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Restaureringen av fire bygninger i Dokken var mu eets mest markante 

atsingsområde i årene 1975til-80. Her ble den første mi[jøuadelingen etablert- ba e11 på 

autale med grunn- og huseier. Både Losahuset og de øvrige bygningene 

var i dårligfoifatning da arbeidene tok til. 



MUSEET I HAUGESUND 

1975- 1992 

Carl Egil Buch 

Nye forutsetninger for driften 
Vi skal ta for oss en periode med helt spesielle forutsetninger for museums
driften. I 1 975 ble statens nye tilskuddsordning gjennomført. Dermed fikk fyl
keskommunene ansvaret for museenes økonomi. Dette innebar sikre 
rammer. Dessuten la tilskuddsordningen forholdene til rette for ekspansjon. 
Samtidig har kystkultur slått gjennom som eget fagfelt. I hele perioden har 
bevilgende myndigheter prioritert investeringer i minner fra denne forsømte 
delen av kulturhistorien. Sammen har disse forutsetningene budt museet i 
Haugesund svætt gode utviklingsmuligheter. 

Den alminnelige forståelsen for museumsarbeide blant folk i regionen har 
også virket inn på driften. I 1970-årene var interessen enda laber. Kom
munale tilskudd til museets prosjekter lot ofte vente på seg. Men nye initiativ 
var like om hjørnet. Skudenes historielag etablerte seg allerede i 1973; Ar
quebus-museet, Bokn bygdemuseum og museet på Vigsnes i årene nærmest 
1980. Både disse museene, andre museumstiltak og museet i Haugesunds 
prosjekter ble hjulpet godt fram av nye kommunale kulturkontor. Fra å være 
den som initierte og besørget alt museumsarbeide i regionen, er museet i 
Haugesund blitt en av mange patter som driver slik virksomhet. 

Til langt ut i 1 980-årene forsto man ved begrepet regionmuseum en in
stitusjon som drev innsamling og formidling jevnt over et antall kommuner. 
Museet i Haugesund ville levendegjøre denne tanken ved å opprette miljø
avdelinger i alle kommunene i regionen. I senere år har begrepet re
gionmuseum fått et annet innhold. Det innebærer mindre vekt på alminnelig 
museumsarbeid og større vekt på koordinering av og faglig veiledning til 
annen museumsvirksomhet i regionen. 

I hele perioden har det regionale aspektet på museets drift vært sterkt i 
fokus. Bl.a. kommer dette til uttrykk i navnebyttet. Ifølge Svein Steinsnes var 
det aldri vedtatt at museet skulle hete Haugesund museum. Personlig ville 
han foretrukket Museet i Haugesund. Museets samling avspeilet allerede re
gionen i høyere grad enn byen. Dette navnet ga da rimelig uttrykk for at 
museet var et distriktsmuseum, som man dengang helst sa. Da saken kom 
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opp på årsmøtet i 1976 ble det oven·askende vedtatt å nytte navnet Museet 

for Haugesund og bygdene på institusjonen. Men i 1984 ble det vedtatt at 

museet skulle hete Karmsund folkemuseum. Dette hadde administrasjonen 

foreslått allerede ved første høve. Karmsund refererer til det tidligere soren

skriveriet som museumsregionen nøyaktig dekker. Folkemuseum utttykker 

museets kulturhistoriske karakter. 

Personalet øker 
Til sommeren 1973 hadde museet en hel fast stilling for konservator/styrer. 

Denne stillingen dekket alle funksjonene i museet. Men fra dette tidspunktet 

ga økonomien rom for en ny halvdags stilling for kontorfullmektig. 

Fra 1974 ble det hvert år engasjert ekstrahjelp til vakthold og feltarbeider 

om sommeren. Bruken av engasjert personale vekslet i takt med tilgangen på 

sivilarbeidere fram til 1984 og deretter med tilgangen på sysselsettings

personale. I 1980 utvidet fylkeskulturstyret driftsrammen og opprettet halv 

stilling for assistent ved museet. Både p.g.a. denne stillingen og fordi driften 

utover 1980-årene ble konsentrert om miljøavdelingene og den nye mu

seumssentralen, avtok da bruken av engasjert fagpersonale. Fortsatt var 

museet helt uten teknisk personale. Men gjennom sysselsettingsordning fikk 

museet fra 1984 over lenger tid nyte godt av fast snekkerhjelp. Samtidig 

gjorde en særordning for museene det økonomisk mulig å ta inn en ekstra si

vilarbeider med håndverkerkompetanse. Slik ble museets tekniske behov no

enlunde avhjulpet fram til 1986, da fylket opprettet hel fast stilling som mu

seumshåndverker ved institusjonen. Av økonomiske grunner sluttet museet å 

ta inn sivilarbeidere fra 1988. Men denne innskrenkningen har fra samme 

tidspunkt vært kompensert med arbeidskraft gjennom sysselsettings

ordninger. Det minimum av daglig kapasitet som i dag må til for å drive 

museet er de tre faste årsverkene (l+ l+ 1/2+ 1/2) pluss et årsverk midlertidig 

assistenthjelp. I tillegg kommer stilling for vaskehjelp (1973) og søndagsvakt 

(1987) som fylket ikke er ansvarlig for, og som lønnes over museets drifts

poster. 

Fra 1987 har museet søkt personalet utvidet med stilling for mu

seumsadjunkt. Det har vært lagt opp til at denne stillingen også skulle dekke 

regionens lokal- og spesialmuseers behov. 

