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Dalane Folkemuseum, etablert i 1910, er et konsolidert regionmuseum for de fire 

sørligste kommunene i Rogaland - Bjerkreim, Lund, Sokndal og Eigersund. Museet 

består av flere avdelinger og eier bygninger i alle de fire Dalane-kommunene. 

Administrasjon, bibliotek, arkiv, verksteder, og flere av museets magasiner ligger på 

Slettebø i Egersund. Der befinner også de største kulturhistoriske samlingene og 

utstillingene seg. 

Formidlingsplan for Dalane Folkemuseum skal si noe helhetlig og overordnet om 

museets formidlingsarbeid; museets formidlingsarenaer, formidlingstilbud, ulike 

arrangementer, og målsettinger for planperioden. Planen skal redegjøre for museets 

pågående formidlingsarbeid, som rettes mot et variert publikum, med fokus på både 

digital og tradisjonell formidling. 

Dalane Folkemuseum er en vitenskapelig organisasjon og skal både produsere og 

formidle kunnskap. Tema i formidlingen bestemmes av samlingenes egenart og 

museets prioriterte fagfelt. Det er et viktig prinsipp å søke samarbeid med andre 

museer, forskningsinstitusjoner og forskningsmiljø der det er mulig.  

Formidlingsplanen inneholder overordnete mål og strategier for formidlingsarbeidet. 

Den beskriver ikke hvert formidlingsopplegg i detalj, men oppsummerer tilbudene 

museet har og de tilbudene museet vil jobbe med å utvikle i planperioden. 

Formidlingsplanen planen skal sees i sammenheng med Forskningsplan for Dalane 

Folkemuseum 2021 – 2024 og Samlingsplan for Dalane Folkemuseum 2021 – 2024. 

 

MUSEETS MANDAT 

Dalane Folkemuseums virksomhet skal være i tråd med nasjonale og internasjonale 

standarder for museer, og styres etter føringer og retningslinjer fra overordnede 

myndigheter (stat og fylke). 

 

 

 

 

 1. INNLEDNING 

Dalane Folkemuseums museumsvisjon: 

«Dalane Folkemuseum skal gi rom for refleksjon og ettertanke. I et samfunn som stadig 

utvikler seg raskere, har mennesker et behov for å koble ut og koble av. Vi trenger flere 

steder i hverdagen hvor det er mulig å fordøye informasjon og inntrykk i eget tempo. 

Dalane Folkemuseum skal tilby slike rom, hvor man kan undre seg over hvordan 

mennesker har levd, tenkt og prioritert. Gjennom å reflektere og tolke fortiden, får man 

muligheten til å se sin egen samtid og fremtid på nye måter.» 
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FORMIDLING JF. MUSEETS VEDTEKTER 

I vedtektene til Dalane Folkemuseum (2003) står det i §2 og §6: 

 

 

Vedtektene skal styre formidlingsarbeidet ved Dalane Folkemuseum. Museet har 

først og fremst et lokalt og regionalt formidlingsansvar innen kulturhistorie i bred 

forstand, men anser det som viktig å samtidig ivareta nasjonale og internasjonale 

perspektiver. 

 

Dalane Folkemuseum er en over hundre år gammel institusjon og forvalter i dag over 

44.000 kunst- og kulturhistoriske gjenstander og 110.000 fotografier. Som en av fire 

«F-er» i St.meld. nr. 49 (2008-2009) – Forvaltning, Forskning, Formidling og Fornying 

– er formidling av samlingene en grunnpilar i museumsdriften. 

 

FORMIDLINGSPERSONELL 

Dalane Folkemuseum har begrensede personalressurser innen formidling, og jobber 

målrettet for å få best mulig utbytte av disse ressursene. Formidlingspersonalet 

består av 1 formidlingsleder i 100% stilling og 1 formidler i 40% stilling. 

Museet skal «… dokumentere den lokale så vel som den generelle kulturhistorie. Museet 

skal arbeide med, og formidle materiale om liv, virksomhet og historie i Dalane frem til 

nåtiden.»  

«Ved utstilling, publikasjon, herunder årbok, og annen informasjon, skal museet arbeide 

for å øke sans og forståelse for kulturhistorien og søke å bevise sammenheng mellom 

fortid og nåtid.» 

Ressursbruk og bærekraft 

Dalane Folkemuseum vil i perioden 2021-2025 jobbe aktivt med ressursbruk og 

bærekraft. Temaet skal ha et overordnet perspektiv og integreres i museets forskning, 

formidling og forvaltning. Ressursbruk og bærekraft er relevant for hele museet, og vil 

fungere som en inngang til å binde sammen museets ulike tematikker. 
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Formidling skal være en integrert del av virksomheten ved Dalane Folkemuseum, slik 

det understrekes at det skal være både i ICOMs museumsdefinisjon og i sentrale 

dokumenter fra norske myndigheter. 

