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Saksfremlegg
1.

Lista museums vaktmester gjennom 11 år, Sten Stålesen, gikk av med pensjon 1. desember.
Han ble takket av under fellessamlingen på Sjølingstad Uldvarefabrik 18. november. Planen er
ikke å ansette noen fast i hans stilling foreløpig, men bruke de frigjorte midlene til sårt
etterlengtet vedlikehold.

2. Nasjonalbiblioteket har valgt ut VAMs nettside for bevaring for ettertida. Det betyr også at de
tar seg av arkivering/dokumentasjon av den. Kanskje vi til og med blir forsket på.
3.

Driftsgruppene i fagseksjonen (samlingsforvaltning, magasin, bygningsvern og formidling) og
prosjekter har startet opp iht. til årsplanen. Samlingsforvaltningsgruppen har lagt frem konkrete
tall for gjenstandsregistrering også for 2015, og jobber sammen med den midlertidig ansatte
registratoren for en tydelig økning av antall registrerte gjenstander. Bygningsvernansvarlig har
lagt frem en oversikt for rekkefølge av bygninger som skal registreres fremover, og de fleste
prosjekter vil være på avdelingen Kristiansand og Lista i år. Magasinet på Gyland har blitt sett
på, og det har vist seg at det er færre og mindre relevante gjenstander enn antatt i lokalet.

4.

Endre Wrånes´ bok om tyske forsvarsverk selger svært godt (ca. halvparten av opplaget er
solgt/gitt bort allerede), og han fortsetter med foredrag og bokpresentasjoner utover våren. En
ny publikasjon er nesten ferdig, igjen i kategorien "Kulturhistoriske refleksjoner – ny viten".
Manuset er skrevet av Jan G. Langfeldt og handler om skipsforlis og -havarier i Søgnes
skjærgård fra 1400-tallet til 1970-årene.
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5.

Fagseksjonen har bidratt til å utarbeide kontrakten om overtagelse av Furuborgs samling, og
samlingen vil overtas i løpet av noen få måneder.

6.

Halvparten av fagseksjonen jobber for fult med prosjekter knyttet til Odderøya museumshavn,
og arbeidet er i rute.

7.

I 2015 er det 75 år siden det tyske angrepet på Norge og 70 år siden frigjøringen. VAM
markerer dette med et rikholdig program. Det blir felles sesongåpning for alle avdelinger på
Lista 14. juni. Endre Wrånes holder foredrag rundt omkring i fylket basert på boka "Tysk
invasjonsforsvar på Agder 1940-1945". En rekke naturlosturer har krigen og krigsminner som
tema. I sommersesongen blir det laget barneprogram ved flere avdelinger under tittelen "Hva
lekte de med under krigen?".

8.

Vandreutstillingen "BRUDD 2014" er fremdeles tilgjengelig på plenen på Odderøya. Videre
vandring vurderes.

9.

Vinterkonferansen i USUS-nettverket for bedrifter i reiselivs-, opplevelses- og kulturnæringen
på Sørlandet og i Telemark ble holdt 26. og 27. januar. Tema for samlingen var
"Framtidsbilder og innovasjon", og vi ble presentert for ulike scenarier for hvordan framtidas
reiseliv vil arte seg. VAM var representert med fire deltakere.