Magasinproblemene f"mner løsninger 
Til sent i 1975 hadde museet lager for ikke utstilte gjenstander bak ut

stillingen på Rådhusloftet, på Lillesund skole, i en løe på Ullvang og i Jonas 

Lies gt. l O. Særlig var løen og sistnevnte store villa uegnet til formålet. 

Museet solgte villaen til Haugesund kommune i 1975. Overdragelsesvilkårene 
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innebar at kommunen stilte lokaler til disposisjon som erstatning for magasi

nene i huset. Slik fikk museet sitt første rom i Gamle meieriet - magasinet i 

messaninetasjen. I tillegg ble halvdelen av en trailergarasje leiet for større 

gjenstander. Fra 1977 disponerte museet hele garasjen. Magasinet for grovt 

og særlig stort gjenstandsmateriale ble i 1979 flyttet til Nikolai Meidells fa

brikkbygning i Skåredalen. I 1988 ble det igjen flyttet til Storesund fabrikker. 

Ingen steder har disse gjenstandene hatt tilfredsstillende lagringsforhold fordi 

man ikke har hatt midler til å leie lokaler av tilstrekkelig høy standard. 

Ved fraflyttingen av trailergarasjen fikk museet leie enda et rom i Gamle 

meieriet (Østmagasinet) og året etter et tredje (Nordmagasinet). I 1979 ble 

også et verksted for preparering av gjenstander innredet på trappeavsatsen i 

messaninetasjen. En del av de magasinerte gjenstandene på Rådhusloftet ble 

overført til disse rommene. Etter dette hadde rommene enda rikelig kapasitet. 

I 1982 ble endelig også løen på Ullvang fraflyttet. Båtene som hadde vært 

lagret her ble plassert i sildekummen i Dokken. 

Allerede før rehabiliteringsprosjektet i Gamle meieriet ble realisert, var altså 

museet ganske godt stillet m.h.t. magasinrom. Senere er bare en del lag

ringsvolum i kjeller og på loft i museumssentralen kommet til. Ved inn

flyttingen i Gamle meieriet ble storparten av landbrukssamlingen overført til 

disse lokalene fra Lillesund skole. 

Til hodepine for musepersonalet har det likevel vært at to store fiskebåter 

er blitt liggende ubeskyttet under Risøybroen etter Haugesund kommune i 

1985 plutselig lot fjerne treveggene som omgav dem. 

Nye avdelinger i museumsregionen 
Så lenge museets utstillings- og arbeidsareale innskrenket seg til Rådhusloftet 

var mulighetene til fornyelse og utadrettet virksomhet svært begrenset. På den 

andre siden var det åpenlyse behov for å få i stand en bygningssamling for re

gionen for å fotmidle kunnskap om lokale byggetradisjoner. Flere bygninger 

og anlegg pekte seg ut som verdige emner. Ved å bevare et systematisk utvalg 

av disse på rot, ville man ikke bare på en enkel og billig måte kunne etablere 

en bygningssamling på linje med tilsvarende museer. Man ville også kunne 

oppnå en taktisk spredning av museumssamlingen til alle deler av regionen. I 

begynnelsen av 70-årene hadde man endelig fått øynene opp for verdien av å 

bevare bygninger i deres opprinnelige miljø. Slik kunne man både forstå byg

ningene bedre og bruke dem som trivselsfaktor i nærmiljøet. Når vårt museum 

brukte betegnelsen miljøavdeling om bygningene vi tok hånd om, tenkte vi li

kevel helst på gjenstandsmaterialet bygningene ble utstyrt med. Det ble her stil

let sammen til naturtro bo-og arbeidsmiljø. Disse miljøutstillingene skulle 

danne et supplement til en sentral temautstilling. 

Avdelingen i Dokken var museets første. Ideen skriver seg fra 1973. Da ble 

199 



Etter grundig repara;jon og oppu ing hle boligrom og verksteder i Dokken utstyrt med 

møbler og red kap fra musewnsamlingen. tuen i Losahuset gir innllykk cw realismen 

som 111an ønsket åformidle. 

Ferking tadhu, t fraflyttet for å rives. amme kjebne ventet de øvrige kom

mun eide bygningene i Dokken. Kommunens reaksjoner på mu eet plan 

var treg. Men til lutt ble bygningene ved vedtak i bystyret stillet til di,_ 

posi jon for bruk om mu eum. Terrenget kulle fungere om kommunal 

park. Re taureringen foregikk fra 1975 til 1980. Fagfolk, yrkesskoleelever og 

mu eet eget per ·anale utførte arbeidene. Ferking tadhu t ble åpnet i 1978 
de øvrige bygningen i årene etter. Arbeidene ble betalt med til kudd fra 

stat, fylke og v rtskon11nune, men også for en 'tar del over museet drift -

regn kap. I 1989 fikk mu eet og å overta Blikshavnhu et. I løpet av to ar ble 

så dette hu et re taurert som sys elsettingstiltak og med et lite tilskudd fra 

Rogaland fylke. 