 

2.1. FYLKESKOMMUNALE RETNINGSLINJER 

I 2011 ble Regionalplan for museum 2011-2014 vedtatt for Rogaland 

fylkeskommune. Planen er gjeldende til ny plan foreligger.  

 

 

2.2. NASJONALE RETNINGSLINJER 

Dalane Folkemuseum følger gjeldende retningslinjer for nasjonal museumspolitikk, 

nedfelt i ulike sentrale styringsdokumenter, som:  

▪ St. meld. nr. 23 (2020–2021) Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid. 

▪ St. meld. nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum. Forvaltning, forskning, 

formidling, fornying. 

▪ St. meld. 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og oppleving. 

▪ St. meld. nr. 48 (2002-2003) Kulturpolitikk fram mot 2014. 

▪ St. meld. nr. 10 (2011- 2012) Kultur, inkludering og deltaking. 

▪ St. meld. nr. 24 (2008-2009) Nasjonal strategi for digital bevaring og formidling 

av kulturarv. 

▪ NOU 2013: 4. Kulturutredningen 2014. 

 

 

 2. OVERORDNEDE FØRINGER 

Delmål 10.4.1. i Regionalplan for museum 2011-2014 

«Museer har plikt til å utvikle sin viktige folkeopplysningsrolle og trekke til seg et bredere 

publikum fra lokalsamfunnet, området eller gruppen som de betjener. En integrert del av 

museets opplysningsoppgave består i å samhandle med det samfunnet museet tjener og 

arbeide for å fremme dets natur- og kulturarv.» 

 

Kapittel 6.1.  i St.meld. nr. 23 (2020-2021), side 57: 

«Gjennom målretta tilrettelegging og nyskapande formidling skal musea fremja innsikt og 

refleksjon. Det inneber at dei som institusjonar må vera med på å rettleia folk, fremja 

kritisk tenking og læring, og å streva etter kvalitet og kunnskap i den utåt-retta 

verksemda.» 
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2.3. ICOMS ETISKE REGELVERK 

Dalane Folkemuseum er tilsluttet The International Council of Museums (ICOM), og 

arbeider i overensstemmelse med den internasjonale museumsorganisasjonens 

etiske regelverk, der museenes samfunnsrolle i formidlingsarbeidet vektlegges. 

Museet skal ha planer for formidling av lokalhistorisk kunnskap i et nasjonalt og 

internasjonalt rammeverk, og formidling av både materiell og immateriell kulturarv, 

med fokus på å bruke og tilgjengeliggjøre museets samlinger for et bredt publikum. 

 

 

 

 

 

2.4. FNs BÆREKRAFTSMÅL 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe 

ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Dalane Folkemuseum har integrert 

bærekraftmålene i egen praksis og vil i planperioden fortsette å jobbe aktivt med 

målene.  

For museet er særlig disse bærekraftmålene sentrale: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Punkt 3.0. i ICOMs museumsetiske regelverk: 

«Museer har et spesielt ansvar overfor fellesskapet for å sikre, gjøre tilgjengelig og 

formidle primærmaterialet som er samlet inn og oppbevart i museumssamlingene.» 

Punkt 4.0. i ICOMs museumsetiske regelverk: 

«Museer har plikt til å utvikle sin viktige folkeopplysningsrolle og trekke til seg et bredere 

publikum fra lokalsamfunnet, området eller gruppen som de betjener. En integrert del av 

museets opplysningsoppgave består i å samhandle med det samfunnet museet tjener og 

arbeide for å fremme dets natur- og kulturarv.» 

 

http://norskicom.no/det-etiske-regleverk/
https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal
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Dalane Folkemuseum forvalter kulturhistoriske bygninger i alle 4 kommuner i Dalane. 

Det som her omtales som formidlingsarenaer er de lokasjonene som aktivt blir tatt i 

bruk i formidlingssammenheng.  

 

▪ SLETTEBØ – EGERSUND 

Størstedelen av museets kulturhistoriske samlinger befinner seg på Slettebø, 

utstilt i en rekke historiske bygninger, som blant annet sorenskriver Feyers 

sommerbolig fra 1850-årene. Utstillingene er miljøutstillinger og typologiske 

utstillinger. Museet tilbyr en rekke formidlingsopplegg på Slettebø, både rettet 

mot skoler og barnehager. I tillegg arrangeres to av museets mest populære 

arrangementer her, «Sommer på Slettebø» og «Jul på Slettebø».  

