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STYRESAK 33/18  ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

7. mai 2018 

 

Saksbehandler 

Adm. 

 

Saksfremlegg 

1. Folkevandringstidsmiddag avholdt 23. mars på Nordberg fort, Lista museum. 

40 betalende gjester. 

2. 6. april ble det avholdt møte i arbeidsgruppa for “Festung Lista” på Nordberg 

fort. Neste møte ble avholdt 2. mai på Nordberg fort, Lista museum. 

3. 9. april ble det oppdaget hærverk på friluftstunet i Vanse, Lista museum. En 

fjerdedels av taksteinene på låven hadde blitt kastet av og i stor grad knust. 

Hærverket ble politianmeldt. 

4. Grunneiernes årsmøte i Utvalgte Kulturlandskap Vest-Lista 8. mars på 

Nordberg fort, Lista museum. 

5. 15. mars avholdt Lista museums venner sitt årsmøte på Nordberg fort, Lista 

museum. 

6. 22. mars avholdt Listeskøyta kystkultursenter sitt årsmøte på Nordberg fort, 

Lista museum. 

7. 01.03 – 19.03: Vår egen Mathias Skeibrok. DKS-opplegg for 5-7.trinn. På 

Nordberg fort. Til sammen 682 besøkende. 

8. 09.04 – 27.04: Arkeolog for en dag. DKS-opplegg for 4.trinn fra hele Lister på 

Nordberg fort. Til sammen 515 besøkende. 

9. 27. mars: Påskeverksted på Nordberg fort, Lista museum for barnefamilier.  

Ca 180 besøkende. 
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10. 25. april: Sykkelbefaring ang sykkeltrasè gjennom Nordberg Fort, Lista 

museum. 

11. Håndverker laget hundre sokler til Mathias Skeibrok DKS opplegg på Lista 

museum. 

12. Håndverker har rigget til verkstedet i Vanse, Lista museum. 

13. Planlegging for utbedringer på Hervoll mølle, Lista museum. Nye stokker er 

hugget. 

14. Håndverker på Lista museum har gjennomført stillaskurs. 

15. Mandal museum har arrangert historiekveld med foredrag om byens fotografer 

og visning av gamle Mandalsbilder. Over 80 tilhørere kom, noen måtte 

dessverre snu i døra på grunn av plassmangel. 

16. Konservator ved Mandal museum har holdt foredrag om Ole Høiland både på 

Porsmyr bygdetun i Songdalen (62 tilhørere) og i Holum historielag (80 

tilhørere). 

17. Mandal museum arrangerte påskeferieaktiviteter to dager på Vigeland hus, 

med omvisninger i huset, grafikkverksted i sørvisbygget og påskekyllingjakt i 

hagen. 

18. Mandal museum har hatt skoleopplegg om industribyen Mandal (i utstillinga 

"Glamour i småbyen") for 3.-7. trinn. Over 200 elever deltok. 

19. Mandal museum har arrangert fagdag for tredjeklassinger på Mandal 

videregående skole. Fire fortellere fra museet og en lærer tok hånd om fem 

ulike opplegg over 5 ½ time. Fem klasser deltok, totalt 150 elever. 

20. Istandsatte vinduskarmer og vindusrammer er tilbakeført i Andorsengårdens 

hovedhus, 2. etasje mot sør og 3. etasje mot vest.  

21. Forundersøkelser er gjennomført på gavlvegg mot nord på Andorsengårdens 

økonomibygg. Mandal museum har sendt søknad om dispensasjon for 

kulturminneloven til nødvendig istandsetting. Finansiering er i orden (Mandal 

kommune og VAM/UNI). 

22. Mandal museum/Vest-Agder-museet har blitt bedt om å bidra til ei 

lokalhistoriespalte i Lindesnes avis. Så langt har fire artikler vært på trykk, og 

flere ligger på vent.  
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23. Mandal museum har siden 2011 hatt en Marna-motor (DV1) i fiskeriavdelinga 

som kan sveives i gang for publikum. Denne har det blitt utført nødvendig 

vedlikehold på og den er nå klar for å sveives i gang i sesongen igjen. 

Kristiansand museum:  

24. Restaureringen av Paviljongen nærmer seg slutten. Vi har som mål at denne 

skal være ferdigstilt til oppstarten av fellesferien. 

25. Gjensidige prosjektet. To bygg skulle vært satt opp før ferien. Grunnet bytte av 

ledelse ved museet samt utfordringer med kapasiteten til håndverkerne er 

denne prosessen utsatt inntil videre. 

26. Det jobbes mot å bygge et bygg/driftsbygning for å kunne stå og jobbe med 

større prosjekter som vi vet kommer (løa, Trydal mm, material 

bearbeidelse/lagring kapasitet).  

27. Vi har flere dugnadsdager på uteområdene for å klargjøre museet til sesongen. 

28. Alle husene rengjøres også innvendig før sesongstart. 

29. Vi har tømt kjelleren for gjenstander for å klargjøre til ombygging for 

rømningsvei og garderober. 

30. Vi jobber hardt mot klargjøring til sesongåpning og har som mål å være mye 

mer synlige fremover om hvilket tilbud vi har til lokalbefolkningen og turister. 

31. Kristiansand museum vil også gjøre noen enkle grep for å få opp aktiviteten og 

salget i museumsbutikken. 

32. Det jobbes med konservering av et 1700 tallet rokokko speil og konsoll bord. 

For utstillingen "Sanselig 1700 tallet". 

