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43/19 STYRESAK – ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

11. september 2019 

 

Saksbehandler 

VAM, adm 

 

Saksfremlegg 

Saken innledes med en muntlig orientering om følgende saker: 

• Situasjonen knyttet til Setesdalsbanen: Uønsket hendelse, kutt i tilskudd 

fra BaneNOR og lokomotivsituasjonen. 

• Arbeid med organisasjonsevaluering. 

• Hangar 45 på Lista. 

• Besøkstall (legges frem i møtet, prøver få med tallene for august). 

 

 

 

1. Flekkefjord museum har avsluttet sommersesongen. Besøkstall er likt 

fjorårets. Hittil i år: 5729 2018: 5783. I år ble is salg gjort fra egen isbu i 

bakgården.  Vi fikk med dette bedre plass i Krambua.  

2. Her ved Flekkefjord museum ble inngangspartiet skiferlagt. Det gjenstår 

noe arbeid med uteområdet, spesielt i området rundt Krambua. Her er vi 

i dialog med Flekkefjord kommune planene for området nedenfor 

Krambua, mot fjorden. Her planlegger kommunen å lage ny og større 

kai. 

3. Flekkefjord museum arbeider fortløpende med lokalhistorisk utstilling, 
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bl.a med intervjurunder. Under laksefestivalen ble det laget eget 

møtested i bakgården til Gullsmed Peersen. Hit ble flekkefjerdingene 

invitert for å dele sine historier med oss.  

4. Flekkefjord museum arbeider også med prosjektet "Tid", her blir barn 

og unge som er i en overgangsfase bedt om å fortelle oss om hvordan de 

tror Flekkefjord utvikler seg i tiden som kommer. Deres svar blir avslørt 

ved by jubileet i 2042! Flekkefjord museum driveri disse dager på med å 

avvikle Solstrand turene med årets 5.klassingerog 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.  

5. Mandal museum og Vigeland hus markerer Vigelandjubileet med to 

utstillinger av kunst innlånt fra Vigeland-museet i Oslo: "Skåret i tre" i 

Vigeland hus og "Gustav Vigeland og tresnittet" i Andorsengården. Vi 

har også hatt "Historisk vandring i Gustav Vigelands Mandal" to ganger 

i uka i sommer.  

6. Mandal museum deltok på den årlige Tidemand Dagen 11/8 (arr. Buen 

og Tidemand-forening) med fri entré til utstillinga "Tidemand i 

hjembyen" i Andorsengården. 

7. Mandal museum og Vigeland hus samarbeida søndag 25/8 med Galleri 

Buen og Kulturtorvet på Vigeland om et eget Vigeland-opplegg tilbudt 

alle ansatte i "Nye Lindesnes". 

8. Mandal museums gavlvegg mot nord på Andorsengårdens 

økonomibygg er nå sluttført. Portrommets vegg mot nord er også malt 

og arbeid med gavl på hovedhuset er i rute. Portrommet brukes fortsatt 

som verksted for håndverkere og holdes stengt for publikum. 

9. Mandal museum er i gang med forprosjekt for automatisk slukkeanlegg 

i Andorsengården. Kulturrådet har bidradd økonomisk, firma 

Multiconsult har fått oppdrag med å lage rapport og museet har oppretta 

kontakt med Riksantikvaren v/Einar Karlsen. Rapporten skal danne 

grunnlag for nye søknader om støtte til selve anlegget. 
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10. På Vigeland hus, Mandal museum, har deler av bygget, gjerde mot vei 

m.m. blitt malt i sommer.  

11. Mandal museum og Vigeland hus merker en jevn økning i bestilling av 

foredrag, byvandringer og omvisninger i museumsutstillingene. 

12. Vi har hatt 50% økning i betalende gjester fra i fjor – juni og juli.  63% 

økning i billettinntekter fra i fjor – juni og juli. Ny utstilling som har 

blitt godt mottatt. Vi gikk ned til 50kr for voksne etter tilbakemelding på 

at det var en litt liten utstilling å ta 100kr for. Regattaen var suksess – 

samme antall besøkende som i fjor. 

13. Følebassenget har vært en kjempesuksess! Noe teknisk arbeid må gjøres 

og følges opp igjennom sesongen. Ny vikar er på plass for vår 

Drifsleder/ formidler Susanne som skal ut i permisjon fra oktober. 

14. På Kristiansand museum har vi hatt en stor økning i antall besøkende og 

egeninntjening kontra fjoråret. 

15. Bygninsvern på Kristiansand museum: Verksted/Laftehallen som skal 

settes opp på Kristiansand museum er godkjent hos kommunen, 

grunnarbeider starter så fort oppstarttillatelse foreligger.   