I Dokken var el t etablert en mu eumsavdeling uten at mu e t hadde 

trengt kaffe g eiendomsrett til bygningene. Dette prin ipp t ble videreført 

i en ny variant i neste prosjekt. I olhala ble det inngått ringle te avtaler med 

eierne av de fire naust-og sjøhu bygningene om kulle re taurere . Avtalene 

ga mu eet alle rettigheter til i tand etting, vedlikehold og bruk av byg

ningene som mu eum. Eierne beholdt vi e bruk rettigheter om og å var i 

mu eet intere e fordi de garanterte fortsatt liv i anlegget. Dessuten beholdt 

eierne elve eiendom retten. På denne måten ble eierne kvitt vedlike

hold byrden ved bygninger om hadde liten bruksverdi. Samtidig unngikk de 
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a e bygningene, som de selv innsa 
hadde kulturhistorisk interesse, for
falle. De unngikk ogsa å elge noe 
av sin jordeiendom. Museet pa sin 
side oppnadde full raderett over 
bygningene til sitt formal uten a 
måtte betale for det. taten prio
riterte olhålå høgt og betalte halv
delen av restaureringskostnadene. 
Resten betalte fylket og verts
kommunen Karmøy. Restaurering -
arbeidene pågikk fra 1979 til -83 og 
ble for størstedelen utført med leiet 
faghjelp. Men også her ytet muse
personalet selv en vesentlig del av 
det praktiske arbeidet. 

Pa Utsira fraskrev Reidar Klov
ning seg i 1982 alle rettigheter til 
sin fars store sjøhus med fullt red
skap unntatt, som han selv sa, 
retten til å kalle seg mu eumseier. 

taten ytet prompte sin halvdel av 
utgiftene til retaurering - fylke og 
vert kommunene likesa. tør te
parten av restaurering arbeidet ble 
utført sommeren 1982. Det ble or
ganisert om feltarbeide for 5 arki
tektstudenter og ledet av museets 
konservator. ivilarbeideren var 
kokk for arbeidslaget. Med de tre 
avdelingene Dokken, olhåla og 
johuset til Mikal L. Klovning 

Museet fikk ikke teknisk personale før i 

1986. Til da målte det kulturfaglige per

sonalet takle situasjoner au enhver art. 

Aruidjohannessen og Buch reparerte 

taket på rerkingstadhuset eller orkanen i 

1981. Uten å vite det ble de fotografert au 

/laugesund Avis etter tips fra en forbi

passerende. 
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Sjøbruksanlegget i Solhålå ble restaurert i årene 1979 til-83. Etter restaureringen har det i 

behold sin autentiske karakter. Bl.a. skyldes dette at anlegget er bevart i sitt opprinnelige 

miljø. Dessuten har Neierne» enda 1'ett til bruk av anlegget tfølge tinglest avtale. 

hadde museet dekket viktig� sektorer av kystkulturen: Sildetilvirkerens miljø i 
byen, fiskerbondens arbeidsmiljø, sildeentrepenørens arbeidsmiljø og red
ska pstilfang. 

Det neste måtte bli en offensiv mot regionens landbruksmiljø. Allerede i 
1 981 overlot Govert Opsal Derikhuset på Salane til museet ifølge avtale. 
Huset var representativt for landbruksmiljøet midt på 1800-tallet, men 
hadde ikke ti lliggende uthusbygninger i behold. Både finansieringen og 
gjennomføringen av dette restaureringsprosjektet bød på mange vanske
ligheter. Ikke minst lot tilskuddet fra vertskommunen lenge vente på seg. 
Restaureringsarbeidet pågikk i årene 1984 til -86 med leiet faghjelp og sys
selsettingspersoner. I tillegg ytet også her musepersonalet betydelig prak
tisk inn ats. 

Derikhuset er den eneste miljøavdelingen som helt ut har fungert etter 
mønsteret. Med den begrensete kapasiteten museet rådde over ville man 
nemlig innskrenke seg til et minimum av funksjoner i miljøavdelingene. Mu
seets oppgave skulle først og fremst være å bygge avdelingene opp og 
senere holde dem ved like. Her hadde museet sin faglige spesialitet. For
midling og annen bruk skulle besørges av lokale interessenter: Foreninger, 
enkeltpersoner, kulturkontor. I tilfellet Derikhuset kom Skudenes historielag 
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Den kjente sildeentrepenøren Mikal L.Klovning overlot museet det ve/bevarte sjøhuset sitt 

på Utsira i 1982. Her ligger redskap og båter komplett som i sildefiskets heste Lid fram til 

1955. Musepersonalet restaurerte huset med hjelp av fem arkilektstudenter. 

til a pille denne rollen. Til museets øvrige avdelinger har det ikke vært ak

tuelle samarbeidspartnere. 

Men Derikhuset dekket bare i liten grad kystlandbruket. Det var behov for 

å dekke dette emnet langt grundigere ikke minst som en videreføring av den 
fyldige samlingen førmekanisert landbruksredskap Svein Steinsnes skaffet 

museet. I 1983 ble det bestemt å satse på Ørpetveit og Veien, som miljø

avdelinger henholdsvi for tidligmekanisert landbruk i regionens ytre og 

indre bygder. 

Takket være velvilje på Rogaland vegkontor fikk mu eet overta billig 

bruksbygningene og 24 mal innmark på Ørpetveit. I 1984 kom restaurerings

arbeidet igang som y selsettingstiltak. enere pågikk arbeidene smått om 

senn til sommeren 199 1. Hele tiden ble det brukt overskuddskapasitet fra 

dagligdriften i museums entralen. Med syssel ettingsordningene fulgte drifts

midler. Ellers ble det ytt sma tilskudd fra stat og fylke. Gårdens tidligere eier 
donerte en like stor sum til tiltaket som hver av tilskuddspartene. Slik ble 

dette prosjektet ført i havn etter hele sju års restaureringsarbeid. 
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l lellelmsmien hle del produsert tmlehjul i bouedetasjen. l kjelleren uar det smieforkau

sebeslag op, bjulhctnd. ,1/usee/ restrwrerte smienfo r eierens, latoils, reg11ing i 1984 og -85. 
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BygningssarnlUngen 
utvides 
I tillegg til de nye miljoavdelingene 

har museet og a tatt vare pa en 

rekke andre hus. Bygningssamlingen 

teller i dag 23 enheter. Bare fire av 

disse, nemlig kvernen og røykstoven 
pa Laupland, kvernen pa 'andve og 

buen i Etne var i museets eie for pe

rioden som her behandles. 

