.



8 9

LINDESNES FYR – 2019 LINDESNES FYR – 2018

 
Helse, miljø  
og sikkerhet 

Generelt  
om driften i 2019

Lindesnes fyrmuseum er et 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  
delegert oppgaven som 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 ikke minst oppfølging 
av alle ansatte, er et område hvor museet alltid har et 
forbedringspotensiale. 
 
I 2019 hadde bedriften et arbeidsuhell som medførte 
sykemelding. Situasjonen ble riktig håndtert av  
organisasjonen og den sykemeldte var snart tilbake  
i jobb med oppgaver som ikke involverte håndtering  
av mat frem til skaden var leget. 
 

Kompetanse, opplæring og tilgang til kunnskap  
prioriteres høyt. Dersom fast ansatte ønsker videre-
utdanning eller kurs, legges det til rette for å få det  
gjennomført. 
 
De ansatte og ledelsen ved Stiftelsen Lindesnes fyr-
museum jobber aktivt for å oppnå et godt arbeidsmiljø. 
En 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. 

2019 var en helt gjennomsnittlig sommer på Lindesnes. 
Naturen bød på både sol og regn og gjestene som kom 
til Norges sydkapp hadde bruk for å ha både knekort, 
regntøy og varme trøyer i bagasjen. 

Dette kom helt spesielt til uttrykk da Vamp spilte uten-
dørskonsert siste søndag i juli. Været var riktignok ikke 
på sitt mest stabile – og det var vurderinger helt til det 
siste hvorvidt konserten faktisk skulle gå som planlagt. 
Men det var ingen som kunne forestille seg hvilket vær 
som “tok tak” da bandet hadde spilt tre låter. Plutselig 
kom det vindkast og regn som nesten blåste hele scenen 
overende og både musikere og publikum måtte prøve  
å redde både seg og det de hadde. Instrumenter og  
lydutstyr ble så fort som mulig og med god hjelp båret 
inn i kinosalen – hvor crewet jobbet hele natta for å tørke 
og redde mest mulig. For flere hundre publikummere vil 
det alltid forbli “konserten en aldri kommer til å glemme”.

Sommermånedene var også dette året godt besøkt av 
gjester fra hele verden. Besøkssenteret i Fjellhallen tok 
imot med både kafe, museumsbutikk, utstillinger og  
filmvisning i fyrkinoen. Utstillingsrommet “Riksvei 1” 
fungerte svært godt både som ekstra kaferom på 
travle dager og til servering av grupper. Infosenteret var 
tilgjengelig med brosjyrer, trykket og digitale informasjon 
om både fyrmuseet, det lokale området og regionen. 
Serveringsstedet Fyrgryta var åpen daglig i juli måned 
og Bakerovnen hadde åpne dører og leverte ferske brød 
hele åtte uker.

Fyrmuseet hadde åpent gjennom hele året, men  
i varierende grad. Det har vært åpent daglig fra  
1. april til 3. november og hver lørdag og søndag  
i årets tre første og to siste måneder. 

Samlet sett økte besøket med 3,5 prosent fra året før.
I tillegg kom de som besøkte museumsskipet Gamle 
Oksøy – på sin vei langs norskekysten sommeren 2019.

De tre sommermånedene juni, juli og august står for  
ca. 80 prosent av årets samlede antall gjester. Det  
krever tilstedeværelse og kompetanse i alle ledd av  
den servicen som ytes i høysesongen. 

I forbindelse med at restaurant Under åpnet denne våren 
har hele Norge og spesielt den sørlige delen fått ekstra 
stor oppmerksomhet fra en hel verden. Flere grupper 
med pressefolk kom i regi av både Innovasjon Norge og 
Visit Sørlandet og når de besøkte Under tok de samtidig 
turen til Lindesnes fyr. Journalister fra alle verdensdeler 
dokumenterte sine opplevelser fra Norges sydkapp og 
formidlet det videre i form av artikler og reportasjer når 
de kom hjem.

Mange gjester tok seg tid til å gi tilbakemeldinger både 
direkte til våre ansatte og i form av digitale anmeldelser 
på sosiale medier, Google og Tripadvisor. De aller fleste 
var svært positive og de som påpekte et forbedrings-
potensiale var ekstra verdifulle. 
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Kystverkmusea
Lindesnes fyrmuseum har som en av sine viktigste  
oppgaver å lede og videreutvikle det faglige samarbeidet 
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  
Kystverkets hovedkontor i Ålesund og Regionkontoret  
i Arendal. 

Kystverkmuseas strategiske handlingsplan (2014-2018) 
lå frem til 2019 til grunn for etatsmuseets arbeidsplaner. 
Fagrådet har også utarbeidet en ny strategiplan for  
etatsmuseet, gjeldende fra 2019. 

