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VIRKSOMHETEN 

 
Haugalandmuseet er kunst og kulturhistorisk museum for Nord-Rogaland. Kommunene 

Bokn, Haugesund, Tysvær, Utsira og Vindafjord eier museet. Våre museumsavdelinger er 

etablert fra 1913 og framover. Vi er et desentralisert museum og er nær innbyggerne i små 

og store lokalsamfunn. 

I strategisk dokument 2020-2025 er hav et overordna strategisk satsingsområde for 

Haugalandmuseet. Regionen har små og store kystsamfunn, inne i fjordene, langs skipsleia 

og på øyer i havgapet. Havet er omskiftelig, og har krevd og gitt rom for endring og 

omstilling. Havet har til alle tider preget livsgrunnlaget og mentaliteten på Haugalandet.  

I planperioden vil havet og endring bli gjenspeilt både i formidling, forsking og forvaltning. 

Andre tematiske satsinger er nasjonale minoriteter, foto, krig og høytrykkskunst. Mål og 

tiltak knyttet til disse temaene blir integrert i fokusområdene, og i fag- og handlingsplanene 

til Haugalandmuseet. 

 

Rigg slepes i hamn ved Røværholmen fyr, 1983. Foto: Tor Brekke/Haugalandmuseet, MHB-F_TB-436 
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Hovedresultat 

Haugalandmuseet har i 2020 lagt et godt grunnlag for videre utvikling gjennom endringene 

året krevde. Haugalandmuseet er organisert som et aksjeselskap eid av fem kommuner i 

regionen, og har et kompetansestyre. Vi har fått på plass en ny organisasjon, og laget rutiner 

og infrastruktur i det nye selskapet.  

Takket være den nye infrastrukturen selskapet fikk på plass i 2019, var vi rustet til det 

spesielle driftsåret som 2020 ble. Felles kommunikasjon via mobil, dokumenter i skyene, 

kontakt via nett og møter på Teams gjorde arbeidshverdagen på hjemmekontor mulig. 

Haugalandmuseets styre vedtok strategi 2020-2025 i februar 2020, og fulgte opp driften av 

selskapet via styremøter på Teams resten av driftsåret. I tilknytning til styremøtene har 

styret fått fem orienteringsbrev fra administrasjonen om gjennomførte og planlagte 

oppgaver samt endringene som har vært gjort gjennom driftsåret grunnet 

koronapandemien. Det har vært et spesielt år med noen uvante utfordringer, men også et 

år som har krevd nytenkning og omlegging av arbeidsoppgaver og prioriteringer. Fokuset på 

kombinasjonen publikumstilbud og smittevern har ført til mer utendørs tilbud og digitale 

løsninger.  

Styret 

Det nye styret ble valgt på generalforsamlingen i februar 2020, og har per 31.12.2020 

følgende medlemmer: 

Ingvar Frøyland, styreleder 
Linda Bruås 
Geir S. Toskedal 
Hege Hauge Tofte 
Johan Rokstad 
Johan Aakre 
Grethe Paulsen Vie 
 
Varamedlemmer:  
Arnstein Eek  
Ann Jeanett Sunde Olaussen  
Hege Haukeland Liadal 
Jon Müller 
Ingjerd Kristin Ellingsen  
Pauline Vik Vestly  
Grethe Lunde Øvrebø 
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Haugalandmuseets organisasjon og nettverk 

Haugalandmuseet er organisert i fire fagavdelinger: Administrasjon, formidling, forvaltning og drift. 

Fagavdelingene arbeider på tvers av organisasjonen, og de ansatte har arbeidsplassen sin på fire av 

lokasjonene. Haugalandmuseet deltar i de nasjonale museumsnettverkene for minoriteter og 

mangfold, kunst, foto, fiskeri og kystkultur samt tradisjonshåndverk. 

Forsvarlig og effektiv drift 

Selskapet har hatt en forsvarlig og effektiv drift i 2020. Det gjenstår noe av omleggingsarbeidet, 

blant annet nytt arkivsystem, men alt i alt viste driften i 2020 at selskapet fungerer i en kritisk 

situasjon.    

Frivillighet 

Haugalandmuseet har flere venneforeninger som Haugalandmuseets venner, Arquebusmuseets 

venner og Nedstrand museums- og historielag. De frivillige har til sammen utført 2 årsverk, og har 

deltatt i formidling, drift og forvaltning, ved å være søndagsverter, dugnadsgrupper og bidratt med 

samlingsarbeid. 

Finansiering 

Haugalandmuseet har i driftsåret hatt en grunnfinansiering med sterk lokal forankring. 

Eierkommunene finansierer 37% av ordinært driftstilskudd, Rogaland fylkeskommune 32% og Staten 

31%. Egeninntjeningen i 2020 var kr. 870 000. I tillegg til årlige driftstilskudd søker vi om 

prosjektmidler, og i 2020 fikk vi blant annet tildelt kr. 390 000 i sikringsmidler fra Kulturrådet, kr. 180 

000 til prosjektet Skipsarkiv i krig og fred fra Arkivverket, kr. 650 000 til romaniprosjekt fra fondet 

Den kollektive oppreisningen fra romanifolket, kr. 140.000 til kunstprosjekt ARTung fra Barne- og 

ungdomsdirektoratet (Bufdir) og kr. 2 mill. til innkjøp av kunst fra gallerier eller direkte fra norske 

kunstnere. Ordningen styrker samlingsutviklingen ved kunstmuseene samtidig som innkjøpene er 

viktig for kunstnere i en tid da mange gallerier er stengt.  

Haugalandmuseet AS har et datterselskap AS Karma som er et eiendomsselskap med eiendommen 

Hasselgata 31, også kalt Haugeverven, på Bakarøy i Haugesund. Selskapet driver med utleie av 

båtplasser og lokaler.  

I driftsåret 2020 har museet forvaltet drifts- og eieransvar for flere avdelinger. Selskapet søkte om 

utvidet driftsramme fra staten og Rogaland fylkeskommune ut fra regjeringens oppfordring til 

sterkere konsoliderte enheter. Søknaden ble ikke fulgt opp i statsbudsjettet for 2022 eller i 

budsjettet til Rogaland fylkeskommune. Haugalandmuseet har gjennom Stortingets spørretime fått 



7 
 

anerkjennelse for nyorganiseringen fra regjeringen, men regjeringen følger altså ikke opp med økt 

tilskudd. Styret vil arbeide videre med finansieringen i 2021.  

Styret og administrasjonen la opp til en forsiktig økonomi også i 2020, siden vi ikke har fått økning i 

driftstilskuddene fra stat og fylke. Vi holder derfor av noe av driftstilskuddet fra kommunene slik at 

vi kan omdisponere det til kommunenes bidrag når stat og fylke innfrir. Som et større driftsselskap 

med ansvar for nær 15.000 m2 bygningsmasse var det også ønskelig å sette av midler i 

vedlikeholdsfondet, noe som er gjort i 2020. 