 

Det foreligger planer om en nødvendig oppgradering av museets fasiliteter på 

Slettebø, som vil få betydelig positiv effekt for formidlingstilbudet ved anlegget. 

Vi vil oppgradere og fornye utstillingene i hovedhuset, i tillegg til at 

forpakterboligen skal omgjøres til formidlingsbygg med klasserom, 

skolekjøkken og møtefasiliteter. Per i dag mangler anlegget tilfredsstillende 

undervisningsrom. 

 

Museet har også kommet langt med å etablere publikumsmagasin i 

Bakkebølåven. Når magasinet står ferdig, vil det gi museet mulighet til å ta 

med publikum «behind the scenes», og slik bidra til å skape økt forståelse for 

hva et moderne museum er og hva vi jobber med, ved å belyse 

samlingsforvaltning i formidlingsarbeidet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Museumsanlegget på Slettebø 

 3. FORMIDLINGSARENAER 
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▪ EGERSUND FAYANCEMUSEUM – EGERSUND 

Egersund Fayancemuseum ble etablert i 1986, og er et av få keramiske 

museer i Norge. Det har ikke bare et lokalt og regionalt nedslagsfelt, men også 

et nasjonalt og internasjonalt. Samlingene er knyttet opp mot produksjonen til 

A/S Egersunds Fayancefabriks Co. (1847-1979). 

 

Museet tilbyr en rekke formidlingsopplegg på Egersund Fayancemuseum, 

både rettet mot skoler og barnehager. I tillegg arrangeres mange av museets 

arrangementer her, da museet ligger sentralt i Egersund og hele museet er 

universelt utformet. Mye av formidlingen ved Egersund Fayancemuseum 

fokuserer på handlingsbåren kunnskap, gjennom å la besøkende i alle aldre få 

jobbe med leire. 

 

 

▪ JØSSINGFJORD VITENMUSEUM - SOKNDAL 

Jøssingfjord Vitenmuseum bygges i Helleren i Jøssingfjord. Museet skal 

synliggjøre sammenhengen mellom stedets natur, mennesker og teknologi, 

med særlig fokus på sammenhengen mellom geologi og bergverk.  

 

Vitenmuseet vil særlig henvende seg til barn og unge gjennom 

vitenpedagogiske metodikk, og vil bli en verdifull formidlingsarena innunder 

Dalane Folkemuseum når det står ferdig. Per i dag er det mulig å bestille 

omvisning i nærområdet, inkludert husene under Helleren, med befaring i 

bygget.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jøssingfjord Vitenmuseum, november 2021 
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▪ BILSTADHUSET – EGERSUND 

Bilstadhuset har adresse Nygaten 14 og ligger sentralt i Egersund sentrum. 

Eiendommen ble oppført i 1844 og omfatter et komplett bygårdsanlegg med 

bolighus, seilmakerverksted, fjøs, løe, gårdsplass og hage. Interiør, innbo, 

verktøy og annet er originalt, og har tilhørt familien Bilstad. Huset fremstår i 

dag slik det gjorde ca. 1900. 

 

Bilstadhuset gir et unikt historisk innblikk i livet til en egersundsfamilie gjennom 

128 år. Det er mulig å bestille omvisning i Bilstadhuset, og det har gjennom 

mange år blitt arrangert akustisk intimkonsert på seilmakerloftet som del av 

Egersund Visefestival.  

 

  

▪ FISKERI- OG SJØFARTSMUSEET – SOGNDALSTRAND, SOKNDAL 

I 1954 overtok Dalane Folkemuseum ei sjøbu på Sogndalstrand i Sokndal 

kommune, hvor Fiskeri- og sjøfartsmuseet etter hvert ble etablert. Samlingen 

omfatter utstyr og redskaper tilknyttet fiske og sjøfart på 1800- og tidlig 1900-

tall, samt gjenstander fra seilskutetida i samme tidsrom. 

 

For øyeblikket er utstillingen demontert og gjenstandene magasinert, grunnet 

renovering av sjøbua. Når museet får montert nye utstillinger i Fiskeri- og 

sjøfartsmuseet, vil det igjen kunne tas aktivt i bruk som formidlingsarena for 

tema relatert til fiske og sjøfart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seilmakerloftet i Bilstadhuset 
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4.1. BARN OG UNGE 

PEDAGOGISKE OPPLEGG - Museet tilbyr en rekke faste formidlingsopplegg rettet 

mot skoler og barnehager, og er åpne for å skreddersy opplegg etter ønske. Blant de 

faste oppleggene, er tre i samarbeid med Den kulturelle skolesekken; to opplegg på 

Egersund Fayancemuseum og ett opplegg på museumsanlegget på Slettebø. Alle 

formidlingsopplegg tilbys gratis, og er tenkt videreført i planperioden.  

