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STYRESAK 17/20 – ORIENTERINGER FRA DRIFTEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

27. februar 2020 

 

Saksbehandler 

Avdelingsledere/-ansvarlige 

 

Saksfremlegg 

 

1. Flekkefjord museum har avviklet julemarked i samarbeid med Flekkefjord 

Produkter, med ok omsetning. Solstrand er i vinteropplag i Rekefjord. 

2. Flekkefjord museum samarbeider med Flekkefjord kommune om 

vinterferieaktiviteter. Museet har to aktivitetsdager. 

3. Flekkefjord museum arbeider kontinuerlig med den lokalhistoriske utstillingen. 

Stangborli Bygg arbeider med å skaffe nytt glassgulv og ny dør inn til 

utstillingen. 

4. Det planlegges nå en fotoutstilling på Lista Museum for å markere frigjørings-

jubileet 8. mai. Planen er at utstillingen, som skal bestå av fotografier fra freden 

og fredssommeren lokalt, skal stå over sommeren og et stykke utover høsten 

2020. 

5. Lista Museum holder på, i samarbeid med eier, Agder Fylkeskommune, å lage en 

liten utstilling i brakke 24 på Nordberg fort. Vi ønsker å kunne åpne brakka for 

publikum til sommersesongen i år. Utstillingen skal vise et lite glimt av 

soldatlivet på Nordberg – et etterspurt tema hos våre besøkende. 
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6. Lista museum er godt i gang med planleggingen av neste års 100-års jubileum. 

På agendaen er jubileumsbok, en fornyelse av Skeibrokutstillingen, og flere 

større og mindre markeringer.  

7. På Lista Museum holder vi også på med kanontårnprosjektet, en historisk 

kunstinstallasjon som henger sammen med den nye krigsutstilling. Museet fikk 

68.000, - av Sparebankstiftelsen til prosjektet, som ferdigstilles i løpet av mai.  

8. I forbindelse med ombygging av Kollemo skole i Hægebostad blir Tingvatn 

fornminnepark i disse dager benyttet til undervisning for 5. og 6. klasse. 

9. Sjølingstad Uldvarefabrik startet nyåret med planlegging og gjennomføring av 

første delen av DKS. I år satser vi også på vannhjul, damp og kraft som tema. 

Lærere og elever gir gode tilbakemeldinger på dette temaet, men det er krevende 

å bemanne alle stasjonene de skal gjennom.  

10. Oliver Torkelsen på Sjølingstad Uldvarefabrik tok i januar fagbrev i 

industritekstilfaget garnfremstilling/spinning. Det er 14 år siden sist noen tok det, 

og vi måtte hente inn sensorer fra Gudbrandsdalen Uldvarefabrik og Sandnes 

Spinneri. i forbindelse med denne begivenheten, var lokalavisen til stede, og 

NRK Sørlandet hang seg på med et flott innslag om håndbåren kompetanse og 

drift. 

11. Sjølingstad Uldvarefabrik mottok i 2019 tilskudd til istandsetting av vaske- og 

bløtleggingskar for ullvask. Denne er nå ferdig istandsatt og kan brukes både i 

produksjon og på omvisninger. 

12. Mandal museum og Vigeland hus har aldri tidligere hatt så mange besøkende i 

januar (225 personer). Disse var tilhørere på foredrag og grupper fra barnehage 

og videregående skole. 

13. Mandal museum jobber tett sammen med Lindesnes kommune om 

Industrihistorisk senter på Ballastbrygga i Mandal. Museet jobber i vinter særlig 

med dokumentasjon av industrien gjennom intervjuer og arkivstudier. 

14. Lindesnes kommune har tegnet avtale med Ratio Arkitekter (Oslo) og Trodahl 
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Arkitekter (Sandnes) om et mulighetsstudie for videreutvikling av Mandal 

museum i Andorsengården. Mandal museum har hatt befaring med arkitektene 

som skal levere tegninger og forslag til universell utforming, publikumsflyt og 

bruk av lokalene innen sommeren 2020. Mulighetsstudiet blir kommunens 

eiendom, og kan brukes som kommunen/ museet selv ønsker uten bindinger og 

forpliktelser. 

15. På D/S Hestmanden pågår arbeidene med sertifiseringen for fullt. 

16. På D/S Hestmanden er prosjektet med reetablering av Ruffen (mannskapslugarer 

foran i skipet) startet opp. Ruffen skal primært være en utstilling som viser 

boforholdene om bord. 