Egeninntjeningen i Haugalandmuseet skulle fokuseres i 2020 med 400.000 cruiseturister med anløp 

Haugesund. Det kom ingen, men sommersesongen ble bra med norske turister som var et 

kjøpesterkt publikum. Utvida felles åpningstider, bedre museumsbutikker og tilbudet om “2 for 1” - 

besøk to museer for prisen av ett – var populære tiltak i 2020. Dette førte til at egeninntektene sto i 

forhold til besøket i 2020. 

Arbeidsmiljø, HMS og likestilling 

Haugalandmuseet har verneombud, og AMU-utvalg med fire representanter; to fra arbeidstakerne 

og to fra ledergruppa. I 2020 var det fire samlinger for alle ansatte der det ble lagt fram årsplan, 

handlingsplan og tatt opp HMS-arbeid. Det ble arrangert sommerfest og julekaffe i 2020, og fagdag 

på Arquebus krigshistorisk museum. Fagavdelingene har hatt fagsamlinger, og ansatte har deltatt på 

kurs og seminarer lokalt, nasjonalt og internasjonalt - på Teams.  

Det har vært fokus på trygt arbeidsmiljø siden februar 2020, og Haugalandmuseet har fulgt 

retningslinjene for smittevern og -rådene gjennom året. Generelt har det vært minst en meters 

avstand i alle situasjoner, bortsett fra i kohortene vi har tatt imot. Det har blitt innarbeidet nye 

rutiner for ansatte og publikum i avdelingene med renhold, singellunsj og egen medbrakt kaffe. De 

små gruppene har krevet nye renholdsrutiner, og formidlerne har fulgt dette opp i tillegg til ekstra 

innleid renhold.  

Samlet sykefravær er 66 dagsverk av 4474 totalt, hvilket utgjør 1,48%. Det har ikke vært 

innrapportert skade i 2020. 

Ytre miljø 

Selskapet forurenser ikke det ytre miljø ut over det som er naturlig for denne type virksomhet. 
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Årsverk 

Haugalandmuseet utførte 21 årsverk i 2020. Av dette utgjorde 1,7 årsverk timelønnede 

museumsverter. Selskapet hadde 21 fast ansatte, 13 kvinner og 8 menn. Styret besto av 3 kvinner og 

4 menn. 

Universell utforming 

I 2020 fikk Haugalandmuseet utbedret sin universelle utforming med elektrisk port i verkstedet i 

Haugeverven. Store deler av bygningsmassen Haugalandmuseet holder til i er ikke universelt 

utformet, og vil kreve større investeringer for å være tilgjengelig for alle. 

Kommunikasjon 
Kommunikasjonsplan Haugalandmuseet 2020-2025 ble fulgt opp av en årlig handlingsplan. I 2020 

fortsatte arbeidet med bygging av merkevaren Haugalandmuseet, profilering av utstillinger og 

arrangement, og styrking av museet sin tilstedeværelse i digitale og sosiale kanaler.  

Det ble arbeidet særskilt med utbedring av nettsiden med oversettelse til engelsk, søkefunksjon, 

opprettelse av utstillings- og arrangementsarkiv og aktuelt-side. Samarbeidet med reiselivet har vært 

prioritert bla. med oppdatering av sidene våre på visithaugesund. Høsten 2020 fikk 

Haugalandmuseet eget digitalt nyhetsbrev med månedlig publisering. I løpet av 2020 er 

Haugalandmuseet blitt langt synligere i bybildet med to store plakater på husveggene til henholdsvis 

Pensjonskassen og Karmsund folkemuseum.  

I 2020 hadde Haugalandmuseet 19 oppslag i pressen, mot 26 i 2019. Nedgangen skyldes det sterkt 

reduserte publikumstilbudet knyttet til pandemien, og at den internasjonale tresnittfestivalen 

Haugalandmuseet arrangerte året før ga mange oppslag.  

Nettsidebesøket i 2020 var 55 439. Antallet følgere på Facebook økte med 28,5 % i 2020 fra 2 714 i 

2019 til 3 488 i 2020. Antallet følgere på Instagramkontoen @Haugalandmuseet økte fra 800 til 1099 

og @Haugesund billedgalleri økte fra 1 273 til 1 356: til sammen 2 629. Haugalandmuseet har pr. 31. 

12.2020 totalt 5 943 følgere i sosiale medier.  

I 2020 ble strategien, planverket samt årsrapporten lagt åpent ut på hjemmesiden til museet.  

På initiativ fra Norsk ICOM og Norge Museumsforbund deltok Haugalandmuseet med to ansatte i 

komiteene i utarbeiding av nye etiske retningslinjer.  
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Plakat som ble laget i 2020 til husveggen på Karmsund folkemuseum og Haugesund billedgalleri. 
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FORMIDLING 

Haugalandmuseet ønsker å møte publikum med et bredt og variert formidlingstilbud på alle arenaer 

gjennom hele året. Barn og unge i barnehage og skole er museets viktigste målgruppe, men vi skal 

også ha tilbud til alle. Formidlingen foregår gjennom utstillinger, publikasjoner, pedagogiske 

opplegg, ulike arrangement og digital formidling. Formidlingsavdelingen består av fem faste 

formidlere. Fire av disse er knyttet opp til avdelinger, men alle har ansvar for å utarbeide 

samarbeidsprosjekt på tvers av avdelingene. Året 2020 ble et annerledes år, med mange utsettelser 

og avlysninger, men også et år hvor kreativiteten fikk blomstre og nye ideer kom på bordet, ble 

realisert og tatt med videre. Nytt i 2020 var innkjøp av KulturPunkt, som gir museet enda større 

muligheter for digital formidling. 

 

Publikumsutvikling  

 

Museum 2019 2020 

Karmsund folkemuseum (med Dokken, 

Hesthammer, Ørpetveit, Slettesbøsmia) 

20041 7890 

Sjøhuset til Mikal L. Klovning 70 20 

Bokn bygdemuseum 60 52 

Arquebus krigshistoriske museum 4347 3768 

Haugesund billedgalleri 11117 6614 

Hiltahuset på Røvær 815 277 

Vindafjordmuseet 779 324 

Nedstrand bygdemuseum 501 144 

Nordvegen historiesenter 4220 2015 

Totalt Haugalandmuseet 41950 21104 

 

Mange fant, tross alt, veien til HM sine avdelinger i 2020. Antallsbegrensninger, påmelding, færre og 

mindre skole - og barnehagegrupper og ingen cruiseturister gir selvsagt utslag på besøksstatistikken.  

Halvt besøk i 2020 ble resultatet. 

 

Sommersesongen ble bra. Utvida og felles åpningstider samt tilbudet “2 for 1”, der en billett ga 

mulighet til å besøke to museer, ble videreført. Dokken, Billedgalleriet og Arquebus hadde mest 

besøk, og et forsøk med å ha åpent på Arquebus noen dager i høstferien var vellykket. 
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Formidler ved Haugesund billedgalleri, Martha Ådland med en skoleklasse på skulpturjakt.  

Foto: Grethe Nygaard/Haugalandmuseet. 

