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STATUS BYGNINGSVERN 
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Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

24. februar 2016 

 

Saksbehandler 

John Olsen m. fl. 

 

 

Saksfremlegg 

Bygningsvern er et fokusområde i VAM, som både er prioritert økonomisk og i forhold til 

bemanning. Med bakgrunn i tidligere drøftinger i styret, ser administrasjonen det som naturlig å 

gi en orientering om ambisjonene for 2016. 

 

I forhold til Flekkefjord og Mandal, oppfatter museet at det er eierne (kommunene) som er 

ansvarlige for det tunge vedlikeholdet (vedlikehold som ikke er en følge av bruken som 

museum). Museet er imidlertid likevel opptatt av å bidra så godt vi kan. Vi har derfor skrevet 

søknader til Kulturminnefondet på vegne av begge kommunene. Svar på disse ventes i april. 

Museet vil i tillegg prøve å finne midler til istandsetting av gjerdet rundt Flekkefjord museum. 

 

På Lista museum har den fredede redningsstasjonen på Østhassel førsteprioritet. I tillegg skal 

taket på låven på friluftsmuseet på Vanse byttes. Tømmeret er allerede hugd og ligger til 

"utvasking" og impregnering i sjøen. 

 

Ved Sjølingstad Uldvarefabrik er det søkt om midler fra Riksantikvaren til videre istandsetting 

av murverket på teglsteinsbygget. Svar på tilskudd for 2016 ventes i løpet av februar. 
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Ved Kristiansand museum prioriteres bytte av tak på "tobakksspinneriet", samt istandsetting av 

en av paviljongene (høst 2016). Det er utfordringer med lekkasje på flere av torvtakene. Dette er 

svært ressurskrevende reparasjoner. I første omgang tas derfor torva nå av og erstattes med 

"bølgeblikk". På enkelte bygg vil nok denne dessverre måtte ligge i flere år. Dette er ikke en 

ønsket situasjon, men dessverre nødvendig for å stoppe videre forfall. Ved Kristiansand 

museum er det i tillegg bevilget midler til forprosjekt drenering av Bygada (Kristiansand 

kommune) og drenering av Setesdalstunet (UNI og Kulturrådet). 

 

På Gimle Gård startes arbeidet med å gjennomgå bygget "rom for rom" for å vurdere status og 

utbedre eventuelle skader. Dette er et arbeid som strekker seg over flere år. I tillegg skal 

kjellervinduene tas ut og restaureres, samt at søylene skal strippes for maling og males opp på 

nytt. 

 

Ved Kristiansand kanonmuseum ligger ansvaret for vedlikehold på Nasjonale Festningsverk og 

Forsvarsmuseet. Forsvarsmuseet har søkt Forsvaret om 1,2 millioner ekstra til istandsetting av 

kanonen utvendig. Vest-Agder-museet purrer opp søknaden jevnlig. "Sørlandsbenken" har også 

engasjert seg i saken og holdes oppdatert av VAM. 

 

Ved Setesdalsbanen er det søkt om midler til mindre løpende vedlikehold på flere av byggene. 

Av større prosjekter kan nevnes bytte av tak på "Storebu" (vognverkstedet), videre istandsetting 

av tomtekran og Enøk i lokstallen. Det er omsøkt midler fra Jernbaneverket til disse prosjektene, 

svar ventes i løpet av februar/mars. I tillegg foreslår Driftsbestyrelsen på Setesdalsbanen og 

administrasjonen at deler av overskuddet fra Setesdalsbanens drift i 2015 (avsatt til 

disposisjonsfond) benyttes til istandsetting av vognhallen. Denne er sterkt forfallen og en 

istandsetting er kostnadsberegnet til ca. kr 700 000.  

 

Ved alle avdelinger gjelder at det tas løpende mindre vedlikehold på bygg og anlegg. 

 

Museet er videre opptatt av å ikke bare ta vare på egne bygg, men også være en ressurs utad og 

etablere seg som en kompetanseinstitusjon når det gjelder bygningsvern. Med dette som 

bakgrunn videreføres arbeidet med "Håndverkerkafeer", hvor VAM sammen med 
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fylkeskonservatoren inviterer foredragsholdere til å holde workshops og foredrag, og hvor også 

eksterne håndverkere og andre interesserte inviteres. 

 

VAM viderefører også samarbeidet med Nasjonalmuseet i København i forhold til 

dendrokronologi. Datering av museets egne bygg, kunnskapsoverføring internt, samt samarbeid 

med "Uthavnsprosjektet" prioriteres. VAM tar også initiativ til at det samles inn dendroprøver 

av alle bygg eldre enn 1850 som rives. Dette som del av dokumentasjonen. Prøver og 

dokumentasjon magasineres hos VAM. 

 

Det arbeides med prosjektering av ny laftehall ved Kristiansand museum. Verkstedsfasilitetene 

er her svært dårlige, samtidig som denne avdelingen har ansvar for rundt 40 bygg og fungerer 

som et nav i museets bygningsvernsatsning. Nå som det er vedtatt at friluftsmuseet skal bli 

værende, bør dette gis prioritet. 

 

VAM har opprettet kontakt med Høgskolen i Nord-Trøndelag i forhold til om våre museer kan 

bli læringsarena knyttet til deres bachelorgrad i "Tradisjonelt bygghåndverk og teknisk 

bygningsvern". Et møte blir avhold i løpet av våren, med tanke på eventuell oppstart i 2017/18. 

 

Til sist bistår VAM fylkeskonservatoren med rådgivning og dokumentasjon knyttet til 

istandsetting av fredede bygg i privat eie, hvor fylkeskommunen og/eller Riksantikvaren er inne 

med tilskudd. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orienteringen. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