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

I 2017 vedtok Kystverkmusea to faglige fellessatsinger: 
“Havn” i 2018 - 2019 og “Los” i 2019 og 2020.  
Dermed hadde museene et sterkt faglig fokus på  
temaet norsk loshistorie i 2019. Musea jobbet også  
med ferdigstillingen av boka “Norske fyrstasjoner  
– besøksfyr langs hele kysten”. 

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 langs hele norskekysten, 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. 

I april gjennomførte fagrådet en studietur til Nederland 
som en del av det faglige fokuset på “Havn”. Første del 
ble lagt til Rotterdam havn og distriktet rundt. Rotterdam 
og Amsterdams flotte maritime museer ble også besøkt. 
Man benyttet også turen til å avvikle et fagrådsmøte. 

I oktober 2019 ble endelig boka “Norske fyrstasjoner – 
besøksfyr lange hele kysten” ferdig. Boka er rikt illustrert 
med over 400 bilder. Foruten forfatteren har flere fra 
Kystverkmusea, Kystverket, Vest-Agder fylkeskommune 
og andre bidratt med bilder. 

“Norske fyrstasjoner – Besøksfyr langs hele kysten”  
er trykket i 1500 eksemplarer. Kystverkmuseas fagråd 
var redaksjon og Simen Lunøe Pihl ledet arbeidet.  
Layout ble utført av Monica Hjortdahl. 

Arbeidet i Kystverkmusea ledes av Espen Frøysland.  
I 2019 ble det avholdt tre møter mellom direktørene 
i Kystverkmusea. I tillegg hadde fagrådet fire fysiske 
møter. Fagrådet med hell i tillegg hatt flere webmøter  
i 2019. Dette fungerer greit, særlig i forhold til prosjekt-
arbeid. 
 
 
Prosjektmidler 
Etter innstilling fra direktørene i Kystverkmusea,  
vedtok styret ved Lindesnes fyrmuseum følgende  
fordeling av Kystverkmuseas prosjektmidler for 2019.

Tildeling av frie prosjektmidler 2019

Los 2020* 400 000,-
Studietur 100 000,-
Boka fyrhagene   85 000,-
Sommertokt M/S Gamle Oksøy 300 000,- 
Utvikling av kystreise.no 100 000,-
Skanning av kildemateriale   50 000,-
Digitalutstilling i forbindelse med  
gjenreisningen av Finnmark 100 000,-
Jubileumsfilm   60 000,-
Produksjon av Kystverkmusea flagg   20 000,-
Gjenstående, ikke fordelt 104 687,-
Tildelt i midler for 2019 1 319 687,-
 
Gjenstående fra 2018 - overføres Los 2020 95 000,-
Totalt Los 2020 i 2019, inkludert Los 2020* 495 000,-
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Museumsskipet  
Gamle Oksøy 2019
Aktivitetene for Gamle Oksøy i 2019 startet allerede  
3. januar. Gamle Oksøy ble brukt til los-opplæring for nye 
los-aspiranter på strekningen fra Sirevåg til Kristiansand. 
I løpet av sommeren og ut september ble Gamle Oksøy 
tidvis brukt til los-opplæring både i Oslofjorden i området 
mellom Sarpsborg/Fredrikstad og Drammen, og i om-
rådet Sirevåg-Kristiansand. 

Gamle Oksøy ble våren 2019 også brukt som skoleskip. 
Det ble gjennomført tre turer til Danmark og en tur der 
man underveis til Danmark fikk motorproblemer og  
måtte taues hjem av det danske Søheimevernet.

Skipet deltok i Mandal ved avdukingen av det nye 
krigsseilermonumentet den 8. mai.

Søndag 2. juni ble arrangementet “Turist i egen by” 
gjennomført i Kristiansand Gamle Oksøy fungerte som 
rutebåt mellom byen og Bredalsholmen/Hestmanden. 
Denne båtturen er et veldig populært tiltak.

I slutten av juni ble skipet brukt i oppkjøring av leia  
i forbindelse med Kystverkets nye merking. 

Sommerens tokt startet 8. juli. Målet var å besøke 
kystlag og museer for forberedelse til neste års LOS 
jubileum. Første stopp var Farsund med Kaperdagene, 
deretter gikk det slag i slag til Trondheim og fire dager 
med Forbundet Kystens landsstevne. Etter dette  
fortsatte toktet videre nordover langs Nordlandskysten, 
over Vestfjorden til Lofoten, opp Raftsundet, rundet  
Hinnøya, og så sørover igjen gjennom Tjeldsund.  
Det ble mange spennende og hyggelige besøk hele  
veien sydover helt til Høllen i Søgne, og så tilbake til 
Mandal. 

Etter Mandal og skalldyrfestivalen var skipet i Arendal 
og Arendalsuka. Gamle Oksøy fungerte godt både som 
hotell og arrangementslokale, nå også med solseil på 
båtdekk.