 

Undervisning  

Haugalandmuseet har god kontakt med DKS (Den kulturelle skolesekken) skoler og barnehager. Vi 

har godt ord på oss om at vi leverer kvalitet, noe som igjen medfører at kommunene benytter seg av 

våre tilbud. I år kan vi rapportere om seks ulike obligatoriske DKS opplegg hvor elever fra 

Haugesund, Vindafjord og Tysvær tok del. Gerhard Munthe – Haugesund Billedgalleri. Vårslepp -

Dokken, Møt museene - Karmsund /Haugesund billedgalleri, Norske minoriteter – Karmsund, Frå jord 

til bord – Karmsund, Atlantic footprints – Haugesund billedgalleri.  

 

Formidling av høytrykkskunst er et prioritert arbeidsområde i Haugesund billedgalleri, og i løpet av 

året ble det utviklet et DKS opplegg spesielt for 10. klassingene i Haugesund kommune. Formålet var 

å øke elevenes forståelse av samfunnet de lever i, gjennom opplevelsen av samfunnskritisk kunst, og 

det å selv skape kunstuttrykk. Formidlingen tok utgangspunkt i den permanente tresnitt-

installasjonen «Atlantic Footprints» av Thomas Kilpper.  

 

Formidler fra Haugalandmuseet deltar på leirskolen på Nordvegen og på Røvær. Elever fra Bokn og 

Utsira skole ble invitert med på noen av tilbudene. Tre av de planlagte oppleggene, Dragseid, 
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Byggeskikk og Tollboden måtte gå ut p.g.a koronasituasjonen. At så pass mange av våre tilbud blir 

gjort obligatorisk av kommunene gjør at vårt arbeid blir forutsigbart og viser godt igjen på 

besøksstatistikken. I tillegg til DKS tilbudene blir en oversikt over andre bestillings tilbud sendt til 

skolene og lagt ut på museets hjemmeside https://haugalandmuseet.no/undervisning/ Noen av 

tilbudene blir gitt i spesielle perioder, med egen invitasjon, andre kan bestilles hele året.  

 

Da museet igjen kunne ta imot besøkende i mai 2020 hadde formidlerne klart et tilbud som kunne 

gjennomføres ute. På Nordvegen historiesenter kunne en bli med på Kulturminnejakt, eller besøke 

den nye lekeparken, Leikvoll. Haugesund billedgalleri sendte ut tilbud om utendørsmaling, 

skulpturjakt i byparken og Landart-aktiviteter. I Dokken fikk elevene tilbud om en litt annerledes 

Vårslepp og barnehagene fikk komme på aktivitetsdag. Tilbudene var for det meste uteaktiviteter. 

Med en kohort om gangen var besøket godt, selv om transportrestriksjoner gjorde det vanskelig for 

noen å komme. Å ha mindre grupper, bedre tid til hver gruppe, gjorde selvsagt utslag på 

besøkstallet, men for formidlerne var dette en god opplevelse. Flere av de nye postene og 

aktivitetene blir med videre i undervisningsprogrammet. 

 

Utstillinger 

Haugalandmuseet har som mål i strategiplanen å møte publikum med et bredt og variert 

formidlingstilbud gjennom hele året. Museets bygningsvernarbeid og samlingsforvaltning er også en 

del av museets formidling. Barn og unge er museets viktigste målgruppe. Det er et uttalt mål at 

fysiske og digitale besøk skal øke i planperioden 2020-2025. 

 

Kunst 

Haugesund billedgalleri produserer årlig flere utstillinger basert på egen samling. I tillegg 

samarbeider museet med Landsdekkende program i Nasjonalmuseet og andre museer og 

kunstinstitusjoner. Billedgalleriet er visningsarena for salgsutstillingene til Haugesund kunstforening. 

Det ble vist ni utstillinger i regi av Haugesund kunstforening i 2020.  

 

28.09.19-31.12.2021, Haugesund billedgalleri: Byen – rom for estetikk, utvalg fra Tjørhom-samlingen. 

Motiv og tematikk i delsamlingen spenner vidt. Utstillingen viser motiv av bymiljø og arkitektur. 

Utvalget rommer lavmælte hus i tradisjonell byggeskikk, staselige arkitektoniske mesterverk i form 

av kirker og slott, landsbyer og storbyer. Formålet med utstillingen er å vise hvordan kunstnerne på 

ulikt vis utnytter mulighetene. Felles for alle arbeidene er at de er utført i teknikken høytrykk.  

 

https://haugalandmuseet.no/undervisning/
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15.08-27.09.2020, Haugesund billedgalleri: Filmfestivalutstillingen 2020 – Arne Åse. Et samarbeid 

mellom Haugesund kunstforening, Den norske filmfestivalen og Haugalandmuseet-Haugesund 

billedgalleri. Formålet med utstillingen er å vise aktuelle samtidskunstnere bosatt i Norge.  

 

06.09.2019-16.02.2020, Haugesund billedgalleri: Gerhard Munthe – Eventyrlige interiører. Munthe er 

kanskje mest kjent som billedkunstner, men den mest originale og betydelige innsats gjorde han 

innenfor design og interiør. Flere originalverk ble vist i utstillingen produsert av Nasjonalmuseet for 

kunst, arkitektur og design.  

 

06.09.2019-01.03.2020, Haugesund billedgalleri: Malene Førland – kunstvev. I forbindelse med 

Gerhard Munthe-utstillingen løftet vi fram vår lokale billedveverske som benyttet motiv av Munthe 

som forelegg for sine arbeider. Utstillingen viste arbeider fra kunstmuseets egen samling, i tillegg til 

arbeider velvilligst utlånt av Karmsund folkemuseum.  

 

28.09.2019-31.12.2021, Haugesund billedgalleri: I storm og stille, utvalg fra samlingen. 

Kunstmuseets samling inneholder i overkant av 2500 arbeider. Utstillingen viser et utvalg kunstnere 

med tilknytning til Rogaland og Hordaland. Kunstnere i utstillingen: Severin Loge, Nikolai Astrup, 

Bernt Tunold, Ole Frøvig, Fredrik Kolstø, Knut Baade, Lauritz Haaland, Hjalmar Johnssen, Norvald 

Valand, Nils Krantz, Gabriel Dahl, Peer Lorentz Dahl, Frank Wathne, Eva Synnestvedt, Magnus 

Gjertsen, Arne Kavli, Trygve Goa, Annalise Convad, Frank Wathne, mfl.  

 

28.09.2019-02.08.2020, Haugesund billedgalleri: Atlantic Footprints – Thomas Kilpper. Et gjensyn 

med tresnittinstallasjonen av den tyske kunstneren Thomas Kilpper. Installasjonen er innkjøpt av 

Haugesund billedgalleri og Kilppers første permanente museale installasjon. 

 

04.05-30.11.2020, Haugesund billedgalleri: Innkjøp og gaver til kunstsamlingen 2015-2017 (utvalg). 

Kunstmuseets tilføres årlig nye kunstverk i form av innkjøp, gaver og donasjoner. Tilveksten i løpet 

av 2015-2017 var på 88 verk og utstillingen viste et utvalg på 21 arbeider.  

 

10.12.2020-21.02.2021, Haugesund billedgalleri: Gustav Vigeland – Angsten står i sofaen. 

