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Saksbehandler
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Saksfremlegg
1.

Årets "Julestemning på Nordberg Fort" gikk over all forventning med estimert antall
besøkende til 1100 på en dag. Kundeteller gikk varm og kortsluttet.

2.

Utendørsutstillingen "Hvem var de?" ankom Farsund i desember og står fremdeles på
Torvet i Farsund. 11.des var det åpning ved utstill. ansvarlig og intitiativtaker Arve
Lindvik, direktør John Olsen og konstituert leder Janet Seppola..

3.

Kunstutstilling med Cato Augensen (kunstaksen Lista fyr/ Nordberg Fort) står til
medio februar.

4.

Ny leder ble ansatt på Nordberg fort. Per Christian Burhol, master i arkeologi, f.t
avd.leder på Måsøy museum, tiltrer i mai.

5.

Videre jobbing med fattigdomsprosjektet "Ikke bare greit" også på Nordberg Fort:
intervjuer, møter og skriving.

6.

Båten "Queen Mary" er tilbake på Nordberg Fort etter lang tid på lager i Vanse. Til
stor glede for museet og for giver Ragnvald Grimsby (96). Har fått trykket opp stor
plakat til vegg med info og dikt av R. Grimsby.

7.

Bygningshåndverkeren på Sjølingstad Uldvarefabrik har ferdigstilt prosjektet på
kontorbygg, trinn 2. Det er kun murpuss som gjenstår. I desember hadde vi besøk fra
Teknologisk Institut fra Danmark. De har sett på problemer rundt fukt og murpuss, og
kommet med rapporter med forbedringsforslag. Deres opphold ble dekket med midler
fra Riksantikvaren.
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8.

Sjølingstad Uldvarefabrik har jobbet med rapporteringer og søknader til
Riksantikvaren: Istandsetting kontorbygg trinn 3, innsetting av den gamle fyrkjelen og
midler til drift, vedlikehold og forvaltning.

9.

I veveriet på Sjølingstad har vi hatt fokus på opplæring rundt hullkortslaging. Alle tre
ansatte har laget nye hullkort, og et teppe er vevd med nytt mønster som en del av
dette. Dokumentasjon vil bli foretatt av Institutt for Norsk håndverksutvikling i løpet
av våren.

