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Utvidelsen av Dokken har vært gjennomgangstema i meldingsperioden. Allerede i 1982 kjøpte 
museet Nor heim bedehus (Zion). Planen var å bruke det som bedehusmuseum og forsamlingshus 
i miljøavdelingen. I 1994 ble huset transportert over sjø og land til sin nye tomt. Kjelleren ble 
senere innredet til kjøkken og toiletter. Slik er bruksmulighetene i Dokken betydelig forbedret. 
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3. november 2000 er det 75 år siden Museums- og historielaget for Haugesund 
og bygdene ble stiftet. Lagets fremste formål var å drive lokalmuseum. De siste 
25 årene har lagets virksomhet falt sammen med driften av Karmsund folke
museum. Styret for Museums- og historielaget er styre for museet. Lagets års
møte er samtidig museets årsmøte. Medlemmene er interessenter og støtte
personer bak museumsdriften. 

Karmsund folkemuseum jubilerer altså i "autentisk forfatning", som forening 
- ikke som stiftelse. En rekke museer var opprinnelig organisert på samme måte 
som museet i Haugesund. I løpet av 1990-årene er de omgjort til stiftelser. 
Foreningene lever videre som selvstendige vennelag. Slik har museene oppnådd 
tydeligere status som rettssubjekter. Men for museet i Haugesunds ved
kommende har ingen saker gjort en tilsvarende omorganisering aktuell. 

Siden 1994 har medlemstallet i Museums- og historielaget vist stigende 
tendens. I dag har laget 332 medlemmer - nær 50°/o flere enn i 1992. Her spiller 
nok årsmøtene inn. Det har vært lagt vekt på å gi dem en festlig karakter og 
lødig kulturhistorisk innhold. Men aktivitetsdagene og arrangementene på 
90-tallet har også gjort museet mer synlig. Mest må det likevel ha betydd 
at Årbok for Karmsund nå kommer med nytt hefte hvert annet år. Med
lemmene abonnerer på årboken, men betaler hvert hefte særskilt utenom 
kontingenten. 

Ved flere høve har vi tatt tilbakeblikk over lengre perioder av museums
driften. Siste gang var ved utgivelsen av årbok i 1992. Hensikten har vært å få 
fram perspektiver på driften. Både ideologi og praktiske forutsetninger spiller 
inn. Årsmeldingene til museet har form som "krønike". Her vil lengre linjer for
tape seg i detaljene i forløpet. Nå vil vi igjen se museets viktigste saker samlet og 
drøfte forutsetningene for hvordan de er ført i mål. 

Det er ikke bare 75-årsjubileet som gjør det aktuelt å stoppe opp nå. I løpet av 
2000 vil ventelig tre viktige prosjekter være ført i havn. Disse har preget driften 
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en årrekke. Det gjelder utvidelsen av Dokken, hovedreparasjonen på Tonjer fyr, 
og-gjenreisingen av buen fra Mo i Etne på Sandbekken. Samtidig er en ny fase i 
driften så vidt begynt. Fra august 1999 har museet fordoblet den historiskfaglige 
arbeidskapasiteten. 

Forholdet til fylke og vertskommune 
Museet har hatt en trygg økonomisk basis. Vi er element i Rogaland fylkes
kommunes museumssystem. For fylket er det et mål å utvikle regionmuseene 
etter en plan som ble vedtatt i 1992. På kort sikt innebar planen at kapasiteten 
ved vårt museum skulle økes med en halv stilling. På lengre sikt skulle den økes 
med nok en stilling. Kostnadene med stillingene og tilsvarende driftsutgifter 
skulle fylket bære. Men forutsetningen var at vertskommunen - i vårt tilfelle 
Haugesund - skulle gå inn med et spesielt tilskudd, stort 22%. 

I praksis har nok basis vært garantert, men ikke ekspansjonen i takt med 
resten av museumsfylket. Her har man vært avhengig av bevisste politikere. Det 
er da kommet tydelig fram at Karmsund folkemuseum står svakt i fylkespolitisk 
sammenheng. Det kan være fordi museet i Haugesund fortrinnsvis formidler 
seg gjennom Haugesunds Avis og lokale media for Nord-Rogaland. Fylkets 
øvrige museer formidler seg gjennom Stavanger Aftenblad, som vel leses av 
samtlige fylkespolitikere. 

