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15. september 2022 

 

Saksbehandler 

Avdelingsledere/-ansvarlige, direktør 

 

 

Saksfremlegg 

Forskning og kunnskapsutvikling:  

 Mandal museum jobber kontinuerlig med kildestudier, gjennom arkivarbeid, 

intervjuer o.l. Dette særlig i forbindelse med etablering av utstilling i det 

industrihistoriske senteret på Ballastbrygga.  

 Mandal museum har bidradd med illustrasjoner til bøkene «Halse og 

Harkmark bind III» og «En norsk klan i Skottland» som ble lansert i juni 

2022. 

 Det er satt i gang undersøkelser for å hente ut gammelt arkivmateriale fra 

Sjøfartsdirektoratet angående Hestmandens kallesignal gjennom tidene. Dette 

for å kartlegge nærmere status på tidligere flagg og mannskap. 

 På Kanonmuseet arbeider militærhistoriker med en publikasjon omhandlende 

historiske forsvarsverk i Kristiansand fra år 1500 til i dag. Denne er rettet mot 

både turister og fastboende (bla. skoler) og vil ha tekst på norsk og engelsk. 

Målet er å gi en oversikt over hvilke severdige historiske forsvarsverk som 
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finnes i Kristiansand i dag, og deres bakgrunn, presentert på en lettfattelig 

måte. Foruten Kanonmuseet, er også eldre festningsverk (Gammeløya, 

Fredriksholm, Batteriodden) og inskripsjoner i fjell i nærområdet til 

Kanonmuseet og på selve Møvik fort (bla. kompassrosen fra 1500-tallet 

mm.), en viktig del av dette arbeidet.   

 De omfattende steinrøysene på Møvik fort/Kanonmuseet, et resultat av 

festningsbyggingen under andre verdenskrig, har skapt gunstige forhold for 

en del artsgrupper. Agder Naturmuseum har gjennom forskning dokumentert 

høye bestander av sjeldne arter på fortet, blant annet slettsnok. Som et 

samarbeid mellom Vest-Agder-museet/Kanonmuseet og Agder Naturmuseum 

vil det bli satt opp et informasjonsskilt om naturmangfoldet i området.  

Skiltet vil bli montert i løpet av høsten 2022. 

 

Formidling: 

 Sjølingstad Uldvarefabrik har i år opplevd besøksrekord der det har vært flere 

dager i juli med over 200 besøkende på en dag. Skal vi fortsette med samme 

tilbudet, fordrer dette at vi øker bemanningen. Sjølingstad har også i år lånt 3-

4 lam som beiter bak fabrikken. 

 Vandreutstillingen «dette snakker vi ikke om» er åpnet på Sjølingstad 

Uldvarefabrik, og kommer til å ha flere foredrag med inviterte 

foredragsholdere. Samtidig inviterer vi skoleklasser til utstillingen i tillegg til 

undervisning om okkupasjonen lokalt. 

 Sjølingstad Uldvarefabrik samarbeider med forfatter Tore Wiik, som har 

skrevet serien «den sørlandske hovedvei» og inviterer til bokpresentasjon.  

 Ved skolestart har flere klasser ved voksenopplæringen vært innom gamle 

huset og den nye historiske utstillingen «Fortellinger fra Flekkefjord». Også 

de voksne fra en barnehage var innom utstillingen under planleggingsdagene.  
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 Den nye lokalhistoriske utstillingen «Fortelleringer fra Flekkefjord» på 

Flekkefjord museum har blitt godt besøkt av lokale og tilreisende gjennom 

sommeren, noe vi var veldig spente på.  

 Flekkefjord museum har onsdager gjennom hele sommersesongen hatt ulike 

barneaktiviteter i museumshagen, men vi har hatt færre besøkende enn årene 

før. 

 NAV Lister har vært med på en Street Art byvandring fra Flekkefjord 

museum.  

 Hele juli måned har vi holdt åpent Galleri Gulbrandsen, med en guide en time 

per dag fra Flekkefjord museum. Galleri Gulbrandsen er det Flekkefjord 

kommune som står ansvarlig for driften.  

 Skattejakt på Gimle gård har vært utsolgt i hele sommer – det ble satt opp tre 

ekstra skattejakter som også ble utsolgt 

 Familiedagen avholdt på Kristiansand museum i regnvær i år, ca 450 

besøkende 

 Forestillingen Tussa på tunet har vært spilt i ni dager i juli, med mange 

publikummere 

 Slåttedagen på Kristiansand museum avholdt i juni, populært med 

slåttekarene 

 Konserter på Gimle gård i sommer har vært godt besøk 

 Mandal museum har bidradd til byjubileet med gratis inngang til utstillinga 

«Mandal – der elv møter hav» i jubileumshelga i juli og under årets 

Skalldyrfestival i august.  