17. På Kristiansand Kanonmuseum kom siste del av finansieringen av nytt 

publikumsmottak på plass i desember 2019, med bidrag på resterende kr 759 999 

fra Spareskillingsbanken. 

18. Verkstedbygg på Kristiansand museum er godt i gang, tak på plass. Samarbeid 

med Tangen videregående skole 

19. Kurs på Kristiansand museum sammen med fortidsminneforeningen i grovt 

bindingsverk, sammen med Tangen videregående skole 

20. Kurs i vindusrestaurering ved Kristiansand museum 

21. Registrering i Primus og innsamling av opplysninger fra informant knyttet til 

større samling gjenstander fra NRK Sørlandet gitt til Kristiansand museum.  Den 

9. desember hadde vi et nytt opplegg for publikum som vi kalte "Jul i 

gamledager". Her kunne publikum få omvisning med guide i julepyntede hus. 

Alle omvisningene var fullbooket. 

22. Fylkesskilt fra Vest- og Aust-Agder innlemmet i samlingen ved Kristiansand 

museum. 

23. Gjenstander i «havestuen» på Gimle gård er fotografert og tidligere registreringer 

av disse gjenstandene er revidert. Publiseres på Digitalt museum. 
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24. Pussedugnad med pussing av større mengde sølvgjenstander i spisestuen og 

kjøkkenet på Gimle gård. 

Fagseksjonen: 

25. Ny besøksrekord i juleteltet på torvet i Kristiansand i desember. Over 10 000 

barn og voksne var innom VAMs tilbud med verkstedsaktiviteter og historisk 

juletreutstilling. 

26. VAMs publikasjon «Plastic II – historier om plastbåten» ble lansert i desember 

og ble premiert med god omtale og terningkast 5 i Fædrelandsvennen.  

27. VAMs publikasjoner selges nå via museets nettbutikk. 

28. Arbeidet med utstillingen «Menneskene og Møvik» i sambandsbunkeren på 

Kristiansand kanonmuseum er inne i sluttfasen. Utstillingen åpner 26. april. 

29. VAM samarbeider med Møvig skole om formidlingsprosjektet «Ungdom møter 

Møvik» på Kristiansand kanonmuseum. Elevene har laget små filmer og gjort 

intervjuer med slektninger. Prosjektet kan oppleves i kasematten fra 26. april. 

30. Formidlingsleder har i januar/februar vært på nidagers DKS-turné med «Ikke 

bare greit – om å være fattig på Sørlandet» på skoler i Kristiansand.  

31. Bootcamp avholdt ved Mandal museum over to dager. Registrert kjoler fra 

Marna konfeksjon, samt eldre inntak. 

32. Klargjøring av gjenstander til utstilling på Møvik. 

33. Konservering maleri fra UIAs beatsamling.  

34. Industridokumentasjon: I nettverksprosjektet Minner.no har VAM deltatt på kurs, 

og innsamling av historier er kommet i gang. 

35. VAM deltar med egen stand (ca. 800 kvm; 17 båter og 1 støpeform) på Norges 

største båtmesse, «Sjøen for alle 2020», 18.-22. mars på Lillestrøm. SFA dekker 

overnatting, stand, utstillingsproduksjon og transport av båter. 

36. Militærhistoriske møter og befaringer for formidlingsopplegg rundt 

stridsvogntårn på Nordberg, formidlingsopplegg i haubitsanlegget på Odderøya 

og på kystfortet i Krageviga på Flekkerøya. 
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37. Det er publisert rundt 1 300 «nye» bilder på Agderbilder.no, bl.a. fra Lillesand 

by- og sjøfartsmuseum, og fra privat kilde. 

38. Museet har arbeidet videre med program for synliggjøring av innhold og behov 

for nytt magasin og museumsbygg.  

39. Museet har gjennomført møte med Lyngdal kommune knyttet til Anne Cath. 

Vestly museet. 

40. VAM har bidratt med økonomisk støtte til Sykehusmuseet og deltok på åpningen 

av ny utstilling. 

41. Forprosjekt knyttet til nytt museumsbygg er videre utvidet med dokumenter 

knyttet til innhold, formidling og sikkerhet. 

42. Vest-Agder-museet/Sjølingstad Uldvarefabrik har deltatt på tilskuddsmøte hos 

Riksantikvaren. 

43. Museene på Agder er enige om å videreføre samarbeidet knyttet til Arendalsuka 

sammen med Norges museumsforbund. 

44. Referat fra to siste møter i AMU ligger vedlagt, sykefraværsstatistikk for 2019 

legges frem i møtet. 

 

 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


