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STYRESAK 42/14  

ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

17. september 2014 

 

Saksbehandler 

VAM, adm. 

 

Saksfremlegg 

1. I august ble det gjennom ført en vellykket stunt på avdeling Kristiansand museum: 

Museets eldste bygg, Nomelandsloftet fra 1580, og en del andre, mindre gjenstander 

ble pakket inn i plast. Stuntet varte kun i tre dager, men vi har fått mye medieomtale 

og klarte å rette oppmerksomheten mot våre utfordringen innen bygningsvern.  

2. "De kom fra alle kanter - eidsvollmennene og deres hus" Boken som ble laget i regi av 

Riksantikvaren ble lansert i august, med bidrag fra to av museets ansatte. 

3. Høsten vil for fagseksjonen være preget av arbeid innen bygningsvern, 

samlingsforvaltning og Nodeviga. I tillegg er det planlagt to utgivelser, en om 

forsvarsverk i Agder og en om forlis på Sørlandskysten. 

4. I Flekkefjord er sommersesongen over, med en grei økning i besøkstallet (Endelig tall 

ikke klare pt). Mye av årsaken ligger i et samarbeid Med Guide Sør som har busset 

cruiseturister til Flekkefjord. 

5. Aktivitetsdager hver onsdag i Flekkefjord i sommer og 1814-leker har vært godt 

besøkt. 

6. Sommerutstillingen "En romantiker i Krig" er godt mottatt i Flekkefjord. 

7. Solstrand hadde full booking i juni, også her er det en økt interesse. 

8. I Krambua i Flekkefjord arbeides det med pussing av vegger og tak, slik at innvendig 

maling kan starte opp i høst. 
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9. Ellers er vi normal gjenge med DKS Solstrand, med storfornøyde skoleelever. 

10. Sjølingstad Uldvarefabrik vil avholde Kulturminnedag med tema 1814, Naturlostur, 

barneleker og foredrag. I Mandal holder vi oss innenfor tema rundt Tidemands Mandal 

med byvandring og foredrag. 

11. Den Kulturelle Skolesekken(DKS) i Mandal: Tidemand, 500 anmeldte elever. 

12. På Sjølingstad rir vi fortsatt på strikkebølgen, og inviterer til Strikkedager 27. 

september. Vi har nå 80 påmeldte fra Trøndelag, Hordaland, Rogaland, Oppland, Oslo, 

Telemark, Aust- og Vest-Agder! Vi er i full gang med karding, spinning og spoling av 

garn. Vi har tidligere nytt godt av samarbeidet med NAV med en person som har 

hjulpet i rengjøring av kardeverk.  

13. Når det gjelder turbin og kloakkrenseanlegg på Sjølingstad Uldvarefabrik, har vi hatt 

oppstartsproblemer etter sommersesongen. Pumpen er skiftet på renseanlegget. 

14. Vi er i gang med vestvendt vegg på teglsteinsbygget på Sjølingstad, hvor vi 

istandsetter vinduer og blant annet har skiftet ut ståldragere. Finansieringen er hentet 

fra prosjekttilskudd fra Riksantikvaren på 570 000,- kr. 

15. Formidlingsleder er også godt i gang med DKS i Mandal/Sjølingstad: Hør min 

stemme, som er en turne rundt på skolene. 

16. Det har vært lekkasje i vindu på hovedhus, som har medført store råteskader på den 

laftede veggen under vinduet. Arbeidet med reparasjon settes i gang i løpet av høsten 

2014.  

17. Det har blitt utarbeidet en sikringsplan på Andorsengården og økonomibygget. På 

bakgrunn av denne vil vi søke Norsk kulturminnefond og UNI fondet om stønad til 

blant annet brannsikring av bygget. 

18. Banevedlikehold Setesdalsbanen: 

 Svillebytte passert målet på 200 sviller 

 Midlertidig rep av spor etter ekstremregn. Mere varig utbedring tas over flere 

år. 

 Fortløpende justeringer etter pålegg fra NJD/ baneansvarlig 

 Plattform på Paulen reparert 

 Tak på uferdig del av rasoverbygg er lagt på ca. 50m.   

 Reetablering av spor: Godt i gang, hovedspor ferdig for justering, forventes 

ferdig i løpet av oktober (etter godkjent sporplan som gå over flere år). 
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19. Bygninger Setesdalsbanen 

 Ny papp på pakkhus 

 Restaurering av dresinbu ferdig 

 Port i lokstall er påbegynt 

 Sovevognen er operativ med lys og toaletter (inntil 33 soveplasser) 

 Brakke 1 er ferdig oppusset  

 Stasjon og Privet på Røyknes er malt 

 Vognkasseoverbygg ferdig til sperrer og puter( forventes ferdig i løpet av 

oktober) skal primært bare ha tak, men kan med fordel kles. 