En annen grunn vil være å finne i museets forhold til vertskommunen 
Haugesund. Administrasjonen i Haugesund har intet "normalt" kulturkontor, 
som f.eks. nabokommunene Karmøy og Tysvær. Der er kulturvern en viktig del 
av saksfeltet. Haugesund har heller ikke personale med kompetanse innen 
kulturvern. Ingen i administrasjonen vil ha spesiell faglig forståelse og interesse 
for museets sak. Museets linje til vertskommunen er direkte til rådmannen. For 
festival- og fritidsadministrasjonene vil man framstå som utenfortående konkur
rent til disponible ressurser. Slik får museets sak oftest svak behandling i verts
kommunen. 

Kommuneadministrasjonen og enkeltpolitikere skal riktignok vekselvis ha 
ære for flere framskritt for museet. Viktig er tilskuddene til utvidelsen av 
Dokken, til Tonjer fyr og presset som ble øvet på fylkeskommunen for å få en ny 
konservatorstilling til museet. Likevel nøler vi ikke med å hevde at verts
kommunen er helt uten ambisjoner på museets vegne. Ved en aktiv innsats i 
fylkets kulturpolitikk ville man kunne fått en langt større - og rettmessig del 
etter folketallet - av "museumskaka" til Karmsund. I dag er Karmsund det 
svakeste av Rogalands fem regionmuseer med ca. kr. 150 000 mindre i årlig til
skudd fra fylket enn de øvrige svakeste museene. Regionen har nesten en fjerde
del av fylkets befolkning. 

Museumsplanen påpekte behov for å styre museumsdriften i fylket mer plan-



Museet i Haugesund- fra 1992 til 75-årsjubileet 2000 209 

messig enn tidligere. Målet skulle være å utnytte ressursene bedre. Samme mål 
har staten senere søkt å nå. Museene har langt fra erkjent samme behov. I vårt 
tilfelle har så formell planlegging og rapportering som bevilgende myndighet 
her har påtvunget oss, vært følt som en byråkratisk belastning. Men "avtalene" 
om driften som museet noen år inngikk med fylkeskulturadministrasjonen, ble 
også en kjærkommen anledning til å gjøre administrasjonen kjent med detaljene 
i museets driftsfelt. En videre formalisering av den daglige driften i vårt 
museum har også tvunget seg fram som følge av det økte personalet. 

Nye hjelpemidler: EDB 

Etterhvert er datautstyret blitt en faktor som må regnes med i museumsdriften. 
Det ble innkjøpt anlegg med PC til tre arbeidsplasser i 1991. Senere er anlegget 
fornyet og utvidet. I dag har det fem stasjoner. Vi bruker program for tekst
behandling, regnskap og arkivering. Forholdsvis store summer er gått med til 
anskaffelsene og vedlikeholdet av dem. Både i kontorholdet og i katalogiserings
arbeidet sparer dataanlegget arbeidskapasitet. Likevel har vi ingen følelse av å 
nå lenger med arbeidskapasiteten nå enn tidligere. Langt mindre kan øket 
effektivitet påvises. Dataalderen har nemlig øket papirmengden som strømmer 
gjennom kontorene og lagt beslag på økonomiske ressurser som ellers ville blitt 
anvendt direkte i museumsdriften. 

Personalet 
I 1990-årene har museets personale vekslet meget. Sent i 1991 tok nye personer 
fatt både i kontor- og assistentstillingen. For teknikeren begynte en langvarig 
sykdomsperiode. På den annen side hadde museet rikelig tilgang på midlertidig 
arbeidshjelp gjennom sysselsettingsordninger. Slikt personale var bundet til 
spesielle prosjekter utenfor den alminnelige driften. Selv om driftsmidlene til 
prosjektene etterhvert avtok, dempet prosjektene museets utgifter. Samtidig 
bidro de til å utvide museets normale driftsfelt. 

Vi sto overfor en slags krise siste halvår 1996, da sysselsettingstiltakene 
plutselig opphørte. Men på dette tidspunktet hadde fylkeskommunen først god
kjent en oppgradering av assistentstillingen til pedagog (1992). Etter Helga 
Urdal og Eivind Thorsen hadde fungert hver sin periode som assistent, kom nå 
Ingebjørg Stene Jacobsen tilbake i stillingen. I 1995 ble pedagogstillingen utvidet 
fra halv til hel. Paul Bårdsen sluttet som tekniker i 1994. Etter ham fulgte John 
Olav Lillesund som allerede periodevis hadde vikariert for Bårdsen siden 1991. 
Med dette nyetablerte utvidete faste personalet fikk bortfallet av sysselsettings
prosjektene ingen påfallende følger for driftsnivået. 