16. Stabburet på Eiken (Kristiansand museum) – Arbeid med 

refundamentering, oppjekking og bytte av tak (asbest sanering) starter 

høst 2019.  Forventer at det avsluttes før nyttår. Løa – Tømmer felt 

vinter 2019, bearbeidet og lagret vår/sommer. Bygget demonteres så fort 

verksted/laftehall er klar. 

17. Trydalstua (Kristiansand museum) er  midlertidig sikret,  vil bli et stort 

prosjekt fremover."Sjøfarten" – Må iverksette større strakstiltak/sikring 

nå i høst. Utføre forprosjekt og tilstandsanalyse. 

18. Håndverker på Kristiansand museum har fullført Fagskolen innlandet 

innen bygningsvern.  

19. Malt gjerdet i "Bygada" og det fremstår nå i mye bedre stand enn 

tidligere. Vi er også i gang med å male et hus i bakgården og på 

fremsiden.  

20. I år har vi hatt flere spennende nyheter på Kristiansand museum, blant 

annet "Ola på tunet", "og handletur med tjenestepiken Laura" og flere 
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nyinnflyttede gårdsdyr. Vi har hatt suksess med de nye tilbudene og 

kommer til å jobbe med å videreutvikle dette til neste års sesong.  

21. Kristiansand museum har hatt økt antall cruisepassasjerer som har 

kommet sammenlignet med fjoråret. Det er flere passasjerer som har 

funnet veien til oss på egenhånd utenom forhåndsbookede grupper, dette 

er resultatet av en planlagt strategi rettet nettopp mot dette markedet. Vi 

ser at det gir utslag både i antall besøkende og billettinntekter. Vi har 

også flere dager åpent i skuldersesongene på grunn av dette.  

22. Kristiansand museum arbeider med å utvikle nytt konsept rundt jul og 

gamle juletradisjoner. Vi vil også starte med et tilbud til seniorer og 

senioromvisninger utover høsten. 

23. På Gimle Gård er vi i gang med maling av muren på forpakter boligen. 

24. Det er også foretatt spyling av overflaterør på Gimle gård.  

25. Graven er fikset med nye bokstaver og gjerdet rundt graven er malt. 

26. Gimle Gård har hatt et nytt opplegg 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 har vi hatt 

skattejakt på Gimle for barn og vanlige omvisninger gjennom hele 

sommeren. Vi har hatt godt besøk på disse omvisningene og økt besøket 

sammenlignet med fjoråret. 

27. VAMs årlige regatta for klassiske plastbåter i plast, PLASTIKK 2019, 

fant sted i nydelig seinsommervær i Odderøya museumshavn søndag 25. 

august. Arrangementet er både et treffsted for plastbåtentusiaster og et 

publikumsarrangement for alle. 21 båter stilte til start, og sju var utstilt 

på land. PLASTIKK 2019 ble besøkt av 740 gjester.  

28. Den 2. september ble en ny, landsomfattende digital DKS-portal lansert, 

som museet heretter skal bruke for å søke om å få produksjoner inn i 

den fylkeskommunale kulturelle skolesekken. Siden fristen for skoleåret 

2020/21 er framskyndet halvannen måned sammenliknet med tidligere 

år, har formidlerne i VAM hatt et tidlig felles planleggingsmøte denne 

høsten. 

29. VAM har samarbeidet med Vest-Agder Museumslag og AAma om 
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planlegging av museumslagets høstseminar for frivillige og ansatte ved 

ikke-konsoliderte lokalmuseer i Agder. VAM stiller med tre innledere 

på seminaret, som foregår på Knaben 19.-21. september. 

30. VAM sitter i Rådet for forskernettverk Agder, som hvert år arrangerer 

Agderseminaret, et todagers seminar for et historieinteressert publikum. 

I år foregår seminaret på KUBEN i Arendal 17. og 18. oktober og har 

temaet "Grenseløst Agder – det som skilte og det som bandt". 

31. VAM samarbeider om felles stand med de andre store museene i Agder 

under Sørlandsk lærerstevne på UiA 18. oktober. I år tilbyr VAMs 

pedagoger også et kurs for barnehageansatte og lærere: "Skinn, filt og 

trykking – læring med verkstedsaktiviteter på museum".  

32. Årets publikasjon i Vest-Agder-museet er en oppfølger til museets 

bestselger "Plastic – historier om plastbåten", som ble utgitt i 2011. 

Arbeidet med antologien er godt i gang. Boka vil lanseres på senhøsten 

og vil bestå av både fagfellevurderte artikler og lettere stoff. 

33. Museet har deltatt på Arendalsuka med debatter og arrangementer 

sammen med de andre museene på Sørlandet og Museumsforbundet. 

34. Referat fra AMU møtet 19.06.19 ligger vedlagt. Nytt AMU møte 

avholdt 04.09.19, referat legges frem når dette er godkjent. Neste møte 

er berammet til 27.11.19. 
 

 

Forslag til vedtak:    

Styret tar saken til orientering 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 

 