Fyrvokterboligen pa 'orhaugoy fyr 

var allerede ferdig restaure1t med fri

villig innsat() da mu eet overtok fyret 

i 1973. Men atskillig arbeid gjensto i 
sjohu et og fyrtarnet. Disse ar

beidene ble avsluttet i 1976. P.g.a. 

innbrudd fare og vedlikeholdsbehov 
ble det aldri monteJt fyrlampe i 

tarnet slik meningen hadde vært. 

Haugesunds sportdykkere har i hele 



museets tid disponert fyrbygningene mot arbeidshjelp til vedlikehold. 

I 1982 kjøpte museet bedehuset Zion på Norheim for midler fra Torvastad 

& Skåre sparebank. Kjøpet var et første skritt i retning systematisk dekning av 

regionens religiøse kultur. Huset tenkte man seg flyttet til Dokken for å 

skaffe denne avdelingen et forsamlingslokale til undervisning og opphold. 
Flytteplanen ble ikke realisert p.g.a. innsatsen i Gamle meieriet. Men i 1984 

ble bedehuset grundig istandsatt som sysselsettingstiltak. 

Sarrune år ble museet tvunget til å flytte røykstoven på Laupland fra sin 

gamle tomt i gårdstunet til en ny tomt på grensen til gårdens utmark. Ar

beidet ble nesten i sin helhet besørget med leiet faghjelp for til kudd fra Ro

galand fylke, private og over museets driftsbudsjett. Den store gruen i huset 

er enda ikke gjenreist. 

Til alt overmål viste tiden seg i 1984 inne tiJ å realisere enda et restaure

ringsprosjekt som museet hadde engasjert seg i før rehabiliteringen av Gamle 

meieriet var i emning. Det gjaldt Slettebøsmien på Kårstø. Statoil eide smien 

og sa seg nå villig til å bekoste full istandsetting av den. Museet skulle gjen

nomføre prosjektet. 

Her ble utelukkende leiet arbeidshjelp benyttet både til registrerings- og 

håndverksarbeider. Smien var ferdig i 1985. Museet har enere ført oppsyn 

med den, men ikke formidlet den på linje med egne miljøavdelinger. 
Med sysselsettingstiltakene fra 1989 åpnet det seg nye muligheter til å in

tensivere arbeidene med bygningsbevaring. Blikshavnhuset i Dokken er al

lerede nevnt. I 1991 ble interiørene i bedehuset Zion pusset fullstendig opp 

slik at dette huset nå er helt ferdig. På Veien i Nedstrand er restaurerings

arbeidet i full gang og vil muligens kunne fullføres nesten bare med sys

selsettingsmidler. Dette anlegget består av våningshus og løe fra midten av 

1800-tallet. Astrid og AJbert Lothe skjenket museet bygningene i 1983. I årene 

deretter har museet med eget personale og bekostet over driftsregnskapet 

suksessivt utført en del av restaureringsarbeidet. 

Etter gjennomgangen her og i forrige avsnitt vil man kunne slå fast at en 

meget vesentlig del av museets kapasitet har vært nyttet til bygningsbevaring 

i beretningsperioden. Her har museet trolig gjort sin største innsats. Tatt i be

traktning at bygningsvernet i regionen var særlig forsømt ved periodens be

gynnelse vil man neppe anse innsatsen som overdrevet. 

Lokalproblemet rmner en løsning 
Det var ingen tvil om at den viktigste saken for museet i 1970-årene var å 

skaffe større lokaler. Det nye kontorpersonalet måtte plasseres i utstillingen. 

Og museet hadde ikke rom nok til å huse hele samlingen. På den annen side 

kunne det virke som en umulighet å skulle skaffe politi k interesse for et 

nybygg til mellom 10 og 15 millioner på den regulerte tomten hvor Hav-
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Mu eets fasade fra 1983: Produk.:.jonsjløyene i det tidligere meierikomplekset. lnnp,angen 

er fra melkerampen/ Fra en bort[!jemt tiluærelse på Rådhu loftet gikk museet/il en 

iøynefallende plass midt i regionsenteret. Dette.flkk følger for drijien. 

naberg kole enda la. 

I denne ituasjonen var det naturlig a lete etter billigere strak lø ninger 

med stott volumpotensiale. Det ble foreslatt a investere mu ·eet byggemidler 

i en enkel bygning for lettindu tri. Bygningen kunne tjene om maga in til 

bygget pa Havnaberg kunne realiseres. Deretter kunne den avhendes og 
midlene frigjøre til nybygget. Videre ble det vurdert å kjope taalehuset pa 

Ha eloy. Hu et var på dette tid punktet billig til salg . De fire øverste eta-

j ne kunne med fordel bruke bade til ut tilling og magasin. Men kreftene i 

tyret om øn ket en lik lø ning var aldri terke nok til a drive fram av

gjørende handling. lik var situasjonen bade i ar ne fram til 1977 da , taale

hu et ble ·olgt til en privat eier, og i 1 978, da eiendommen igjen var til salg . 

