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Odderøya –  Fylkeskonservator Frans-Arne Stylegars anbefalinger 

Etter initiativ fra fylkeskonservatoren, ble Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) 

engasjert for å gjennomføre en faglig antikvarisk vurdering av syv av bygninger ved Vest-

Agder-museet Kristiansand (VAMK). NIKU utarbeidet en grundig rapport som ble overlevert 

fylkeskonservatoren i begynnelsen av juli med ønske om en faglig vurdering og en konklusjon 

med hensyn til flytting av bygningene til Odderøya. 

 

Den 29.august forelå svaret fra fylkeskonservatoren. I svaret som er en grundig og 

gjennomarbeidet vurdering av NIKUs rapport, anbefaler han at bygningene ikke flyttes. 

Bakgrunnen for denne anbefalingen er: 

 

 Husenes særskilte bygnings- og kulturhistoriske betydning både i regional og nasjonal 

sammenheng. Dette gjelder hus i både Bygaden, på Setesdalstunet og på Vest-

Agdertunet. Flere av bygningene er fra tidlig 1600-tallet, muligens eldre. 

 Usikkerhet knyttet til endringer i klimaet knyttet til fuktighet og saltinnhold i luften, og 

konsekvensene dette vil få for de eldste tømmerbygningene. 

 Økonomien knyttet til flytting av bygningene. Fylkeskonservatoren forutsetter at 

NIKUs anvisninger legges til grunn ved en eventuell flytting av friluftsmuseet til 

Odderøya. Disse anvisningene som omfatter fullstendig antikvarisk gjennomgang av 

bygningene og retningslinjer for selve flyttingen, er omfattende og kostnadskrevende. 
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Det blir i anbefalingen pekt på at kostnadene vil ligge i en annen størrelsesorden enn 

tidligere estimat. 

 Friluftsmuseet som kulturminne. Museet er et av landets største og mest 

betydningsfulle friluftsmuseer som er plassert i en parkmessig ramme på en svært 

vellykket måte. Bygaden og tunene er plassert i forhold til hverandre på en naturlig 

måte. Det stilles spørsmål om dette vil være mulig å få til på Odderøya. 

 Muligheten for tilvekst av bygninger. På Kongsgård er det utvidelsesmuligheter. Det 

stilles spørsmål ved om det er tilsvarende muligheter på Odderøya. 

 

På bakgrunn av NIKUs rapport, fylkeskonservatorens anbefalingene og museets egne faglige 

vurderinger, er det et ønske at friluftsmuseet blir liggende på Kongsgård og at det etableres et 

formidlingsbygg med en museumshavn i Nodevika. 

 

Forslag til vedtak: 

Styret i Vest-Agder-museet IKS vedtar at Vest-Agder-museet Kristiansands friluftsavdeling blir 

værende på Kongsgård. 
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