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STYRESAK 35/13  

OVERTAGELSE AV VIKRE 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

24. september 2013 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Vest-Agder-museet er i brev datert 1. juli 2013 forespurt av Vest-Agder 

fylkeskommune om å overta eierskapet til listeskøyta «Vikre» (se vedlegg).  

 

Faglig redegjørelse: 

Når det gjelder mengde av bevart originalmateriale i båten, er trolig «Vikre» den mest 

autentiske bevarte listeskøyta som finnes i dag. Dette var også bakgrunnen for at båten 

i sin tid ble sikre for ettertiden av Vest-Agder fylkeskommune. Båten har frem til nå 

ligget på vann hos Bragdøya kystlag, men er nå i dårlig stand og må derfor løftes på 

land og fikseres i ei stålramme. 

 

I forhold til formidling, besitter Vest-Agder-museet «søsterbåten» til Vikre, Linda, som 

inngår i samlingene og formidlingen ved Listeskøyta kystkultursenter. Vikre har 

imidlertid tidligere vært tenkt inn som et element i museumshavna på Odderøya eller 

som objekt i det fremtidige formidlingsbygget samme sted. Disse planene er imidlertid 

ikke nok konkretisert, til at en allerede nå kan fastslå en slik fremtidig plassering. 

 

Vest-Agder-museet har pr i dag ingen egnet oppbevaringsplass for båten, som når den 

settes på land, også må under tak. 
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Når Vikre settes på land, må den også løpende vedlikeholdes, slik at den ikke tørker ut. 

Trolig må båten ut fra sin dårlige bevaringstilstand, også gjennomgå en eller annen 

form for konservering. Dette vil både kreve økonomiske ressurser og arbeidsinnsats fra 

museets side. Jf. tidligere styresaker er museets økonomi pt. svært anstrengt. 

 

Vurderinger 

Vest-Agder-museet anser Vikres antikvariske verdi for å være høy, primært knyttet til 

båtens høye autentisitet. De faglige argumentene som lå til grunn da båten ble sikre at 

VAF, er ansett å fremdeles være gjeldene.  

 

I tråd med organisasjonsgjennomgangen av Trygge Nordby fra 2012, har VAM og 

VAF dels arbeidet innenfor samme felt og det er vist til at VAM bør overta noen av 

funksjonene som VAF har hatt, og som naturlig ligger til et museum, f.eks. eierskap til 

antikvariske objekter. 

 

Museet har pt. ingen egnet oppbevaring for båten. Ved en overdragelse må dette løses 

utenfor dagens avdelinger i VAM. 

 

Museets økonomi er i dag anstrengt. En overtakelse av Vikre, hvor en sikker bevaring, 

samt konservering for utstillingsformål inngår, vil innebære en reel kostnad for museet. 

Etterslep på vedlikehold på bygg og anlegg hvor museet allerede har et ansvar er stort. 

Mange av disse anleggene må også på sin side sies å ha en antikvarisk verdi tilsvarende 

Vikre. Følgelig vil det være galt av museet å nedprioritere vedlikeholdet av disse, for å 

skulle bidra til sikringen av Vikre. 

 

I styremøtet 24.09.13, er det lagt opp til den dialog mellom VAM og VAF. bl.a. knyttet 

til overdragelse av gjenstander mm. fra VAF til VAM. Det er naturlig at denne 

dialogen gjennomføres før beslutning fattes. 
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Forslag til vedtak: 

Ut fra antikvariske hensyn bør båten sikres en videre bevaring. Vest-Agder-museet ser 

imidlertid ikke å kunne prioritere denne foran sikring og bevaring av objekter som 

allerede er en del av museet og som må vurderes å ha en tilsvarende antikvarisk verdi. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


