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Vest-Agder fylke  er det sydligste fylket i Norge.
Fylket er relativt lite, det dekker et areal på 7 280
kvadratkilometer Kystlinjen strekker seg fra Åna Sira
(grensen mot Rogaland), til grensen mot Aust-Agder
og er på hele 709 kilometer Fylket har 15
kommuner. Bortimot 90 prosent av fylkets
befolkning bor i kyst-kommunene.
Innbyggertallet var 1.1.201 I på 172.408,
en økning på 2031 fra året før

Vest-Agder fylkeskommune  ledes politisk
av fylkestinget, som velges gjennom fylkestingsvalget hvert
fjerde år Fylkesordføreren, som velges av fylkestinget, er
øverste politiske leder i fylkeskommunen.

Vest-Agder fylkeskommune er en betydelig arbeidsgiver
med rundt 1470 ansatte. Fylkeskommunens
hovedadministrasjon er samlet i Fylkeshuset som ligger i
Kristiansand.Administrativ leder er fylkesrådmannen.

Fylkeskommunen er i senere år gitt et forsterket
ansvar for regional utvikling. Fylkeskommunen har
ansvaret for de videregående skolene, fylkesveier
kollektivtrafikk og tannhelsetjenesten i tillegg til betydelige
oppgaver innenfor næringsutvikling, kultur samferdsel,
samfunnsplanlegging, mv.
For en mer detaljert presentasjon av mangfoldet
anbefales et besøk på vår hjemmeside:
wvvw.vaf.no
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I Bakgrunn

Fylkeskommunens forrige strategi for utvikling av den regionale
museumssektorenOrganiseringog drift avmuseene i Vest-Agder
ble politisk vedtatt 11995 og revidert i 1999.

Siden den gangen er mye skjedd innen sektoren. Først
og fremst har Kulturdepartementet gjennomført
en omfattende konsolideringsprosess mellom
de største enhetene i hver region. I Vest-Agder
resulterte det bl.a. i opprettelsen avVest-Agder-
museet IKS i september 2005. Med reformen fulgte
også en ny relasjon mellom museum, fylkeskommune
og departement. Mest vesentlig var at nå ble
museumsdriften i hovedsak finansiert via direkte
tilskudd fra det statlige kulturbudsjettet hvilket bidro
til at tyngdepunktet i relasjonen mellom forvaltningen
og museet ble forskjøvet fra fylkeskommunen til
staten.

De statlige føringene for disse endringer er uttrykt
i St.meld. nr 22 (1999-2000) Kjelder til kunnskap og
oppleving og St.meld. nr 49 (2008-2009) — Framtidas
museum. Som en oppfølging av dette har Aust- og
Vest-Agder fylkeskommuner nedfelt sine felles
visjoner for utvikling av kultursektoren som en del av
RegionplanAgder 2020.

Disse endringene og nye føringer gjør det
nødvendig å redefinere de mål og strategier hvor

Utstillingen Fugl Phønix på Sørlandets Kunstmuseum,
Foto:Beate S. Johonsen.

fylkeskommunen kan være aktivt med å styrke
sektoren. Denne planen tar dette oppdraget for
seg, ved a definere fylkeskommunens rolle i dag og
de prioriterte strategiene og tiltak som bør prege
fylkeskommunens engasjement i det regionale
museumslandskapet i perioden 2012-2020.
Hovedbudskapet i nærværende plan er at
museumsreformen har medført en vesentlig endring
fylkeskommunens rolle i sektoren. Med et konsolidert
museumslandskap har man gatt fra en situasjon
hvor fylkeskommunen hadde en direkte involvering
utvikling av aktivitetene hos de enkelte institusjonene,
til en situasjon hvor den primære fylkeskommunale
oppgave er ä sikre bedre rammevilkår for utvikling av
institusjonene.

Målet for ivaretakelsen av denne rollen bør være at
Vest-Agder skal være et aktivt museumslandskap
bestående av profesjonelle institusjoner samt en
levende frivillig sektor Dette krever tiltak dels rettet
mot å sikre et forutsigbart og langsiktig driftsgrunnlag
for hele sektoren; og dels mot utvikling på de
områdene i sektoren hvor ingen andre har eller tar
det nødvendige ansvaret.