Museet unngikk også en økonomisk krise. Fra 1994 godtgjorde Haugesund 
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Kjernen i personalet har i meldingsperioden vært konservator, tekniker, pedagog og sekretær. 
I tillegg kommer en rekke korttidsengasjerte, sysselsettingspersoner og frivillige. Her er museets 
nærmeste samlet før jul1995. 

kommune �enesten som antikvarisk konsulent i byggesaksbehandlingen med 
kr. 100 000. De første årene ble disse midlene nyttet til kjøp av spesielle 
museumsfaglige �enester. Senere er midlene gått inn i budsjettet for den 
ordinære driften. Slik selger museet i dag en del av den historiskfaglige arbeids
kapasiteten for å finansiere den ordinære driften av museet. 

I 1998 opprettet styret en ny halv stilling som assistent/ renholder. Stillingen 
finansieres av museets midler til drift og er utenfor fylkeskommunens ansvars
område. Personalet i stillingen har vekslet. Men når den har vært besatt, har 
også den avhjulpet behovet for praktisk hjelp i museumshverdagen. 

Endelig innvilget så fylkeskommunen museet en hel ny stilling som konservator 
fra l. januar 1998. Tilbudet kom plutselig i mars samme år, men etter søknad og 
i tråd med museumsplanen. Så sent som ved årsskiftet var det likevel gjort 
vurderinger av kulturbudsjettet som helt hadde fratatt museet forhåpninger om 
å få stillingen i denne omgangen. Bakgrunnen for tilbudet var at det sommeren 
1997 var kommet fram i media at den folkerike Karmsundregionen hadde 25% 
lavere museumstilskudd fra fylket enn de ellers dårligst stilte museene i langt 
folkefattigere regioner. Etter dette ble det øvet politisk press fra Haugesund i 
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fylkeskommunen. Museet fikk konservatorstillingen for å ballansere den skjeve 
tilskuddsfordelingen som var oppstått. 

Mads Ramstad tok fatt i stillingen halvannet år senere. Tiden før dette gikk 
med til å framskaffe vertskommunetilskudd og å gjennomføre tilsettingsprose
dyren. I mellomtiden fikk museet utbetalt storparten av lønns- og driftsmidlene 
til den nye stillingen. For disse midlene kunne vi innrede et velutstyrt midler
tidig kontor utenfor museumslokalene. Resten av midlene er avsatt til den fore
stående permanente utvidelsen av museets kontorareale. 

Ved 75-årsjubileet er museet ingen helt ubetydelig arbeidsplass i vertskom
munen. De seks "fylkeskommunale" stillingene teller fem årsverk. 

Forholdet mellom lønn og drift 
Museet har unngått økonomisk krise i meldingsperioden. Fylket har årlig øket 
tilskuddet til museene i takt med prisstigningen. Lønnsmerutgifter som følge av 
endringer i tariffene kompenseres særskilt. Fra 1994 ble direkte kompensasjon 
erstattet med et årlig prosentvis tillegg. I 1997 overlot fylket musestyrene å fast
sette personalets lønn innenfor den fastsatte tilskuddsrammen. Samtlige fag
stillinger i museet var på dette tidspunktet lavere lønnet enn tilsvarende stilling
er i fylkeskommunen. I tiden som fulgte oppjusterte styret lønnen for alle disse 
stillingene. Krise er unngått, men lønnsøkningene og en rekke nye faste utgifter 
til vedlikehold av tekniske innretninger har ført til at budsjettpostene for den 
alminnelige driften i prinsippet er på samme nivå ved utgangen av meldings
perioden som ved inngangen. 

Prosjektene 
Virksomheten til daglig i museet skjer på to plan. Basisnivået omfatter forvalt
ning og formidling. Ideelt sett skal også forskning ha sin plass her. På et annet 
plan ligger prosjektene museet gjennomfører. 

Prosjektene har oftest dreiet seg om vern av bygninger og utvidelse av museet. 
Men i sysselsettingsperioden ble det også realisert spesielle prosjekter i for
lengelsen av basisdriften. Det gjaldt katalogisering, legge inn i datasystemet 
produksjon av kort, ordne boksamlingen, vakthold i avdelingene, restaurering 
av båtsamlingen. I 1994 samlet Grethe Lunde tradisjonsstoff og ting fra bedehus
miljø til museet. Hun publiserte senere artikler om dette stoffet. I 1999 begynte 
Torunn Bøe innsamling av tradisjon om vår lokale mattradisjon. Samtlige slike 
prosjekter bekostes hovedsakelig av ekstraordinære tilskudd. 