10. I spinneriet på Sjølingstad har vi en utfordring med kardverket. Deler rundt en
eksenteraksel har blitt demontert. Delene rundt denne lages nye av Sør Mek a/s og
Årre Mekaniske verksted. Kardverket krever en overhaling, dette planlegger vi
sammen med Sandnes Garn som må utføre samme oppgave.
11. Det jobbes samtidig med ferdigstilling av manualer i spinneriet på fabrikken.
12. Det har tidligere blitt tatt inn en stor tvinnemaskin på Sjølingstad fra Sandnes Garn.
Denne har aldri vært i bruk, da den var defekt ved ankomst. Den har heller ingenting
med Sjølingstad sin tradisjonelle drift å gjøre. Vi har derfor valgt å avhende denne. I
samråd med Riksantikvaren er det brukt midler til opprydding etter denne.
13. På Sjølingstad har vi hatt 8. klassinger på besøk via DKS med "den industrielle
revolusjon" som tema. Det var rundt 240 elever innom fabrikken i løpet av to uker i
februar. De fikk omvisning og laget mobiletuier i ullverkstedet.
14. Sjølingstad vil gjennomføre Vinterferieåpent med omvisninger og aktiviteter hver dag
og forbereder til storinnrykk av rundt 150 strikkeglade fra hele Norge når Koftefesten
arrangeres i april. Sjølingstad Uldvarefabrik stiller lokaliteter til disposisjon.
15. Mandal museum har i samarbeid med Mandal kommune hengt opp fem flotte,
historiske foto i vinduene til en synlig, men dårlig vedlikeholdt bygård i sentrum.
Fotoene måler 1,2 x 2,3.
16. Det har blitt gjennomført noen omvisninger i Mandal museum.
17. Mandal museum har mottatt protokoller som stammer fra skipsfarten i Kleven havn,
samt aviser og andre tidsskifter fra 1940-tallet.
18. Vigeland Hus vil holde åpent to dager i vinterferien med omvisning og
grafikkverksted.
19. Ved avdelingen i Flekkefjord er DKS-formidling av Lars Kristian Gulbrandsen i full
gang.
20. Avdelingen i Flekkefjord har også bistått Flekkefjord kommune med søknad til Norsk
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Kulturminnefond om støtte til vedlikehold/restaurering av Christoffer Beers hus. I
januar ble det utarbeidet en tilstandsrapport, utført av Byggeskikksenteret i
Flekkefjord.
21. Uteområdet er rundt Krambua er planlagt planert og skifersatt i løpet av våren.
22. Et strømbrudd i høst førte til at alarmsentralen sluttet å fungere. Dette ble meldt inn
som forsikringssak. I januar fikk vi full økonomisk uttelling for dette. I tillegg ble
Krambua koblet på anlegget med både tyveri og brannalarm.
23. Juleverksted og Juleutstillingen i Flekkefjord ble nok en suksess med masse folk til
stede.
24. I fagseksjonen har arbeidet med flere prosjekter startet opp i januar. Prosjektgruppene
har hatt møter og laget prosjektplaner for konkrete utstillingsprosjekter, prioriterte
registreringsoppgaver, magasinrelaterte prosjekter og dokumentasjonsarbeid.
25. Fagseksjonen får flere ansatte. Konservator Thorunn Lunde er tilbake fra permisjon i
en 40 % stilling. Hun jobber blant annet med en bedre markedsføring og fordeling av
museets publikasjoner. En ny midlertidig registrator, Magnhild Aasen, har begynt
arbeidet sitt. Hun er utdannet malerikonservator og har tidligere jobbet ved
Nasjonalmuseet.
26. Arbeidet med museumshavna har startet for fullt. Prosjektleder og driftsansvarlig har
hatt første møter med prosjektgruppen for å komme frem til de beste løsningene for
sommersesongen.
27. Militærhistorikeren har jobbet kontinuerlig med registrering av krigsminner i
innlandskommunene. Prosjektet vil avsluttes om kort tid og resultere i et digitalt kart
der alle interesserte kan finne frem til informasjon om utvalgte kulturminner fra
krigen.
28. I fagseksjonen har arbeidet med Furuborg-utstillingen startet opp. Utstillingen vil åpne
i midten av november i lasaretthøydens første etasje, og en tematisk tilnærming til å
presentere uniformene er nå utarbeidet.
29. Fagseksjonen har sammen med pedagogene i avdelingene på Mandal, Lista og
Flekkefjord startet arbeidet med den såkalte fattigdomsutstillingen. I midten av januar
hadde vi annonser i de åtte største avisene på Sørlandet, har fordelt flyere og møtt
relevante institusjoner. Nå er vi i gang med intervjuene og arbeidet med publikasjonen.
30. Innen samlingsforvaltning har en plan for avhending blitt utarbeidet. Planen og
skjemaet presenteres på neste styremøte.
Side 3 av 7

31. Fagseksjonen har utarbeidet en omfattende oversikt over muligheter til å søke støtte til
ulike prosjekter. Fokuset på å få ekstern finansiering også gjennom stiftelser og mindre
organisasjoner vil være stor gjennom hele året.
32. Arbeid med magasinet går sin gang. Fokuset er på å finne en løsning som dekker
museets samlede fremtidige behov.
33. Setesdalsbanen, bane:
-

Ferdig spikret spor 21/ bredspor (250 sviller). Ble utført med personer som hadde
gått på praktisk banearbeiderkurs.

-

Krattrydding er nå utført på strekningen Kringsjå-Beihølen, og Beihølen Røyknes mot elv/vann. Vil gi en helt annen togopplevelse!

-

Pakkmaskin er nå sporet om, slik at den både kan brukes på 1067mm og 1435 mm
sporvidde. Den lakkes opp og gjøres klar for sesongen.

-

Sprøyteutstyret er nå gjennomgått/ fått ny motor da den gamle var svært ustabil.