2 Dagens museumslandskap Vest-Agder

2. I . Museumsreformen

Dagens museumslandskap er resultatet av den
konsolideringsprosessen som museumsreformen
initierte. Reformen utspringer av St.meld. nr 22
(I 999-2000) Kjelder til kunnskap og  oppleving (ABM-
meldinga) som behandler status og hovedutfordringer
på museumsområdet. I meldingen nevnes følgende
mål som retningsgivende for framtidig organisering av
museumssektoren og bruk av statlige virkemidler:

• bevare og styrke lokalt engasjement og
deltakelse i kulturvernet.

• sikre faglig kompetanse på regionalt nivå.

• samordne museene i et nasjonalt nettverk.

Et av argumentene for reformen var at sterke
konsoliderte enheter vil være den beste måte å
imøtekomme de svært ulike kravene til ressurser
og faglig kompetanse som museene stod overfor I
tilegg til føringene for den organisatoriske struktur
lå det også i ABM-meldingen premisser for hvordan
den framtidige finansieringen av museene ville bli fra
statens side. Fra 2004 har staten i tråd med dette gitt
direkte tilskudd til de konsoliderte museene.Staten
har videre uttalt at inntil 60 % av museenes budsjetter
kan dekkes ved statlige tilskudd, men at staten ikke
påtar seg ansvaret for driften av de konsoliderte
museene. Dette ansvaret ligger nå hos museene selv.

ABM-utvikling — Statens senter for arkiv, bibliotek
og museum - var ansvarlig for gjennomføringen
av reformen, ogVest-Agder fylkeskommune fikk
i oppdrag å gjennomføre prosessen i Vest-Agder.
Museumsreformen var i første runde rettet
mot de største kulturhistoriske institusjonene i
regionen, og førte til opprettelsen avVest-Agder-
museet IKS med første driftsår i 2006. Senere
uttrykte Kulturdepartementet et ønske om
at konsolideringen også skulle omfatte Agder
naturmuseum og botaniske hage IKS og Stiftelsen
Sørlandets Kunstmuseum. Etter forhandling med
alle parter ble konsolideringsprosessen endelig
avsluttet da fylkestinget i april 20 I 0 vedtok at de tre
institusjonene fortsatte som selvstendige museer

2.2. Fylkeskommunens rolle i se<toren

Forståelsen av fylkeskommunens rolle henger
sammen med prioriteringen av de virkemidler
som ønskes tatt i bruk i utviklingen av sektoren.
Før museumsreformen ble fylkeskommunens rolle
hovedsak utøvet gjennom den fylkeskommunale

museumstjenesten. I tillegg til å kanalisere
driftsmidler til museene bidro tjenesten aktivt med
fagkompetanse i utvikling av de museale aktivitetene,
hovedsakelig innen produksjon og formidling. Det
gjaldt både for den profesjonelle og frivillige del
av sektoren. Med reformen ble hovedoppgavene
museumstjenesten overført til de konsoliderte

enhetene og tjenesten som et fylkeskommunalt
virkemiddel opphørte.

Med et konsolidert museumslandskap har man altså
gått fra en situasjon hvor fylkeskommunen hadde
en direkte involvering i utvikling av hovedoppgavene
hos de enkelte institusjonene, til en situasjon hvor
den primære fylkeskommunale oppgave er å sikre
optimale rammevilkår for utvikling av institusjonene.

Endringen i rollen avspeiles samtidig i valget av
virkemidler som fylkeskommunen anvender i arbeidet.
Som primære virkemidler har fylkeskommunen
etter opprettelsen avVest-Agder-museet IKS i 2005
gått over til i større grad å gi økonomisk støtte på
institusjonsnivå og i mindre grad direkte faglig og
økonomisk bistand i utvikling av enkelte tiltak.

Konkret sikres rammevilkårene i dag primært
gjennom direkte tilskudd til driften av institusjonene
i form av årlige budsjett- og ytelsesavtaler Disse
suppleres i et mindre omfang med enkeltstående
tilskudd som gis til prosjekter med kortere
tidshorisont. Oversikten i figur 2 (bilag 2) viser den
fylkeskommunale andelen av det totale offentlige
driftstilskudd til museene i 2009. For institusjoner
med statlige tilskudd lå den fylkeskommunale andel
mellom 20-33%. Andelen var ennå høyere for de
frivillige foreningene som drives uten statlige tilskudd
(52-59%).Tallene viser at fylkeskommunen bidrar
med en vesentlig andel av det samlede tilskuddet,
men at betydningen økes hvis de ses i sammenheng
med enten de kommunale eller statlige tilskuddene.
Dette understreker viktigheten av samarbeid og
koordinering mellom de ulike forvaltningsnivåene.