Utstillingen presenterer Vigelands mest sentrale arbeider fra 1890-tallet, i tillegg til et lite utvalg 

senere skulpturer. I utstillingen får publikum mulighet til å oppleve en mindre kjent side av Norges 

største billedhugger. Med fokus på temaer som ensomhet, lengsel og utenforskap knyttes tråder 

mellom Vigelands samtid og vår egen tid. Produsent: Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.  
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Kulturhistorie 

Haugalandmuseet hadde 11 faste kulturhistoriske utstillinger i 2020, og i tillegg én vandreutstilling 

og to skiftende utstillinger.  

 

De faste utstillingene er: 

 Fra jord til bord (Karmsund folkemuseum) 

 Byen som gikk i land (Karmsund folkemuseum) 

 Heim og nærmiljø (Karmsund folkemuseum) 

 Sjøfart (Karmsund folkemuseum) 

 Førstereisgutten (Dokken museum) 

 Røværulykken (Hiltahuset, Røvær) 

 Sildefiske (Sjøhuset til Mikal Klovning, Utsira) 

 Andre verdenskrig (Arquebus krigshistorisk museum) 

 Livet i Vikedal (Vindafjordmuseet) 

 Bærplukking på Nedstrand (Nedstrand bygdemuseum) 

 Livet på Bokn (Bokn bygdemuseum) 

Årets temporære utstillinger var:  

01.02.2020-31.03.2020: Vandreutstillingen Rom for alle? ble satt opp på kulturhuset Sjøperlo i Ølen. 

Vindafjord kommune. Vandreutstillingen er produsert med utgangspunkt i dokumentasjons-

prosjektet “Rom for alle?”, med særlig vekt på fotodokumentasjon av tigging og fattige tilreisende 

EØS borgere. Prosjektet ble gjort i samarbeid med Vest-Agdermuseet. 

 

05.10.2019-31.01.2020, Karmsund folkemuseum: “DDSØIF” - Doktor Proktors sensasjonelle samling 

av Dyr Du Skulle Ønske Ikke Fantes (DDSØIF). Haugalandmuseet laget undervisningsopplegg til to 

klassetrinn og hadde flere aktivitsdager knyttet til utstillingen. Elever fra Håvåsen skole ble invitert til 

å stille ut sine fantasidyr i leire. 

01.10.2019-31.12.2020: Utstillingen De båtreisende, første gang vist i 2005, ble satt opp på 

Karmsund folkemuseum. Utstillingen ble brukt i undervisningopplegget «Norske minoriteter», der 7. 

trinn var invitert.  
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Fra utstillingen på Bokn bygdemuseum. Foto: Grethe Nygaard/Haugalandmuseet. 

 

Arrangement 

HM ønsker å tilby noe for alle – noe smalt og noe breiere. Museumsstafett, Museumskvarter, 

foredrag, Den kulturelle spaserstokk, Kunstpause, Familieverksted, Fortellerstund, Trilletreff, 

Kunstsuppe, Strikkekafe, konserter, utstillingsåpninger er eksempler på arrangement i HM sin regi. 

Antall deltakere på slike arrangement kan variere, fra et lite antall publikummere til over hundre, og 

slik skal det være. HM har som mål å ha minst en åpen aktivitet på alle avdelingene i løpet av året.   

 

I 2020 fikk vi gjennomført aktivitetsdag på Vindafjordmuseet. Tema var sild, og dagen ble vellykket 

med tilbud om foredrag, aktiviteter og smaksprøver.  

 

Karmsund folkemuseum fortsatte suksessen med utvidet åpningstid, lørdagsåpent museum. Og de 

besøkende finner frem til museet på lørdager. Vi ser at det lille ekstra betyr noe. På Karmsund 

folkemuseum fikk publikum tilbud om å se filmer fra museets bibliotek, og på Haugesund 

billedgalleri kunne en friste med nystekte vafler. «Skattejakt» i avdelingene for barnefamilier er en 

sikker vinner på alle museene.  
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Museet hadde i 2020 tre bidrag til Den kulturelle spaserstokken, malerkurs, foredrag og forestilling. 

Vindafjordmuseet arrangerte månedlige trilletreff. Nordvegen, Haugesund billedgalleri og Karmsund 

hadde aktiviteter for barn i skoleferien og KF deltok i «Barn er bra» festivalen.  

 

I Dokken kunne barn delta på organiserte aktiviteter tirsdag og torsdag gjennom sommeren. 

Båtbygging på egenhånd er også populært. Podium festival, Museumsjazz og Kulturminnedag ble 

gjennomført etter korona retningslinjer. Gledelig er det å kunne melde at alle avdelingene hadde, 

ved hjelp av frivillige, åpent for publikum utvalgte dager i løpet av sommersesongen 2020. 

 

Utviklingsarbeid 

I 2020 ble GLIMT tilbudet til grupper med spesielle behov, sendt ut. Vi kom i gang, fikk mange 

påmeldinger og tilbudet ble gjennomført på Nordvegen historiesenter. Vi står på og inviterer til ny 

runde i 2021. Det ble lagt vekt på god og felles markedsføring.  

 

Målsettingen om å utvide tilbudet på Arquebus krigshistorisk museum ble oppfylt. Museet har nå 

tilbud til elever på mellom - og ungd./VGS trinn. Arquebus hadde åpent for publikum noen dager i 

høstferien med godt besøk.  

 

Høsten 2020 startet ARTung opp en tegneklubb i Haugesund billedgalleri. Tegneklubben er et 

ukentlig drop-in-tilbud for ungdom/unge voksne som er glad i å tegne. Én lørdag i måneden ble en 

billedkunstner eller illustratør invitert med i tegneklubben for å vise fram arbeidene sine og lære 

bort teknikker. Prosjektet er støttet av Bufdir. 

 

Formidlingsavdelingen startet 2020 planleggingen av «Barnas Museumsstafett» etter modell fra 

Østfoldmuseene. Vi har fått god starthjelp fra de og planlegger å sette dette i gang sommeren 2021. 

Målgruppa er barnefamilier som skal oppsøke de ulike avdelingene, svare på oppgaver og samle 

stempel i Museumspasset.  

 

Formidlingsavdelingen har brukt de siste ukene i 2020 til å oppgradere HM sin formidlingsplan. Dette 

året har formidlerne også tatt tak i det digitale formidlingsarbeidet, laget små digitale filmer, 

presentert oppgaver på nettet og startet arbeidet med å legge ut Kulturpunkt.  

 

Samarbeidspartnere er viktige å ha. Vi samarbeider med Havnaberg seniorsenter, ulike historielag, 

Forandringshuset (KFUK-KFUM), Bymisjonen, Skattkammeret (Kirkens bymisjon), Kreativt Europa – 
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Read on/ Haugaland VGS, Husflidslaget, speidergrupper og sist, men ikke minst alle de frivillige som 

stiller opp på aktivitetsdager eller som vertskap på de ubemanna avdelingene. De fem formidlerne i 

HM har jevnlige møter, litt på teams og noen fysiske møter. Vi holder hverandre orientert om 

arbeidet på avdelingene, deler kunnskap, samarbeider om halvårsprogram, aktivitetsdager og 

utviklingsarbeid. Noen har deltatt på seminar på nett, alle har deltatt på fagdag på Arquebus, og en 

har gått på kompetansehevingskurs.  