Det tidligere m ierikomplekset midt i Hauge und entrum kom til a bli lø -
ningen. om tidligere nevnt hadde museet fatt magasin- og verkstedlokaler i 

komplek et ø tfloy allerede i i te halvdel av 70-arene. Likevel var det aldri 
på tale a flytte museet utstilling hit. Det ·kyldtes nok helst forfatningen om 

komplek et var i - uhyre jusket, men i forholdsvis god teknisk tand. 

Flere av de tore produksjonshallene i komplek et ble plut elig ledige i 

1980. Kommunen øn ·ket da a amle lokalene pa en leieboers hand. Mu eet 

ble tilbudt lokalene pa svært rimelige betingelser. A rehabilitere en gammel 
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bygning som museumssentral var ingen ny tanke for styret. Men i situasjonen 

som nå var oppstått akseptette man et nytt prinsipp, nemlig å belaste driften 

framover med en leie i tillegg til å investere i rehabilitering. 

Mu eets forhold i meierikomplekset ble nemlig ordnet slik at mu eet over

tok produksjonsfløyene i komplekset i den stand de var for en lav leie. 
Museet skulle selv bekoste og gjennomføre innvendig rehabilitering av lo

kalene. Kommunen skulle fortsatt ha ansvar for det utvendige vedlikeholdet 

av fløyene. 
Rehabiliteringen ble gjennomføtt fra desember 1982 til november 1983. 

Den var planlagt og ledet av Torleif Staveland i samråd med museets kon

servator. Museumsplassen ble anlagt sommeren 1986. Tilsammen kostet byg

gearbeidene 2,6 mill. kr. Staten betalte kr. 500.000,-, fylket kr 650.000,- og 

Haugesund kommune kr. 650.000,- av dette. Kr. 865.000,- ble brukt av muse
ets byggefond. Slik ble denne delen av museets byggebehov utvilsomt løst 

på en svært billig måte. Til gjengjeld blir museets regnskap stadig tynget med 
en betydelig husleie til vettskommunen. 

Rehabiliteringsprosjektet kom brått på. Det ble gjennomført på et tidspunkt 

da museet allerede hadde flere jern i ilden. Utstillingene i Dokken var ikke 

Arbeidet med de faste temautstillingene i Gamle meieriet pågikk fra 1984 til -87. Hoved

vekt ble lagt på funksjonelle, typologiske og kronologiske a�pekter. Enkelte miljøinnslag ble 

det også plass til, som blltikken fra Kronå i Haugesund. Hovedpersoner i arbeidet med ut-

stillingen var Carl E.Buch t.v., Karin H.Bauge og Paul K.Bård en. 

207 



fullført. Solhålå var under restaurering. Somrene både -82 og -83 gikk med til 

restauringsarbeidet på Utsira. Derfor ble lite gjort for å forberede den nye te

mautstillingen før innflyttingen i de nye lokalene. 

Overflyttingen av resten av de magasinerte tingene og noe av den gamle 

temautstillingen på Rådhusloftet skjedde i 1 984. Deretter ble storpatten av 
tingene på Lillesund skole ovetført til meieriet. Dette året var også toppår 

hva restaureringsoppdrag angår med arbeider både på Bokn, på Kårstø, på 

Salane, på Ørpetveit og på bedehuset Zion. Først sent dette året kom ar
beidet med den nye utstillingsinnredningen i gang. 

Skulle museet få ferdig ny temautstilling i rimelig tid, måtte det mer kultur
faglig kapasitet til. Det var også behov for assistanse fra formgiver. Man måtte 

klare seg uten begge deler. Så sent som i 1985 var det enda usikkert om 

vertskommunen og fylket ville akseptere en ramme på kr. 318.000 for ut
stillingsarbeidet. Men da finansieringen var i orden, ble Karin Hovden Bauge 

engasjert et ekstra årsverk. Hun vikarierte allerede i stillingen som museums

assistent. Samtidig hadde museet rikelig praktisk hjelp av sivilarbeidere, sys

selsettingspersonale og endelig også av egen håndverker. Første del av ut

stillingen ble ferdig sommeren 1 986. 1 2  juni 1987, da hele utstillingen var 
ferdig, ble museet nyåpnet med tilbørlig festivitas. 

Gamle meieriet utgjør bare halve det opprinnelige programmet for 
"nybygg .. . I 1979 var det blitt foreslått å utvide avdelingen i Dokken med et 

vel 300 m2 stort hus for båtsamlingen sønnenfor Ferkingstadhuset. Båtsam

lingen ville gi Dokken større tyngde. Samtidig ville den her kunne fungere 

godt sammen med en framtidig museumsbygning på Havnaberg. Planene for 

båthuset var ferdige i 1981. I mellomtiden var museumssentralen planlagt i 

Gamle meieriet. Kostnadsrammen både for båthuset og Gamle meieriet var 

ca 1 .8 millioner kr. For de bevilgende myndigheter ble prosjektene presentett 

samtidig. Det gikk som ventet. Bare det ene prosjektet fikk tilskudd i første 

omgang. Arbeidspresset som fulgte med rehabiliteringsprosjektet tatt i be
traktning, er det ingen grunn til å beklage at båthusprosjektet inntil videre 

måtte legges på is. 

Planene ble tatt fram igjen i 1989. Man fant det da nyttig å innarbeide pro

sjektet i en samlet plan for videreutvikling av Dokken. Foruten båthuset er 

også det gamle flytteprosjektet for bedehuset Zion tatt inn i planen. Til plan

arbeidet ble det brukt arkitekt som samarbeidet med museets konservator. 
Det var ferdig i 1 99 1 .  