Itillegg til forvaltningsrollen er fylkeskommunen også
engasjert i sektoren gjennom sitt medeierskap i flere
av de omtalte institusjonene. Fylkestinget oppnevner
representanter til styre og representantskaper De
konkrete forventninger og oppdrag til de enkelte
institusjoner reguleres i hovedsak gjennom de årlige
budsjett- og ytelsesavtalene.

2.3. Museene i Vest-Agder

Mange av museene Vest-Agder (både konsoliderte
og lokale) har en sterk lokal forankring, både gjennom
eierskap, praktisk støtte og engasjement, og gjennom
økonomiske bevilgninger Eierskapsforholdene for de
lokale museene er varierte og kan fordeles mellom
kommuner stiftelser eller foreninger Lokalt ytes det
relativt mye dugnadshjelp foruten direkte tilskudd til
det lokale museumsarbeidet.

12010 domineres museumssektoren Vest-Agder av
de tre konsoliderte museene. I tillegg til disse finnes
Lindesnes Fyrmuseum og Kanonmuseet på Møvik
Fort som også delvis finansieres med statlige tilskudd.
Sektoren er også preget av en stor og aktiv frivillig
sektor med mange små lokale museer samlinger
og foreninger Dessuten har fylkeskommunen også
et samarbeid med forskjellige kulturnæringer og
engasjementer i kulturplasser som på forskjellig vis
grenser opp til museumsektoren. For geografisk
oversikt se figur , bilag I .

Konsoliderte museer med budsjett-
og ytelsesavtaler medVest-Agder
fylkeskommune

Vest-Agder-museet IKS
Vest-Agder-museet består av de syv lokalavdelingene
Vest-Agder-museet Kristiansand, Gimle gård,
Setesdalsbanen, Mandal, Sjølingstad Uldvarefabrik,
Lista og Flekkefjord. Hovedkontoret er plassert på
Odderøya i Kristiansand

Vest-Agder fylkeskommune er medeier av Vest-
Agder-museet IKS med 50 % sammen med de øvrige

kommunene i fylket, hvor Kristiansand kommune eler
20 % og de øvrige fjorten eier de resterende 30 %.
Fylkeskommunen gir driftstilskudd gjennom årlige
budsjett- og ytelsesavtaler medVest-Agder-museet
IKS. Med 8 892 000,- i 2010 er museet den største
enkeltmottaker av fylkeskommunale driftstilskudd
(se figur 3, bilag 2).

Agder naturmuseum og botaniske hage IKS
Agder naturmuseum og botaniske hage IKS får
via årlige tilskudd fra fylkeskommunen ansvaret
for å drifte Ljosland Fjellhage i Åseral.Vest-Agder
fylkeskommune er medeier av Agder naturmuseum
og botaniske hage IKS sammen med Kristiansand
kommune med 50 prosent hver. Fylkeskommunen
gir driftstilskudd gjennom årlige budsjett- og
ytelsesavtaler med museet. I 2010 mottok museet
2 000 000,- i driftstilskudd fra fylkeskommunen.

Stiftelsen Sørlandets Kunstmuseum
Sørlandets Kunstmuseum er organisert som en
stiftelse.Vest-Agder fylkeskommune er medstifter av
museet sammen med Aust-Agder fylkeskommune,
Kristiansand kommune og Christianssands Billedgalleri.
Kulturdepartementet har opphevet stiftelsens
status som knutepunktsinstitusjon pr 1/1 2015.
Fylkeskommunen gir årlige driftstilskudd til museet.
12010 lå dette på I 575 000,-.

Øvrige regionale museer med budsjett-
og ytelsesavtaler med Vest-Agder
fylkeskommune

Stiftelsen Lindesnes Fyrmuseum
Lindesnes Fyrmuseum har siden 2008 vært
hovedavdelingen for Etatsmuseet til Kystverket som
har fire avdelinger Fylkeskommunen gir driftstilskudd
gjennom årlige budsjett- og ytelsesavtaler med
museet. I 2000 ble Lindesnes valgt til Vest-
Agders tusenårssted, og det ble bygget et nytt
publikumsanlegg inne i fjellet på fyrområdet.
Gjennom budsjett- og ytelsesavtalen har
fyrmuseet også hatt ansvar for drift og utvikling
av tusenårsstedet til fylkeskommunen. I 20 I 0 lå
dette på I 635 000,-



Molerikonservotor på  Sørlondets Kunstmuseum.
Foto: Mnrit Kvoole



30 lokale museer/samhnger uten
fylkeskommunal støtte:

