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STYRESAK 24/19 –  ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

8. mai 2019 

 

Saksbehandler 

VAM, adm 

 

Vedlegg 

1. Høringsuttale Agder 2030 

2. Innspill ny Kulturminnemelding 

 

Saksfremlegg 

1. Flekkefjord museum hadde i år et samarbeid med Sørlandet sykehus 

ABUP avd. for barn og unges psykisk helse, DPS, Vest-Agder 

fylkeskommune, Kvinesdal kommune. "Kraften i det å være 

annerledes".  Arrangementet er et talkshow. 5. april var vi i kulturhuset i 

Kvinesdal, med full sal. Neste arrangement blir i Farsund. Disse 

arrangementene er blitt lagt merke til i fagmiljøene som omhandler barn 

og unges psykiske helse. Flekkefjord museum ser på disse 

arrangementene som en del av samfunnsrolle arbeidet som museet har 

drevet med i en årrekke. 

2. Flekkefjord museum har fått tilsagn om kr. 350 000 fra Flekkefjord 

sparebank til lokalhistorisk utstilling. 

3. Solstrand har i vinter ligget i Rekefjord. Her har det vært arbeidet med 

reparasjon av motor. Lydpotten var lekk, med god hjelp fra Titania er 
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denne blitt tettet. Solstrand har vært på slipp i Egersund, hvor årlig 

vedlikehold er utført. 

4. Avd. leder har vært i møte med Flekkefjord kommune angående 

framdrift for kommunens bidrag til lokalhistorisk utstilling og hvilke 

bidrag kommunen kan yte for å få uteområdet presentabelt. Blant annet 

å anlegge ny brygge nedenfor Krambua.  

5. Flekkefjord museum vil i tiden fram mot sesongåpning ha fullt fokus på 

å gjøre uteområdet mer presentabelt. 

6. Mandal museum hadde åpent på Vigeland hus tre dager i vinterferien 

med omvisninger og grafikkverksted 

7. Mandal museum har holdt følgende foredrag for lag og foreninger: "Ole 

Høiland, vår ganske lokale, nasjonale mestertyv", for forening i Mandal. 

"Holdbar og nedbrytbar. Husflid i havet" for Vest-Agder husflidslags 

årsmøte i Odderøya museumshavn. "Gustav Vigelands oppvekst i 

Mandal" for forening i Mandal (totalt ca. 140 tilhørere) 

8. Lunden Snekkerverksted har istandsatt vinduer i møbelsnekkerverksted 

og i hovedetasje mot bakgård på Vigeland hus. Det jobbes nå med 

vinduer i sokkeletasje mot Gustav Vigelands vei. 

9. Det er utført pussing og kalkmaling av mur i grue i Andorsengårdens 

økonomibygg, Mandal museum. 

10. Mandal museum har hatt historiekveld med foredraget "Gustav 

Vigeland i Mandal", over 40 personer tilstede 

11. Moteshowet "Glamour i småbyen", basert på utstillingsprosjektet med 

samme navn på Mandal museum, ble satt opp som kinofilm i Buens 

storsal i mars 

12. Mandal museum har markert Gustav Vigelands 150-årsdag 11. april, 

med bursdagsfest på Vigeland hus på dagtid, med besøk av 130 

barnehagebarn til omvisning, kake og saft etterpå.   

13. Mandal museum markerte Gustav Vigelands 150-årsdag 11. april på 

kveldstid, med historisk vandring i Gustav Vigelands Mandal, 

omvisning i barndomshjemmet og lansering av jubileumsprogrammet til 

Mandal museum, Buen kulturhus og Kulturtorvet i Lindesnes. Over 70 

personer deltok på arrangementet.  