13. september startet andre tokt for å besøke kystlag og 
museer for forberedelse av LOS300, denne gangen seilte 
Gamle Oksøy østover der det ble besøk ved mange 
havner langs Skagerakskysten og på begge sider av 
Oslofjorden inn til Oslo.

LINDESNES FYR – 2018

Skipet ble etter dette brukt til flere mindre aktiviteter frem 
til 28. september da skipet gikk i vinteropplag på fast 
plass på Bredalsholmen. På grunn av reparasjonsarbeid, 
måtte Gamle Oksøy forhales til Marvika 11. desember og 
ble liggende der ut året.

I løpet av året 2019 har Gamle Oksøy:
• Besøkt 93 havner
• Registrert 1 136 besøkende om bord
• Seilt ca. 4 200 nautiske mil

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. 
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I 2018 ble Riksvei 1 tatt i bruk som grupperom  
for skoleklassene og det har det blitt enklere  
å kommunisere med alle elevene på en gang,  
formidling av selve utstillingen fungerer også bedre.  
Under DKS-besøkene er museets kafé bemannet  
og museet er åpent for andre besøkende.  

Temaomvisninger 
For andre år på rad arrangerte museet temaomvisninger  
i juli måned. Gjestene ble tilbudt sju ulike temaer, med 
ett tema for hver dag. En av omvisningene foregikk på 
kveldstid. De øvrige gikk på ettermiddager. Ansvaret for 
omvisningene ble fordelt mellom fyrvokterne, fast ansatte 
og noen sesongansatte.

Formidling,  
utstillinger og andre tilbud

Nettsider 
Fyrmuseets nettsider gir informasjon til besøkende  
og interesserte om museets åpningstider, priser, tilbud 
og nyheter. Sidene kan også brukes for bestilling av 
overnatting i fyrleiligheten. Administrasjon og fyrvoktere 
deler på arbeidet med å oppdatere sidene. 

Utstillinger i 2019 
I 2019 hadde Lindesnes fyrmuseum fire utstillinger  
innendørs. 
• Fra Hav til havn 
 Filmutstilling om syv av uthavnene på Sørlandet. 
• Nicolai Roll 
 Plakatutstilling om Norges første havnedirektør,  
 Nicolai Roll. 
• Uthavnene 
 Fotoutstilling i fyrtårnet av Rune Nylund-Larsen 
 I tillegg vises filmen “Lindesnes fyr” i det ene rommet  
 i Uthuset. 
• Basisutstillingen Riksvei 1 
 Om etableringen av maritim infrastruktur langs  
 norskekysten. 
• 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. 
• Palatia 
 Egenprodusert utstilling i samarbeid med Kai  
 Erland, Trik Design og JRJ film, med visning  
 av undervannsopptak fra vraket. 
• Fyrenes verden – verdens fyr 
 I Fyrgryta. 
 
Den kulturelle skolesekken 
Fyrmuseet samarbeider med fylkeskommunen om  
Den kulturelle skolesekken (DKS). Elever på 7. klasse-
trinn kommer på besøk gjennom høst og vinter.  
DKS var museets hovedsatsing mot barn og unge  
også i 2019. 

Besøkstallet i DKS var bortimot 2 600 elever. Det høye 
tallet skyldes at det kom flere skoler i høstterminen enn 
tidligere. I løpet av dagsbesøket får elevene og deres 
lærere 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. 
Kjell Olsen og Simen Lunøe Pihl hadde ansvar for  
gjennomføringen. 

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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Internasjonalt  
samarbeid

Lindesnes fyrmuseum ved Espen Frøysland represen-
terer Norge i Baltic Region Heritage Committee, eller det 
såkalte Østersjøsamarbeidet i arbeidsgruppa Working 
Group on Coastal Culture and Maritime Heritage.  
Jan Robert Jore, Thea Jåvold og Espen Frøysland har 
deltatt på samlinger i regi av dette samarbeidet. Espen 
har også deltatt i arbeidsmøter med Riksantikvaren og 
Kulturrådet for planlegging av Oslo forum i september 
2020, dette pga. vår rolle i Østersjøsamarbeidet.

Lindesnes fyrmuseum får en koordinerende rolle  
i arbeidet med å utarbeide en felles film fra deltager-
landene som skal være ferdig til dette forumet,  
og vises der.

Sammen med de andre avdelingene av Kystverkmusea 
har fyrmuseet sendt en henvendelse til fyrforvaltningen  
i Portugal om interessen for et felles prosjekt i regi av 
EØS midler, uten at man fikk noe respons på det i 2019.

Fyrmuseet har for andre året samarbeidet med GRID- 
Arendal som er en offisiell samarbeidspartner til FN’s 
miljøprogram (UNEP).