30 lokale museer/samlinger drives uten
fylkeskommunal støtte, men av dugnad, egeninntekter,
kommunal/statlig støtte og andre filskuddsmidler.
En sentral finansieringskilde den forbindelse er
Vest-Agder-museet som ved opprettelsen overtok
ansvaret for tildeling av tilskuddsmidler til den
frivillige sektor fra den tidligere fylkeskommunale
museumstjenesten. En del av disse midlene gar til
prosjekter i regi av nedenstående museer:

Audnedol
I.  Det gamle posthuset - Konsmo
2. Sveindal Museum

Farsund
3. Listeskøyta Kystkultursenter
4. Galleri Lista Fyr
5. Lista Naturmuseum

Flekkefjord
6. Kystmuseet Fedrenes Minne

Hægebostod
7.  Hægebostad Bygdemuseum

Kristiansand
8. Kristiansand Kanonmuseum
9. Flekkerøy Museum
10. Sykehusmuseet ved Sørlandet Sykehus

i Kristiansand
I I. Tveit Bygdemuseum

Kvinesdal
12. Knaben Gruvemuseum
13. Marcelius Førlands Museum
14. Fjotland Museum og Bygdetun

Lindesnes
15. Lindesnes Bygdemuseum/

Galleri Gustav Vigeland

Edderkopphandtering pd Agder naturmuseum og
botaniske hage.Foto:Bente S.Johansen.

Lyngdal
16. Klokkergården Bygdetun

Mandal
17. Olav Holmegaards samlinger

Marnardal
18. Marnardal Museum
I 9. Laudal Museum
20. Røynesdalstova

Sirdal
21. Sirdal Fjellmuseum

Songdolen
22. Porsmyr Bygdetun

Søgne
23. Søgne Zoologiske og Geologiske Museum
24. Søgne gamle prestegård
25. Søgne Bygdemuseum
26. Ny-Hellesund Kystfort

Vennesla
27. Vennesla Skole- og Bygdemuseum
28. Hægeland Bygdemuseum
29. Bommen Elvemuseum

Åseral
30. Ljosland Fjellhage



Den frivillige sektor

Den frivillige sektor består av historie- og
museumslag, venneforeninger, kystlag o.l. Før
museumsreformen ivaretok fylkeskommunen en
service- og rådgivningsfunksjon overfor den frivillige
delen av sektoren gjennom Museumstjenesten.
Med reformen ble denne imidlertid lagt ned og
arbeidsoppgavene formelt sett overført til Vest-
Agder-museet Museet hadde imidlertid ikke ressurser
til å følge opp dette tilstrekkelig i den daglige driften.
For å avhjelpe denne mange en harVest-Agder
fylkeskommune sammen med de øvrige eierne valgt å
bygge opp tjenesten på ny innenfor rammene av Vest-
Agder-museet.

Vest-Agder fylkeskommune har lang tradisjon for
å være en viktig bidragsyter til denne sektoren.I
tillegg til enkeltstående prosjekttilskud girVest-Agder
fylkeskommune et årlig driftstilskudd til to sentrale
foreninger:Agder Historielag og Bragdøya Kystlag.
12010 var det på hhv. 115 000,- og 287 000,-. Disse
tilskudd er vesentlige i og med at de tegner seg for
over halvdelen av det offentlige driftstilskudd
(se figur 2, bilag 2).

• Agder Historielag er en paraplyorganisasjon
for Aust- og Vest-Agder. Laget ble stiftet i 1914,
og består i dag av over 40 lokallag med til sammen
ca. 7 000 medlemmer. Aktiviteten er konsentrert
rundt utgivelsen av et årsskrift, medlemsbladet
EGDE, og flerbindsverket "Agders Historie".

• Bragdøya Kystlag driver Bragdøya Kystkultursenter
Med mer enn 650 medlemmer er det landets
største kystlag. Hovedaktvitetene er konsentrert
rundt kultur- og fartøyvern men rommer ellers
et mangfold av aktiviteter og samarbeid rundt
kystku1tursenteret.

• Itillegg til disse to finnes Vest-Agder Museumslag
som er en interesseforening for omkring 30
museer Foreningen ivare:ar blant annet
interessene til de mindre museene som verken
mottar faste driftstilskudcl fraVest-Agder-museet
IKS ellerVest-Agder fylkeskommune.