ARRANGEMENTER - Foruten formidlingsoppleggene, arrangerer museet «Lek med 

leire» for barn og unge minst 4 ganger i året, i tillegg til andre familiearrangementer. 

Se punkt 4.3. Det er mulig for grupper å bestille «Lek med leire» privat på Egersund 

Fayancemuseum, da mot betaling. 

MUSEUMSGJESTER - På Egersund Fayancemuseum er det mulig for ordinære 

besøkende å løse rebusløype for barn, eller å dekorere på kopp. Museet har planer 

om å utvikle et aktivitetshefte barnefamilier kan ta med seg og løse i utstillingene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. VOKSNE 

OMVISNING - Museet tilbyr omvisninger for voksne, både på norsk og engelsk, og 

tar imot en rekke bussgrupper gjennom året. Det er mulig å bestille omvisning på 

museumsanlegget på Slettebø, Egersund Fayancemuseum, i Helleren og 

Jøssingfjord Vitenmuseum, og Bilstadhuset.  

AKTIVITETER - På Egersund Fayancemuseum er det mulig å kombinere besøket 

med en leireaktivitet. Vi tar kostnadsfritt imot grupper fra Eigersund 

voksenopplæringssenter, Røde Kors språkkafé, og frivilligsentraler, gjerne med en 

kombinasjon av omvisning og leireaktivitet. 

FOREDRAG - I regi av museets venneforening og Eigersund historielag arrangeres 

en rekke historiske foredrag hos oss. 

 4. FORMIDLINGSTILBUD 

Lek med leire på Egersund Fayancemuseum 
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4.3. ARRANGEMENTER 

Museet tilbyr en rekke gratis arrangementer gjennom året. De største 

arrangementene er «Sommer på Slettebø», «Jul på Slettebø, og «Natt på museet», 

som alle er familiearrangementer. I tillegg inviterer vi til «Lek med leire» flere ganger i 

året, samt årlig påskeverksted, der alle arrangementer er lagt til skoleferier og 

helgedager. Hver sommer arrangeres det kunstutstilling på Egersund 

Fayancemuseum. I tillegg til museets egne arrangementer, er museet hvert år til 

stede på Bjerkreimsmarken. 

 

4.4. UTSTILLINGER 

EGERSUND OG INDUSTRIEN - I 2022 skal Polarutstillingen på Egersund 

Fayancemuseum lånes ut til en annen museumsinstitusjon. I den anledning vil det 

utvikles ny utstilling tiltenkt Egersund Fayancemuseums areal for midlertidige 

utstillinger. Tema for den nye utstillingen vil være industrialiseringen av Egersund 

gjennom Egersunds Fayancefabrik Co. 

KLIMAKLOKT - Høsten 2023 vil vandreutstillingen Klimaklokt utstilles på et av våre 

museumsanlegg. Utstillingen setter søkelys på klima og bygningsvern. 

BYHISTORISK UTSTILLING – Dalane Folkemuseum har to styremedlemmer i 

Stiftelsen Skrivergården, og vil blant annet jobbe aktivt med utvikling av en 

byhistorisk utstilling som del av dette vervet. 

 

4.5. DIGITAL FORMIDLING 

En stadig større del av menneskers interaksjon foregår digitalt, og digitale plattformer 

er viktige kommunikasjonsarenaer for museene. Deltakelse på digitale plattformer 

tilgjengeliggjør museet for et større og bredere publikum, samtidig som terskelen for 

deltakelse blir lavere. Digital formidling vil være en prioritet i planperioden.  

DIGITALT MUSEUM - Museet har tilgjengeliggjort over 18.000 gjenstander og over 

6.000 foto på nettsiden Digitalt Museum. Det jobbes kontinuerlig med å digitalisere 

enda større deler av museumssamlingene. 

HISTORISKE NETTSTEDER - Museet driver det lokalhistoriske nettstedet Egersund 

byhistoriske leksikon, og har ambisjoner om kontinuerlig å legge inn nye artikler på 

nettstedet. I tillegg har museet utviklet et omfattende historisk nettsted om 

institusjonen Bakkebø, som var en av sentralinstitusjonene for psykisk 

utviklingshemmede i Norge. Museet vil utvikle læringsressurser koblet opp mot 

begge nettsteder. 