10. Vest-Agder-museet har behandlet prosjektsøknader for 2015 fra museer og andre
kulturhistoriske aktører som ikke mottar fylkeskommunal driftsstøtte. Tildelingene ble
kunngjort på Vest-Agder-museets nettsider 18. februar 2015.
11. Jernbaneverket har i skriftlig henvendelse til Riksantikvaren bedt om at det startes opp et
arbeid med å frede Setesdalsbanen. Dette er den siste museumsbanen om ikke er fredet, eller
startet opp arbeid med fredning. Dette har nok sin årsak i at banen ikke ligger i et pressområde
for utbygning, noe de andre banene gjør.
12. I Flekkefjord har pedagogen avsluttet DKS tilbud med Lars Kristian Gulbrandsen. Fullbooket
som vanlig. Neste utstilling er DKS-tilbud i samarbeid med Sørlandets Kunstmuseum.
13. Arbeidet med Krambua i Flekkefjord fortsetter. Nå er det innvendig grunning og maling som
foregår. Det har vært kontakt med Bjørn Furuborg for å se om han har være remedier av
interesse for innredning av krambua.
14. Når det gjelde innhold er museet i tett samarbeid med Smaaby-prosjektet for å finne gode ideer
til innhold. Det kan nevnes at det er gode muligheter for opprettelse av postkontor i Krambua
med eget stempel og egne frimerker.
15. Solstrand ligger trygt og godt ved museets sjøbuer.
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16. Det er startet en prosess med overføring av innholdet i magasin på Gyland til Lista.
17. Arbeidet med kostandene for ferdigstillelse av magasinforholdet i sjøbuene i Flekkefjord
fortsetter. Her er det opprettet kontakt med Bruynzeel Storage Systems AS som vil komme
med forslag til planløsning og pris.
18. Kristiansand kanonmuseum hadde 9060 besøkende i 2014.
19. På Kristiansand kanonmuseum er endelig plassering av servicebygg bestemt og romprogram
og tegninger til forprosjekt jobbes med sammen med Forsvarsbygg Nasjonale festningsverk.
20. Kristiansand kanonmuseum har hatt møte med Bredalsholmen ang. kanonens tilstand og
omfang av et eventuelt istandsettingsarbeid der
21. Kristiansand kanonmuseum har hatt møte med kulturdirektøren og andre involverte parter ang.
reetablering av ammunisjonsjernbane
22. Kristiansand kanonmuseum holder åpent alle dager bortsett fra lørdagen i vinterferieuka.
23. Nye radonmålinger på Møvig Fort viser at strålingen holder seg under grenseverdien hvor
tiltak må gjøres.
24. Gimle Gård hadde 3119 besøkende i 2014. Dette er en økning i forhold til året før.
25. På Gimle Gård istandsettes flere av vinduene i kjelleren i vinter
26. Det arbeides med ny fotoutstilling i kjelleren på Gimle Gård for å vise bilder som forteller om
gårdslivet på Gimle
27. På Kristiansand museum jobbes det etter planene for revitalisering av museet. Det ble gitt
tilsagn på kr 750.000 fra Gjensidigestiftelsen i desember 2014, deler av arbeidet er i gang og
detaljerte tegninger for bygg langs stien nærmer seg ferdig. Selve stien jobbes det ikke med i
påvente av arkeologiske registreringer i området.
28. Kristiansand museum hadde 19.539 besøkende i 2014. Dette er en økning i forhold til året før.
29. På Kristiansand museum er den rikt dekorerte Tonstadbua et av årets satsingsområder.
Vinduene istandsettes nå, klimamålinger foretas og det planlegges utstilling om rosemaling i
Vest-Agder i museumsbygget på Kongsgård, for å sette Tonstabua inn i en større sammenheng.
30. På Kristiansand museum får resepsjonsområdet en ansiktsløfting for å gjøre museet mer åpent
og innbydende. Det lages ny skranke og butikkhyllene byttes ut. Fra og med neste uke blir det
mulig å kjøpe en kaffekopp i resepsjonen i perioder hvor kafeen er stengt!
31. Kristiansand museums bygningshåndverker Christoffer Christensen har vært på et 2-ukers kurs
i praktisk bygningsvern i Trondheim, blant teknikkene han fikk teste ut var klamphugging.
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32. Kristiansand museum har høstferieaktiviteter tre dager i høsteferieuka med aktiviteter for barn,
åpne hus og muligheter for å treffe håndverkere og lære om istandsetting av gamle vinduer.
33. Sjølingstad Uldvarefabrik har hatt 8. klassinger på besøk via DKS med "den industrielle
revolusjon" som tema. Det var 180 elever innom fabrikken i løpet av to uker i februar. De fikk
omvisning og laget mobiletuier i ullverkstedet.
34. Grunnet sykemelding i produksjonen, har Sjølingstad Uldvarefabrik ansatt en vikar i 50 %
stilling. Hun har også vært til uvurderlig hjelp i gjennomføringen av DKS.
35. Det har blitt spunnet mye garn ved Sjølingstad Uldvarefabrik i det siste, og fargeriet har vært i