Kulturnæringer og -plasser

Fylkeskommunen har også et samarbeid med
forskjellige typer institusjoner som driver virksomhet
med utgangspunkt i kulturhistorien.Til denne
kategorien regnes Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet,
Stiftelsen Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter
og Stiftelsen Arkivet. En annen type virksomhet
knytter seg til fylkeskommunens engasjement i u-tvalgte
plasser hvor fylkeskommunen tilrettelegger for
kukuraktivfteter og -formidling gjennom vedlikehold, drift
og utvikling av bygningsmassen. Hertil regnes Nordberg
Fort, Lista fyrTingvatn fornminnepark og besøkssenter
IKS, Risøbank IKS, Høgtun kul-tursenter AL, kystbruket
Romsviga og Odderøya fyr

Mest relevant for museumssektoren er virksomheten
til følgende:

Stiftelsen Arkivet
Arkivet er et informasjonssenter om okkupasjonen
og krigstida 1940-45, og et utdanningssenter for
framtidsretta fredsarbeid og konfliktløsing, og har
aktiviteter innen for dokumentasjon, forskning
og formidling. Institusjonen overtok i 2011
formidlingsansvaret og sekretariatsfunksjonen for
Stiftelsen Hestmanden. Fylkeskommunen gir årlige
driftstilskudd til Stiftelsen Arkivet. I 2010 lå dette på
287 000,-.

Stiftelsen Bredolsholmen Dokk og  Fartøyvernsenter
Fartøyvernsenteret er et av tre nasjonale
fartøyvernsentre i Norge. Bredalsholmen er
nasjonalt kompetansesenter for stålskip.Vest-Agder
fylkeskommune er medstifter i stiftelsen sammen med
bl.a. Kristiansand kommune og Stiftelsen Fullriggeren
Sørlandet. Fylkeskommunen gir driftstilskudd gjennom
årlige budsjett- og ytelsesavtaler med senteret. I 2010
lå dette på I 080 000,-

Nordberg Fort
Nordberg Fort ligger på Lista i Farsund kommune.
Kystfortet ble bygget under 2. verdenskrig som
en del av det tyske invasjonsforsvaret i Norge.
Bygningsmassen er i stor grad uberørt siden 1945
og er i dag fredet.Vest Agder fylkeskommune



overtok Nordberg Fort i 2002, og står nå for drift
og utvikling. Fylkeskommunen fikk i samarbeid med
Farsund kommune ferdigstilt et nytt formidlingsbygg
i 2009.1 bygget tilrettelegges det bl.a. for museums-
virksom heten til Vest-Agder-museet IKS, avd. Lista.

Listafyr
Fylkeskommunen har en leieavtale med Kystverket
for hele den fredede fyrstasjonen på Lista i Farsund
kommune. Fylkeskommunen tilrettelegger for flere
selvstendige virksomheter på området: Galleri
Lista Fyr, Lista Ornitologiske Stasjon og Lista Fyr
Informasjonssenter Den tidligere betjentboligen er
ominnredet til ferieleiligheter og det er inngått avtale
med private driftere av informasjonssenteret og
utleievirksomheten.

2.4.Tilknyftede fagse

Kystkultur

dorer

I utviklingen av sektoren er det viktig å ta hensyn til

at museenes aktiviteter grenser opp til flere andre
fagsektorer hvor fylkeskommunen også er engasjert.
Det gjelder i særlig grad følgende:

Kystkultursektoren er en heterogen sektor preget
av mange forskjellige typer organisasjoner og
virksomhetsområder.Til sektoren regnes bl.a.
Stiftelsene Bredalsholmen Dokk og Fartøwernsenter,
Lindesnes Fyrmuseum, Hestmanden, kulturnæringer
som Fullriggeren Sørlandet og en stor frivillig
sektor bestående av kystlag og venneforeninger
Fylkeskommunens engasjement i sektoren består
av tildeling av driftstøtte til visse institusjoner, ansvar
for forvaltning av det regionale fartøyvern og bidrag
til generell utvikling gjennom egne produksjoner og
forskjellige utviklingsprosjekter

I forhold til museumssektoren gjelder det særlig
at fylkeskommunen ser de årlige driftstilskudd til
relevante institusjoner og foreninger i sammenheng
med den øvrige utvikling innen kystkultursektoren.

Kulturminnevern

Innenfor kulturminnesektoren er det
fylkeskonservatoren som har ansvaret for
forvaltningen og utviklingsarbeidet. Fylkeskommunen
har forvaltningsansvaret for de automatisk fredede
kulturminnene (fornminnene) iVest-Agder dessuten
for bygninger og andre kulturminner fra nyere tid. I
tillegg driver fylkeskommunen saksforberedelse for
Riksantikvaren.