14. I palmehelga hadde Mandal museum åpent på Vigeland hus med 

påskerebus, omvisninger og grafikkverksted 

15. Mandal museum har for tredje år på rad arrangert fagdag i historie for 

russekullet på Mandal videregående skole. Fem klasser får omvisninger 

og oppgaver knytta til bl.a. byens tilblivelse og utvikling, sjøfarts-, 

kunst- og krigshistorie 
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16. Fylkeskonservator har godkjent søknad fra Mandal kommune/Mandal 

museum om dispensasjon fra kulturminneloven for istandsetting av 

kledning, samt maling av Andorsengårdens hovedbyggs gavl mot vest, 

samt trapper på fasade mot hage. (På økonomibyggets gavl mot nord 

gjenstår maling, noe som utføres så snart været tillater det. Stillas 

fjernes så fort dette er utført) 

17. Mandal museum hadde åpent på Vigeland hus tre dager i vinterferien 

med omvisninger og grafikkverksted 

18. Mandal museum har holdt følgende foredrag for lag og foreninger: "Ole 

Høiland, vår ganske lokale, nasjonale mestertyv", for forening i Mandal. 

"Holdbar og nedbrytbar. Husflid i havet" for Vest-Agder husflidslags 

årsmøte i Odderøya museumshavn. "Gustav Vigelands oppvekst i 

Mandal" for forening i Mandal (totalt ca. 140 tilhørere) 

19. Lunden Snekkerverksted har istandsatt vinduer i møbelsnekkerverksted 

og i hovedetasje mot bakgård på Vigeland hus. Det jobbes nå med 

vinduer i sokkeletasje mot Gustav Vigelands vei. 

20. Det er utført pussing og kalkmaling av mur i grue i Andorsengårdens 

økonomibygg, Mandal museum. 

21. Mandal museum har hatt historiekveld med foredraget "Gustav 

Vigeland i Mandal", over 40 personer tilstede 

22. Moteshowet "Glamour i småbyen", basert på utstillingsprosjektet med 

samme navn på Mandal museum, ble satt opp som kinofilm i Buens 

storsal i mars 

23. Mandal museum har markert Gustav Vigelands 150-årsdag 11. april, 

med bursdagsfest på Vigeland hus på dagtid, med besøk av 130 

barnehagebarn til omvisning, kake og saft etterpå.   

24. Mandal museum markerte Gustav Vigelands 150-årsdag 11. april på 

kveldstid, med historisk vandring i Gustav Vigelands Mandal, 

omvisning i barndomshjemmet og lansering av jubileumsprogrammet til 

Mandal museum, Buen kulturhus og Kulturtorvet i Lindesnes. Over 70 

personer deltok på arrangementet.  

25. I palmehelga hadde Mandal museum åpent på Vigeland hus med 

påskerebus, omvisninger og grafikkverksted 
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26. Mandal museum har for tredje år på rad arrangert fagdag i historie for 

russekullet på Mandal videregående skole. Fem klasser får omvisninger 

og oppgaver knytta til bl.a. byens tilblivelse og utvikling, sjøfarts-, 

kunst- og krigshistorie 

27. Fylkeskonservator har godkjent søknad fra Mandal kommune/Mandal 

museum om dispensasjon fra kulturminneloven for istandsetting av 

kledning, samt maling av Andorsengårdens hovedbyggs gavl mot vest, 

samt trapper på fasade mot hage. (På økonomibyggets gavl mot nord 

gjenstår maling, noe som utføres så snart været tillater det. Stillas 

fjernes så fort dette er utført) 

28. I februar ble den rekonstruerte bua, tilhørende våningshuset, ferdigstilt 

og malt på Sjølingstad. 

29. Nytt gjerde ved Disponentboligen er nå på plass, og flere vinduer og en 

dør er istandsatt. Sjølingstad mottok midler fra Riksantikvaren (RA) på 

653 000 kr til istandsetting av støpejernsvinduer. Dette arbeidet er nå i 

gang. Det er også gitt tilskudd til taktekking, fuging av murverk og 

takrenner og nedløp ved Sjølingstad Uldvarefabrik. 

30. Sjølingstad Uldvarefabrik har gjennomført tre uker med den kulturelle 

skolesekken med vannkraft og produksjon som tema. Flere av de ansatte 

har deltatt på dette. 

31. Sjølingstad deltok på Kristiansand strikkefestival 22.-24. mars. Dette 

var en flott måte å vise oss fram på! 

32. Påskeferieaktivitetene var en suksess med ullaktiviteter og omvisninger 

på fabrikken med rundt 250 besøkende. 

