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Saksfremlegg
1. Setesdalsbanen har gjort en ekstra innsats mot barnehager og over 700
barn er nå påmeldt på 3 dager.
2. Spor, fjell rens og materiell er klare til sesongstart på Setesdalsbanen
den 2 juni.
3. Mandal museum og Vigeland hus har i vår gjennomført DKS-opplegget
"Gustav Vigeland 150 år" for 8., 9, og 10. trinn ved ungdomsskolene i
Mandal. Totalt 480 elever og lærere var med på omvisning i Gustav
Vigelands barndomshjem og de lagde hvert sitt tresnitt.
4. Mandal museum samarbeida med Arkivsenter sør om industrikveld i
Mandal historielag i mai.
5. Mandal museum og Vigeland hus har vært med på "Turist i egen
region" i regi av Visit Lindesnes søndag 26. mai, med gratis aktiviteter i
Vigeland hus, i sjøfarts- og fiskeriutstillingene og med historiske
vandringer i Gustav Vigelands Mandal.
6. Lunden Snekkerverksted har istandsatt vinduer i sokkeletasje mot
Gustav Vigelands vei. Tilbakeføring i uke 22.
7. På Mandal museum er Andorsengårdens gavlvegg (økonomibygg) mot
nord malt, og stillas er under demontering. Oppstartsmøte for
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hovedhusets gavl mot vest er 29. mai. Sandstein som må erstattes i
trapper på fasade mot sør er i bestilling.
8. Mandal museum og Vigeland hus har hatt byvandring for ansatte på det
nyåpnede Mandal Hotel, bidradd med foredrag om historisk laksefiske
under åpning av "Villaksfestival for Sørlandet 2019", har utvikla
skoleopplegg om Mandal i dansetida for videregående skole og har
levert ei 2 ½ timers byvandring under en bedrifts firmafest!
9.
10. Lista Museum er i innspurten på krigsutstillingen som åpner 22. juni på
Nordberg fort. Nå skal tekstplatene til utstillingen snart på plass, samt
gjenstandene i utstillingen.
11. Lista Museum har drevet formidlingstilbudet på Nordberg fort i det nye
museumsbygget der i 10 år i år. Dette og mye annet – blant annet
utvidelsen av Utvalgt Kulturlandskap på Vest-Lista og åpningen av Vita
Velo sykkelsti på Lista – skal feires 16. juni med taler, kake, aktiviteter,
konsert og stor festivitas.
12. Nesten hele avdelingen på Lista er midlertidig hjemløs, i og med at
kontorbrakken vår på Nordberg skal asbestsaneres. Den nærmeste
måneden er vi litt rundtomkring – vi har også blitt tilbudt husly av
fylkeskommunen i en annen brakke.
13. På Tingvatn har vi nå startet arbeidet med enkle midler for å fortelle
historie fra folkevandringstid. I første fase bruker vi Bjørn Hougens
doktorgrad fra 1935 samt for å vise til vår pågående prosjekt.
14. Vikingting gjennomført med god oppslutning.
15. Ved Vikingting på Tingvatn ble original fragmenter fra Snartemo vist
frem. Fragmentene inneholder bjørneskinn, tekstil og bjørkenever.
Fragmenter er i privat eie og kun til låns i helgen.
16. Den 8.juli vil røkelseskaret fra Snartemokirke vende hjem en dagstur til
Tingvatn fornminnepark. Karet er datert til høgmiddelalder. Samarbeid
med UiS.
17. Samfunnsrolle
- Vår kronikk om begrepet samfunnsrolle har nettopp blitt
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publisert i nyeste utgaven av Museumsnytt.
Forrige uke deltok vi på et nettverkbyggingsmøte i Oslo,
sammen med tre andre engasjerte museer. Nytt møte er avtalt for
august 2019.
Vi har mer og mer kontakt med institusjoner i andre land,
spesielt de nordiske. Felles interesser er konkretisering av etiske
retningslinjer når det kommer til personlige narrativer og
menneskerettigheter.

18. Forskning
- Et felles forskningsprosjekt mellom VAM og UiA har startet
opp. Det tar for seg bruk av kulturminner for identitetsdannelse
og stedstilknytting og tar utgangspunktet i vårt nye
involveringsprosjekt ved Kristiansand kanonmuseum.
- Vår internasjonale søknad får mye oppmerksomhet og to
foredrag om det planlagte prosjektet har blitt godkjent for
ICOMs generalkonferanse i Kyoto i september. Om Creative
Europe har innvilget søknaden får vi vite i løpet av juni.
19. Samlingsforvaltning & magasin
-

-

-

-

Vi har deltatt på en studietur til Danmark og sett på et magasin i
Vejle, i samarbeid med SKMU, og jobber også kontinuerlig med
prosjektet ved Universitetet i Agder.
Omorganiseringen og oppgraderingen av Sagmyra fortsetter. De
siste reolene er nå fylt opp i den ytterste delen av lokalet.
SKMU-konservering: fortsetter arbeid på stort skadet kunstverk
på papir fra UiA.
Gjenstander til utstillingen "Det sanselige 1700-tallet" er
klargjort, samt uniformer til den nye utstillingen på Kristiansand
kanonmuseum.
Maleriet Atelierinteriør av Frank Nowlan på Mandal Museum er
montert tilbake i ramme etter flere år med
konserveringsbehandling av Svein Wiik og henger nå klart på
vegg.
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Samlingsforvaltningsgruppen har rengjort monter med uniformer
i museumsbunkeren på Kristiansand Kanonmuseum, både
monter og gjenstandene er tørr-renset.
- Noen få gjenstander fra August Abrahamsons familie er tatt inn
på Kristiansand museum.
- Bygningsteknisk informasjon innsamlet er systematisert i et
Excel-ark.
20. Militærhistorie
-