-

Motortralle fra Sulitjelmabanen /"Japptralla" er snart klar for prøvetur. Motoren er
prøvestartet.

-

Støping av fundament på Rugåna bru er ferdig/ tørrmuring gjenstår.

-

Langåna bru er ferdig klinket, etter samarbeide mellom Boss Industri og
Setesdalsbanen/ innleide. Stål Consult har hatt prosjektledelsen. David Bartos, var
med å instruerte i første del av klinkingen, kjelesmed fra Sundland. Arbeidet har
stort sett gått etter planen og når den nå er overflatebehandlet, vil den settes på
plass på Røyknes.

34. Setesdalsbanen, bygninger:
-

-

-

Råteskader som ble avdekket på Grovane st. er nå utbedret:
o

Inngang hybel

o

Bunnstokk

o

Vindskibord m/ utskjæring

Storebu:
-

Varmepumper under utskifting/ ok 1 av 3

-

Ryddet 2 etasje med tanke på restaurering av Co333

Lokstall/vognhall:
-

Valgt entreprenør etter utleg på doffin. Overflatebehandling kan da
gjennomføres de neste 4 år ut i fra økonomi.

Side 4 av 7

-

Første innledende befaring/ møte m/ JBV vedrørende utskifting av
oljefyr. I løpet av 2016 vil forprosjektet foreligge og utskiftingen i løpet
av 2017. JBV tar kostnadene.
Det blir videre vurdert enøktiltak på bygget.

35. Setesdalsbanen, rullende materiell:
-

Begge våre damplok er på det nærmeste driftsklare, lok 6 er godkjent mht
kjele/fyrkasse.

-

Sulitelma har nå gjennomgang av dyser/ dieselpumper.

-

Oppstart av vogn Co333 så snart Storebu er tilrettelagt, spesielt mht
varme og funksjonelt 2 etasje.

-

Skaiseter på våre driftsvogner restaureres for slitasje/skader.

36. Setesdalsbanen – annet:
-

30-årsplan for våre damplok er nå ferdig.
Vognkasse fra Kjøretøyhistorisk Museum/Lillehammer ankommet/BC
201. Vi ble anmodet av Jernbanemuseet å ta ansvar for denne.

-

På samme måte som vognkassen, ble vi anmodet av Jernbanemuseet å ta
ansvar for lok 81. I den sammenheng er vår overføringsvogn sertifisert.
Saken tok hele 8 mnd. å få til. Mye frem og tilbake, men nå har VAM en
vogn godkjent for transport av smalsporet materiell på det ordinære
jernbanenettet. Med SB`s opplastingsrampe gir det mulighet for enkelt å
profilere f.eks i Krs. Loket veide rundt 28 tonn, og vognkassen ca. 4 tonn.
Loket ankom Grovane. 05.02 kl. 17.05, og var allerede inne kl. 20.30.