Innsamling av ting og fotos 
Allerede i begynnelsen av 70-årene merket man motforestillinger i regionens 
utkanter mot at gjenstander fra lokalmiljøet ble samlet i Haugesund. Det var 

derfor naturlig for vårt museum å overlate den videre innsamlingen av gjen-
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Det svære Tjø vold-boet (1984) fylte mange hull i museumssamlingen. 

Ting som museet ikke hadde bruk for, ble solgt på loppemarked i 

ut. tillingshallenfor landbruk. 

tander til de nye mu eene i regionen for pe ielle emner eller teder. I 

tedet atset man på å bygge opp en entra! regional katalog for alle mu

eum bevarte gjenstander til bruk i pedagogisk og vitenskapelig sammen-

heng. Innsamlingen av konkrete gjen tander ville man begrense til gaver, til 

nærmeste omland og til sentrale deler av folkekulturen som et re

gionmuseum naturlig må dekke. 

om gaver er det gjennom nittlig kommet vel 200 gjenstander til museet 

hvert år. Tallet har væ1t stigende. Mange av tingene har hatt begren et inter

e se. Mu eet har tatt vare på dem med tanke på forbruk og til fyll i ut

stillinger. De fleste nye gjen tandene er imidlertid kommet til mu eet om 

tørre grupper eller som hele bo. Fram til 1981 kjøpte mu eet regelmessig 

hele eller deler av død bo. lik prøvet man å dekke ulike typer miljø i by og 

på land fra ulike tider. 

Av boene som kom til mu eet kan nevne Peder Bygne i 1975, Bent Lind

lands i 1976, Lars Leiranger i 1979 og Margit Eileraas i 1980. ærlig blant løs

øret på Leiranger var det meget landbruksred kap. Museet har også tatt inn 

butikk/verksted -innredninger lik som E. Møllers frisør along, Central Co

lonial og kudene apotek. Av enkeltgjen tander som merker eg ut kan 
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nevnes to begravekes�gner fra Haugesund og Kopervik, en notbåt fra Mus
landsvåg og Eiekrunå fra Ølen. 

I 1 980 gikk regionmu eene i fylket i fellesskap til inn amling av tid
ligmekanisert landbruksredskap. Ingen av museene hadde til da dekket dette 
feltet. I Karmsundregionen kom det inn 84 tildels store gjenstander. Tveit 
jordbruksskole stilte en 300m2 store etasje over grisehuset til disposisjon for 
tingene. Der innredet museet et systematisk ordnet studiemagasin for tid
ligmekanisert landbruksredskap. Magasinet har fungert som avdeling av 
museet på linje med miljøavdelingene. Nedstrand bygdemuseum og jord
brukskolen selv skulle i dette tilfelle være sammarbeidspartnere. 

Den mest omfattende og interessante gjenstandsgruppen museet noens
inne har tatt imot er likevel utvilsomt boet etter Margit Tjøsvold. Hun tes
tamenterte i 1 984 alt løsøre etter eg og sin familie til mu eet. Den halvdelen 
av tingene som ble innlemmet i samlingen teller anslagsvis 5000. Boet 
dekker på en meget fyldig måte byhusholdning fra 1 912 til og med 2dre krig. 
Dessverre har dette boet til nå i altfor liten grad fått komme fram i ut
stillingene. 

De uryddige magasinforholdene på 1970-tallet gjorde det tungvint og til
dels umulig å drive katalogisering arbeide. Dette var en årsak til at ka
talogiseringsarbeide ofte ble nedprioritert i forhold til andre oppgaver som 
ble løst, og i forhold til det å katalogisere for lokal-og spesialmuseene i re
gionen. I 1978 og 1 980 leiet mu eet ek tra faghjelp til katalogi ering arbeide i 
egen samling og fikk da tatt igjen meget av det for ømte. Etter innflyttingen i 
meieriet ble de praktiske ulempene ved katalogi eringsarbeidet eliminett. 
Her kunne tingene lagres i tilnærmet systematisk orden og lett tilgjengelig. 
Siden 1984 har museets assisterende per onale ført katalogen. Den teller i 
dag 1 0.900 nr. I tillegg kommer Tjøsvoldsboets ca. 5000 gjen tander som er 
systematisert med eget register. Slik er også flere andre boer ordnet som en 
nødløsning. Tilsammen har mu eet i dag vel 20.000 gjenstander. 

Tilveksten i fotosamlingen har vært liten. Til gjengjeld ble meget gjott i 
løpet av 1 980-årene for å gjøre det man allerede har lettere å bruke. Alle re
gistrerte dagligmotiv er utført i denne perioden, tilsammen 2720. Men re
gistreringen er blitt hindret av at man ikke har kunnet bruke midler til å ko
piere eller avfotografere billedene. 

Innsamling av tradisjon 
Så lenge museet holdt til på Rådhusloftet, var det en fordel at lokalene hver
ken belastet museet med utgifter eller praktisk arbeid. Før rehabiliterings
prosjektet i Gamle meieriet hadde personalet en viss frihet til å prioritere ar
beidsoppgavene. Denne friheten opphørte i begynnelsen av 1 980-årene. 
Etter det store løftet var tatt og museet var nyåpnet var si tua jonen en 
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annen. Med de nye store utstillingene sentralt beliggende i byen og det store 
bygningskomplekset fulgte det en rekke nye arbeidsoppgaver. Bl.a. ble det 
nå stilt større krav til aktiviteter for å levendegjøre museet for publikum. 
Dessuten var museets bygningssamling nå så omfattende at også den måtte 
binde en vesentlig del av kapasiteten som tidligere var brukt til nye tiltak. 
Tross i øket bemanning kunne museet etter 1987 på langt nær vinne over så 
meget registreringsvirksomhet i regionen som i 1970-årene. Ja, i vår nå
værende situasjon blir slikt arbeide bent fram forsømt til fordel for populære 
formidlingstiltak. 