Prosjektet “En smak av fremmede kyster” ble avsluttet 
i  2019 med avslutningskonferanse i Oslo 21. november 
hvor Lindesnes fyrmuseum var ett av prosjektene som 
ble presentert.

Villhøsting av makroalger til mat
Forprosjektet “Villhøsting av makroalger til mat” i regi  
av Norges Vel hadde to samlinger i 2019 før det ble 
avsluttet. Prosjektet hadde et tett og viktig samarbeide 
med Mattilsynet i deres arbeide med retningslinjer for 
merking og anbefalt daglig inntak av jod. Alle bedriftene 
som deltok bidro med algeprøver til analyse fra mange 
steder langs kysten.

Ocean experience
Lindesnes fyrmuseum er partner i prosjekt Ocean  
Experience – ledet av Universitetet i Stavanger. De andre 
deltagerne i prosjektet er: Under, Lindesnes Havhotell,  
Snøhetta, Norce og Six-sides. Dette prosjektet er  
forsinket. Målsetningen er å utvikle opplevelser som  
kan kobles til Under-opplevelsen. Fyrmuseet jobber  
med dette fortløpende og samhandler både med Hav-
hotellet og restaurant Under i arbeidet.

Los 2020-LOS300
Losjubileet i 2020 har vært under planlegging hele 2019. 
Det har tatt mye ressurser også ved Lindesnes fyr- 
museum. Fyrmuseet har prosjektlederansvaret for 
LOS300 og har særlig brukt tid på delprosjektene som 
omfatter lokale arrangement og los-utstilling. Prosjektet 
er nasjonalt, med kystverksdirektør og losdirektør som 
prosjekteier. 

Inngangsparti/betalingsløsninger
Lindesnes fyrmuseum har på bakgrunn av erfaringer 
gjort i 2018 arbeidet med ulike løsninger for en  
effektiv betalingsløsning, og et profesjonalisert og  
intuitivt forklarende inngangsområde for fyrstasjonen.  
En har vurdert ulike løsninger, og har endt opp med  
å etablere en betalingsautomat ved informasjonsbygget 
som vil bli tatt i bruk fra januar 2020. Museet jobber 
videre for å etablere en helhetlig og sømløs interaksjon 
mellom betalingsløsninger og informasjon, både fysisk  
og via nettbaserte løsninger. I prosessen er det søkt  
om midler via skattefunnordningen. 

Fellesmagasin for Sørlandets kunstmuseum, 
Kilden, Vest-Agdermuseet og Lindesnes  
fyrmuseum
Lindesnes fyrmuseum har også i 2019 jobbet sammen 
med overnevnte aktører for å etablere et felles gjenstand- 
og spesialmagasin i Agder. En har knyttet til seg ekstern 
kompetanse gjennom PWC og WSP Group, og prosjek-
tet har i løpet av 2019 vært ute på første anbudsrunde. 
Det forventes at felles magasin er klart til å tas i bruk 
høsten 2021.

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. 

Prosjekter  
og utvikling
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Nasjonalt 
samarbeid
Lindesnes fyrmuseum er medlem av Norsk Museumsfor-
bund, og arbeider tett mot forbundet særlig i forbindelse 
med gjennomføringen av museumsforbundets aktiviteter 
under Arendalsuka. M/S Gamle Oksøy fungerer da som 
“hotellskip”.

De to maritime museumsnettverkene (Nettverket for 
fiskerihistorie og kystkultur og Nettverket for sjøfarts- 
historie) pleier hvert år å ha samlinger. Lindesnes har 
deltatt på samling med Nettverket for fiskerihistorie og 
kystkultur. Vi har ikke deltatt på samlinger i nettverket  
for sjøfartshistorie i 2019.

Etatsmuseene under Samferdselsdepartementet og 
Forsvarets museer har i 2019 opprettet et felles forum  
for dialog og samarbeid. Norsk Jernbanemuseum,  
Norsk Vegmuseum og Kystverkmusea ser en fordel  
i å holde kontakten for å oppnå større tyngde inn mot 
eget departement.

Som et resultat av algeprosjeket i regi av Norges Vel er 
nå fyrmuseet medlem av Norges tang- og tareforbund.

Under Arendals-uka leverte fyrmuseet smaksprøver for 
tang og tare til et arrangement i regi av Universitetet  
i Oslo.

 
Regionalt 
samarbeid
Det er et godt samarbeid mellom museene i Agder-
fylkene. Lindesnes fyrmuseum bidrar i fellesskapet  
med deltakelse på felles stand på Sørlandets lærer- 
stevne, og museet er med i prosjektet om å etablere  
et felles gjenstandsmagasin på Agder. 

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 samarbeidet også i 2019 med Vest-Agder fylkes-
kommune om Den kulturelle skolesekken (DKS). Drøyt 
2000 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, hadde museet sam- 
arbeid med Aust-Agder fylkeskommune og Aust- 
Agder kulturhistoriske senter (AAKS).