I forhold til museumssektoren gjelder det særlig
at fylkeskommunen ser utviklingen i den frivillige
sektor og museenes formidlingsaktivitet i forhold til
fylkeskommunens arbeid innen formidling, skjøtsel og
skilting av kulturminnerViktige samarbeidspartnere
i den forbindelse er kommunene i fylket, lokale
historielag, Kulturhistorisk museum i Oslo og
Riksantikvaren. Fylkeskommunen har dessuten et
utstrakt internasjonalt samarbeid med ulike museer
og faginstitusjoner

Arkiv

De to dominerende institusjonene i arkivsektoren er
Statsarkivet i Kristiansand og Interkommunalt Arkiv
i Vest-Agder (IKAVA) som ifølge lowerket ivaretar
de offentlige arkivene. Fylkeskommunen bidrar
økonomisk til driften av IKAVA. Fylkeskommunen
har i tråd med statlige føringer på området gjennom
de seneste årene iverksatt flere tiltak for å rette
opp manglende ivaretakelse av private arkiver i
regionen. Dette er gjort i samarbeid med Statsarkivet
Kristiansand. Museums- og arkivsektoren er i stor

utstrekning støttet av den samme frivillige sektor
og deler også felles kompetanseområde innen
konserveringstjenester Dessuten har arkivinstitusjoner
og museer arbeidet tett sammen innenfor rammene
av prosjektet Digitale Bilder iVest-Agder

I forhold til museumssektoren gjelder det særlig at
de fylkeskommunale tilskudd til det frivillige, digital
formidling og innen konserveringsfeltet må ses i
sammenheng med arkivsektoren.



Kultur

Kultursektoren består av områdene musikk, visuell
kunst, scenekunst, litteratur, idrett, flerkulturelle
aktiviteter og barne- og ungdomstilbud. Innenfor
disse områdene gjennomfører fylkeskommunen en
lang rekke forskjellige tiltak. Elant annet gis tilskudd
til, og samarbeides med knutepunkt-, og region- og
landsdelsinstitusjonene Agde-Teater Sørlandets
Kunstmuseum, Kristiansand Symfoniorkester og
andre fylkesinstitusjoner samt frivillige organisasjoner
Dessuten samarbeider fylkeskommunen med
Riksteateret, Riksutstillingene og Rikskonsertene, og
er saksbehandler for statstilskudd til idrettsanlegg
og kulturbygg. Fylkeskommunen gir ogsa støtte til
og samarbeider med de frivillige organisasjonene og
deler arlig ut stipend og priser

Sørlandets Kunstmuseum er en regional
museumsinstitusjon. Det er derfor særlig viktig
at den fylkeskommunale støtte til inshtusjonen
ses i sammenheng med fylkeskommunens øvrige
engasjement i kultursektoren.

Reisehv

I reiselivssammenheng er insitusjonene i
museumssektoren viktige besøksmal. Graden av
koordinering og samarbeid ned reiselivet varierer
imidlertid sterkt fra institusjcn til institusjon. I dag
bidrar fylkeskommunen til a <nytte de to sektorene
sammen gjennom støtte til criften av regionens
felles markedsføringsselskap Visit Sørlandet AS.
Fylkeskommunen har ogsa vært viktig bidragsyter til
flere utviklingsprosjekter mellom sektorene,
I forhold til museumssektoren gjelder det
særlig at fylkeskommunen setter utviklingen
formidlingsaktiviteten hos museene i forhold til
innsatsen i reiselivet

brekessespil pd den store museumsdagen 20  I 0, Flekkefjord.
Foto: Atve Lirdvig



3 Utvikling av museumsse

3.1. Mål og strategier for utvikling

I Regionplan Agder 2020, vedtatt av fylkestingene i
Aust-Agder ogVest-Agder 15. juni 2010, legges en
felles strategi for utviklingen av landsdelen inklusiv
kultursektoren.I planen løftes blant annet kulturarven
frem som et viktig element i utviklingen av
attraksjoner som bidrar til både å styrke livskvaliteten

Regionplan Agder 2020

Et regionalt kulturliv

En sterkere frivillig sektor

Opplevelser på kulturhistorisk bakgrunn

Hovedoppgavene for museer er å formidle kunst,
kultur og natur på bakgrunn av museenes utvikling og
forvaltning av samlinger samt å drive forskningsarbeid
forlengelse av dette. Som sentrale kulturinstitusjoner

er museene viktige støttespillere til identitetsbygging,
og gjør en stor innsats for å gi publikum velfungerende
og tilgjengelige arkiver og museale samlinger
Med bakgrunn i dette bør fylkeskommunens mål
frem mot 2020 være atVest-Agder skal være et
aktivt museumslandskap bestående av profesjonelle
institusjoner drevet på bakgrunn av en solid faglig
forankret virksomhet samt en levende frivillig sektor
En slik utvikling av sektoren vil bidra til å løfte
kulturarven og den frivillige sektor frem i tråd med
målsettingen til regionplanen.