 Mandal museum deltok med historiske barneleker på det store 

avslutningsarrangement i byjubiluemshelga på Risøbank. Det ble gått på 

stylter, hoppa tau, flydd med drage, lagd papirdukker, kasta på bokser, slått 

jur, slått katt m.m.  
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 Mandal museum arrangerte fagdager med lokalhistoriske tema for Vassmyra 

ungdomsskole og Blomdalen ungdomsskole i juni. 

 Alle trinn fra Mandal videregående skole benytta seg av lokalhistoriske 

omvisninger i Mandal museum i juni. 

 Mandal museum har hatt flere bestilte grupper på byvandringer og 

omvisninger i museet i juni, juli og august.  

 Mandal museum åpna utstillinga «Mellom maleri og skulptur» på Vigeland 

hus 20. juni. Den viser ei samling tresnitt av Gustav Vigeland og har fått en 

god mottakelse. 

 Sommersesongen på Mandal museum har hatt svært godt besøkstall. Tilbudet 

til publikum har vært sammensatt, noe publikum har gitt gode 

tilbakemeldinger på. 

 Under Hestmandens tokt i 2022 ble skipet besøkt av 18612 mennesker. 

 Hestmanden besøkte Farsund, Egersund, Flekkefjord, Leirvik, Bergen, 

Haugesund og Arendal. 

 Formidling ble gjennomført av ansatte og frivillige og vi har fått mange gode 

tilbakemeldinger. 

 Hestmanden skal gjennomføre DKS til høsten i samarbeid med Kanon 

Produksjon. Forestilling «Det heldige skipet» spilles dessuten for ordinært 

publikum om bord flere dager i september. 

 

Forvaltning: 

 Etter midler fra fylket, har Sjølingstad Uldvarefabrik revet begge pipene på 

Disponentboligen, og satt opp nye. Piper og tak var lekk, og det er skader 

inne på loftet. Den ene pipehatten, som stammer fra parafinfyring, er 

istandsatt hos Sør Mek.  

 Sjølingstads håndverker har startet arbeidet med vinduene på spinneribygget. 

Sjølingstad har fått forhåndstilsagn om 900 000 kr fra fylket til resten av 
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vinduene for 2023. 

 Sjølingstad Uldvarefabrik har til tider utfordringer med møll, men nå er det 

under kontroll da vi abonnerer på skadedyrtjeneste via Pelias. De kommer og 

sjekker møllfeller med jevne mellomrom, og gasser/tåkelegger ved behov da 

vi har utbrudd. Dette har trygget oss med tanke på å levere ut produkter til 

kunder, samt at vi sparer mye tid på prosessene rundt frysing. 

 Flekkefjord museum arbeid med istandsetting av Solstrand. Det er uviss om 

det blir 5.klasse skolekjøring i september grunnet det. Redningsutstyr er også 

inne til service. 

 Istandsetting av Vestre Strandgate 44 på Kristiansand museum nærmer seg 

slutten, mangler å sette inn vinduer på baksiden.  

 Reparasjoner av Nomelandsloftet er satt i gang på Kristiansand museum 

 Paviljonghagene på Kristiansand museum har fått en opprustning og vil 

fortsette i høst på hagen ved kafeen 

 Inntak av dokumentasjon og gjenstander fra eskefabrikken i Kristiansand, ved 

Kristiansand museum 

 Gjerder og bakgårdsbygning bak Henrik Wergelands gate 29 på Kristiansand 

museum er malt i sommersesongen 

 Istandsetting av steintrapp i Andorsenhaven, Mandal museum, er så å si 

ferdig. Støpejernrekkverk er bestilt og monteres i løpet av kort tid. 

 Stillas på Andorsengårdens fasade mot nord er satt opp og håndverkere er i 

gang med å istandsette denne delen av Mandal museum. 

 Det arbeides med finansiering av istandsetting av Waages hus, Farsund, del 

av Lista museum. Arbeidet legges ut på anbud i løpet av september. 

 Ingen større tekniske oppgraderinger har blitt gjennomført på Hestmanden, 

men noe vedlikehold på hovedmaskin under tokt måtte gjennomføres. Det 

blir utarbeidet en teknisk plan for vinterens opplag, slik at det kan planlegges 

inn bestillinger av maskinering, reservedeler og mannskap til jobbene. 
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 I utstillingen har Hestmanden fått inn en ny gjenstand. Dette er en 

avstandsmåler som ble brukt til å måle avstand mellom fartøy som gikk i 

konvoi. Instrumentet har fått utarbeidet tekst og blir overvåket for å unngå 

fuktskader. 

