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STYRESAK 41/22   

FLYTTING TIL NYTT MAGASIN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

3. november 2022 

 

Saksbehandler 

Tonje Tjøtta 

 

 

Saksfremlegg 

Målet for arbeidet er å flytte alle gjenstander ut fra magasin i Kristiansand og magasin 

for store gjenstander på Lista for å avslutte leiekontrakter i to utilfredsstillende 

magasiner. 

 

Arbeidsgruppe 

Arbeidsgruppe består pr. oktober 2022 av konservator og prosjektleder Tonje Tjøtta, 

samlingsforvalter Mathilde Berger Nordstrand, registrator i toårig prosjektstilling 

Øystein Henriksen og samlingsforvalter Lista/Flekkefjord i toårig prosjektstilling 

Kristin Holmefjord. I tillegg leies det inn via NAV en prosjektmedarbeider fra 1. 

november i en 4-6 måneders periode. Museumstekniker vil også bistå i enkelte 

perioder. 

 

I prosjektperioden er det ansatt vikar for Tonje Tjøtta som konservator på Kristiansand 

museum og Gimle gård. 
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Prosjektperiode 

Hovedperiode fra mars 2022 til desember 2024. Noe etterarbeid påregnes etter endt 

periode med flytting av gjenstander fra interne lager, samt noe omorganisering mellom 

VAMs to magasiner.  

 

Arbeid gjort til nå (oktober 2022) 

Prosjektperioden startet i mars 2022 og de seks månedene frem til i dag er brukt til 

ferdigstillelse av det nye magasinet. Mye tid har blitt brukt for å gjennomgå magasin 

for store gjenstander med tanke for hva som skal flyttes og hva som ønskes avhendet 

(her er dessverre en del i dårlig tilstand eller mangler proveniens). På dette magasinet 

er det nå tilnærmet full oversikt. Flere hundre katalogkort har blitt digitalisert i 

databasen Primus for å lettere kunne legge til foto når gjenstanden flyttes og for å ha 

bedre oversikt. 

 

Hva skal flyttes 

Vest-Agder-museet forvalter ca. 45 000 gjenstander. Disse fordeler seg på flere 

lokaliteter. Gjenstandene i stort magasin i Kristiansand skal flyttes i første fase. I neste 

fase skal gjenstandene på magasin for store gjenstander på Lista flyttes. I tredje fase 

skal gjenstander som oppbevares i ulike bygg ved Kristiansand museum flyttes til nytt 

magasin. I siste fase vurderes flytting av gjenstander fra øvrige lokale magasiner til 

enten magasin på Lista eller til nytt magasin i Kristiansand. Parallelt med denne 

prosessen vil en del gjenstander fra museet i Flekkefjord bli flyttet til magasin på Lista. 

 

Gjenstander fra magasin i Kristiansand er i stor grad fra Kristiansand museum. I tillegg 

kommer noen gjenstander som tilhører D/S Hestmanden og Kanonmuseet. 

Uniformssamlingen som ble tatt inn for noen år siden befinner seg også på dette 

magasinet. Her finnes også store deler av Kristiansand museums fotosamling, hvorav 

rundt 30 % allerede er flyttet til fotomagasinet på Lista. 
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På magasin for store gjenstander på Lista finnes det gjenstander fra Mandal museum, 

Gimle Gård, Kristiansand museum, og en større andel fra Flekkefjord museum og Lista 

museum. 

 

Hvor mye av dette er registrert 

Det er vanskelig å anslå hvor mye av gjenstandene som er registrert, men ut fra 

stikkprøver på magasinet så anslås det at 95% er registrert. Noe av dette er ikke 

registrert tilfredsstillende, det vil si at det er registrert på katalogkort og ikke i 

databasen Primus. En stor andel av de registrerte gjenstandene er uten digitalt foto i 

databasen. Mye av det som nylig (dvs. siste 10 årene) er flyttet til magasinet er 

tilfredsstillende registrert, med all informasjon og foto og ligger tilgjengelig på digitalt 

museum.  

 

Prosessen for flytting 

Det er valgt å flytte fra magasinet i Kristiansand først, og første gjenstander skal flyttes 

fra uke 45 i 2022. Det er prioritert å flytte ut av dette magasinet for å avslutte 

leiekontrakt her. Flytting fra magasinet på Lista er best utført i sommer/høst halvåret på 

grunn av klimatiske forhold og mangel på godt lys i magasinet. Dette arbeidet vil 

begynne vår/sommer 2023.  
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Utflytting fra museets egne magasiner gjøres når utflytting fra leide magasin er fullført. 

 

Arbeidet med flytting vil forgå med innleid større bil/lastebil med sjåfør og egen 

varebil. Det vil brukes egen bil på mindre gjenstander, samt spesielt utsatte gjenstander 

som av sikkerhetsgrunner eller av økonomiske grunner kun bør håndteres av internt 

personell. Dette gjelder også for spesielt skjøre gjenstander.  

 

Det er klargjort en rengjøringssone i nåværende magasin hvor alle gjenstandene skal 

lett rengjøres for støv før de flyttes. Ved ankomst nytt magasin skal alle gjenstander 

behandles for skadedyr ved fryseprosess. På grunn av tilstrekkelig areal vil det 

opprettes en «skitten sone» hvor alle gjenstander som ikke er behandlet kan settes i 

påvente av behandling. Før endelig plassering på hylle i magasinet skal alt som kan 

behandles, behandles, merkes, fotograferes og registreres. Det vil på grunn av tidspress 

gjøres en vurdering av hvilke nivå registrering av gjenstandene skal ha, dette er 

definert i tre nivåer i etablerte rutiner for samlingsforvaltning. Det meste vil være en 

enkel registrering med betegnelse, plassering og foto av gjenstanden. Dette er riktignok 

ikke tilstrekkelig for publisering på digitalt museum og vi etterstreber at på sikt vil alle 

gjenstandene være tilstrekkelig registrert for digital publisering. Dette er riktignok 

etterarbeid som kan prioriteres når alt er flyttet. 
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Erfaringene fra de første månedene med flytting (november – februar) vil danne 

grunnlag for en evaluering og eventuell justering av fremdriftsplan og metode for 

flytteprosess. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

Vest-Agder-museet IKS 

 


