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Saksfremlegg
1.

For tiden arbeider Flekkefjord museum med innvending maling av krambua. Regner
med å avslutte dette innen utgangen av april. Deretter er det de elektriske arbeidet som
skal gjøres. Blending av grunnmur og grua er det også en prosess på. Vi arbeider for å
rekke å bli ferdig til åpning av årets sommersesong, 20. juni. Flekkefjord museum har
kontaktet Bjørn Furuborg for hjelp til innredning. Her har tilbakemeldingen vært
positiv. Det foreligger ei prisliste på ting som vi har meldt interesse for.

2.

Det arbeides ved Flekkefjord museum også med overhaling av motor til Solstrand. I
løpet av denne uka tegner vi med å sette inn stempel og oljepumpa. Vi regner med å ha
Solstrand operativ i slutten av mai.

3.

Utover dette samarbeider Flekkefjord museum med "Smaabyen Flekkefjord "i
anledning fotografen Anders Beer Wilses 150-årsdag. Målet er å åpne ei utstilling i
Parken.

4.

Avdelingsleder ved Flekkefjord museum er i en forberedende fase til artikkel i museets
årbok.

5.

Museumspedagogen ved Flekkefjord museum har akkurat avsluttet sitt
formidlingsopplegg av Sørlandets kunstmuseums utstilling. Et DKS-opplegg i
fylkeskommunal regi.

6.

Mange av avdelingene er nå i gang med å rekruttere sommeransatte.
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7.

Kristiansand kanonmuseum jobber med reetablering av ammunisjonsjernbanen.
Stiftelsen Kristiansand Kanonmuseum står som eier av prosjektet og vil stå som
prosjektleder. Entreprenøren som får oppdraget vil ha byggeledelsen. Ettersom banen
reetableres på Statens eiendom vil Forsvarsbygg Nasjonale festningsverk forvalte
jernbanelegemet gjennom jevnlige inspeksjoner, vedlikehold og nødvendige
reparasjoner. Driften av banen vil høre inn under Vest-Agder-museets virksomhet.
Vest-Agder-museet jobber med sikkerhetssystemer og rutiner for drift og vedlikehold.

8.

Kristiansand kanonmuseum har åpent hver søndag og besøket har vært jevnt godt,
særlig i påska.

9.

Kristiansand kanonmuseum har fått antatt DKS-opplegg (fylket) med tittelen
"Arbeidere, fanger og soldater" som skal vise flere sider av livet på Møvig under
krigen. I tillegg til omvisning med guide skal elevene sammen med lærer utforske ei
utstilling i en av de avstengte kanonbunkerne, kun med lys fra utdelte lommelykter. Vi
arbeider med innhold og utforming av denne, samt sikring av bunkeren.

10. Gimle Gård har fått innvilga søknad om dispensasjon fra kulturminneloven for
moderat oppgradering av publikumstoaletter. Det skal settes inn håndvask på hvert
toalett, rommene skal males, vifte installeres og det ene toalettet oppgraderes. Arbeidet
utføres våren 2015.
11. Gimle Gårds håndverker jobber denne våren med oppgraderinger av
resepsjonsområdet, maling av benker og istandsetting av vinduer.
12. Kristiansand museum hadde påskeåpent tre dager i påska med tilbud om omvisninger i
friluftsmuseet og påskeaktiviteter i administrasjonsbygget. Påskeaktiviteten var å lage
haner av piperensere, utgangspunktet var en piperenserhane som finnes i museets
samlinger, og som har vært brukt som påskepynt i Kristiansand i flere tiår.
13. På Kristiansand museum har arkeolog fra fylkeskonservator konkludert med at det
ikke er spor etter bosetninger i området hvor stien i prosjektet "Over heia" skal
etableres. Arbeidet er med stien og grunnarbeid for aktivitetsbygg langs stien er i gang.
14. Kristiansand museum har utarbeida en skiltplan for museumsområdet og har som mål å
få opp flere nye og mer funksjonelle skilt på området før sesongen starter.
15. Kristiansand museum holder på med istandsetting av taket på en av
bakgårdsbygningene i Bygaden.
16. Kristiansand museum har drenert grunnen rundt Tonstandbua.

17. Kristiansand museum hadde i forkant av påska undervisningsopplegg om gamle
påsketradisjoner og tilbyr nå opplegg knytta til utstillinga "Feber og felleskap" med
tittelen "Var alt så mye bedre i gamle dager?"
18. Det ble gjennomført møte med Sørlandsbenken knyttet til tilstanden på kanonen ved
Kristiansand kanonmuseum. I møtet deltok VAM sammen med Nasjonale
festningsverk, Stiftelsen Kristiansand kanonmuseum og Forsvarsmuseet.
19. Ved Setesdalsbanen har det blitt utført følgende knyttet til banevedlikehold:
a.

Produksjonsmøte med NJD vedrørende fornyelse av avtale og prioriterte
oppgaver:
i. Veksel syd Grovane st
ii. Justering/ godkjenning av anlegg
iii. Årskontroll
iv. Sporplan for haller

b.

Kurs
i. Kurs vedrørende bruk av måletralle/måledata 09-10 mai
ii. Retting av nedkjørte skinneskjøter samme kurs

20. Ved Setesdalsbanen er det utført følgende knyttet til baneutstyr:
a.

Pakkmaskin under klarering

b.

