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STYRESAK 48/17  

ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

5. desember 2017 

 

Saksbehandler 

Adm. VAM 

 

Saksfremlegg 

Setesdalsbanen: 

1. Planovergangen på Røyknes er friskmeldt. 

2. Det er valgt entreprenør for hall for gult materiell og arbeidene starter opp så snart 

kontrakt er signert. 

3. På vogn Co. 333 går framdriften som planlagt, med ferdigstillelse til nyttår. 

4. Det har vært avholdt møte med salgssjefen i Dyreparken, der Setesdalsbanen bl.a. 

har fått råd ift. prissetting på billetter og produkter for salg. Det har også internt på 

Setesdalsbanen blitt avholdt evalueringsmøte bl.a. ift. struktur på salg og bruk av 

personalressurser. 

5. Oljefyren vi har fått fra Bane NOR (som miljøtiltak) fungerer dårlig og vi har 

måttet fyre med diesel. 

6. Taket på Storebu er ferdig lagt med bølgeblikk. 

7. Det er utført vedlikeholdsarbeid på rasoverbygget på Løyning. 

8. Ferdigstillelse av parkeringsplassen er fullt finansiert ved ekstra tilskudd fra 

Vennesla kommune og Vest-Agder fylkeskommune. 

9. Ny avdelingsleder (i 2-årig vikariat) – Øystein Aas – er ansatt og tar over 1. januar 

2018. Øystein er blant annet sertifisert krankontrollør og har bakgrunn både fra 

Kran og Industriservice og MH Wirth/Aker.  
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10. I museumshavna på Odderøya hadde vi åpent under Odderøya Open 4. og 5. 

november, med 252 besøkende.  

11. I november ble det arrangert en presentasjon av det nye matkultursenteret der 30 

politikere fra Oppvekst- og Kultur var tilstede. Kokk Andreas Viestad serverte 

fiskesuppe og sløying av fisk og rensing av kreps ble demonstrert i 

museumshavna. 

12. Tilstandsregistrering av seks bygg ved Kristiansand museum er gjennomført av 

Stokk og Stein i samarbeid med museets håndverker. Rapporten avventes. To 

takkelasjer ble oppdaget under befaringen og straks tiltak for å tette takene er 

gjennomført. Anbud for istandsetting av Børspaviljongen innhentes på nytt med 

utgangspunktet i tilstandsregistreringen. Døråpning i Tobakken i Bygaden, som 

var spikret igjen med en plate, er åpnet opp, rommet ryddet og en ny dør lages. 

Alle taknedløp er nå åpnet etter flere runder med spyling.  

13. Kurset for Tangen vgs. i konstruksjon av grov bindingsverksbygg som arrangeres 

av Kristiansand museum er finansiert og bygningen som er målet for kurset er 

dokumentert.   

14. I tillegg til vanlig skoleundervisningen er DKS opplegget Ull og lin gjennomført 

ved Kristiansand museum. Jul i Gamle Dager pågår nå.   

15. Torsdag 09.11. arrangerte Kristiansand museum en bygningsvernkafe med et 

foredrag ved Jan Henrik Munksgaard om byggeskikkens kulturgeografi.     

16. Kristiansand museums venneforeningen holdt sin museumsdag 08.10.17 med et 

foredrag ved et av museets sommeransatte om tradisjonell bruk av ville vekster 

som mat, med servering av te lagde fra urter og planter høstet på 

museumsområdet. Beboerne på museets nabo Kløvertunet har også hørt foredraget 

og komponert sitt eget te.  

17. Kristiansand museum var en av arenaene som ble brukt til et kurs i fotografering 

ved den anerkjent barnefotografen Elena Shumilova.  

18. Kristiansand museum holder sin årlig julemarked søndag 03.12. 

Formidlingsopplegget Jul i Gamle Dager foregår fremdeles. Besøkstallene er 

dermed ikke ferdig ennå, men foreløpige tall viser en økning fra i fjør.  
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19. Tårnet ved Forpakterboligen ved Gimle Gård er gått over og råteskader rettet. 