33. Sjølingstad Uldvarefabrik har gjennomført Bunadkafe i april i 

samarbeid med Mandal husflidslag og Mandal Husflid. Det var rundt 70 

besøkende som fikk med seg foredrag av designer og vevlærer Jon 

Pettersen, samt omvisning i veveriet. 

34. Det er foretatt intervjuer knyttet til innredning av "Disponenten" på 

Sjølingstad Uldvarefabrik (relatert til fredningsvedtak samt mulig 

visningsdel i framtida). 

35. Tre personer fra Sjølingstad var med på Teko Teknisk konferanse i 
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Bergen, der vi dro på ekskursjon til Dale fabrikker og fikk se 

produksjonen, samt kostymeavdelingen på den nasjonale scene. 

36. Skyllekaret og bløtleggingskaret til ull er nå istandsatt og montert på 

Sjølingstad etter en større jobb på et mekanisk verksted. Dette gjøres 

etter midler mottatt fra RA i 2018 og 2019. 

37. Veveriet på Sjølingstad er inne i en opplæringsfase for våre to nytilsatte. 

Disse har vært med på et prosjekt for igangsetting av vevstolen på 

Berger pledd, Vestfoldmuseet. 

38. I museumshavna bygges det nå ny utstilling. Denne vil vise livet ved/på 

sjøen på 50-70-tallet. Det bygges også et nytt følebasseng hvor man kan 

ta og føle på dyr og alger fra havet. I museumshavna blir det også utleie 

av padlebrett (SUP) i sommersesongen.   

39. Kristiansand museum har fått finansiering fra stiftelsen UNI til å sette i 

stand Løa fra Bjørgum. Sammen med midler bevilget fra Vest-Agder 

Fylkeskommune vil vi kunne gjennomføre en total rehabilitering av 

Løa. 

40. Kristiansand museum har fått finansiert bygging av ny verkstedhall. 

Styret i Vest-Agder-museet IKS har i sitt styremøte 26.februar 2019 

vedtatt å forskuttere og bygge verkstedhall/ overbygd arbeidsområde 

ved Kristiansand museum med inntil 550.000 kr. En løsning til kr. 770 

000 legges til grunn. Stiftelsen Vest-Agder fylkesmuseum vil bidra med 

kroner 250 000 slik at prosjektet kan realiseres. Prosjektet igangsettes 

straks vi har fått godkjenning fra Kristiansand kommune. 

41. Vi jobber med spennende sommerprogram for Kristiansand museum 

med blant annet flere dyr på museet og nytt skuespill i Bygada som skal 

fremføres av våre egne sommeransatte. 

42. Vi forbereder sommersesongen på Gimle gård. Vi har engasjert Tiril 

Valeur og Giert Werring som skal lage et nytt opplegg for barn i 

sommersesongen. Våre egne guider skal selv fremføre. 

43. Nytt toalettbygg ved Setesdalsbanen er endelig godkjent av Bane Nor , 

Statens vegvesen Byggestart  etter sesongen og ferdig 2020 

44. Forlengelse av plattform Røyknes er igangsatt og ferdig til sesongen. 
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45. Cruise bokingen ved Setesdalsbanen er fulltegnet for sesongen. 

46. Kontroll av spor, lok og vogner ved Setesdalsbanen er under arbeid og 

klar til sesongstart 2 juni. 

47. På Nordberg fort arbeides det med utstilling omhandlende andre 

verdenskrig på Lista. Utstillingen vil inneholde originalgjenstander, 

bilder, film og tekst og dekke en rekke ulike tema knyttet til krigen. 

Åpningsdato er satt til 22. juni.  

48. På Odderøya er ti skiltrammer under oppsetting i terrenget. Innholdet til 

skiltene er ferdig produsert. Skiltene vil være ferdig montert før 

sommersesongen. Totalt 13 skilt vil dermed markere historiske 

severdigheter på Odderøya. 

49. Odderøyas Venner har i samråd med VAM ryddet ut av haubitsanlegget 

på toppen av Odderøya. Det avholdes befaring 6. mai med 

Kulturhistorisk Gruppe Odderøya (foreninger, kommune, 

fylkeskommune) for planlegging av veien videre.  

