
Oversikt over mulige tiltak i et videre samarbeid mellom Hvaler kommune og Hvaler 

kulturvernforening 

Tiltak Anslag 
beløp 

Kommentar 

Videre arbeid med stolpehuset (stabburet) på Brekke 25.000,- Materialer til sikringen av taket er allerede 
innkjøpt. Her snakker vi om innvending 
rehabilitering av bygget fra ca. 1770 

Arbeid med kulturminneuka 2019 – fokus barn og 
unge 

30.000,- Etter oppfordring fra HK tok Hkvf ansvaret for 
denne «uka» i 2017 og fulgte opp i 2018. I 
2019 er kulturminnedagene viet barn og unge. 
I sin invitasjon skriver Norge 
Kulturvernforbund bl.a. følgende: Gjennom 
Kulturminnedagenes tema for 2019 
«fremtidens kulturarv» inviteres arrangører til 
å spesielt involvere barn og unge. Inviter 
gjerne barn til å reflektere rundt hva kulturarv 
er og hva som definerer den lokale 
kulturarven, ved kysten, på innlandet eller i 
byen…… 

Videre arbeid på festningsholmen (utbedring av kaia, 
utskifting av rustskader på jernfester, evt. bygging av 
toalett) 

150.000,- Store angrep av rust på jern som binder 
sammen stenblokker på festningen 

Takoverbygg på den ny Arkimedesskruen  30.000,- Takoverbygget skal lages for å beskytte den 
nye skruen (2020) og sambygges med nytt 
fugletårn 

Tre informasjonstavler i området Røsshuet  80.000,- Tavlene skal gi informasjon både om Stenkunst 
Hvaler og om stenindustrien på stedet 

Videre utvikling av kystlekeplassen som er et prosjekt 
for lek, opplevelser og læring om kystens liv og 
historie. Tiltaket er det første i sitt slag i Norge. I dag 
har vi: «Verdens største hummertene og fiskeruse, en 
fyrlykt, en «Hvalerskøyte», en gråtass traktor, husker 
og klatrestativer 

 50.000,- Kystlekeplassen har en avdeling på kystmuseet 
og en ved Brottet og skal utvides med 
«verdens største» bikube», «verdens største» 
fuglekasse, samarbeid med kunstneren Egil 
Syversen om «kopier» av kystens fugler – f.eks. 
fiskemåke og skarv (laget i tre) 

Forprosjekt replika av en Hvalerskøyte/losskøyte  60.000,- Grafisk arbeid informasjonstavler, utbedring av 
trappa fra Kuvauen, klopper, skilting etc. 

Tiltak knyttet til å ferdigstille tursti til Stolen (Lossen)  60.000,- Grafisk arbeid informasjonstavler, utbedring av 
trappa fra Kuvauen, klopper, skilting etc. 

Informasjonstiltak om forfatteren Johan Borgens og 
kona Anna Martas botid på Hvaler 

 40.000,- Familien Borgen bodde i flere år både på 
Akerøya og senere på Knatten der flere av JB’s 
bøker ble skrevet. Denne delen av norsk 
litteraturhistorie bør kunne utnyttes som del 
av en kultur og kulturhistorisk «turløype» på 
Hvaler – del også av fokus på næringsutvikling 

Administrasjonsressurs Hkvf  25.000,- 100 t a kr 250,- 

Totalt  550.000,-  

 