33. Utstillings arbeid, klargjøring av monter til "Ny Impulser". 

34. Sagmyra: Flytting av gjenstander (EMJ teppe). 

Gimle Gård: 

35. Tonje jobber med et prosjekt sammen med Abito/ FVN. Jorunn Tharaldsen og 

Maria Horgens har skrevet en bok som heter Dusty. De har også laget en kopi 

av tapeten på Gimle gård. Abito skal lage en artikkel om dette samt skal det 

være en boklansering i malerisalen. Tonje skal snakke om Gimle Gård og Titti. 

Dette blir en flott profilering av Gimle Gård! 

36. Anbudsrunden knyttet til arbeidene med aktersalongen på Hestmanden nærmer 
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seg slutten og leverandør blir valgt ila. kort tid. 

37. Hestmanden forbereder seiling (med slep) til Risør ifm. markeringen av 

Konvoibyens 50-års jubileum 8. mai. 

38. På Kanonmuseet har Norsk institutt for kulturminneforskning vært på befaring 

for å definere kamuflasjefargene som skal benyttes ifm. oppmaling av 

kanonen/batteri Vara. 

Fagseksjonen: 

Forskning: 

39. I fagseksjonen jobbes det nå med en oppdatering av forskningsplanen, og nye 

løsninger for å systematisere og arkivere vårt omfattende 

dokumentasjonsmateriale (film, lydopptak, skanninger, bilder m.m.).  

40. Tre av konservatorene har gjennomført to skriveuker, et tiltak som vi har to 

ganger i året. 

41. Militærhistorie: Det jobbes med en omfattende prosjektbeskrivelse for både 

tilgjengeliggjøring av de underjordiske anleggene på Odderøya og 

tilrettelegging for ny lokalhistorisk utstilling på kanonmuseet. 

Samlingsforvaltning: 

42. To nye registratorer har blitt ansatt i ettårige prosjektstillinger, pluss at vi har 

en person fra NAV i arbeid. En av dem vil ha sitt arbeidssted i Mandal, den 

andre på Kongsgård. Av andre oppgaver som har blitt utført kan det nevnes 

bootcamp på Hestmanden, overføring fra katalogkort fra Gimle til Primus, 

gjennomgang av malerier på Gimle, registrering av hygienegjenstander på 

Kongsgård, publisering av ny digital utstilling om frisørgjenstander og 

registrering av kister og dører fra Lista museum. 

43. Foto: Vi har vært representert på fotonettverksmøte i Tromsø og jobbet videre 

med blant annet fotosamlingen etter fotograf Dagfinn Pettersen: 1. mai har vi 

publisert en 100 år gammel 1. mai film på Vest-Agder-museets FB-side og 

oppnådd visningsrekord med totalt 8000 visinger og 44 delinger på under to 

døgn! 

44. Industrihistorie: Konservator ved Mandal museum har holdt foredrag om 

industribyen Mandal under årsmøtet til Fagopplæring sør (forening som bl.a. 
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jobber med å heve kompetansenivå og opplæring av lærlinger i hele Agder). Vi 

har også hatt tett kontakt med Minne.no og industrimuseum.no – og har meldt 

vår interesse å delta i utvikling av nettstedene, samt å samle inn minner knyttet 

til Sjølingstad Uldvarefabrik, Setesdalsbanen og Mandal museum. 

45. Plastbåt: Vi hadde en strålende mediedekning i Lillestrøm med 2 innslag på 

sørlandssendingen radio, 1 innslag på P1 nasjonalt, 1 innslag på 

distriktsnyhetene og artikler i Båtmagasinet og Båtliv, samt et bilblad som 

heter "Right On". I museumshavna har vi påbegynt istandsetting av en ny båt, 

en Selco Selstar 16 HT fra ca 1970. 

46. Magasin: Flere oppgaver har blitt utført, bl.a. konservering av et 1700 tallet 

rokokko speil og konsoll bord, innkjøp av ny våpenskap til Sagmyra samt 

flytting av flere større gjenstander samme sted. 

47. Markedsføring: Vest-Agder-museet er nå "på bussen": 
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48. Det forberedes i disse dager utlysning av 3 faste stillinger i Vest-Agder-

museet, som erstatning for medarbeidere som slutter/har sluttet: 

- Museumshåndverker på Sjølingstad Uldvarefabrik 

- Avdelingsleder Kristiansand museum/Gimle Gård 

- Avdelingsleder Lista museum 

49. Museet har anskaffet systemet Webcruiter som et effektiviseringsverktøy i 

rekrutteringsarbeidet. 
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50. Fra nyttår ble arkivsystemet Documaster tatt i bruk i Vest-Agder-museet. 

51. Sykefraværet i perioden januar – mars 2018 er på 9,7 %. AMU har behandlet 

dette i møte 2. mai med konklusjon at det forekommer noe sykefravær i museet 

som kan knyttes til arbeidsmiljø. Saken(e) følges opp fortløpende med støtte 

fra Agder Bedriftshelsetjeneste. 

52. Vest-Agder-museet tok 24. april imot besøk av kulturminister Trine Skei 

Grande. Det ble avholdt møte med ministeren sammen med Sørlandets 

Kunstmuseum/Kunstsiloen. 

53. Sett av datoen allerede nå: Søndag 17. juni er det tid for "Den store 

museumsdagen 2018" – i år på Mandal museum med tema 

"Industrihistorie". 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