gang nesten daglig. Grunnet sykemelding i veveri, har det blitt produsert lite av vevde
stoffer/tepper. Men vi holder tritt med levering av plisse til Husfliden, og avholder vårt årlige
møte med dem denne måneden. Vi leverer nå sørlandstøy til trøye (jakke) til bunaden.
36. Sjølingstad Uldvarefabrik har problemer med dårlige hullkort i den ene Jaquardveven, disse er
slitt og trenger kopiering. Vi har kun ett sett. Det planlegges eget prosjekt på dette.
37. Sjølingstad Uldvarefabrik har søkt Riksantikvaren om varige midler til en stilling i veveriet for
å sikre kunnskapsoverføring og ellers økte behov i avdelingen.
38. Vinduer på teglsteinsbygg/kontorbygg ved Sjølingstad Uldvarefabrik restaureres, og flere er
ferdig istandsatt. Søknad er sendt Riksantikvaren, der vi blant annet har søkt om midler til
istandsetting av vegg og tak på nevnte bygning. Vi søkte også om innsetting av gammel
fyrkjele og istandsetting av nederste del av fabrikkskorsteinen. Her er det sikret med netting, da
deler av muren faller ut.
39. Ved Setesdalsbanen avholdes produksjonsmøte for sesongen med Norsk Jernbanedrift i løpet
av mars.
40. Setesdalsbanen har fått en pakkemaskin i gave fra Oslo havn/ ankommet Grovane. Dette vil
lette arbeidet med banevedlikeholdet.
41. Banebu ved parkeringsplassen på Grovane er satt i stand i samarbeid med Setesdalsbanen
(fullfinansiert av JBV). JBV er eier, men vi får bruksretten.
42. Grovane st. /kjøkken: vannrørlekkasje avdekket, skade over mange år. Er under utbedring og
forventes ferdig i løpet av første uke i mars (forsikringsskade).
43. Verksted Grovane er under vurdering mht utfasing av oljefyr. JBV har i første omgang bevilget
kr 600.000,- til formålet.
44. Det jobbes med lok 5 i verkstedet og med ekstern leverandør, Moss varmeteknikk A/S.
Arbeidet gå etter planen, og kjelen forventes klar for endelig trykking/ godkjenning i løpet av
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uke 9.
45. Deler av pipe på lok 6 må fornyes p.g.a. korrosjon. Er tatt ned for videre restaurering.
46. Vognkasse bygg ved Setesdalsbanen er ferdig fase 1 (konstruksjon m/tak). Fase 2: kledning
vegger/ front 50% bestilt/ under arbeide. Vurderes fortløpende om det blir økonomi til å kle
hele bygget.
47. Linda Evensen er ansatt som ny konsulent på Setesdalsbanen, med oppstart i mai.
48. I 2014 ble det arbeidet med museets posisjon i markedsarbeidet. I år arbeides det med
markedsplaner for alle avdelingene.
49. Fokus på museumsbutikkene i VAM. Flere avdelinger deltok på årets varemesse på Lillestrøm
med tanke på å utvide sortimentet for å øke egeninntjeningen.
50. VAM arbeider for et samarbeid med museumsforbundet og de andre museene på Agder i
forhold til en markering under årets "Arendalsuke". I 2014 hadde VAM "Fortiden i plast for
fremtiden".
51. Flere møter knyttet til vedlikeholdssituasjonen på kanonen på Møvik, bl.a. med
Forsvarsmuseet.
52. Arbeidet med DS Hestmanden og konsolidering fortsetter. Avventer svar fra
Sjøfartsdirektoratet før ny kontakt mot departementet.
53. Arbeidet med aktivitetsbygget på Odderøya går som planlagt. Styret vil få en omvisning som
del av møtet.
54. Ei gruppe i museet arbeider med en helhetlig plan for museumsetableringen på Odderøya.
Denne vil bli presentert på møtet i april.
55. Ressursgruppa for nytt museumsbygg på Odderøya har hatt sine to første møter. Fokus så langt
har primært vært på status, samt hvordan organisere videre arbeid. Neste møte er i april, da er
det befaring til Kuben i Arendal.
56. VAM har vært representert på flere møter i Næringsforeningen, bl.a. om utviklingen av
Kristiansand havn. Relevant både i forhold til Hestmanden og i forhold til etableringen på
Odderøya.
57. VAM var godt representert under årets Arena USUS-konferanse. Museet opplever dette som et
svært nyttig nettverk.
58. VAM har hatt flere møter med Stiftelsen Arkivet, både knyttet til felles utgivelse av boka om
festningsverkene på Agder, og i forhold til videre samarbeid om Krigsseilernes historie. Det
utarbeides et notat som sier noe om rollefordeling og samarbeid mellom de to institusjonene.
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59. Dialogen rundt Tingvatn har fortsatt – se egen sak.
60. Det ble avholdt møte i Arbeidsmiljøutvalget i VAM i januar. Total sykefravær for 2014 var
6,2 %. Det arbeides med en revisjon av HMS-systemet i VAM, både på overordnet og
avdelingsnivå.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Vest-Agder-museet IKS
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