Geitmyra Matkultursenter i Oslo etablerte seg  
i Kristiansand. I forbindelse med åpningen hadde  
fyrmuseet en stand med informasjon og inspirasjon  
om tang og tare.

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

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

Fyrmuseet har solgt sine brød og knekkebrød  
gjennom REKO-ringen i Lyngdal og Mandal når  
det har vært anledning til det.

30 kommuner på Agder ga ut “Strategi for forebygging 
av voldelig ekstremisme, hatkriminalitet og polarisering 
i Agder” 2019-2025. Lindesnes fyrmuseum har bidratt 
med bildemateriale og inspirasjon til forordet som trekker 
paraleller til uthavnene som kulturelle smeltedigler.
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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 medlem-
mer som gjør at skipet i de fleste tilfeller kan bemannes 
på frivillig basis når det skal ut på tokt.

I 2019 ble det utført ca 5 700 dugnadstimer i regi av  
venneforeningen.

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.

Profilering 
utad
Det er Visit Sørlandet som ivaretar markedsføring nasjonalt 
og internasjonalt for Lindesnes fyrmuseum. Synligheten 
gjøres via ulike markedsaktiviteter rettet mot relevante  
land og segmenter. En del av aktiviteten er å ta imot og 
gjennomføre planlagte presseturer for inviterte journalister 
fra ulike steder i verden. Dette året har det vært ekstra  
stor interesse og fokus på vår region i forbindelse med 
åpningen av restaurant Under. I mai var det et pressekorps 
på 30 journalister fra alle verdenshjørner som fikk være de 
første til å dokumentere bilder fra verdens største under-
vannsrestaurant. Flere utenlandske turoperatører deltok  
på en Pretour til Lindesnes, forut for NTW – Norwegian 
Travel Workshop i Ålesund.

23. april var det premiere på TV2-serien “Kystmat med 
Rune, Margit og Moi” hvor det blant annet var gjort  
opptak på Lindesnes fyr. 

71 grader Nord har viste sin godt kjente og årlige start  
fra Lindesnes fyr, en serie med høye seertall og stor  
popularitet. Nye innspillinger ble også gjort for at serien 
kan få sin fortsettelse.

Turistkontoret for Lindesnesregionen og Nordsjøvegen 
er aktører som arbeider for en synlighet av landsdelen, 
regionen og sydspissen av Norge.

Magasinet «Barn i byen» blir delt ut til alle barn og unge  
i barnehager og skoler i Kristiansand og Lindesnes fyr har 
valgt synlighet her ut mot dette segmentet for Vest-Agders 
tusenårssted.

I mars ble nye nettsider lindesnesfyr.no lansert.  
Fokus for de nye sidene var: 
- gode og inspirerende fotos
- kort og konsis informasjon
- enkel navigasjon
- all informasjon på tre språk

Arrangementer og aktiviteter blir i stadig større grad gjort 
kjent via digitale flater – og de som følger oss på digitale 
plattformer øker for hvert år.

Antall digitale følgere i 2019 
• Lindesnes fyrmuseum Facebook 8 723
• Lindesnesfyr Instagram 1 803
• Algeringen Lindesnes Facebook 495

Fyrmuseet har valgt å arrangere søndagsturer med  
utgangspunkt fra fyrområdet i regi av Naturlos- 
programmet. Turene blir gjort kjent i en innholdsrik 
trykksak i fulldistribusjon i tillegg til digitale flater.

Fyrmuseet har også valgt å tilby noe av sin Debio- 
godkjente bakst for salg i Reko-ringene både  
i Lyngdal og Mandal.

Flere eksterne arrangementer gjennom året har hatt  
aktiv deltakelse fra Lindesnes fyrmuseum:
• Museumsskipet Gamle Oksøy på tokt langs kysten
• Seaweed festivalen med arrangement  
 i Odderøya museumshavn
• Kanaldagen Spangereid
• Arendalsuka
• Åpning av Geitmyra matkultursenter
• Julemarkedet på Sjølingstad Ullvarefabrikk
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Gjeste 
besøk
2019 på Lindesnes fyr vil av mange bli husket som 
sommeren med den uforglemmelige Vamp-konserten. 
Grunnen til minnene var et helt spesielt forrykende uvær 
som medførte at konserten måtte avbrytes.

Gjennom året har fyrmuseet flere faste arrangementer 
med godt besøk. Det kan nevnes Seaweed festival i juni, 
tåkelur i juli og Smak og sans i november. 

Gjestene våre er en svært variert gruppe både når det 
gjelder alder, nasjonalitet og grunn for å besøke Norges 
sydspiss.

Noen reiser i gruppe og de kan være store og små,  
det er skole-elever, studenter, pensjonistgrupper, turist-
grupper, cruisegjester eller bedriftsgrupper. 