37. Kristiansand museum arrangerte "Førjulshygge" første søndag i advent med stor
besøksrekord, 3413 besøkende (mot 2403 i 2014).
38. Kristiansand museum har fått innvilget søknader fra Stiftelsen UNI og Norsk kulturråd
til drenering og beredskapsvei over Setesdalstunet, totalt kr 231.000. Arbeidet
igangsettes i vinter.
39. Kristiansand museum har igangsatt et skogryddingsprosjekt i områder rundt tunene og
Bygaden for å gi mer lys og luft til de antikvariske bygningene. Det blir etablert
beiteområder for sau og hest på flere av hogstområdene.
40. Kristiansand museum opparbeider et nytt område for skoleopplegg knyttet til
arkeologi. Dette er en del av "Over heia"-prosjektet.
41. Konsulent ved Kristiansand museum fullførte 12/2 sin praktiske fagprøve i kontorfag. I
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desember 2015 fullførte hun teoretisk eksamen og har nå fått fagbrev i kontorfag.
42. Kristiansand museum har vinterferieaktiviteter fem dager i forbindelse med skolens
vinterferie.
43. Det jobbes med planer for ny laftehall med snekkerverksted på Kristiansand museum.
Håndverkere og andre ansatte har gitt innspill til arealbehov og romløsning og
Stålconsult jobber med priskalkyle.
44. Ny avdelingsleder for Kristiansand museum, Gimle Gård og Kristiansand
kanonmuseum er tilsatt. Stanley Reed tiltrer 1. april og Birgitte Sørensen går over i
stilling som konservator ved Mandal museum.
45. Det jobbes med istandsetting av vinduer på Gimle Gård.
46. Kristiansand vitenskapsakademi har hatt årets første møte på Gimle Gård.
47. Verkstedet på Kristiansand kanonmuseum har blitt flyttet fra museumsbunkeren til
Kasemattbunkeren slik at det originale gassrenseanlegget kan reetableres i
museumsbunkeren.
48. Alle luftekanaler i museumsbunkeren på Kristiansand kanonmuseum er nå tilbakeført
og malt i original farge.
49. Ei original gammel lampe fra Kristiansand kanonmuseum er overhalt og kommer
tilbake i forlegningsrommet der den ble montert i 1942.
50. Prosjektet med reetablering av ammunisjonsjernbanen på Kristiansand kanonmuseum
går framover. Sviller er levert og anleggsarbeidet starter i februar.
51. Museet skal delta på Sjøen for alle på Lillestrøm, dette som del av deres 60-års
markering.
52. Det arbeides med driftskonsept for museumshavna, samt nye utstillinger og aktiviteter
til sommeren.
53. Museumshavna har i det siste vært flittig benyttet av kommune og fylkeskommune til
møter osv. Museet gis mulighet til en innledende presentasjon.
54. Ad. Hestmanden henvises det til egen sak.
55. Museet var representert ved lanseringen av krigsseilerregisteret.
56. Direktør John Olsen valgt inn i fakultetsstyret på UiA.
57. Gjennomført møte med "Sørlandsbenken", fokus på hva som er gjort – og hvilke
utfordringer vi står forran.
58. Det arbeides med tegninger og kostnadsoverslag for magasin og laftehall.
59. I desember/ januar har håndverker på Nordberg jobbet med redningsstasjonen og laget
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kledning med overfres av rupanelen som ble til overs etter bytting av tak.
60. Kledningen er også malt med linoljemaling og klar til montering.
61. Det jobbes med nye renner til redningsstasjonen. Ernst Ivar Oseassen er på saken og
har funnet eiketrær som er egnet til formålet. Disse er planlagt og montere så snart de
er saget.
62. Mabergåsen hadde lekkasje i ventilasjonen og dette er nå utbedret det er også blitt
gjennomgått og prøves ut hvordan fuktigheten kan holdes på under tørre dager.
Mabergåsen er nå tilknyttet alarmsentral på brann og innbrudd.
63. Det er blitt ryddet litt opp rundt korntørka på friluftstunet i Vanse. Det er saget ned ett
stort tre som stod oppå taket og ryddet ett tre som hadde veltet. Det er også byttet filter
på alle luft avfukter i magasinet i Vanse. I alle vinduene som kom fra Flekkefjord er nå
glassene blitt tatt ut av og en del beslag er også blitt tatt av.
64. Det jobbes fortiden med å bytte alle batteriene i alle nød og ledelys på museet på
Nordberg.
65. Arbeidet med risiko- og sårbahetsanalyser for alle museets bygg er godt i gang. Innleid
konsulent og museumshåndverker fra VAM foretar, i samarbeid med avdelingene,
tilstandsanalyser for alle bygg.
66. 29. mars tiltrer Inger Marie Pedersen i 50 % midlertidig stilling som
markedskonsulent. Inger Marie har bl.a. arbeidet med fordelsprogrammet i
Fædrelandsvennen.
67. Som en styrking av administrasjonen, begynner Sondre Brøvig i 100 % midlertidig
stilling som øk/adm.konsulent 1. mars. Sondre har bl.a. arbeidet med budsjett- og
økonomistyring i store prosjekter i MHWirth.
68. Sykefravær i VAM er fremdeles lavt, 4,3 % for januar 2016.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Vest-Agder-museet IKS

Side 7 av 7