Prosjektet som mer enn noe har preget meldingsperioden er utvidelsen av 
miljøavdelingen i Dokken. Planen om et båthus skriver seg fra 1979. Zion ble 
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Båthuset ble reist mellom museums
husene i Dokken der det tidligere 
hadde stått et sjøhus med tilsvarende 
utseende. Slik fikk miljøet tilbake 
meget av sin tette karakter. l Båthuset 
er det utstillingsplass for nesten hele 
museets båtsamling. Avdelingen i 
Dokken ble tilført en viktig ny 
attraksjon. 
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innkjøpt i 1982 for å plasseres på nåværende 
tomt. Men begge prosjektene var blitt skrin
lagt for å kunne realisere Museumssentralen i 
Gamle meieriet. I 1991 ble det utarbeidet en 
samlet plan for utvidelse av avdelingen. For
uten Båthuset og Zion omfattet den butikk, 
hage, gjestebrygge, sanitæranlegg/kjøkken 
og opprusting av terrenget. Planen var forut
satt gjennomført fra 1992 til 1998 med 
kostnadsramme 3,9 mill. Museets byggefond 
skulle bidra med en fjerdedel av dette. 

Selv om hverken vertskommunen eller 
fylket godkjente planen, kom de etterhvert til 
å yte tilskudd omtrent som planen forutsatte. 
Det samme gjorde Norsk Kulturfond. Zion 
ble flyttet i august 1994 og kjelleren innredet 
1998 - 2000. Båthuset ble påbegynt i 1995 og 
sto ferdig våren 1997. Butikken ble reist i 
1996. Museumshagen ble anlagt i 1999. I kjøl
vannet av enkeltprosjektene gjennomførte 
personalet større saker som innredning av lei
lighet fra vår nære fortid, fast utstilling av 
fotos som viser "Livet mellom husene", utstil
ling av båtsamlingen, utstilling om lokale 
båtttyper, innredningen av Central Colonial. 

I 1935 kjøpte museet en bu ("stabbur") med 
1700-tallskarakter på Mo i Etne. Meningen 

var å flytte den til et påtenkt friluftsmuseum i Haugesund. I stedet ble bygning
en stående på Mo. En ny bruker krevet tidlig på 90-tallet at museet fjernet buen. 
Etter forhandlinger for å unngå dette, måtte museet demontere huset. Det ble 
fraktet til Sandbekken, hvor Tysvær kommune tillot det oppsatt som element i 
kulturmiljøet der. Inntil videre ble bygningen lagret. I 2000 er buen under gjen
reising med tilskudd fra Tysvær kommune og Rogaland fylke. Men store ytelser 
faller også på Jarl Styve som spesialiserer seg på bygningsvern. 

I 1998/99 besørget museet hovedreparasjon på gamle Hesthammer skule. 
Tysvær kommune dekket utgiftene. Skolebygningen har allerede fungert som 
museum i privat regi siden 1960-tallet. Nå skal den forvaltes sammen med 
museets øvrige bygningssamling. 

I 1995 besøkte representanter fra Riksantikvaren Tonjer fyr. Det ble påvist 
behov for en hovedreparasjon og forespeilet museet tilskudd til denne. Museet 
utarbeidet plan for reparasjonen med ramme nær kr. 700 000. Kommunen var 
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her straks villig til å betale. Tregere gikk det med tilskuddene fra fylke og stat. 
Først i 1999 var finansieringen i orden, foreløpig med en knappere ramme enn 
opprinnelig forutsatt. Det viste seg meget vanskelig å besørge prosjektet 
gjennomført. Murer, tømrer og blikkslager hadde problemer med tilkomst, vær 
og vind. Uoversiktelig framdrift hindret sportsdykkerne å male. Først sommeren 
2000 var fyrbygningen ferdig. Sjøhuset følger til høsten. Siden det ikke er fram
kommet realistiske alternativ til bruk av det vann- og strømløse anlegget, er 
museet tilfreds med at Haugesunds Sportsdykkere fortsetter å disponere det 
som klubbhus. 