Andre reiser som familie, par eller alene – og de kan 
være på ferie med bobil, på søndagstur, på opplevelses-
tur til Under, kanskje har de syklet fra Nordkapp eller de 
kommer til ett av våre arrangementer.

Noen har interesse for fyrhistorie og fyrmuseet, andre 
kommer for å se minner fra krigens dager og atter andre 
er nysgjerrige på tang og tare. Mange kommer for å 
besøke det sydligste fastlandspunktet og landet eldste 
fyrstasjon hvor det fortsatt er fyrvoktere på jobb.

Fyrmuseets hovedoppgave er å formidle. Og koblet med 
formidlingen er å yte service og innfri forventningene som 
den enkelte gjest har med seg.

Nærmere 85 000 gjester ble registrert i 2019 og det er 
en økning fra året før på 3,5 prosent. Langt de fleste 
kom i vår åpningstid – og hele 80 prosent i sommer-
månedene.

Museumsskipet MS Gamle Oksøy registrerte hele  
1 136 gjester om bord på sine tokt langs kysten  
sommeren 2019.

Lindesnes fyrmuseum jobber for å gi alle gjester gode 
opplevelser slik at de ønsker å komme tilbake.

Besøkstall i 2018 og 2019.

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.
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Forvaltning, drift  
og vedlikehold (FDV)

2019 har vært et utfordrende år i forhold til bemanningen 
ved FDV. Ny turnus gjør at Fyrmuseets 50 prosent stilling 
er en del av turnusen. Fyrvokterne er ikke samtidig på 
jobb lenger, noe som har lagt begrensninger på hva en 
har kunnet gjennomføre. En har likevel gjennomført en 
del tiltak. 

Noen av disse er:
• Alarmanlegget i Fyrmesterboligen, Betjentboligen  
 og Ferieboligen er oppgradert og ble ferdigstilt av  
 Tratec Teknikken A/S.
• Det er gjennomført oppgraderinger av varmeanlegget  
 i Fjellhallen. 
• Flere vinduer er i løpet av året restaurert i Maskinhus. 
• En har bygget om flere branndører og skiftet ut  
 rømningsveilys i Fjellhallen slik at disse nå er LED. 
• Det er gjort tiltak ved Markøy fyr, en har tettet taket  
 og kalket selve kullblussfyret. 
• Naustet er restaurert med blant annet ny kledning  
 og kaikranen er ferdig restaurert og remontert.
• Nordre kontor i Fyrmesterboligen er pusset opp  
 og det er etablert nytt kontor på loftet. 

Det har vært vedvarende problemer med det kommunale 
vannrenseanlegget. Lindesnes kommune besluttet derfor 
i 2019 å bygge nytt anlegg som forventes å settes i drift 
i 2020.

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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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.

Tildelingen fra Kystverket i 2019 utgjorde  
kr 4 860 492,-, som fordeler seg på følgende måte: 
kr 2 818 287,- utgjør det ordinære driftstilskuddet  
til Lindesnes Fyrmuseum, kr 1 319 687,- som er  
prosjektmidler til Kystverkmusea, kr 555 673,- som  
er støtte til Gamle Oksøy, kr 166 845,- som er styrking 
av Kystverkmuseas prosjektmidler. 

Offentlige tilskudd i 2019 utgjorde totalt kr 5 141 587,-

Kystverket bidrar i tillegg med to årsverk til drift/ved- 
likehold av fyrstasjonen. Årsverkene er endret i 2019  
ved at stillingene inngår i turnus fra mandag til fredag 
etterfølgende uke. Dette medfører at SLF har satt inn 
ekstra ressurs hver andre helg i overlappen mellom  
de to vokterne. Denne ressursen har i 2019 utgjort  
50 prosent av full stilling. 

De to fyrvokterne, sammen med ressursen fra SLF  
er en viktig forutsetning for å kunne ivareta fyrstasjonen 
på en forsvarlig måte. 

Kystverket har også tildelt øremerkede midler til felles 
prosjekter for Kystverkmusea som Lindesnes Fyr- 
museum forvalter. Fordelingen av disse fremgår under 
avsnittet om Kystverkmusea. 

Driftstilskuddet fra Vest Agder Fylkeskommune var  
i 2019 på kr 1 943 000,-. Lindesnes kommune har  
ikke bidratt med tilskudd til drift i 2019. 

Øvrige tilskudd utgjør kroner kr. 380 300,-. Disse  
relaterer seg til prosjekter og aktiviteter museet står  
for alene eller sammen med andre. 

Styret består ved utgangen av året av fire menn  
og én kvinne. Det er utbetalt godtgjørelse til styret  
med kr 36 500,-.