 

 

https://klimaklokt.no/
https://digitaltmuseum.no/owners/DF
https://dalanefolkemuseum.no/leksikon/start
https://dalanefolkemuseum.no/leksikon/start
https://dalanefolkemuseum.no/bakkebo/
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MUSEETS NETTSIDE - Museet vil jobbe for å modernisere egne nettsider og gjøre 

dem mer brukervennlige. De fremstår i dag som vanskelige å navigere, og det vil 

arbeides for å gjøre dem mer intuitive. Det vil også opprettes egen seksjon for 

digitale formidlingsopplegg, når museet har ferdigstilt disse. 

SOSIALE MEDIER - Museet har kontoer både på Facebook og Instagram og vil 

fortsette å bruke begge aktivt i formidlingssammenheng. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

4.6. UTFORDRINGER 

BEGRENSET PERSONELL - Museets formidlingsavdeling er liten og består av 

formidlingsleder i 100% stilling, i tillegg til én formidler i 40% stilling. Dette setter 

føringer for hva vi klarer å gjennomføre i formidlingssammenheng hvert år. 

GEOGRAFISKE FORHOLD - De geografiske forholdene i regionen gjør at formidling 

rettet mot barn og unge i stor grad er avhengig av transport til og fra museets anlegg. 

Per i dag bidrar Den kulturelle skolesekken i Eigersund med transportpenger for 

DKS-oppleggene lokalt. Museet dekker selv transport til formidlingsopplegg om andre 

verdenskrig i Dalane, rettet mot ungdomsskolene, men har utover dette ikke 

økonomiske forutsetninger for å dekke busstransport.  

 

 

 

 

 

Fattigbøsse fra 1700-tallet. Publisert i SoMe som dagens gjenstand, sammen med 
historisk informasjon. Del av en daglig digital formidlingsserie over 44 dager, under 
pandemi-nedstengingen våren 2020. 
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▪ UTVIKLE DIGITALE FORMIDLINGSOPPLEGG 

Museet vil jobbe med å utvikle digitale formidlingsopplegg, som skal legges ut 

på museets nettsider. Her vil både Egersund byhistoriske leksikon og 

nettstedet om institusjonen Bakkebø være ressurser å ta utgangspunkt i.  

 

▪ NYE ORDINÆRE FORMIDLINGSOPPLEGG 

Museet vil jobbe mot å utvikle nye formidlingsopplegg. Det vil være naturlig 

med nytt formidlingsopplegg knyttet opp mot fajansefabrikken og den 

industrielle revolusjon jf. ny utstilling på Egersund Fayancemuseum. I tillegg 

ønsker museet å utvikle formidlingsopplegg om Bakkebø og HVPU-reformen, 

rettet mot videregående skole. 

 

▪ FORANKRE FORMIDLINGSOPPLEGGENE I LÆREPLANEN 

Museet vil tydelig koble nåværende formidlingsopplegg opp mot aktuelle 

læreplanmål, for å tydeliggjøre relevansen de har overfor skolene og vise at 

de er fundert i gjeldende læreplanverk. Informasjonen skal legges ut sammen 

med formidlingsoppleggene på våre nettsider. 

 

▪ FORBEDRING AV MUSEETS NETTSIDER 

Museet vil jobbe med å finne en bedre løsning for våre nettsider, som i dag 

fremstår som vanskelige å navigere. 

 

▪ DIGITALE UTSTILLINGER  

Museet vil gjøre enkelte tidligere utstillinger digitalt tilgjengelige på egne 

nettsider. I den sammenheng vil det være naturlig å vurdere enkle digitale 

formidlingsopplegg tilknyttet de digitale utstillingene. 

 

▪ DIGITALT MUSEUM 

Museet vil fortsette arbeidet med å digitalisere gjenstander og foto på Digitalt 

Museum. I tillegg vil man undersøke mulighetene for å opprette digitale 

utstillinger og artikler på samme plattform. Dette er en god plattform for 

tverrfaglig samarbeid innen formidling og samlingsforvaltning. 

 

▪ INFORMASJONSSKILT VED MUSEUMSANLEGGENE 

Museet vil arbeide mot å få satt opp diskré informasjonsskilt ved de 

ubemannede museumsanleggene. Dette er allerede på plass ved husene 

under Helleren. Skiltene vil ha QR-kode som kan brukes for å komme til 

nettsider med mer utfyllende informasjon. 

 

 5. MÅLSETTINGER FOR PLANPERIODEN 

https://dalanefolkemuseum.no/leksikon/start
https://dalanefolkemuseum.no/bakkebo/
https://digitaltmuseum.no/owners/DF
https://digitaltmuseum.no/owners/DF