 Nytt magasin er ferdig og planlegges overtatt 12. september 2022. 

Fornying: 

 Sjølingstad knytter seg stadig til nye samarbeidspartnere innenfor tekstil, 

design, innovasjon. Veveriet jobber for tiden tett sammen med klesdesigner 

Iben Bergstrøm og SYD interiør. Sjølingstad fortsetter også det gode 

samarbeidet med vevde stoffer som spesialfarges for Larvik Herregård, 

Vestfoldmuseene. Sylvi skal holde et innlegg på et seminar i Oslo, der 

sirkulærøkonomi er tema. Slik knytter vi til oss spennende mennesker som 

markedsfører oss i sosiale medier. Sjølingstad deltar også i år på Fagdagane 

på Valdres Folkemuseum som utstiller og deltaker. Her deltar også Ingunn 

Grimstad Klepp på temaet «politiske strategier for bærekraft sett med stakken 

på". 

 Sjølingstad Uldvarefabrik har samarbeidet med Naturvernforbundet og 

Sjøørretklubben om en fisketrapp i nederste damanlegget. Denne er ferdig, og 

det vil foretas en offisielle åpning i løpet av høsten. 

 Ny publikumsadkomst til Hestmanden på Bredalsholmen skal bygges av 

lokale firma i løpet av de neste månedene. Denne vil gi en mer helhetlig 

opplevelse og vil bli bygget i samme stil som eksisterende byggverk på 

området. 

 Hestmandens nye publikumsadkomst vil også bli bygget etter terrenget og 

blir malt i samme farge som skipet. 

 Miles Gemini (fly) ferdig montert i ankomsthallen (utland) på Kjevik. 

 Arbeidet med konsept og finansiering av ny basisutstilling ved Tingvatn er 

startet opp. 
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 Det arbeides for å øke stillingsressursen ved Tingvatn gjennom etablering av 

en treårig prosjektstilling. Møte mellom Listersamarbeidet og VAM. 

 

Forretning: 

 Årets sommerutstilling i Sjøbuene på Flekkefjord museum har hatt god 

omsetning og godt besøk.  

 Kafeen ved Krambua ved Flekkefjord museum var godt besøkt igjennom 

sommersesongen.  

 Svært godt cruisebesøk på Kristiansand museum som genererer gode 

inntekter. 

 Godt salg i museumsbutikk og kafe på Kristiansand museum i 

sommersesongen, lokale produkter i kafeen har slått an. 

Annet: 

- Startet opp innhenting av tallgrunnlag knyttet til utredning om fremtidig 

arkiv- og museumsstruktur på Agder. 

- Felles studietur for alle ansatte til Århus, Danmark med besøk på flere 

museer. 

- Deltakelse på Arendalsuka sammen med Museumsforbundet og de andre 

museene på Sørlandet. Tre debatter avhold på D/S Hestmanden + sosiale 

sammenkomster i samarbeid mellom Hestmanden og Gamle Oksøy. 

- Besøk av fire stortingsrepresentanter (Åslaug Sem-Jacobsen, fra Senterpartiet 

på Setesdalsbanen: Tema knyttet til Setesdalsbanen, nytt museumsbygg på 

Odderøya, Tingvatn mm. Hægebostad kommune/Tingvatn hadde også eget 

møte med Åslag Sem-Jacobsen. 

- Møte mellom direktørene på AAma og VAM, både for å bli kjent, diskutere 

samarbeid om magasin og den forestående prosessen knyttet til arkiv- og 

museumsstruktur på Agder. 

- Møte mellom Arkivet og VAM for å diskutere tettere samarbeid. 
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- Hovedutvalg for kultur, folkehelse og frivillighet i Agder fylkeskommune 

hadde sitt møte den 31. august i Odderøya museumshavn. Orientering om 

nytt museumsbygg var en av sakene på Agendaen. 

- Øivind Rogstad begynte i juni som konservator i vikariat med ansvar for 

Kristiansand museum og Gimle Gård. 

- Det arbeides med diverse rekrutteringer; formidler på Kristiansand 

museum/Gimle Gård, gjenstandskonservator, publikumsansvarlig på 

Kristiansand museum/Gimle Gård og prosjektleder/museumshåndverker. 

 

Forslag til vedtak 

Saken tas til orientering. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


