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STYRESAK 39/22   

MULIGHETSSTUDIE, ANDORSENGÅRDEN, MANDAL MUSEUM 
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Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

3. november 2022 

 

Saksbehandler 

Birgitte Sørensen, John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Lindesnes kommune nedsatte i 2016 en museumskomité som skulle utrede muligheten 

for å utvikle et større visningssted knyttet til Mandals fem store kunstnere. En av 

lokalitetene er Andorsengården/Mandal museum. Vest-Agder-museet har også vært 

opptatt av videreutvikling av Andorsengården som museum, bl.a. knyttet til sikkerhet, 

klima og universell utforming. 

 

«Museumskomiteen» har vært ledet av Birgitte Sørensen, avd. leder for Mandal 

museum i Vest-Agder-museet. Komiteen består av Ole Guttorm Ihme og Morten 

Ekeland (oppnevnt fra Mandal bystyre i 2016), Kristin Tofte Andresen (Agder 

fylkeskommune), kunsthistoriker Tone Klev Furnes og Erik Tønnesen fra det lokale 

næringslivet. Kultursjef Alfred Solgaard er komiteens sekretær. 

 

I 2020 ble det laget to mulighetsstudier som beskriver forslag til hvordan 

Andorsengården kan tilpasses behovet for bedre utstillingsareal og publikumsflyt. 

Disse ble presentert for et samlet kommunestyre vinteren 2022. Ingen av forslagene 

kan brukes «as-is», men det er flere interessante elementer som det kan arbeides videre 

med. 
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Museet har en ambisjon om å ruste opp publikumsfasilitetene ved de avdelingene hvor 

disse i dag ikke er tilfredsstillende. Det er tidligere reist nye bygg i museumshavna og 

på Kanonmuseet. Andorsengården/Mandal er en av avdelingene som fortsatt har store 

utfordringer når det gjelder publikumsflyt, universell utforming, toaletter mm. 

Mulighetsstudiene er finansiert av Agder fylkeskommune og Lindesnes kommune. 

Resultatet er tidligere presentert for kommunens politikere. Museet ønsker med dette 

også å presentere resultatet for museets styre og arbeide videre med hvilke elementer 

som innenfor realistiske økonomiske rammer kan videreutvikles for å bedre forholdene 

for publikum og ansatte ved Mandal museum. 

 

 

Forslag til vedtak 

1. Styret tar saken til orientering. 

2. Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre sammen med Agder 

fylkeskommune og Lindesnes kommune knyttet til bedrede 

publikumsfasiliteter ved Mandal museum. 

 

Vest-Agder-museet IKS 

 