 

Haugalandmuseet lanserte KulturPunkt – en app og nettsted som formidler museets samlinger og 

regionens historiske steder. Med denne appen kan publikum kombinere fysiske og digitale besøk ved 

alle våre avdelinger. Våre kulturhistoriske bygninger har fått egne Kulturpunkt, der publikum kan 

lese få utdypende informasjon utenom åpningstidene til museet. Vi har også lansert historiske 

vandringer i nærmiljøet, med muligheter for å utforske fotografi, gjenstander, kunstverk og 

lydopptak fra museets samlinger. 
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FORVALTNING 

Dokumentasjon, oversikt og tilstandsvurderinger har vært prioriterte oppgaver i 2020. God innsats 

fra faste ansatte og prosjektansatte bidro til at et stort antall fotografier, gjenstander, lydopptak og 

kunstverk ble registrert. Avdelingen besto i 2020 av to faste ansatte, og fire prosjektstillinger (ett og 

to års engasjement). Haugalandmuseet er også arbeidsgiver for felles fotoarkivarstilling for museene 

i Rogaland - Museumstjenestene i Rogaland. 

Etter at Haugalandmuseet fra 2019 overtok eierskapet til ni museumssamlinger, har vi i hele 2020 

arbeidet videre med å skaffe oss oversikt over omfanget av samlingene, samt tilstand, både når det 

gjelder oppbevaringsforhold og objekter. Ved slutten av året kan vi oppsummere eierskapet til 673 

000 fotografier, 80 000 gjenstander, 2600 kunstverk og 1700 audiovisuelle objekter, 56 

kulturhistoriske bygninger og 150 hyllemeter arkiv. Vi har avdekket dårlige bevaringsforhold for flere 

av samlingene, og har hatt stort fokus på å gjennomføre strakstiltak som en følge av dette. Vi har 

også gjennomført et stort revisjonsprosjekt i kunstsamlingen, med fotografering, tilstandsvurdering 

og montering av nye beslag på 130 kunstverk. 

Samlingsutvikling  

Samlingsutviklingen omfatter både innsamling og avhending. Vi mottar hvert år gaver til de 

kulturhistoriske samlingene. Inntak skjer etter nøye vurdering: om det tilfører samlingene noe nytt, 

og om det er relevant i forhold til museets mål, strategi og innsamlingspolitikk.  Avhending av 

kulturhistorisk materiale foregår i mindre skala hvert år. Årsaken til avhending kan variere – det kan 

være objekter som er helt eller delvis ødelagt eller objekter som er vurdert avhendet i et av våre 

vurderingsprosjekter. Kunstsamlingen utvikles gjennom innkjøp av nye verk. Innkjøp foretas av en 

innkjøpskomité, som gjør vurderinger ut ifra strategi og innsamlingspolitikk. Nedenfor beskrives noe 

av tilveksten til samlingene i 2020.  

Haugesund billedgalleri deltok i den nasjonale undersøkelsen “Equality Check” initiert av Henie 

Onstad kunstsenter, i samarbeid med Equality Check. Prosjektet stiller spørsmål ved kjønnsbalansen 

i norske kunstsamlinger, antall separatutstillinger med kvinner de siste 5-10 årene, samt om 

institusjonen/samlingen har en plan for å forbedre kjønnsbalansen. Undersøkelsen bevisstgjør oss 

som har eldre samlinger på skeivfordelingen, og sporer an til bevissthet rundt også dette spørsmålet 

ved framtidige inntak.  
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«Hus», fargetresnitt på papir, av Peter Zaumseil, fra Tjørhom-samlingen. Stilt ut i utstillingen  

«Byen - rom for estetikk». HBH01741, Haugalandmuseet. 
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Tjørhom-samlingen i Haugesund billedgalleri  

Ola Tjørhom, Stavanger, donerte sin samling av høytrykk (tresnitt, trestikk og linoleumssnitt) til 

Haugesund billedgalleri i 2008 og i 2015. Samlingen består av 311 nasjonale og internasjonale 

høytrykk, samt kataloger og kunstfaglig litteratur. Kunstmuseet arbeider fortløpende med visning og 

formidling av Tjørhom-samlingen. I 2020 ble utstillingen «Byen- rom for estetikk» vist i 

utstillingssalen Meling 1 og et utvalg av Tjørhom-samlingen ble vist i utstillingen «Innkjøp og gaver 

2015-2017» i Otto Johannessen-salen. Utstillingene ble formidlet digitalt i sosiale medier og på 

nettsiden.   

Kunstverk  

I 2020 ble 16 kunstverk innlemmet i samlingen (5 mannlige kunstnere og 3 kvinnelige kunstnere). 

Årets tilvekst er i tråd med kunstmuseets innsamlingsplan. Kunstmuseets samling har en hovedvekt 

når det gjelder arbeider av kunstnere eller verk med tilknytning til Vestlandet. Museet har også 

nasjonal og internasjonal høytrykkskunst som et tyngdepunkt i samlingen. Av eldre kunst ble det 

kjøpt inn tre malerier av Ole Frøvig (Haugesund). Av samtidskunst ble det kjøpt inn arbeider av de 

regionale kunstnerne Jan Terje Rafdal og Ingrid Haukelidsæter. Årets filmfestivalutstiller var Arne 

Åse. Otto Johannessenfondet ga to verk i gave til kunstsamlingen. 

Mot slutten av året ble Haugalandmuseet tildelt 2 millioner kroner i ekstraordinært tilskudd, som 

følge av Covid-19 pandemien. Midlene er øremerket innkjøp av kunst og arbeidet skal være sluttført 

innen mars 2021.  Med ekstrabevillingen fra Kulturdepartementet ble det i 2020 kjøpt inn verk av 

Gry Hege Rinaldo, Sigmund Skard, Kristin Austreid, Per Kristian Nygård og Julie Ebbing.   

Kulturhistorie  

 I 2020 økte samlingen med 30 gjenstander, 1500 fotografier og 3 hyllemeter arkiv. Museet har store 

gjenstandssamlinger og er forsiktige med nye inntak. Av større inntak i 2020 kan nevnes et arkiv med 

skipstegninger fra verftet Brødrene Lothe AS, som var sildeeksportør fra 1910 og skipsverft fra 1947. 

Verftet ble kalt Flydedokken og lå helt nord på Bakarøy, ved Svinholmen. Dette er et fint supplement 

til tidligere mottatte arkiver fra samme bedrift og til silde- og industrihistorien på Haugalandet Av 

annen tilvekst kan vi framheve to mindre samlinger med fotografier fra fredsdagene i 1945, med til 

sammen 150 fotografier, samt et supplement til bildesamlingen etter Endre Heggen, fra Ølen i 

Vindafjord, med 1350 fotografier og filmer. Bildesamlingen etter Endre Heggen inneholder et bredt 

utvalg av kulturhistoriske fotografier fra Ølen og bygdene rundt, fra perioden 1880-1980. 
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Grunnlovsjubileum. Dekorasjon inne i Ølen kyrkje, 17. mai 1914. Frå Endre Heggen-samlinga.  