Allerede i 1973 gjorde museet registreringer da Bø teglverk og Eileraas 
bakeri i Haugesund ble nedlagt. I 1974 utførte museet antikvarisk oppmåling 
av Sundgt. 179. Til det omfattende feltarbeidet på Risøy samme år var tre per
soner engasjert i tillegg til museets konservator. Feltarbeidet dokumenterte 
bygninger, hager og sosialsituasjoner på registrerings-tidspunktet. Det ble pu
blisert i Årbok for Karmsund 1976. 

I 1975 begynte museet også en omfattende serie feltarbeider for å doku
mentere byggeskikk, landbruk og fiskeri i regionens ulike deler. Felt
arbeidene ble utført av museets konservator i samarbeid med engasjert stu
denthjelp. Siste del av serien ble i større utstrekning utført av studenter enn 
den første. Feltarbeidene begynte med å dokumentere utvalgt eldre be
byggelse. Slik skaffet man informanter til arbeidenes neste omgang: Samtaler 
om dagligliv, redskap og metoder. Det første feltarbeidet fant sted i Vikedal. 
Her utførte man samtidig katalogisering for Vikedal bygdemuseum. Dernest 
fottsatte feltarbeidene på Bokn i 1976, på Utsira i 1977, på Nedstrand i 1980 
og på sørvest-Karmøy i 1981. Bare sistnevnte feltarbeid er publisert som ar
tikkel i Årbok for Karmsund 1977 - 83. 

Allerede i 197 4 ble det første gang registrert gjenstander til den nye re
gionsomspennende katalogen for museumsbevarte gjenstander. Feltarbeidet 
som disse registreringsarbeidene medførte ble utført av engasjert personale. 
Lønnen ble finansiert gjennom tilskudd fra fylke og vertskommunene. Senere 
produserte museet med egne ressurser kortene til katalogen. Eierinstitusjonen 
for tingene fikk kopi av kortene heftet i nummerorden. Slike registrerings
arbeider ble utført for Skudenes historielag i flere omganger fra 1974 til 1981. 
I Vikedal registrerte man i 1975 og i Ommund Vatlands samling i 1983. Sam
lekatalogen omfatter også en del privateide gjenstander. Den teller i dag ca. 
2500 nr. 

Både tradisjonsinnsamlingen om landbruk og fiske og arbeidet med sam
lekatalogen fikk altså en brå slutt som følge av nyetableringen av museet i 
Gamle meieriet. Disse regionale virksomhetene hadde utvilsomt vært verd å 
bygge videre på i vår egen tid. Men til det er museets kapasitet nå for knapp. 
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l de senere år bar museet satset mer på formidling enn før. Årsakene er publikums 
behov, bedre personalsituasjon og ny sentral beliggenhet. 

Astrid S. Meland sto for bybistoriskfotoutstilling i 1987. 

Større vekt på formidling 
Den nye mu eumssentralen lå midt i by enteret. Den var lett tilgjengelig for 

publikum både hverdag og helg. Inne var en del av temautstillingen innrettet 

lik at den kunne danne en hyggelig ramme om møter og konserter for et 

begren et publikum. I inngang hallen var det i noen ut trekning plass til skif

tende utstillinger. 

Ikke bare hadde museet på denne måten fått praktisk mulighet til å drive 

møte-og utstillingsvirk omhet. Det lå også i tiden å gi publikum et variert for

midlingstilbud i form av kiftende utstillinger, foredrag og aktiviteter. De 

tore velbemannete mu eene førte an med spesielt personale til slike funk

sjoner. Forventningene til de re ur svake museene steg til varende. Når pu

blikum ikke innså for kjellen, kunne det føre til et pinlig pre på småmuseer 

om vårt. Dessuten gikk amfunn økonomien mot kri e. taten satte tak på 

til kudd ordningen i 1983. Man oppfordret mu eene til å kaffe seg større 

egeninntekter. tørre antall betalende publikum innebar her en mulighet. 

Des uten kunne publikum tallet være et po itivt argument til museets fordel 

overfor politikerne i den skjerpete kampen om samfunnets kultur-kroner. 

Denne situasjonen er det som har ført til at en uforholdsmessig stor del av 

den disponible personalkapasiteten ved museet er brukt til publikums

arrangementer i årene etter 1987. Det museumssamlingen har tapt ved dette, 

har museet utvilsomt tjent i form av informert publikum og tatu i nær

miljøet. 

Etter nyåpningen ble det for første gang krevet inngang penger av pu-
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blikum. Denne inntekten bruker museet til ekstravakt hver søndag. På råd
huset var museet bare tilgjengelig på hverdager. 

Søndagsbesøket har tydelig variert med aktuelle tilbud. En rekke små ut
stillinger har vært presentert. De fleste har vært konsentrert om spesielle 
gjenstandsgrupper i samlingen. Andre har dreiet seg om bredere tema. Det 
har også vært vist innlånte utstillinger. 

