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Avdelingsledere/-ansvarlige, direktør 

 

Saksfremlegg 

Forskning og kunnskapsutvikling:  

 Det er laber aktivitet i de nasjonale nettverkene. Avdelingsleder i Flekkefjord 

sitter i det nasjonale fiskerinettverket. 

 Et av de mange spin-off prosjektene av I-ON er forskningsprosjektet «Hva 

skjer med det ufortalte? Hemmeligheters langtidskonsekvenser i et 

intergenerasjonelt perspektiv» som ble innvilget penger fra Kulturrådet i 

oktober. Prosjektet har nå startet opp med et møte og foredrag i Hammerfest. 

Knyttet til det nye forskningsprosjektet vil vi arrangeres en internasjonal 

konferanse 17. og 18. mars, og registreringen er nå åpen. Mer informasjon 

kan man finne her: www.unspokenhistory.com. 

 

Formidling: 

 Første søndag i advent var det julemarked på Kristiansand museum. 30 boder 

ble montert i Bygaden slik at eksterne tilbydere kunne selge sine varer. 

Museet leide inn korsang, ponnier til ridning, sjonglør mm. I egen regi hadde 

museet eventyrstund for barn i Årestua, nisse på låven, åpen kafe og krambod 

mm. Det var snø og nydelig vintervær og museet hadde ca. 1400 gjester ila de 

4 timene julemarkedet pågikk. 

http://www.unspokenhistory.com/
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 Vest-Agder museet åpnet den nye vandreutstillingen «Det snakker vi ikke 

om. Familiehemmeligheter etter krigen» på Kristiansand museum 2. februar. I 

tilknytning til vandreutstillingen holder Kristiansand museum en 

foredragsrekke med aktuelle foredragsholdere våren 2022. 

 Mandal museum har holdt foredrag om historiske juletrær for Mandal 

husflidslag og om Mandals historie for Blindeforbundet i Mandal.  

 Mandal museum pynta historiske juletrær i Andorsengården og Vigeland hus 

i desember. Lindesnes avis skrev artikler om disse.  

 Mandal museum var delaktig i det tradisjonsrike «Juleskrinet» i Lindesnes 

avis i 2021. Gjenstander fra museets samling ble brukt som 

illustrasjoner/oppgaver de fire lørdagene fram mot jul. 

 Flekkefjord museum har endelig fått ny lokalhistorisk utstilling. Lørdag 11. 

desember ble den offisielt åpnet, med stor feiring og god presseomtale. 

Utstillingen er blitt svært godt mottatt i lokalmiljøet. 

 Flekkefjord museum tilbyr formidling til skoler og barnehager, ofte knyttet 

opp til gjeldende utstillinger. Tiden med Corona har tidvis påvirket 

aktivitetsnivået. For tiden forbereder vi i samarbeid med Flekkefjord 

kommune oss til årets vinterferieaktiviteter.  

 Flekkefjord museum har for tiden lokal DKS med Lars Kristian Gulbrandsen. 

Alle 4. klasser i kommunen er invitert. 

 Hestmanden hadde i desember besøk av Sørlandets Maritime videregående 

skole med 42 elever m/lærere, samt besøk av et film team fra universitetet i 

Agder, som skal lage film om en førstereisgutt. 

 Mye skjer i det internasjonale prosjektet «Identity on the Line» nå. De siste 

månedene har 5 ustillinger åpnet – fire i Polen, Slovenia, Sweden og Norge, 

og en vandreutstilling som vil vandre gjennom 10-12 europeiske land. 

Sistnevnte vil komme til oss/Kristiansand i juni 2022 

 Det norske delprosjektet i I-ON har åpnet sin egen utstillingen «Det snakker 

vi ikke om! Familiehemmeligheter etter krigen» 02.02.22 ved Kristiansand 

museum. Utstillingen vil være tilgjengelig der frem til 1. september og 

deretter vandre videre i fylket. Også andre museer i Norge har meldt sin 

interesse. En utstillingskatalog på norsk/engelsk følger utstillingen (261 

sider). 

 I-ON-prosjektets 45 minutters presentasjonsfilm om de sju 

deltakerprosjektene er ferdig fra vår partner i Polen.  

 Første befaring knyttet til ny utstilling på Tingvatn er gjennomført. 
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Forvaltning: 

 Vestre Strandgaten nr. 44 på Kristiansand museum istandsettes i sin helhet 

utvendig. Istandsetting av taket er ferdigstilt og det jobbes nå med kledningen 

og restaurering av vinduer og dører. Anbudsprosess for maling av hele 

bygningen er igangsatt. 

 Mørchs paviljong som tjener som kafe er under arbeid ved Kristiansand 

museum. Istandsetting av sideveggene (utvendig) er under arbeid og veggene 

skal males innen museet åpner for sommeren.  

 Forpakterboligen på Gimle Gård er istandsatt og leid ut som bolig fra og med 

1.1.2022. I den forbindelse er bad og kjøkken oppgradert. Det er preventivt 

og positivt med liv og lys i forpakterboligen da museet observerer noe 

uønsket aktivitet rundt Gimle Gård.  