Foto: VHS-F.00006-01, Haugalandmuseet. 

 

Digitalisering og katalogisering  

Økt dokumentasjon og digitalisering av samlingene gir større muligheter til god digital formidling, 

noe som har blitt enda viktigere i løpet av det siste året. I Haugalandmuseets strategiplan er det et 

overordna mål å få god bevaring, økt oversikt og innsikt og tilgjengelighet til viktige samlinger.   

Kunstsamlingen: Det ble registrert 39 nye kunstverk i 2020.  Dette er restanser, - kunstverk som er 

kjøpt inn til samlingen de siste årene. 

Gjenstandssamlingene: Det ble opprettet 975 nye hovedposter i Primus, med til sammen 1506 

objekter. Mesteparten av det registrerte materialet var fra Arquebus krigshistorisk museum og 

Nedstrand bygdemuseum. Det er også registrert gjenstander fra Karmsund folkemuseum og Bokn 

bygdemuseum.  

Fotosamlingen: Det ble digitalisert og registret fotografi fra arkivet etter fotografen Sigrid B. Hauge, 

samt en rekke små private fotosamlinger. Til sammen er det digitalisert 2790 fotografi, opprettet og  
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2784 nye hovedposter i Primus, med totalt 4571 fotografier (mange av hovedpostene inneholder 

serier med fotografier).  

Lydsamlingen: I 2019 mottok museet 500 lydopptak fra Vindafjord kommune. Opptakene ble utført 

av historielagsmannen Endre Heggen i perioden 1985-2005. En god del av opptakene er 

lokalhistoriske intervju av enkeltpersoner. Noen av opptakene er fra historieseminar og lokale 

møter. Museet har i 2020 systematisert og registrert 315 av intervjuene i Primus. I tillegg er det 

registrert 48 lydopptak fra Bokn, samt digitalisert og registrert 22 lydopptak fra Karmsund 

folkemuseum. Til sammen 389 lydopptak er lagt inn i Primus. 

 

Fotografering av objekter: Vi ansatte fotograf i engasjement, og innredet et utstillingsrom til 

midlertidig fotorom. Vi fikk dermed effektivisert dokumentasjons- og digitaliseringsarbeidet. Vi har i 

løpet av 2020 fotografert 1200 gjenstander og kunstverk.  

Revisjon og vurdering av samlinger  

Revisjon av objekter og samlinger er viktig for å få god oversikt, samt legge inn rett betegnelse og 

emneord i Primus, og lette søket etter objekter. I løpet av 2020 er 262 gjenstander og 134 kunstverk 

revidert i Primus.  Revisjon av gjenstander er foretatt i forbindelse med ordning på et magasin, samt 

muggsanering på et bygdemuseum. Revisjon av kunstverk er foretatt i forbindelse med montering av 

nye beslag på rammer, med egen konservator, i samarbeid med Museumstjenestene i Rogaland. 

Publisering på Digitalt Museum  

En stor del av katalogiserte gjenstander, fotografier, kunst, lyd og bygninger er publisert på 

nettstedet Digitalt Museum. I løpet av 2020 ble 3011 nye objekter publisert: 2311 fotografier, 555 

nye gjenstander, 140 kunstverk og 5 lydopptak. Lydopptakene er fra samlingen etter Endre Heggen, 

og er de første som gjøres tilgjengelig fra denne lokale lydskatten.  

Haugalandmuseet har til nå publisert 21738 fotografier, 11095 gjenstander, 449 kunstverk og 56 

bygninger. Til sammen 36 373 objekter ligger på Digitalt Museum pr. 31.12.2020. Haugalandmuseet 

er det kunst og kulturhistoriske museet i Rogaland som har publisert flest fotografi og lydfiler på 

Digitalt Museum. Det er stor etterspørsel etter våre fotografier, og antall bestillinger via Digitalt 

Museum har økt mye de siste årene. I 2020 ekspederte museet 50 fotobestillinger. Vi fikk 33 

kommentarer på Digitalt museum. 
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Samling   Antall pr. 

31.12. 

2020 

Katalogiserte 

(hovedposter i 

Primus) pr. 

31.12.2020           

Digitaliserte 

pr. 31.12.2020 

Publisert på 

Digitalt Museum 

pr. 31.12.2020  

Gjenstand   80 000  28 895  44557 11650  

Fotografi   672 000   25 779  75016 24049  

Kunst   2600   2168  2226   589  

Bygning   56  56  56 46  

Lyd   800  389  500 5  

Film   734   0   0 0  

Arkiv (hyllemeter)  150  0 0 0  

Farkoster (på land) 30 12 0 0 

Kulturlandskap* 4 0 0 0 

Hageanlegg** 2 0 0 0 

Tilsammen   676 376 57287 122 355 36 373  

 *76 dekar     ** 2 dekar 

 

Forbyggende konservering  

Ved registrering av samlingene på Arquebus krigshistorisk museum ble det jevnlig avdekket mugg. 

Det samme var tilfelle ved rengjøringsarbeid i ulike museumsavdelinger vår og sommer.  

Muggsanering av gjenstander har derfor vært en oppgave som dessverre har tatt en del tid. Det er 

montert luftavfukter på magasiner, klimaanlegg og varmepumpe i utstillingene for å få et bedre 

bevaringsmiljø for samlingene. 

 

Det er gjennomført tilstandsvurdering av 73 malte skrin og 134 kunstverk. Tilstanden er gradert med 

kodene 101 (god), 102 (tilfredsstillende), 103 (dårlig), 104 (kritisk). De fleste objektene har fått 

koden 101 og 102 (148 objekter). Til sammen 13 objekt, av dem 10 kunstverk, har fått koden 103, 

dårlig tilstand. Dette er objekter som må pakkes og bevares forsvarlig på magasin og som må 

konserveres før en kan stille dem ut.    
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Konservering  

Der er utført konservering/stabilisering av 27 objekter – malte skrin og kunstverk. Arbeidet som ble 

utført besto i hovedsak av konsolidering av maling, der det var fare for avskalling. Sammen med 

konservatorer fra Museumstjenesten i Rogaland har vi montert nye beslag på rammer på 130 

kunstverk. Dette sikrer verkene mot skader når de henger i magasinet og når de er utstilt i museet.  

Magasin  

Flytting av fotosamling: Vi flyttet fotoarkivet - glassplatene etter Fredrik Monclair jr (50 000 

glassplater), og halvparten av fotoarkivet etter Margit Petersen (50 000 glassplater) før 

nedstengingen av Norge 12. Mars. Arbeidet ble deretter satt litt på vent. Vi arbeidet videre med 

flytting i mai og juni, denne gang med ompakking og flytting av arkivet etter Moderne foto. Dette 

arkivet består av 30 000 acetatnegativer, pakket i gamle konvolutter i papir og glassin og lagret i 

skoesker. Vi flyttet konvoluttene over i syrefrie esker og har merket dem godt før plassering på 

kjølemagasin. I 2020 ble 2/3 av dette fotoarkivet flyttet. 
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Elena Santamarina og Therese Espeland monterer nye beslag på rammer ved Haugesund billedgalleri.  