Prosjektet som nå forestår er utvidelse av Museumssentralen. Siden midt på 
90-tallet har museet disponert Kistefabrikken under avdelingen for sjøfart og 
fiskeri. Utvidelsen går ut på å forbinde fabrikklokalet og kjelleren under med de 
øvrige utstillingssalene. Her vil vi ha byhistorisk utstilling. Videre går planen ut 
på å innrede to leiligheter til kontor sønnenfor det nåværende kontorarealet. 
Planen er utarbeidet av daværende arkitektfirma Arkic i 1996 og har en 
kostnadsramme på 5 mill. Vertskommunen har overhodet ikke vist interesse for 
planen. Fylket bevilget derimot kr. 100 000 til prosjektet i 1999 som et tegn på at 
vi der står for tur til investeringstilskudd. 

Innsamlingen 
Det er et mål for museet å supplere gjenstandssamlingen med tematiske grupper 
ting. Det kan gjelde ting i tilknytning til et emne - religiøs kultur, kolonialhandel 
- eller gjelde hele bo fra bolig eller virksomhet. Det er et mål å unngå tilfeldige 
enkeltting i samlingen. Likevel dominerer disse det som kommer inn. Men 
museet har også samlet et betydelig gjenstandsmateriale om emnene nevnt 
ovenfor. Antallet aksesjoner ligger årlig mellom hundre og trehundre. 

Gjenstandskatalogen har sommeren 2000 12140 nr. Bare 2500 nr. er katalog
isert direkte i databaseprogram. Dette er en grunn til at museet først nå merker 
besparelsene ved denne måten å katalogisere på. I senere år er større grupper 
ting systematisert og lagret emnevis - ikke katalogisert enkeltvis. Det er da 
usikkert hvor mange ting samlingen omfatter. Det dreier seg trolig omkring 
25 000 gjenstander. 

Forvaltningen 
I meldingsperioden har vi forbedret lagringskapasiteten betydelig. Dette er en 
følge av de spesielle mulighetene sysselsettingsordningene bød, og av akutte 
situasjoner som oppsto. Viktigst er lagerhallen i Haugesund kommunes drifts
anlegg på Årabrot. Den huser i dag museets store grove ting, bl.a. kjøretøy og 
hjulredskap. I 1996 mottok vi oppsigelse for lokalene vi da leiet for slike ting på 
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Storesund fabrikker. Det viste seg at vi kunne finansiere en 300 kvm. stålhall for 
det vi ville måtte ut med for å leie et nytt tilfredsstillende lager, dersom vi unn
gikk utgifter til tomt. Vi drøftet muligheten for å sette hallen opp på et ferdig
planert kommunalt område. Her møtte vi for en gangs skyld stor imøte
kommenhet fra vertskommunens side. Til overmål ytet både vertskommunen og 
fylket ekstratilskudd til hallen som dekket utgiftene til bygging - vel kr. 500.000. 
Bakgrunnen var den skjeve fordelingen av fylkets tilskudd til drift som nylig var 
brakt for dagen. Til gjengjeld inngikk partene ved dette høvet en avtale om at 
ingen av dem inntil videre skulle gi tilskudd til utvidelsen av Museums
sentralen! 

Museet har hatt magasin på en del av loftet på Lillesund skole siden starten i 
1925. Da skolen trengte rom for nytt mediatek, måtte museet flytte halve magasin
et til et tilsvarende rom i forlengelsen av det gamle. Av andre forbedringer kan 
nevnes et nyinnredet magasinrom som Arquebus-museet tidligere lånte. Det 
åpne loftet over kontorfløyen ble innredet som sysselsettingsprosjekt. Slik ble 
også en omfattende opprusting av "landbrukskjelleren" realisert. 

I 1996 kom Konserveringssenteret for museene i Rogaland i gang. Dette er et 
fylkeskommunalt fellestiltak for regionmuseene. Senterets konservator har 
senere holdt kurs i behandling av ting av tre og metall hos oss. Han har også 
utført betydelige konserveringsarbeider på utstilte og lagrete gjenstander. 

Den altoverskyggende konserveringsinnsatsen sto likevel Johannes Eide for i 
årene 1993 - 97. Han restaurerte da samtlige museets båter. Prinsippet har vært å 
bevare båtene i mest mulig autentisk stand som et korrektiv til de mange tilfellene 
av total renovering av båter for å gjøre dem sjødyktige. Museets båter blir derfor 
stående på land. De fant alle sin plass i Båthuset straks dette sto ferdig. 