10 stk skilt er nå satt opp på militærhistoriske lokaliteter på
Odderøya.
- Det arbeides med å ferdigstille utstilling på Nordberg
omhandlende andre verdenskrig på Lista, åpning er planlagt til
22. juni.
21. Plastbåt
- Etter grundig utredning har vi tatt inn en With 15 som viser
overgangen fra tre- til plastbåter.
- For tiden foregår DKS-opplegg i museumshavna, som arbeidet
med plastbåt er en viktig del av.
22. Kanonen på Møvik males opp i kamuflasje. Malearbeidet er i gang,
VAMs militærhistoriker følger opp dette.
23. Ny utstilling i Odderøya museumshavn blir ferdigstilt og vil åpnes den
15. juni. Denne vil vise livet ved/på sjøen på 50-70-tallet.
24. Odderøya museumshavn har startet med utleie av SUP brett i
museumshavna og vi håper at dette vil trekke en del nye besøkende i
sommer.
25. Følebassenget i Odderøya museumshavn er ferdig. Bassenget er støttet
av Sparebanken Sør.
26. Sommerprogrammet til Kristiansand museum er klart, med
videreutvikling av "Ola på tunet", "handletur med tjenestepiken Laura"
og flere nyinnflyttede gårdsdyr.
27. Cruisesesongen er i full gang ved Kristiansand museum og vi har mange
busser som kommer til Kristiansand museum hver uke. Kristiansand
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museum markedsfører seg på Pier 10 der cruisepassasjerene kommer i
land.
28. I 2018 åpnet Kristiansand museum en liten butikk foran hovedbygget til
Kristiansand museum. Her selger vi ulike gaveartikler og suvenirer.
Denne jobber vi med å videreutvikle og er et godt tilskudd for å øke vår
egeninntjening.
29. Vi har gjennomført søndagsåpent like før påske med aktiviteter for
barna. Vi hadde mange besøkende og vil utvide denne dagen neste år.
Videre har vi hatt åpent 12. mai med orienteringsløp på museet i
samarbeid med Kristiansand orienteringsklubb og åpent 26. mai der vi
hadde "minibyggernes dag. Begge dagene hadde vi relativt godt besøk.
30. Utstillingen sanselig 1700 tall åpnes til sesongåpning 15. juni og vi har
fått et bedre og mer interessant innhold enn vi opprinnelig hadde
planlagt. For skole og barnehage har vi nå opplegg "lavu og laft" og
"steinalderen". Videre har vi barnehagedagene på Kristiansand museum
i juni med tema "fra korn til brød".
31. Sparebanken 1 SR bank har gitt ett betydelig beløp til Kristiansand
museum for utviklingen av nytt formidlingskonsept til barn med tittel
"Tussa på tunet". Vi skal ha klart dette for sesongen 2020.
32. Det er sendt inn søknad til Kristiansand kommune for tillatelse for å få
oppført ny verkstedhall. Dette prosjektet igangsettes straks vi har på
plass byggetillatelse.
33. Flere av husene i "Bygada" på Kristiansand museum skal males i år. Det
innhentes pristilbud i disse dager.
34. Det vil bli et nytt skuespill for barn som heter "det spøker ikke på Gimle
gård". Stykket er laget av Tiril Valeur og Giert Werring. Det er
Stiftelsen Gimle gård som finansierer stykket. I tillegg vil vi ha
skattejakt på Gimle for barn og vanlige omvisninger gjennom hele
sommeren.
35. Økt markedsføring av Gimle i sesongen på cruisekaia. Med relativt kort
avstand fra sentrum ønsker vi at flere turister tar turen innom.
36. Innbrudd på Gimle rundt påske. Det er mindre skader på vinduer i
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kjeller og verandadør. Skadene utbedres i disse dager og forholdet er
anmeldt.
37. Flekkefjord museum forbereder seg til sommersesongen. Det arbeides
for fullt med uteområdet. Flekkefjord museum har gjennomført
intervjurunde med aktuelle sommervikarer, og ansettelsesprosessen er
gjennomført.
38. Flekkefjord museum arbeider fortløpende med lokalhistorisk utstilling,
bl.a med intervjurunder.
39. Flekkefjord museum vil 1.juni være med på "Smaabyens" markedsdag i
gågata. Her vil vi delta med krambuvarer.
40. Møte i AMU avholdt 22.05.19. Referat ikke formelt godkjent, legges
ved når dette er gjort.
41. VAM og Hestmandens venner deltok under avdukingen av
krigsseilermonumentet i Mandal.
42. Midler til Hestmanden i revidert statsbudsjett.
43. Gjennomført møte i ressursgruppa for nytt museumsbygg og magasin i
Kristiansand.
44. Møte med ledergruppa i Arendal/Kuben.
45. Besøk av Rotary Vest, Kristiansand knyttet til informasjon om nytt
museumsbygg på Odderøya.

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering

Vest-Agder-museet IKS
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