Stiftelsens virksomhet og hvor den drives
Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum er en selveiende  
stiftelse med formål å bevare, vedlikeholde og  
tilrettelegge Lindesnes fyrstasjon som fredet kultur- 
minne og besøksmål for allmennheten. Drive kultur- 
historisk museumsvirksomhet knyttet til stiftelsen  
rolle som hovedsete for Kystverkets etatsmuseum  
og som koordinator for det nasjonale samarbeidet  
i Kystverkmusea. Videre skal stiftelsen utvikle  
Lindesnes fyr som et attraktivt besøksmål gjennom  
aktiv kulturformidling knyttet til stiftelsens rolle som  
nasjonalt museum og Vest Agder tusenårssted.  
Stiftelsen har sete i Lindesnes kommune. 

Stiftelsens virksomhet medfører hverken forurensning 
eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø 
utover det som er vanlig for denne type virksomhet.  
Bedriften er registrert som miljøfyrtårn virksomhet  
og følges opp under denne kategorien. 
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Resultatregnskap 2019 

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum  Note 2019 2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER     

Billettinntekter   3 706 253 2 781 701

Salg av varer   2 796 159 2 353 164

Andre driftsinntekter   377 259 254 030

Tilskudd drift   5 316 960 5 542 330

Tilskudd prosjekter   1 877 391 2 218 778

Sum driftsinntekter   14 074 023 13 150 003

 

Varekostnad   1 190 013 1 022 354

Lønnskostnad  1 5 943 435 5 511 934

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6 357 657 274 052

Annen driftskostnad  1 6 314 475 6 386 212

Sum driftskostnader   13 805 580 13 194 552

DRIFTSRESULTAT   268 443 -44 549

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER     

Annen renteinntekt   26 508 37 410

Annen rentekostnad   36 057 32 901

Resultat av finansposter   -9 549 4 509

ÅRSRESULTAT   258 894 -40 041

     

OVERFØRINGER     

Resultat av driften   19 707 440 845

Resultat av avsluttede prosjekter  4 239 187 -480 886

Sum overføringer  5 258 894 -40 040

Lindesnes, 26. februar 2020

Styret i Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

Sigrid Tufteland
Styreleder

Ivar Lindal
Nestleder

Espen Frøysland
Daglig leder

Even Tronstad Sagebakken
Styremedlem

Harald Andreassen
Styremedlem

Harald Tallaksen
Vara

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

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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Balanse
Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum  Note 2019 2018

EIENDELER

Anleggsmidler

Varige driftsmidler

Informasjonsbygg  2, 6 1 152 191 923 072

Galleri Lindesnes  2, 6 78 866 92 011

Uthus til utstilling  2, 6 66 001 71 001

Utstilling ”Neset”  2, 6 380 556 481 238

Maskiner og utstyr  2, 6 265 761 388 795

Sum varige driftsmidler   1 943 375 1 956 117

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler   20 000 20 000

Sum finansielle anleggsmidler   20 000 20 000

Sum anleggsmidler   1 963 375 1 976 117

Omløpsmidler

Varer  2 1 043 898 966 924

Sum varer   1 043 898 966 924

   

Fordringer    

Kundefordringer  2 30 815 245 961

Prosjekt i arbeid  4 1 303 359 1 085 809

Andre kortsiktige fordringer   281 988 200 063

Sum fordringer   1 616 162 1 531 834

Bankinnskudd, kontanter ol.

Bankinnskudd, kontanter ol.  3 4 699 862 3 078 978

Sum bankinnskudd, kontanter ol.  3 4 699 862 3 078 978

Sum omløpsmidler   7 359 921 5 577 736

SUM EIENDELER   9 323 296 7 553 853

Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum  Note 2019 2018 

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL

Innskutt egenkapital

Grunnkapital  5 200 000 200 000

Sum innskutt egenkapital   200 000 200 000

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital  5 2 023 403 1 764 509

Sum opptjent egenkapital   2 023 403 1 764 509

Sum egenkapital   2 223 403 1 964 509

    

Annen langsiktig gjeld    

Gjeld til kredittinstitusjoner  2 1 250 000 1 375 000

Sum annen langsiktig gjeld   1 250 000 1 375 000

 

Kortsiktig gjeld     

Leverandørgjeld   521 639 408 234

Forskudd fra kunde  4 1 422 000 304 058

Skyldig offentlige avgifter   399 545 306 194

Annen kortsiktig gjeld   3 506 709 3 195 858

Sum kortsiktig gjeld   5 849 893 4 214 343

Sum gjeld   7 099 893 5 589 343

SUM EGENKAPITAL OG GJELD   9 323 296 7 553 853

Lindesnes, 26. februar 2020

Styret i Stiftelsen Lindesnes fyrmuseum

Sigrid Tufteland
Styreleder

Ivar Lindal
Nestleder

Espen Frøysland
Daglig leder

Even Tronstad Sagebakken
Styremedlem

Harald Andreassen
Styremedlem

Harald Tallaksen
Vara
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Noter til regnskapet 2019
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 omløps- 
middel 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  
driftsmidlets stand ved kjøp av driftsmidlet. Tomter avskrives ikke.