Tårnet og husets fasader som vender ut mot parken og hovedhuset er nymalt.   

20. Uønsket aktivitet rundt Gimle Gård, som var registrert tidligere på høsten, har 

avtatt. 

21. Flere glassruter ved Gimle Gård er skiftet ut med nyinnkjøpt gammelt glass. Det 

var forskjellig årsaker til skadene, noen var eldre skader, noen forårsaket av 

hærverk og uhell under arbeid.   

22. Vitenskapsakademiet hadde sin siste foredragskveld på Gimle Gård for i år 

23.11.17.  

23. Jul på Gimle ble arrangert, i samarbeid med Agder Naturmuseum som holder sin 

julemarked samme dag, 26.11.17. Museets ansatte er stasjonert i forskjellige rom 

og dette er det eneste dag i året publikummet kan vandre selv rundt i huset uten 

guide. 1300 mennesker var innom i løpet av 4 timer. Besøkstall ellers er nesten lik 

med i fjør, med bare en liten økning.  

24. Riksantikvaren har formelt gitt dispensasjon for istandsetting av kanonen ved 

Kanonmuseet. Anbudsdokumenter for arbeidene er under utarbeiding.   

25. DKS opplegget, Arbeidere, fangere, soldater, Møvig i krigsårene ble holdt på 

Kristiansand kanonmuseum i høst. 341 9. og 10. klassinger fra 3 skoler i 

Kristiansand besøkte museet. Det er søkt Kristiansand kommune om et felles 

opplegg med Hestmanden for 2018.  

26. Driftsleder og avdelingsleder ved Kristiansand kanonmuseum, sammen med 

VAMs markedskonsulent, var på befaring i avdelingens søster museet i 

Hanstholm for å lære, bl.a. om deres markedsføringsstrategi. En plan for 

markedsføring av kanonmuseet skal utarbeides før sesongen 2018. Besøkstall er 

ca. 2200 lavere enn fjorårets suksessår. Åpning av ammunisjonsjernbanen var 

utgangspunktet for suksess i fjor og markedsføringsstrategi skal bl.a. fokusere på 

hvordan vi kan øke og holde interesse for banen oppe.  

27. Vest-Agder-museet og Hestmandens Venner arrangerte fest for å markere 

avslutningen på istandsettingsarbeidene om bord og som takk for innsatsen. 

28. Mandal museum har samarbeida med flere av byens lag og foreninger i oktober. 

"Ung husflid" har hatt grafikkverksted på Vigeland hus, museets konservator har 
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holdt foredraget "Demokratiutvikling i Mandal gjennom 200 år" i Mandal 

historielag og Mandal husflidslag har besøkt Mandal museum og fått foredraget 

"Husflid og industri i Mandal i etterkrigstida", samt omvisning i utstillinga 

"Glamour i småbyen". 

29. Sammen med museets registratorer og leder av samlingsforvaltningsgruppa er det 

gjort et stort arbeid med registrering av båtmodeller og andre gjenstander på 

Mandal museum i høst. Alle de registrerte gjenstandene er nå pakka og plassert på 

magasin på Lista.  

30. Alle demonterte vindusrammer fra Andorsengården (Mandal museum) er nå 

istandsatt. To vinduskarmer er også demontert og snart ferdig istandsatt. Etter at 

disse to er satt tilbake skal tilstanden på de øvrige vinduskarmene vurderes og ev. 

istandsettes før vindusrammene tilbakeføres i bygget. 

31. Vigeland Hus AS har istandsatt gavlvegg mot nordvest på Gustav Vigelands 

barndomshjem. Råtten kledning på uthuset er også bytta ut. Utskifta treverk males 

i 2018. 

32. I 2019 feires Gustav Vigelands 150-årsjubileum. Mandal museum har hatt første 

fellesmøte om markeringa med Vigelandsmuseet i Oslo, Kulturtovet i Lindesnes 

og Buen kulturhus i Mandal. 