En type arrangement som har hatt sitt trofaste publikum på fra 30 til 60 
personer er .. museumskveldene... Slik museumskveld har vært arrangert vår 
og høst. Museet er åpent fra kl. 1 8  til 22. Publikum kan fritt ta for seg av et 
tidfestet program. Det har oftest bestått av omvisning, intimkonsert og fore
drag. Det er buffet til disposisjon for de besøkende. 

Stor oppslutning har det også vært om den årlige museumsturen. Den kom 
i tand for å binde sammen de mange spredte miljøavdelingene. Samtidig in
kluderte man andre aktuelle kulturminner underveis. Over alt ble det gitt ori
entering om kulturhistoriske aspekter, ofte av lokale kjentfolk. Turen blir ar
rangert ettermiddag og kveld en ukedag like oppunder St. Hans. lik har 
man kunnet rekke over meget selv sent på dagen. Første museumstur var i 
1982. 

Endelig arrangerte museet sin første aktivitetsdag i mars 1 989. En rekke 
res urspersoner demonstrerte tradisjonelle håndverk. Temporær kafe i en del 
av lokalene har vært et viktig element i disse arrangementene. Tilsvarende 
opplegg ble gjennomført på Ørpetveit da denne avdelingen ble åpnet. 

Ved anledninger som dette besøker et forholdsvis stort publikum museet. 
Dersom museets ressurssituasjon ikke forverres er disse arrangementene 
kommet for å bli, selv om personalets innsats pr. besøkende er relativt stor. 

Det publikum som personalet til daglig tar seg best av er de mange be
søkende skoleklassene. Størrelsen på klassene har avtatt. Lærerne forbereder 
også museumsbesøkene bedre nå enn før. Museet på sin side har i sam
arbeid med skolen utarbeidet undervisningsopplegg for deler av temaut-

tillingen. Ellers viser personalet elevene rundt slik det har vært gjort ved vårt 
museum så lenge det har bestått. 

Den økonomiske utviklingen 
I avsnittene foran er det gjort rede for ideene bak de viktigste disposisjonene 
i museet på 70-og 80-tallet, slik som miljøavdelingene, innsamlingen av ting 
og tradisjon, og den nye formidlingsvirksomheten. Av avsnittene går det også 
fram hvordan praktiske forhold ofte har satt grenser for hvorledes gode ideer 
har latt seg realisere. En annen begrensende faktor bør kommentere særskilt 
nå til slutt, nemlig økonomien. 

Museet hadde allerede et betydelig direkte statstilskudd da vi kom med i 
tilskuddsordningen. Derfor bevirket ordningen aldri noe økonomisk hopp 
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Som nall og dag: Personalsituasjonen og utstillingsjorholdene i 197 5 og 199 1 .  

Fra u: Carl E.  Buch ( 'It), Iughjørg . jacoh en ( 12), Rag nhild Leine (søndagsuakl), 

Astrid . Meland ( 12), Torbjørn Holmedal (mid/.J, Enayed Eksir (midl.), 

Kjersti Øvretueit (m.id/. J og Inger B. Pedersen (renhold, søndagsvakt). 

framover for o . Men i arene etter 1975 ble den økonomi ke rammen suk

e ivt utvidet til begynnelsen av 80-arene. Da mu eet fi kk halv stilling for a -

sistent, ble det ikke gitt tilsvarende volumøkning på driftspostene. Her ligger 

kimen til museets økon01ni ke dilemma i 1980-arene. 
De nye midlene museet fikk gikk med til betaling for sivilarbeider, lønn til 

ekstravakt om ommeren, til husleie for magasinrom og til å dekke for

plikte! er med miljøavdelingene. Bade resaureringsarbeidene og felt

arbeidene ble finansiert med eksterne offentlige til kudd. i den slike pro-

jekter hele perioden var et vesentlig inn lag i driften, kom drift postene i 
budsjettene ikke til å gi et tydelig bilde av de beløpene museets personale 

egentlig trengte til in daglige virksomhet. 

Da mu eet tok i bruk de nye lokalene i Gamle meieriet, steg de fa te ut

giftene til driften voldsomt. Både ble driften bela tet med hu leie til Hau

gesund kommune og med tore utgifter til vedlikehold av tekni ke apparater 

og installa joner. Volumøkningen fylkeskommunen ga museet i kjølvannet 

av nyetableringen, var knapt nok tilstrekkelig til å dekke disse utgiftene. Vo

lumet på po tene for dagligdriften ble stående stille. Da mu eums

håndverkeren ble ansatt, skulle også hans virksomhet dekkes av de stagnerte 

driftspo tene. 
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Det umulige i situasjonen kom tydelig fram i årene omkring 1 988. Etter 
den nye temautstillingen var ferdig var det ingen virksomhet ved museet som 
ble betalt med ekstraordinære tilskuddsmidler. Vi hadde heller ingen sys
selsettingspersoner som kunne utløse spesielle driftsmidler. I denne situa
sjonen fikk museet betydelige årlige underskudd. I 1 988 ble dagligdriften 
bremset kraftig opp. Men nye sysselsettingstiltak har de siste årene virket til 
at driften inntil videre igjen er kommet i balanse. 

Ved utgangen av meldingsperioden er likevel dette et vesentlig problem: Å 
oppnå balanse mellom personalkapasiteten ved museet og volumet på mid
lene som er til disposisjon for de ansattes daglige virksomhet. Slik situasjonen 
er i dag, er disse midlene salderingspost for stadig stigende utgifter til muse
ets faste forpliktelse. 
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