Utgifter til leie av driftsmidler kostnadsføres. Forskuddsbetalinger balanseføres som forskuddsbetalt kostnad,  
og fordeles over leieperioden.

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:  2019 2018

Lønninger  4 991 151 4 621 608

Styrehonorar  36 500 71 500

Pensjonskostnader  172 287 178 808

Folketrygdavgift  652 010 571 674

Andre lønnskostnader  91 334 68 344

Sum  5 943 282 5 511 934

Gjennomsnittlig antall årsverk sysselsatt i regnskapsåret  9 9   

   

Ytelser til ledende personer   Daglig leder

Lønn   750 000

Sum   750 000

 
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 sju ansatte. 

Sikrede pensjonsforpliktelser er ikke balanseført.
Det er i 2018 betalt inn kr 172 287,- i årets pensjonspremie. 

Revisor 
Kostnadsført honorar til revisor for 2019 utgjør kr 74 500,- eksl.mva.

Lovpålagt revisjon  43 000
Andre tjenester  31 500
Sum honorar til revisor  74 500   
 

NOTE 2    FORDRINGER, GJELD, PANTSTILLELSER OG GARANTIER M.V.

Gjeld som er sikret ved pant o. I.   2019 2018

Gjeld til kredittinstitusjoner   -1 250 000 -1 375 000

Øvrig langsiktig gjeld 

Sum  -1 250 000 -1 375 000 

NOTE 3    BANKINNSKUDD   

       2019

Bundne skattetrekksmidler       188 581

Prosjektmidler Kystverkmusea        2 569 131

SUM     

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 gjenreising i Finmark IKS. 

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 2019 Gamle Tredekke   Diverse 

Tilskudd/inntekt Oksøy Gamle Oksøy Solseil Oljevern prosjekter Sum

Tilskudd/inntekt 01.01.2019 - -1 018 209 82 889 29 900  43 649 -861 771

Tilskudd/inntekt 2019 1 054 205 1 018 209 - - 166 870 2 239 284

Kostnader 2019 948 988 - 81 837 - 107 501 1 138 326

Netto resultatført 3112.2019 105 217    -    1 052    29 900 103 028  239 197

   Formidling Inngangs-  

Aktive prosjekter 2019   Kystverket parti LOS 

Tilskudd/inntekt 01.01.19   -200 000 - -

Tilskudd/inntekt 2019   -50 000 -275 000 -700 000

Akkumulert tilskudd/inntekt 2019   -250 000 -275 000 -700 000

Aktive prosjekter 01.01.2019   52 384 - - 

Aktive prosjekter kostnader 2019   16 252 180 055 594 154

Akkumulert kostnader i prosjekter 31.12.2019  68 636 180 055 594 154

Netto balanseført forskudd 31.12.2019   - - -

Netto balanseført gjeld   181 365 94 945 105 846

   Østersjø- Mat frem. Diverse 

Aktive prosjekter 2019   samarbeid kyster prosjekter Sum

Tilskudd/inntekt 01.01.19   - - - -200 000

Tilskudd/inntekt 2019   -70 000 -77 000 -50 000 -1 222 000

Akkumulert tilskudd/inntekt 2019   -70 000 -77 000 -50 000 -1 422 000

Aktive prosjekter 01.01.2019   67 600 - - 119 984

Aktive prosjekter kostnader 2019   146 302 53 431 193 176 1 183 370

Akkumulert kostnader i prosjekter 31.12.2019  213 902 53 431 193 176 1 303 354

Netto balanseført forskudd 31.12.2019   143 902  143 173 287 075

Netto balanseført gjeld   - 23 569 - 405 725

NOTE 5    EGENKAPITAL

    Aksje- Annen Sum 

    kapital egenkapital egenkapital

Pr. 01.01     200 000  1 764 510  1 964 510

Årets resultat      258 894  258 894

Pr 31.12     200 000  2 023 404  2 223 404

NOTE 6    VARIGE DRIFTSMIDLER

 Info- Utstilling Galleri Fyr- Utstilling Diverse 

 senter Uthus Lindesnes gryte Neset utstyr Sum

Anskaff.kost 01.01 3 693 303  168 522  135 448  75 535  1 589 656  1 181 609  6 844 073

Akk. avskrivinger  -1 160 233  -97 521  -43 436  -75 535 -613 388 -772 842 -2 762 955

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

Saldo 01.01.2019  923 070  71 001  92 012  0  481 268  388 767  1 956 118

Årets investeringer  344 916  - - - - - 344 916

Årets avskrivninger  -115 795  -5 000  -13 146  0  -100 712  -123 006  -357 659

Verdi 31.12  1 152 191  66 001  78 866  0  380 556  265 761  1 943 375
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