 På Løyning vakthytte er mur stabilisert, råteskader utbedret og restaurering 

førøvrig ca. 50 % ferdig, forventes ferdig til maling om ca. 1,5 mnd. 

20. Rullende materiell Setesdalsbanen 

 Ferdigstilling av kjele/fyrkasse lok 5 settes bort, ca. 50% ferdig 

21. Driften Setesdalsbanen: 

 Gått stort sett som planlagt , ca. 16000 reisende. 

 Tog stopp etter ekstremvær søndag 3 august. Avlysing av 1 ordinær tur og en 

charter påfølgende uke. 

22. Arrangementet PLASTIKK 2014 med regatta for klassiske sportsbåter i plast (1955-

1980) ble gjennomført i Nodeviga lørdag 23. august. 11 båter stilte til start. På land var 

det utstillinger og aktiviteter. Nærmere 500 mennesker besøkte arrangementet, som 

fikk god pressedekning lokalt.  

23. Torsdag 28. august åpnet fotoutstillinga "BRUDD 2014 – bidrag til grunnlovsjubileet" 

på Øvre Torv i Kristiansand. Vest-Agder-museet samarbeider med fem andre museer 

om utstillinga, som gir stemme til noen av dem som faller utenfor i den store 

fortellinga om oss, om Norge. Utstillinga vil vandre til Mandal, Flekkefjord og Lista 

før jul.    

24. VAM har engasjert fotograf Anita Nilsen til å ta bilder av aktivitet ved alle 

avdelingene i sommer. Vi har nå fått et godt utvalg nye, modellklarerte bilder fra 

museets høysesong til bruk i markedsførings- og formidlingssammenheng.  

25. Vest-Agder-museet deltar med tre personer til Det nasjonale museumslandsmøtet i 

Bergen i år. Dette er i dag den største møteplassen for landets museer. 

26. Arbeidet med konsolideringen med Hestmanden/Norsk krigsseilermuseum er fulgt 
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opp. Det har pt. ikke lyktes oss å få til et møte med departementet, men det har vært 

kontakt omkring søknaden i løpet av sommeren. Endelig avklaring ventes senest i 

forbindelse med statsbudsjettet 8. oktober. Departementet vil være til stede under 

museumslandsmøtet og spørsmålet vil også bli luftet med dem der. 

27. Museet er representert som observatør i Hestmandens styremøter.  

28. Stiftelsen Hestmanden har selv sendt brev til fylkeskommune, departement og 

Riksantikvar ang. videre arbeid med skipet, samt konsolidering. Brevet ligger vedlagt i 

papirformat. 

29. Museet har hatt møter med flere mindre museer i forhold til spørsmål om et tettere 

samarbeid. Foreløpig er det ikke kommet noe så konkret ut av dette, at det har vært 

grunnlag for en styresak, men det er naturlig at dette blir et tema i arbeidet med 

strategisk plan. 

30. I forbindelse med at Yvonne Willumsen overtar etter Frans Arne Stylegar som 

fylkeskonservator, inviterte Vest-Agder-museet henne og Kåre Kristiansen (også 

VAF) til en runde i museet hvor vi besøkte Sjølingstad, magasinene i Kristiansand, 

Kristiansand museum og Setesdalsbanen. 

31. Vest-Agder-museet var medarrangør på årets Uthavnseminar, det tredje i rekken. 

32. Gjennomført samarbeidsmøte mellom Agder naturmuseum, Sørlandets kunstmuseum, 

Lindesnes fyrmuseum og Vest-Agder-museet. 

33. Arbeidet med å utvikle området ved inngangen til Bredalsholmen dokk og 

fartøyvernsenter som et felles formidlingsarena for Hestmanden, Gamle Oksøy og 

BDF er startet opp. Arbeidet er initiert av Lindesnes fyrmuseum og ledes nå av VAM. 

34. Som del av fylkeskommunens, Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter, 

Riksantikvarens og Miljøverndep.s oppsummering av fjorårets «redningsaksjon», 

deltok VAM med presentasjon om hvordan vi ser utviklingen knyttet til Hestmanden. 

35. Sykefraværet i VAM pr. 31.08. er på 6,3 %. Fraværet ligger dermed litt over 

målsetningen i Handlingsplan for IA (Inkluderende Arbeidsliv) på 5,6 %. 

 

Forslag til vedtak:    

Styret tar saken til orientering. 

 