33. Firmaet LavTOX har igangsatt arbeidet med å detektere mugg, sopp og råte i 

Andorsengården (Mandal museum). Nye prøver skal tas i januar, og en større 

rapport vil deretter følge. Arbeidet er bestilt av huseier Mandal kommune etter 

anbefaling fra Vest-Agder-museet. 

34. Mandal museum har hatt én historiekveld i november, da Tom Flaten fra 

Universitetet i Agder holdt foredrag i forbindelse med bokstaven Å sitt 100-

årsjubileum. 

35. Sjølingstad Uldvarefabrik har ferdigstilt det meste av bygningsarbeidet og 

istandsettingstiltakene som dekkes av ekstra tilskudd fra Riksantikvaren.  

36. Det store og det lille kardeverket på Sjølingstad er ferdig istandsatt ved innleid 

hjelp. 
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37. Barnehageukene var en suksess med mange fornøyde små på besøk på 

Sjølingstad, og økte besøkstall. Gjennom resten av november og desember 

kommer det barnehage og skolebesøk hver dag.  

38. Det årlige julemarkedet på Sjølingstad går av stabelen 3. desember. 

39. Lista museums årbok er planlagt ferdig innen midten av desember. 

40. Det har vært avholdt DKS-opplegg på Hervoll mølle, Lista museum for 

barnehager og barneskole 

41. 28. oktober besøkte H.M. Dronning Sonja Nordberg fort, Lista museum i regi av 

åpning av kunstutstilling på galleri Lista fyr.  

42. 3. november ble det avholdt bronsealdermiddag på Nordberg fort, Lista museum. 

24 betalende deltakere. 

43. Start av skjøtselsplan for helleristningene på Kviljosteinen. Lista museum og     

Fylkeskonservatoren spritet steinen, og pakket den inn i tepper som så ble dekket 

av garn. 

44. Julemarkedet ble avholdt på Nordberg fort, Lista museum 26. november. Omtrent 

1200 besøkende. 

45. Det arbeides med å utvide verksted for håndverker i det gamle museumsbygget i 

Vanse, Lista museum.  

46. Innhenting av materialer til restaurering av Østhassel redningsstasjon, Lista 

museum.  

47. Håndverker på Lista museum har kartlagt morrangrep på magasinet for store 

gjenstander. 

48. I Flekkefjord er det satt ned en prosjektgruppe som skal arbeide med ny 

lokalhistorisk utstilling, som er forventet ferdig til 20. juni 2018. 

Prosjektbeskrivelse og utvidet søknad til Flekkefjord kommune er sendt. Vi får 

håpe at Flekkefjord kommune finner rom i budsjettet til dette. Det er søkt om  

kr. 300 000. Prosjektet har et arbeidsbudsjett på kr. 1 290 000.  

49. I høst har vi formidlet "ikke bare greit" i Flekkefjord. Et DKS tilbud fra 

fylkeskommunen og også som lokalt DKS-tilbud. Vider har vi avviklet 

Juleverksted med stor suksess, med over 250 besøkende.  Nå er det montering og 
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formidling av årets juleutstilling "Stjerner" som står for tur.  Denne står fram til 

jul. 

50. På uteområdet ved Flekkefjord museum er det stor aktivitet. Flekkefjord 

kommune har fjernet det gamle hagegjerdet og Holm As setter nå opp et nytt 

gjerde. I tillegg skal museet endre inngangspartiet. Dette for at det skal bli mer 

tydelig og åpenbart hvor publikum skal henvende seg. 

Nytt fra fagseksjonen: 

51. Det jobbes intenst med Furuborgutstillingen som skal settes opp på Vestre 

Lasarett og åpnes 10. februar. 

52. Det ble gjennomført en "Stunt-uke" i fagseksjonen som i år har blitt brukt for å 

tenke nye og iverordnete tanker om tre tema: 1. Økt synlighet for museets og nytt 

formidlingsbygg, 2. Å løfte arbeid med samfunnsrollen opp på en internasjonal 

plan, 3. Økt fokus på militærhistorie, både på kanonmuseet og Odderøya.  

53. Krigsseiler Søren Brandsnes har gått bort 2. november. Museet jobber nå med en 

ny utgivelse av boka "Seilas for frihet" som han var primus motor for. 