Robel 12 overhalt krankrans/sylinder, clutch med mere (klar for sesong)

c.

Robel 11 hjul sendt til dreiing

21. Ved Setesdalsbanen er det utført følgende knyttet til bygningsmassen:
a.

Vannskade kjøkken Grovane st. utbedret

b.

Tomtekran snart klart for overbygg( tilskudd jbv)

c.

Løyning snart snekkerferdig

d.

Lagerbygg 50% kledd

e.

Storebu rigget for ny bølgeblikk 50%

f.

3 stk. lagervogner pappet

g.

5 gjendstår ( finansiert jbv/venneforeningen)

h.

Lagerbygg Kongsberg demonteres våren 2015 ( finansiering Rom
Eiendom/jbv)

22. Ved Setesdalsbanen er det utført følgende knyttet til lokrevisjon:
a.

Lok 5 fyreklart (kjele fyrkasse godkjent), ventes helt ferdig i løpet april

b.

Lok 6 kjelegodkjent for sesongen/ eks 2. strøk med staffering som utføres av
Punther 24-26 april. Vi ser da ut til å ha 2 driftsklare lok for sesongen 2015

23. Ved Setesdalsbanen er det utført følgende knyttet til vogner:
a.

Gjennomgang av samtlige driftsvogner vedrørende seter gulv med mere april
/mai.

24. Setesdalsbanen annet:
a.

Etter Initiativ fra Vennesla kommune er det igangsatt planarbeid vedrørende
opprustning av parkeringsplassen ved Grovane st. Hensikten er
pendlerparkering for Vennesla nord/Iveland. Tiltaket kommer ikke i konflikt
med S.B`s behov og ønskes velkommen.

b.

Museet deltatt på vårmøtet i Museumsbanerådet. Avd. leder Tom Johansen
sitter i styret.

25. Det arbeides bevist med å øke inntjeningen i museet. Flere avdelinger deltok på årets
varemesse for å hente ideer til museumsbutikkene.
26. Det er utført sikringsarbeid knyttet til malerisamlingen i Mandal.
27. Museet arbeider med muligheter for sponsing. Det er en krevende jobb – nærmere
orientering vil bli gitt i møtet.
28. Direktør John Olsen deltok i paneldebatt om museenes digitale infrastruktur. Debatten
ble arrangert av Norsk kulturråd.
29. VAM er aktive i Virke og Norsk museumsforbunds nettverk. Siden sist har Virke
arrangert en samling for direktørene med tema "kommersialisering" og
"organisasjonsutvikling". Norsk museumsforbund, seksjon for ledelse har arrangert en
samling hvor direktør, adm. sjef og regionleder øst deltok. Tema var " Det
prosjektstyrte museet". I underkant av 100 ledere på ulike nivåer og fra ulike museer i
deltok.
30. Kristiansand kommune har kjøpt deler av Furuborg samling. Det er inngått avtale med
museet om forvaltning av denne.
31. Entreprenøren melder om at fremdriften i byggeriet i Nodeviga følger planen. Åpning
er 25.7.
32. Søknad knyttet til Hestmanden innsendt innen fristen 28.2. Det gjenstår noe
suppleringer før den kan behandles. Dette er knyttet til brannsikring, trappeløp og
forhold rundt seilende skip. Mål om at alt skal være inne innen 1.5.

33. Riksantikvaren har prioritert Sjølingstad Uldvarefabrik høyt i årets tildeling. Muntlig
tilsagn mottatt, nærmere orientering i møte.
34. VAM var representert under åpningen av nytt Sjøfartsmuseum i Grimstad.
35. Det har vært møte med minibyggerne. Videre arbeid følges opp av Kristiansand
museum som del av revitaliseringen av museet.
36. Nordberg fort hadde åpent alle dager i påsken. Lørdag før palmesøndag var det
utstillingsåpning av Akvarellutstilling Elin Alver, akvarellkurs, pianokonsert med
Rune Alver og Inge Alver kåserte om de gamle grekerne og romerne. Det er også en
retrospektiv salgsutstilling av Else Marie Jakobsens tepper, grafikk og akvareller.
Palmesøndag åpnet den store utstillingen "Fugletrekkets gåter" der publikum bl.a. kan
være med på en 3D flytur over Nordsjøen. Tirsdag var det barneverksted med over
hundre gjester. Totalt var nesten 900 besøkende innom museet i påsken.
37. Lista museum har søkt Fylkeskonservatoren om fritak fra kulturminneloven for å gjøre
nødvendig vedlikehold av inngangspartiet på den fredete Østhassel redningsstasjon.
38. Avdelingsleder ved Lista museum er innvilget et års permisjon f.o.m. 1. juni. Han
tiltrer da stillingen som kultursjef i Farsund kommune. Stillingen ble utlyst før påske
og ni personer har søkt. To kandidater har vært til intervju.
39. Lista museum har sammen med Fylkeskonservator laget et rikholdig program for
markering av at det er 70 år siden Frigjøringen og 75 år siden Norge ble okkupert.
Programmet inneholder flere Naturlosturer, filmfremvisninger og kulturkvelder.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Vest-Agder-museet IKS