50. På Kanonmuseet er en skiltramme bestilt og innhold er under 

utarbeidelse for oppsetting av nytt skilt ved sambandsbunkeren. Skiltet 

blir det sjette historiske informasjonsskiltet på Kanonmuseet og skal 

settes opp før sommerferien.  

51. På kanonmuseet skal kanonen nå males opp i krigstidens 

kamuflasjefarger. Arbeidet følges opp av VAMs militærhistoriker slik at 

formene blir riktige.  

52. Fortsatt et betydelig antall henvendelser til VAM militærhistoriker 

omkring historiske tema, samt ønsker om foredrag. To foredrag avholdt 

siste måned. 

53. Arbeid med ny forskningsplan har startet opp, og planen forventes å 

være ferdig før sommeren. 

54. Et nytt forskningsprosjekt i samarbeid med Universitetet i Agder og 

knyttet til vår samfunnsrolleprosjekt på Møvik har startet opp.  

55. Registreringen av tekstiler tatt inn fra Høie fabrikker er ferdig, men 

prøvekort og mønsterkart gjenstår å registrere.  

56. Registreringsarbeidet ligger godt an så langt i år med ca. 1350 nye 
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registreringer i Primus siden 1. januar 2019.  

57. På magasinet på Sagmyra er alle nye reoler montert opp.  

58. Portrettet av Ingertha Petronelle Arenfeldt på Gimle Gård er ferdig 

nødkonservert på stedet (konsolidert og retusjert) etter at oppskallinger 

og avskallinger ble oppdaget våren 2018.  

59. Daglig vedlikehold av bildebasen, agderbilder.no, med tanke på 

bildeproduksjon, nye opplysninger og bildebestillinger fra publikum. 

60. Agderbilder har hatt arrangement på folkebiblioteket 14. mars for "Folk 

over 60 – ifølge med sine foreldre"  Resultat: 70 deltakere, og 350 nye 

navn på tidligere navnløse personer i bildebasen.  

61. Museets fotograf har deltatt på to-dages konferanse i fotonettverket i 

Horten.  

62. Museets fotograf  har presentert Agderbilder.no for historielagene i 

landsdelen på Revsnes hotell lørdag 27. april. 

63. Ressursgruppa for "Historieprosjektet om fagforeningenes og 

arbeidstakernes historie ved Norges tekniske og industrielle 

kulturminner" har hatt møte på Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i 

Oslo. Vest-Agder-museet er representert i gruppa og bistår forfatter 

Tom Nilsen med tekst, bilder og innspill generelt og spesielt. Boka 

planlegges ferdigstilt høsten 2019. 

64. Det har vært møte i forskningsgruppa i Nettverk for arbeiderkultur og 

arbeidslivshistorie på Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek i Oslo. 

Vest-Agder-museet er representert i gruppa og skal bidra med artikkel 

om forhold på Sjølingstad Uldvarefabrik og bedrift/er i Mandal. 

65. Prosjekt Minner.no hadde to dagers oppstartssamling på Norsk 

Folkemuseum i midten av mars. VAM er ett av 11 museer som deltar i 

dette prosjektet som er støttet av Norsk Kulturråd. Et av våre prosjekt er 

Jernbaneminner – innsamling av minner knyttet til driftstiden ved 

Setesdalsbanen. 

66. Sjøen for alle 2019 – Avholdt 19.-24. mars. Museet deltok med 16 båter 

og 1 støpeform. Disse ble transportert inn på lastebiler. Ti båter lastet 

opp fra Kristiansand. Standen til VAM var godt synlig og på ca 650 
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kvm. Godt besøk. VIP åpningen tirsdag 19. mars ble avholdt ved 

standen vår og ca. 5000 var innom da.  

67. Museet har fått digitalisert nesten komplette produksjonsprotokoller fra 

Scand Boats som startet opp i 1976. I tillegg fikk vi komplett 

brosjyremateriale fra denne bedriften. 

68. Pågående arbeid med flytende utstilling i Nodeviga, ny utstilling i 

aktivitetshuset og museets nye publikasjon om plastbåt. Ellers kan jeg 

vise til uttalelse fra Norboat om VAMs arbeid med plastbåt. 