•

doren

Utvikling av en helhetlig kulturstrategi

Aktivt samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor

Utvikle regionens museer, kutturminner og bygningsmiljøer
som opplevelsesarenaer for et bredt publikum.

Fylkeskommunale mål og strategier for museumssektoren — 2012-2020

for alle som bor i regionen og å øke attraktiviteten
for turister og potensielle tilflyttere. Parallelt
fremheves en styrking av den frivillige sektor som
sentral i demokratiseringen av samfunnet. Et delmål
er utvikling av en helhetlig kulturstrategi. Nærværende
plan må ses som et element i utviklingen av denne.
Av de seks opplistede delmålene for kultursektoren
berører tre den museumsrelaterte virksomheten.

Strategien for å nå dette målet bør være tilpasset
de virkemidlene og den nye rollen som tilfaller det
regionale forvaltningsnivået innen sektoren. Dette ble
gjennomgått i punkt 2 i planen og hovedbudskapet
var at den primære fylkeskommunale rolle er å sikre
optimale rammevilkår for utvikling av institusjonene.
For å realisere ovenstående mål bør strategien for
fylkeskommunen fremover være dels å jobbe etter
å sikre et forutsigbart og langsiktig driftsgrunnlag for
hele sektoren; og dels å jobbe for utvikling på de
områdene i sektoren hvor ingen andre har eller tar
det nødvendige ansvaret.

Vest-Agder skal være et aktivt museumslandskap bestående av profesjonelle
institusjoner samt en levende frivillig sektor

Å sikre forutsigbar og langsiktig grunnlag for virksomheten til de profesjonelle
institusjoner og frivillige foreninger

Å sikre utvikling på de områdene i sektoren hvor ingen andre institusjoner har
eller tar det nødvendige ansvaret



For å innfri denne strategien for sektoren bør
fylkeskommunen følge opp de eksisterende
utfordringer i sektoren gjennom en prioritering
av nedenstående tiltak de kommende år.
Gjennomføringen av tiltakene vil bidra til å utvikle
formidlingen av kulturarven og styrke den frivillige
sektor Samtidig sikrer de nevnte tiltak en nødvendig
koordinering med de nasjonale føringer; noe som
er sentralt for nytten av tiltakene ettersom Staten
står for størstedelen av tilskLddene til sektoren.
1 St.meld. nr. 22 (1999-2000)  til kunnskap
og  oppleving og St.meld. nr 49 (2008-2009) —
Framtidas museum gis føringer for organisering
og rollefordeling i sektoren.lden siste meldingen

St. meld. 49 (2008-2009) — Framtidas museum

• ..

Forval-tning

Forskning

Formidling

Fornying

Sikring av samlinger

Kunnskapsutvikling

Kunnskap og opplevelse for alle

Faglig utvikling

3.2. Utfordring og tiltak innenfor
strategi I

En stor utfordring knyttet til strategi 1 er
utarbeidelsen av rammevilkårene innenfor den
nye museumsstrukturen, så disse legger optimalt
til rette for drift og utvikling av de enkelte
institusjonene. Fylkeskommuaen bør jobbe for å
sikre en større klarhet og bedre oversikt over rolle
og ansvarsfordelingen mellom fylkeskommunen og
den enkelte institusjon. Først og fremst bør man
styrke budsjett- og ytelsesavtalen som det sentrale
styringsverktøy overfor institusjonene. Det betyr at
alle tilskudd til en gitt institusjon i størst mulig omfang
bør samles i en slik avtale. For institusjonene betyr
dette at disse må arbeide med en mer langsiktig
planlegging av aktiviteter En slik utvikling ligger i tråd

gjøres det opp status for museumsreformen. Det
konkluderes at hovedperspektivet de første årene
av reformperioden har vært på de strukturelle
og organisatoriske aspektene. Fram mot 2014 vil
regjeringen skifte fokus og i høyere grad legge vekt
på utviklingen av et sterkere museumsfaglig innhold
innenfor forvaltning, forskning, formidling og fornying
de konsoliderte institusjonene.