Samlingsforvaltning: 

54. Høieprosjektet avsluttet og esker med materialet er kjørt til magasin på Lista. 

Videre arbeid med samlingen skjer i 2018. 

55. Registrering av gjenstander fra Kristiansand løveapotek på Kristiansand museum 

sammen med to frivillige. Gjenstandene var registrert, men ufullstendig og uten 

foto. Nå mer utfyllende registrert med info fra de frivillige informantene, 

fotografert og blir på løpende bånd tilgjengelig på digitalt museum. Totalt er rundt 

250 gjenstander gjennomgått. Det mangler ytterligere 100-150 gjenstander før 

prosjektet er ferdig, dette gjøres i starten av 2018. Gjenstandene er også rengjort 

og pakket på en mer forsvarlig måte med system for å lettere finne gjenstandene 

ved en senere anledning. Gjenstandene flyttes fra kaldtlager på Krs. museum til 

magasin. 

56. Vi har avholdt møte i gruppen for samlingsforvaltning hvor tema var farlige 

stoffer i samlingen. Vi ønsker å ha mer fokus på at museumsgjenstander (og 

arbeid i museumssamlinger generelt) kan i enkelte tilfeller være helseskadelige på 
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ulike måter, og jobbe med tiltak ansatte kan iverksette for å beskytte seg selv ved 

håndtering av slike gjenstander.  

57. Gjenstander fra Mandal ble flyttet til magasin på Lista, dette gjelder i hovedsak 

båtmodeller som ble registrert under bootcamp som ble avholdt i oktober, samt 

flere esker med gjenstander fra Holmegaards samlinger som har ligget på Mandal 

museum. Disse er også fotografert og pakket forsvarlig og vil bli registrert 

fortløpende. Dette er en del av et større prosjekt for å rydde i gjenstandslagringen 

på Mandalmuseum. 

58. Det har blitt publisert en rekke saker på nettsiden fra samlingsforvaltning, både i 

forbindelse med registrering av hygienegjenstander på Kristiansand museum, i 

forbindelse med bootcampen i Mandal (spennende artikkel om en av 

båtmodellene) og fra arbeidet på Høie fabrikker. Å jobbe prosjektbasert slik vi 

gjør, gjør det lettere å få mer ut av registreringsprosessen enn bare for internt bruk. 

59. Konservering av maleriet fra Gimle fortsetter. Det er nå renset for ferniss og de 

første nye fernisslagene er påført.  

60. Vi avholder bootcamp på Setesdalsbanen neste uke mens styremøtet foregår. Der 

fortsetter vi arbeidet med opprydning av magasin, merking med nummer sortering 

og fotografering. Etter bootcampen vil de gjennomgåtte gjenstandene registreres 

fortløpende.  

Industrihistorie: 

61. Arbeidet med fotodokumentasjon, utvelgelse av stoffprøver, inntak av stoffprøver 

og annen dokumentasjon ved Høie fabrikker i Mosby er nå sluttført. Inntaket, 

bestående av 20 kasser, er sendt til magasin på Lista og skal registreres i 2018. 

62. Tre ansatte deltar på dagsseminaret "Bruk av kulturarven" i Bø i Telemark 7. 

desember. Fokus er på industriarv og paneldebattens hovedspørsmål er: "Hva vil 

vi egentlig med industriarven?" 

Militærhistorie: 

63. Det arbeides med fem skilt som skal settes opp til sesongen 2018. Vår 

militærhistoriker har vært i kontakt med en designer som skal lage tegninger av de 

ulike bunkerne skiltene gjelder helt kostnadsfritt.  
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64. Det jobbes også videre med tekster til 11 skilt som skal opp til sommersesongen 

2018 

65. I Haubitsanlegget har støttetømmeret blitt dokumentert 

66. Strategiskisse for formidling av fjellanlegg på Odderøya har blitt oversendt til 

andre medlemmer i Kulturhistorisk gruppe Odderøya.  

67. Arbeidsmiljøutvalget har hatt møte 22. november – referat følger vedlagt. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