69. Vest-Agder-museet har fått antatt hele 11 av 14 innsendte søknader i 

den fylkeskommunale DKS for skoleåret 2109/2020 på områdene 

kulturarv, forhistorie og visuell kunst. Det er både skoleturneer og 

museumsbesøk blant tilbudene vi gir kommende skoleår. 

70. VAM har hatt tre bachelorstudenter i historie i praksis de tre siste ukene 

før påske. Praksisen er en del av emnet "Humanister i praksis" ved UiA. 

Studentene var innom mange ulike fagoppgaver og avdelinger og ga 

praksisperioden hos oss gode skussmål. 

71. Fagseksjonen har laget en publiseringskalender for faglig innhold på 

nettsidene. Alle ansatte i seksjonen og enkelte andre konservatorer i 

museet vil jevnlig publisere artikler med innhold knyttet til sitt fagfelt. 

72. VAMs felles kick-off for sommersesongen, Den store museumsdagen, 

foregår i år på Tingvatn fornminnepark søndag 16. juni og har håndverk 

som tema. Det blir publikumsaktiviteter for store og små og gratis 

veteranbuss mellom Tingvatns ting på Kollemo og Tingparken. 

Planleggingen er i full gang.  

73. Det årlige kurset for sesongansatte i hele Vest-Agder-museet vil i år 

arrangeres på Sjølingstad Uldvarefabrik tirsdag 25. juni. Kurset gir en 

innføring i service og rutiner for nye ansatte samt enkel instruksjon i 

førstehjelp og brannslukking. Også omvisere ved lokalmuseer i fylket 

får tilbud om servicekurs.  

74. VAM har innledet samarbeid med Møvig skole om involvering av 

ungdom i arbeidet med formidling på Kristiansand kanonmuseum. 

Skoleprosjektet er en del av samfunnsrolleprosjektet "Sammen om 
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fortellingen", som VAM har fått støtte til fra Kulturrådet.  

75. VAM bygger opp en utlånsbank av utstillingsutstyr, tekniske 

hjelpemidler til formidling etc. som kommuner, lokalmuseer og andre 

frivillige som arbeider med kulturhistorie fritt kan låne. 

76. Møte med Sørlandsbenken. Tatt opp utfordringene rundt Hestmanden, 

samt arbeidet med nytt museumsbygg og magasin. 

77. Møte mellom museene i Aust- og Vest-Agder, startet arbeidet med å se 

på mulige tema å samarbeide om. 

78. Møte med Marnardal museum/Marnardal kommune ang. utviklingen på 

Høgtun. 

79. Møte med Mandal kommune/Ny Lindesnes knyttet til 

museumsutvikling. 

80. VAM var representert under den offisielle markeringen av Gustav 

Vigelands 150 års dag som foregikk i Oslo rådhus. 

81. Møte i museumsbanenettverket og direktørnettverket knyttet til museer 

med museumsbaner. 

82. Deltakelse på museumslandsmøte i Haugesund. Olsen gjenvalgt til 

styreleder i Norges museumsforbund. "Normal funksjonstid" som leder 

er to år. 

83. Vest-Agder-museet deltok sammen med de fleste andre museene i det 

nasjonale museumsnettverket under Kulturdepartementet på 

delegasjonsreise til Skottland. 

84. Fellesforbundet sentralt besøkte Sjølingstad Uldvarefrabrik for å bli 

bedre kjent med virksomheten. 

85. Kanonen på Møvik fort er i ferd med å bli satt i stand – males opp i 

kamuflasjefarger. 

86.  Flere møter knyttet til arbeid med felles magasin for VAM, Kilden, 

Lindesnes fyr og SKMU. 

87. Planleggingsmøte for videre samarbeid mellom museene på Sørlandet 

og Museumsforbundet knyttet til Arendalsuka. Museumsforbundet får i 

år, sammen med noen av kunstnerorganisasjonene, plass på 

"Hovedprogrammet". Torsdag 15.08.19 blir den store kulturdagen. 
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88. VAM har gitt høringsuttale til regionplan Agder 2030 

89. VAM deltok på innspillskonferanse til ny Kulturminnemelding, samt 

sendte inn skriftlig innspill. 

 

Forslag til vedtak:    

Styret tar saken til orientering 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 

 