Samtlige båter trengte reparasjon og 
oppussing før de kunne presenteres i det nye 
båthuset. Et par båter hadde til og med store 
skader. Problemet med kapasitet og 
kvalifisert arbeidshjelp løste seg med skip
stømmermann Johannes Eide. Over 3 år 
restaurerte han båtene. De var klare til 
utstilling da Båthuset var ferdig. 
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Formidlingen 
I løpet av 1980- og -90-årene har interessen for museene fra publikums side øket 
merkbart. Besøkstallene er et godt uttrykk for dette. Først på 80-tallet hadde 
museet årlig ca 3000 besøkende. Ved år 2000 ligger tallet rundt 10 000. Toppåret 
til nå var i 1997 med 11 000 besøkende. Men så er også museets tilbud forbedret 
med nye attraksjoner. Temautstillingene i Haugesund sentrum er lett tilgjenge
lige, og miljøavdelingene på Hasseløy og Ørpetveit formidler opplevelse av 
"autentisk fortid". 

Mer fritid og utstrakt turisme har skapt større behov hos publikum for 
utfluktsmål. For de kommunale kulturkontorene har det vært viktig å bringe 
tilbudene i sine respektive områder fram. Både fra administrativt- og politisk 
hold og direkte fra de besøkende merker museet et forventningspress. Målet er 
spennende opplevelse. 

Vi er bevisst behovet for å styre bruken av museet. Kapasiteten er for 
begrenset til å bli ødslet bort på overflatisk formidling. Det er o1n å gjøre at det 
faglige innholdet er lett for hånden. Og situasjonen for publikum må være slik at 
det faglige innholdet lett kan oppfattes. Utbyttet må ikke utelukkende baseres 
på intuisjon og opplevelse, for ikke å si drukne i uvedkommende inntrykk. 

Miljøavdelingene gir museet spennende muligheter til formidling. Her er ideen at ting og metoder 
skal oppleves i sammenheng med hus og landskap. Museumsgården på Ørpetveit lever bare en 
dag i året. Men da kan besøkeren se og lære meget om landbruk i eldre tid. I meldingsperioden har 
denne typen arrangement stått sentralt i museets tilbud til publikum. 
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Ved vårt museum har vi et stort problem med sikring av samlingen. 
Museumssentralen er bare ekstensivt bevoktet. Utstillingen er tett og gjen
standsrik. Miljøavdelingene er tandre. Bygningene er i seg selv primitive og 
dårlige. Økonomien ved restaureringene har ikke tillatt spesiell tilrettelegging 
for gjennomstrømming av besøkende. De mangfoldige interiørene er vanskelige 
å kontrollere. 

I siste del av meldingsperioden har museet imøtegått dette problemet ved å 
intensivere vaktholdet. Men vi har heller ikke lagt an på å trekke til oss større 
grupper av besøkende som gjerne har kort tid til disposisjon, og som gjerne har 
museet med som element i en serie lignende attraksjoner. 

Derimot satser vi på enkeltbesøkende og mindre grupper med museet som 
særlig mål. Spesiell oppmerksomhet vier vi skolene. Vi oppfatter museet som et 
sted hvor tilkommende generasjoner og lokalbefolkningen ellers skal lære om 
stedets kulturhistoriske fortid - lære ved hjelp av opplevelse. 

Presset utenfra i retning tilbud og attraksjon har medført prioritering av for
midlingen i museet i meldingsperioden. Om dette ikke har gått utover for
valtningen, har det i allefall skjedd på bekostning av innsamling og forskning. 
Men prioriteringen har også vært en naturlig følge av mulighetene for å øke 
personalet. Det var størst forståelse og interesse for formidlingssektoren hos de 
bevilgende politikerne. 

Da Ingebjørg Stene Jacobsen kom tilbake til museet i halv pedagogstilling i 
1994, fikk museet straks full uttelling på denne stillingen. Da stillingen ble 
utvidet året etter, ble effekten øket ytterligere. 

For å legge utstillingene til rette for skolene utover ordinær omvisning ble det 
utarbeidet undervisningsopplegg. Opplegget for landbruksavdelingen skriver 
seg fra Jacobsens tidligere periode. Nå laget Karla Log tilsvarende for fiskeri
avdelingen. Nye skiftende utstillinger ble lagt til rette for skolearbeid, og de nye 
delene av Dokken supplert med fyldig førermateriell. 