Foto: Grethe Paulsen Vie/Haugalandmuseet. 
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DRIFT OG BYGNINGSVERN  

Avdeling for drift har ansvar for drift og vedlikehold av administrasjonsbygninger og kulturhistoriske 

bygninger, samt bygningsvern på museet. I tillegg kommer oppgaver som brannansvar og sikring av 

anleggene. I 2020 har Haugalandmuseet hatt driftsansvaret for flere museumsavdelinger, med 

innkjøring av nye systemer, oppfølging av skader, reparasjoner, vedlikeholdsbehov og alarmer. 

Avdelingen hadde i 2020 tre fast ansatte og én prosjektansatt. I tillegg har vi hatt to personer inne i 

sommermånedene til maling og arbeider med uteområder. Håndverkerne har deltatt på det 

nasjonale og lokale nettverksmøte for bygningsvern som ble avholdt på Ryfylkemuseet. 

Haugalandmuseet har i 2020 blitt godkjent lærebedrift og vi har skrevet lærekontrakt med en 

tømrer. Han er fra i høst og frem til mars 2021 hos et byggefirma for å få med seg de oppgaver i 

læreplanen som går på nybygg. Hans første oppgave hos oss blir arbeid med restaurering av 

Wrangell-uthus/garasje.   

Drift og vedlikehold  

Haugalandmuseet leier seks administrasjonsbygninger av eierkommunene. Det er Karmsund 

folkemuseum, Haugesund billedgalleri, Arquebus krigshistorisk museum, Vindafjordmuseet, 

Nedstrand bygdemuseum (lærerboligen) og Bokn bygdemuseum. Det er eiers (kommunene) ansvar 

å vedlikeholde, men Haugalandmuseet har som leietaker den daglige oppfølgingen, som går ut på å 

melde fra om alt fra vannlekkasjer til skader på tak. Administrasjonsbygningene rommer både 

kontorer, utstillinger og magasiner. For å kunne bevare samlingene på en god måte er det svært 

viktig at de blir godt vedlikeholdt. Det legges hvert år ned mye ressurser i å melde inn, følge opp 

planlagte og pågående arbeider på bygningene og utføre vaktmesteroppgaver. Museet står for alt 

vedlikehold og oppgradering av interiører. 

Et nytt og større verksted for trearbeider ble i 2019 tatt i bruk i Haugeverven på Hasseløy i 

Haugesund. Verkstedet er etablert i store lagerhaller, der det er mulig å kjøre inn ed bil og tilhenger. 

Dette letter arbeidet for håndverkerne, som nå kan lesse av og på bygningsmaterialer innendørs. I 

tilstøtende lokaler er det etablert lager for bygningsmaterialer av større dimensjoner (stokker).  

I 2020 ble det kjøpt inn noen flere maskiner. Dette er nå blitt et stort og funksjonelt verksted for 

Haugalandmuseet. 
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Utstillinger 

Opp- og nedmontering utstillinger er en viktig del av museets arbeid. Driftsavdelingen er involvert i 

alt utstillingsarbeid. Ved Haugesund billedgalleri ble 13 utstillinger montert opp og ned hver måned 

gjennom året. Fire av utstillingene var i regi av kunstmuseet/Haugalandmuseet. Ni av utstillingene 

var salgsutstillinger i regi av Haugesund Kunstforening. Arbeidet med montering av salgsutstillingene 

dekkes delvis av Haugesund kunstforening, delvis av Haugalandmuseet. På Karmsund folkemuseum 

har driftsavdelingen vært med på å sette opp utstillingen “De båtreisende”. 

Vedlikehold/oppgradering 

Det ble innredet nytt arbeidsrom/verksted for fotoarkivar (Museumstjenestene i Rogaland) på 

Karmsund folkemuseum, Haugesund. Dette er nå blitt et flott og funksjonelt arbeidsrom. Da 

museene var stengt i vår ble alt listverk (interiør) i Meling-bygget i Haugesund billedgalleri malt.   

Deler av muren rundt museumshagen i Dokken museum, Haugesund, raste ut i vinter. Den er nå 

reparert med hjelp av innleid hjelp fra murer Leif Hovda. De gamle staudene er satt tilbake i hagen 

og gressplenen satt i stand. Det er montert bannerheis på fasaden til Karmsund folkemuseum slik at 

vi selv kan skifte bannere etter behov. Bannerheisen til Haugesund billedgalleri skulle vært montert, 

men ble forsinket og vil være på plass i 2021. 

På Arquebus krigshistoriske museum, Tysvær, ble det gjort en del forberedelser til sesongen startet. 

Det ble ryddet ut av flere rom, utstillingsvinduer ble rengjort og glassruter i montre ble pusset. 

Oppvaskmaskin og komfyr ble montert på kjøkkenet. På vaskerommet ble det montert nye hyller og 

vaskemaskin. Det er innredet arbeidsrom for registrering og konservering av gjenstander, etablert et 

eget lager for butikkvarer, og nye hyller og kafébord i museumsbutikken/resepsjonsområdet. Ute ble 

det satt opp nye skilter for å synliggjøre parkeringsplassene bedre.  

I Wrangell-huset i Haugesund er det utført et større arbeid med det elektriske anlegget. Det er blitt 

byttet ut og lys, strøm og nye lister er på plass i de nye kontorene i andre etasje, som skal huse 

administrasjonen i Haugalandmuseet. Det har vært viktig å finne gode løsninger som er reversible og 

ikke gjør så store inngrep på bygget.  

Eiendomsselskapet AS Karma  

I den siste av de tre leilighetene til museets eiendomsselskap AS Karma i Hasselgata 31 på Bakarøy i 

Haugesund er det utført arbeid med oppussing. Her måtte vi først skifte takplater utvendig og hele 

leiligheten pusses opp innvendig. Dette er arbeid som vi utfører når vi har tid inn imellom alt det 

andre. 
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Bygningsvern  

Det utføres hvert år reparasjoner og vedlikehold på museets 56 kulturhistorisk bygninger. Av 

ordinært vedlikehold ble det gjort noen arbeider på museumsgården på Ørpetveit, Det er skiftet 

kledning på veggen mot sør på eldhuset, utedoen er reparert med ny kledning, gulvbord og dør. På 

løa er det skiftet en del kledning og laget ny dør. Våningshuset og hønsehuset er vasket, skrapt og 

malt.  

På Tonjer (Sørhaugøy) fyr er takrenner satt opp igjen etter at de hadde blåst ned etter en 

vinterstorm. Vi har også måtte rydde opp etter at en mink har kommet seg inn på utedoen.  

Arbeidet på Wrangell-huset fortsatte også i 2020. Altanen mot nord ble rekonstruert etter fotografi 

fra ca 1930.  Med fint vær i juni ble nord- og østsiden ferdigmalt. Stillaser ble tatt ned og satt opp på 

sørveggen for så å starte med reparasjoner, skraping og flekking. Malerarbeidet ble avsluttet for 

sesongen i september. 