 På nyåret ble det registrert 80 gjenstander på Gimle Gård. Foruten å bli 

registrert i Primus ble foto av gjenstandene lagt ut på digitalt museum. 

Underveis i registreringsarbeidet ble også gjenstandene formidlet og lagt ut 

på sosiale medier på en publikumsvennlig måte. 

 Mandal museum samarbeider med Lindesnes kommune om arbeid med 

anbud for istandsetting av Andorsengårdens fasade mot nord og gavl mot øst 

(hovedhuset). 

 Mandal museum/Vest-Agder-museet har tett kontakt med eierne av 

bygningene til Mandal veveri/Mandals Papirindustri som er planlagt sanert. 

Vi har vært på befaring i bygget og planlegger dokumentasjon og sikring av 

enkelte gjenstander og bygningsdeler før dette rives. 

 Mandal museum ønsker å styrke arbeidet med samlingsforvaltning, særlig når 

det gjelder registrering og oppbevaring av gjenstander. Vi nådde 

registreringsmålet for 2021. Målet er å øke tallet ytterligere for 2022. 

 På Hestmanden har det vært kontroll av kjelen som ikke avdekket noen større 

feil. Videre er dampmaskinen under en større og inngående kontroll hvor det 

er avdekket avvik på komponenter som må utbedres før årets tokt.  

 Vanntåkeanlegget om bord på Hestmanden er nå helt ferdigstilt og godkjent 

av Sjøfartsdirektoratet. Den årlige kontroll av sikkerhetsutstyr pågår nå 

fremover mot påske. 
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 Mindre deler av tredekket på shelterdekk på Hestmanden skiftes ut, dette 

arbeidet er pågående. Det er påkrevd å skifte mastetopper av tre, arbeidet blir 

igangsatt etter påske. 

 Implementering av vedlikeholdsprogram, sikkerhetsstyringssystem og 

bemannings database er nå kommet i gang på Hestmanden. 

 Istandsetting av Lok 2 på Setesdalsbanen pågår fortsatt i England. 

 Arbeidet med å gjenoppføre Hornesund stoppested ved Setesdalsbanen er 

startet opp. 

 

Fornying: 

 Mandal museum har fått støtte fra Mandalsfondet og Sparebankstiftelsen SR-

bank til belysning av Andorsengården. I uke 6 ble arbeidet sluttført og lysene 

satt på. 

 Flekkefjord kommune har anlagt ny kai mellom Krambua og sjøen. Dermed 

får vi et nytt område som kan bidra til utvikling av museet. 

 Publikumsadkomst fra land og om bord på Hestmanden på Bredalsholmen er 

nå i siste del av planleggingen etter noen justeringer i samråd med 

Fylkeskonservator. 

 

Forretning: 

 Kristiansand museum har mottatt flere cruisebookinger for 2022 enn tidligere 

år. Første cruisebesøk kommer i mars. 

 Flekkefjord museum jobber kontinuerlig med utviklingen av Krambua.  Med 

ny utstilling vil tilbudet bli vesentlig forbedret. Vi samarbeider godt med 

«Smaabyen» når det gjelder tilbud til turister og samarbeider også tidvis 

innen markedsføring. Dette i tillegg til museets egne markedsføringstiltak. 

 

Annet: 

 Kommunen opprettholder sin korona teststasjon på Kristiansands museums 

parkeringsplass. Det er en utfordring for museet å ha tilstrekkelig med 

parkeringsplasser nå på årets julemarked.   

 Studentene i «Formidlingspraksis» ved Fakultet for kunstfag ved UiA skal ut 

i tre ukers praksis ved Kristiansand museum, Sjølingstad/Mandal og Tingvatn 
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i februar/mars. Det er første år VAM har praksisstudenter i denne ordningen. 

 Formidlingsleder i Vest-Agder-museet har holdt forelesning om VAMs 

struktur og formidling for studentene på kurset «Formidlingspraksis» på UiA. 

 Rekruttering: 

o Avd. leder Hestmanden ansatt og starter i mars. Nåværende 

avdelingsleder fortsetter i museet knyttet til teknisk vedlikehold, 

sertifisering osv. 

o Det lyses ut stillinger som avd. leder Kristiansand og avd. leder 

Flekkefjord (avd. leder Flekkefjord går av med pensjon). 

o Prosjektansatte knyttet til flytting av magasin, samt fast ansatt 

samlingsforvalter er ansatt og starter i nærmeste fremtid. 

 Møte med Riksantikvaren om fredning av Setesdalsbanen. 

 Møte med Jernbanedirektoratet ang. oppfølging av Hurdalsplattformen 

knyttet til museumsbanene. 

 Dialog med Kristiansand kommune ang. utarbeidelse av Kulturminneplan for 

Kristiansand. 

 Møte med Agder museumslag, sammen med AAma og Agder 

fylkeskommune knyttet til videre samarbeid og samordning av støtteordning 

for de ikke konsoliderte museene. 

 Møte med revisjon om eierskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vest-Agder-museet IKS 