Den nye læreplanen for skolene fra 1997 stilte museene overfor en ny ut
fordring. Til nå var skolene kommet klassevis 20 og 20. Nå kom elevene enkelt
vis to og to. Mens man før hadde undervist grupper, skulle nå formidlingen i 
større utstrekning skje som studium. Her ville det bli gjort mer variert bruk av 
museets materiale. Dette ville koste musepersonalet større innsats. En innsats 
gjorde museet også ved å delta i et prosjekt blant museene i Rogaland for å 
uteksperimentere nye undervisningsmodeller innenfor L97s rammer. Resultatet 
ble opplegget "Ni stoler" som gjør bruk av museets store samling møbler. 

Men formidlingen i museet skjer likevel fortsatt i stor utstrekning ved om
visning. Både i Museumssentralen og i Dokken har museet "vertskap" i turist
sesongen. Verten følger publikum og bibringer de besøkende det kultur
historiske innholdet på en uformell måte og på den enkelte besøkers premisser. 

I løpet av 90-årene har vi samlet meget erfaring omkring aktivitetsdager og 



Museet i Haugestmd- fra 1992 til 75-årsjubileet 2000 217 

større arrangement. Årlig har vi hatt to slike arrangement spredt på avdelingene 
i Haugesund. Vi samarbeider med aktuelle foreninger. Innsatsen er formidabel, 
men gir uttelling i form av stort publikum hvis været er laglig. Det er et problem 
å skaffe lødige aktiviteter. Museumsregionen er relativt fattig på tradisjons
bærere fra kulturen tidligere. 

Ettermiddagskonsert i Dokken på Jazzfestivalens første dag har stått på 
programmet hvert år siden 1992. Dette arrangementet trekker i dag mer 
publikum enn tidligere. Bakerovnen i båthuset er da i bruk, og det er høve til 
besøk i museumshusene. 

Siste museumstur til egne avdelinger og kulturminner i regionen var derimot 
med båt i 1997. Denne typen arrangement var svært populær hos et seriøst 
publikum. Men den medførte særlig stor innsats fra personalets side i forhold til 
antall interesserte man kunne ta med innenfor en rimelig praktisk ramme. Da 
sysselsettingspersonene uteble, var museets nødt til å prioritere bruken av 
personale mer bevisst. Innsatsen ble konsentrert om de arrangementene som ga 
størst publikumstall. 

I årenes løp har det vært avholdt en rekke kveldsarrangement i museet. Basis 
har vært foredrag med tilknytning til museets virkefelt av utenforstående 
foredragsholder. Ikke alltid har museet selv vært arrangør. Museet har hatt en 
viss respons etter å ha innbudt foreninger til å henlegge mindre møter til museet. 
Rommene i temautstillingen og miljøet i avdelingene har i det hele tatt en estetisk 
egenart og gir assosiasjoner av en type som gjør dem attraktive som scenario for 
spesielle opptredener. Første gang museet samarbeidet med Haugesund Teater i 
1991, utstyrte museet scenen - storstuen i Wrangell-huset - med komplett 
inventar. Senere har det vært spilt teater i museets egne lokaler. Størst uttelling i 
publikumstall hadde museet av kabareten "Jul på låven" som ble spilt ti ganger i 
1997 og -98. Her bidro museet ikke bare med lokaler, men med skuespiller 
(Stene Jacobsen)! 

Utstillinger 
Museets alminnelige medium er likevel ting i utstilling. I tillegg til å utvide det 
faste utstillingstilbudet i Dokken har museet jevnlig laget en midlertidig små
utstilling årlig. Personalet har ingen formell kompetanse på dette feltet. Men i 

samarbeid har konservator, pedagog og tekniker oppnådd meningsfylte 
resultater. I utstillingsvirksomheten baserer vi oss i de fleste tilfellene på sam
arbeid med utenforstående parter. De viktigste vandreutstillingene vi har tatt 
imot er utstillingen om kvinnekroppen (1999) og bygg-utstillingen (1997). Ved 
siste høve nyttet vi for første gang Kistefabrikken, som ellers har for primitiv 
standard til å kunne brukes til annet enn verksted og magasin. 

Takket være stabilt fast personale har museet i meldingsperioden kunnet 
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bygge opp atskillig kompetanse på arrangement i egne lokaliteter. Vi har fått i 
stand et vidt nett av ressurspersoner og -institusjoner. Besøkstallene er nok 
svært avhengige av at kompetansen og nettet stadig aktiviseres og videreføres. 