I sjøhuset til Mikael Klovning på Utsira har heldigvis vinterens stormer og springflo ikke gjort mer 

skade enn at de minste båtene og noen gjenstander hadde flyttet litt på seg. På Vindafjordmuseet er 

røykstova behandlet for mott. Det har vært lokalisert en taklekkasje på ungdomshuset på Baustad i 

Nedstrand som ble reparert på vårparten. I Derek-huset på Karmøy har vi hatt en befaring med 

påfølgende materialbestilling. Oppstart av restaurering planlegges til vinteren 2021/2022. 

I sommermånedene arbeider ansatte og sommeransatte med faste gjøremål som gressklipping, 

ugress, maling og reprasjoner. Vinduer på Bua fra Mo på Sandbekken er malt og i Dokken har det 

vært reparasjon av dører, utskifting av takstein, rensking av takrenner mm. 
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Sørveggen på eldhuset på museumsgården Ørpetveit har fått ny kledning. 

 Foto: John Olav Lillesund/ Haugalandmuseet. 
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Sikker datering av museumsbygningene er en del av dokumentasjonsarbeid og 

kunnskapsoppbygging ved museet. For noen av bygningene har vi skriftlige kilder som branntakster 

og andre dokumenter som gir sikre svar på hvor gamle bygningene er. Andre ganger er det dårlig 

med kildemateriale. Dette gjelder blant annet røykstova og kårhuset på Laupland, Bokn. Det ble 

derfor tatt ut prøver til treringdatering, eller dendrokronologi, som det kalles, for absolutt datering 

av fellingsåret for tømmer.  

Det er en krevende metode, som baserer seg på variasjoner i trærnes årringer, år for år gjennom 

historien. Årringene varierer i forhold til vekstforholdene de enkelte år. Dette gjøres ved at man 

måler tykkelsen på årringene i forhold til hverandre. Ved å arbeide seg bakover til stadig eldre 

tømmer har man kunnet bygge opp tabeller, såkalte grunnkurver. Svarene på de første prøvene som 

ble tatt på bygningene viste seg dessverre å være negative – det var ikke mulig å konkludere med et 

fellingsår ut fra de prøvene som ble tatt. 

Håndverkerne har fått opplæring å ta prøver for dendrokronologi. Veileder har vært Arild Sætre fra 

Museumssenteret i Vestland (Hordaland) som høsten 2020 ble engasjert til å ta nye prøver av 

røykstova og kårhuset på Laupland på Bokn. De nye prøvene er sendt til NTNU for datering. Utstyr er 

kjøpt inn og vi er i gang med trening av prøvetakning, slik at vi fremover kan ta slike prøver selv. 

Kulturlandskap  

Museet forvalter også kulturlandskap, som hager og beitemark. Vi har avtale med sauebonde Erlend 

Kvinnesland fra Karmøy som sørger for at det kommer sauer på beite på museumsgården Ørpetveit 

og på Sørhaugøy (Tonjer fyr). På Sørhaugøy er det utført 14 dagsverk med fjerning av tistler som har 

vært et stort problem de siste årene. Det er anlagt en hage med historiske stauder i Dokken 

friluftsmuseum. På museumsgården Ørpetveit har vi en egen linåker.  

Sikring  

Haugalandmuseet har sikringsplan for alle kulturhistoriske bygninger og anlegg som huser samlinger. 

Det er utarbeidet ett dokument for hver bygning/anlegg, til sammen 26 dokumenter. Rullering av 

sikringsplanen, med nye prioriterte tiltak ble gjennomført. Det ble søkt om og tildelt sikringsmidler 

fra Kulturrådet og gjennomført ett stort tiltak. Det gjaldt brannsikring i Dokken museum og 

Haugeverven. Vi ferdigstilte også brannsikringen av Museumskvartalet: Skåregt. 142 og Sørhauggt. 

145 (Wrangell-huset), i samarbeid med Haugesund kommune. Ved Haugesund billedgalleri er 

anlegget for kameraovervåking skiftet ut.   

 

 

https://no.wikipedia.org/wiki/Absolutt_datering
https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8mmer
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85rring
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Jan Egil Nes og John Olav Lillesund tar borer dendrokronologiprøver i et fjøs i Nedstrand.  

Foto: Grethe Paulsen Vie/Haugalandmuseet. 
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FORSKNING  

Haugalandmuseet vedtok forskningsplanen i 2020. Forskningsplanen har fem hovedmål, blant annet 

å integrere forskning i Haugalandmuseets virksomhet og drive forskning på egne samlinger. Videre 

skal det forskes på tema som har regional forankring og regional og nasjonal relevans, og 

forskningen skal øke den vitenskapelige kompetansen i personalet.  

I museets strategiplan 2020-2025 er hav et overordnet satsingsområde og skal gjenspeiles både i 

forvaltning, formidling og forsking: «Hav, skip og sild er vår kulturarv». Dette er den første av fire 

årbøker der vi retter blikket mot havet og maritime næringer. Vi starter med silda, som har formet 

våre liv og samfunn i uminnelige tider.   

Årboka Haugalendingen 2019-2020 – Sildefiske i 1000 år, ble gitt ut i desember 2020. Redaksjon var 

konservator ved museet og frivillige. Årboka inneholder inneholder seks artikler og er den åttende 

utgaven av Haugalendingen. Tre av artiklene er skrevet av ansatte i Haugalandmuseet, resten er fra 

lokalhistorisk engasjerte og arkeologer i vår region. 

 

FORNYING 

Magasin for framtida 

Publikumstilgjengelig magasin i Tysvær er utredet. Forprosjekt for magasin under bakken på 

Tysværtunet ble vurdert i 2020 sammen med Tysvær kommune. Haugalandmuseet gjennomførte en 

risikoanalyse av bygningen og avdekket stor risiko for vannlekkasjer. Museet ga deretter en uttalelse 

der vi anbefalte å avslutte forprosjektet, og ikke gå videre med planer om magasin på Tysværtunet. 

Forprosjektet ble avsluttet høsten 2020, og styret vedtok å skrinlegge planene i september.  

Administrasjonen presenterte forskjellige scenarier for framtidig magasin, og styret har bedt 

administrasjonen om å arbeide fram alternative planer for magasin for framtida.  

 

Utvikling av museumsfyret Tonjer 

Vi startet arbeidet med å utrede mulighetene for sti til nordenden av Vibrandsøy (Gardsøy) og bro 

over Sjursundet til Tonjer. Vi har hatt ett møte og én befaring til Vibrandsøy sammen med 

Haugesund kommune. Sti og bro er lagt inn i reguleringsplan for Vibrandsøy, og opparbeiding av sti 

og oppføring av bro vil sannsynligvis bli et samarbeid mellom Haugesund kommune, Friluftsrådet og 

Haugalandmuseet. 
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Museumskvartalet  

Tidligere plan for museumskvartalet ble oppdatert og videreutviklet i 2020 med blant annet skisse av 

kvartalet mot nord med nytt inngangsparti fra Torgbakken. Planen vil følge søknad om en større 

rehabilitering av museumskvartalet med universell utforming, bedre publikumsfasiliteter og mulig 

utleie med mulighet for egeninntjening i framtida.  

 

 

Nordveggen på Wrangell-huset ferdig restaurert og malt. Foto: Grethe Nygaard/Haugalandmuseet. 

 

 

 