Arbeidet med årbok 
Siden 1992 har museet gitt ut nytt hefte i serien Årbok for Karmsund hvert annet 
år. I første omgang lyktes det å få i stand en redaksjon av interesserte frivillige 
som hadde kapasitet til å gjennomføre årbokprosjekter. Historikeren Nils Olav 
Østrem var her den førende kraft. Etter museet fikk full stilling som pedagog, 
har vedkommende fungert som sekretær for redaksjonskomiteen. Slik står 
museumspersonalet i dag for størstedelen av arbeidet med årboken, selv om 
nettopp årbokarbeidet er velgnet innsatsfelt for medlemmene av Museums- og 
historielaget. Hva stoff angår, er det i dag nok til å gi ut årlige hefter. 

Finansieringen av årboken skjer ved salg til medlemmene og i vanlig handel. I 
bakhånd har vi et publikasjonsfond. 

Forskningen 
Ingen av museets personale har vært direkte involvert i kulturhistorisk 
forskning i 90-årene. Men innsamlingen av stoff om religiøst liv og om mat
tradisjoner har skaffet museet materiale som kan bearbeides utover rapport
stadiet. I to tilfeller har museet "kjøpt" dokumentasjonsstoff for forskning. Både 
Grethe Lunde (1995) og Trygve Sørvaag (1996) mottok tilskudd av museets inn
tekt fra Haugesund kommune til sine studier av sosial- og bygningsmiljøet i 
Skudeneshavn. Til gjengjeld fikk museet overta deres intervju og dokumenta
sjonsskjema. 

Tidlig på 90-tallet kom behovet for mer aktiv historisk forskning i tilknytning 
til Haugalandet på dagsordenen. I museet var vi av den prinsipielle oppfatningen 
at slik forskning hører til innenfor rammen av museumsdriften. Derfor burde 
kapasiteten styrkes slik at museet kunne prioritere denne virksomheten. Men 
fylkets museumsplan ga tydelig uttrykk for hvor langt man der ville strekke seg. 
En ny spesialinstitusjon ville ha andre muligheter. Slik kom museet til å støtte 
Lokalhistorisk Stiftelse for Nord-Rogaland. Utover 90-årene har historikere og 
lekfolk i stiftelsens regi brakt regionens historieforskning et langt skritt videre. 
Dermed er denne funksjonen i det minste instituert. 

Den antikvariske virksomheten 
o 

A medvirke til vern av bygninger og anlegg har vært sett på som en viktig opp-
gave for museet siden starten. Så lenge museet har hatt fast personale, har det 
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vært gitt råd herfra for vern av kulturminner. Utover 1980-årene tiltok behovet 
for slik rådgiving sterkt i hele regionen. Fra 1996 er museet antikvarisk kon
sulent for Haugesund kommune. Dette innebærer at vi vurderer en rekke 
byggesaker fra antikvarisk/ estetisk synspunkt. Det gis videre direkte råd til et 
stort antall byggherrer og byggmestre. For denne virksomheten mottar museet 
særlig godtgjørelse fra kommunen- kr. 100 000 årlig. 

I forlengelse av denne virksomheten påtar museet seg byvandringer, foredrag 
og undervisning. Undervisningen har skjedd i form av foredragsserier for hånd
verkere og studenter (Høgskolesenteret i Stavanger), og i form av kurs for lærere 
i regionen. På dette feltet har interessen og forståelsen stadig tiltatt. Vårt 
inntrykk er derfor å ha medvirket i en prosess med gunstig retning i forhold til 
museets sak. 

Framtidsutsiktene 

Det kjennes som om 75-årsmarkeringen også er et skille i driften av museet. 
Viktige prosjekter avsluttes dette året, og nye utfordringer ligger foran oss. Med 
styrket kapasitet vil vi kunne nå lenger enn tidligere. 

Umiddelbart er det utvidelsen av Museumssentralen med byhistorisk ut
stilling som skal føres i mål. Vil det lykkes å skape interesse for dette i verts
kommunen innen jubileet i 2004? Så ønsker vi å intensivere aktiviteten i 
regionen. Vi har en rekke miljøavdelinger i drift. I tillegg ønsker vi å fungere 
som konsulent for kulturkontor og lokalmuseer innenfor kompetansefeltet vårt. 
Det er særlig behov for å gjøre alt museumsmateriale tilgjengelig i et enhetlig 
system. Bare slik vil tingene vi bryr oss med å ta vare på, kunne fungere på en 
meningsfull måte for regionen og utover denne. Endelig har vi ikke gitt opp 
ambisjonene på feltet forskning. En del av den nye konservatorstillingen er 
holdt av til slikt arbeid. Vi trenger ny kunnskap om tingene vi viser vårt 
interesserte publikum. 