Prioriteringen av tiltak gjøres i fylkeskommunens
årlige budsjett- og økonomiplaner og bør i størst
mulig omfang innarbeides i de årlige budsjett- og
ytelsesavtaler mellom de respektive institusjoner og
Vest-Agder fylkeskommune.

Gode sikrings- og bevaringsforhold.

Økt forskningssamarbeid.

Tilrettelegge for ulike grupper og
fremme kri-tisk refleksjon.
Utvikling av digital forval-tning og formidling.

med museumsreformens mål om faglig og økonomisk
oppbygging av de enkelte institusjonene, og vil bidra til
mer forutsigbar og langsiktig rammevilkår for sektoren.

I tillegg til videreføring av de eksisterende avtaler
bør fylkeskommunen arbeide for å styrke den årlige
driften til Vest-Agder museumslag. Museumslaget
legger et stort arbeid ned i å utvikle den frivillige del
av museumssektoren i regionen og en styrking av
foreningens driftsgrunnlag vil sikre stabile rammer for
dette arbeidet i tråd med regionplanens mål for den
frivillige sektor

Prioriteringen av budsjett- og ytelsesavtalene bør
ikke gå på bekostning av muligheten for tilskudd til
større enkeltprosjekter med kortere tidshorisont. Det
er særlig viktig å opprettholde et slikt handlingsrom



ettersom det settes i gang mange prosjek-ter av
regional betydning som har problemer med å bh
gjennomført uten støtte fra fylkeskommunen. Dette
vil bidra til fleksibilitet i utviklingen av sektoren. For
størst mulig effektivitet er det nødvendig med en
fleksibilitet i forhold til anvendelse av denne type
disponible midler Dessuten bør fylkeskommunen

r:

Tiltakk Oppfølgningav  eksisterende budsjett- og ytelsesavtaler
Vest-Agder fylkeskommune bør følge opp de mest sentrale museer og foreninger med årlige driftsmidler
som reguleres i henhold til prisutviklingen i samfunnet for øvrig.

Tiltak B:Harmonisering av tilskudd til institusjoner i tilfelle av fel/es eierskapmellom kommune og fylkeskommune
Vest-Agder fylkeskommune bør jobbe for at tilskuddsandelen mellom kommuner og fylkeskommune
harmoniseres forVest-Agder-museet IKS, Agder naturmuseum og botaniske hage IKS og Stiftelsen Arkivet.

Tiltak C:Årligbudsjett- og ytelsesavtole med Vest-Agder-museumslag
Vest-Agder fylkeskommune bør inngå en årlig budsjett- og ytelsesavtale med Vest-Agder museumslag.

Tiltak D:Støttetil andre prosjekter
Fylkeskommunen skal yte tilskudd til større prosjekter av regional betydning.

3.3. Utfordring og
strategi 2

tak innenfor

En innfrielse av strategi 2 krever at det svares pa
utfordringer innenfor flere mer spesifikke fagområder
Utfordringene er kjennetegnet ved at det er tale
om prosjekter av regional betydning som de enkelte
institusjoner ikke kan løfte alene innenfor eksisterende
budsjetter

være særlig opptatt av utvikling innenfor tverrfaglige
problemstilhnger hvor ansvaret ikke er avklart og
fagkompetanse ligger spredt på flere institusjoner
Samtidig må utviklingen i avtalene samordnes med
fylkeskommunens prioriteringer innen de tilknyttede
fagsek-torene.

Tiltak E Strategiske planer for de tilknyttede fagsektorene
Det bør utarbeides strategiske planer for fylkeskommunens engasjement innenfor museumssektorens
tilknyttede fagsektorer som nevnt under punkt 2.4. i planen.

Nye formidlingsarenaer på Odderøya
og Gimle

Etter konsolideringsprosessen harVest-Agder-
museet hatt et behov for et nytt bygg for a bli mer
synlig som et moderne museum for landsdelens
kulturhistorie. Blant annet derfor vedtok bystyret
Kristiansand i mai 2008 reguleringsplanen for

museums- og festivalområdet på Odderøya som
inneholder planer for en lokalisering avVest-Agder-
museets hovedavdeling på øya. Malsettingen for



utviklingen av området er etableringen av et nytt
formidlingsbygg for museet sammen med et regionalt
konserveringssenter og en rnuseumshavn i Nodeviga.
1 dag er administrasjonen lokalisert på området.
Fylkestinget vedtok i april 2010 å gå inn for nytt
formidlingsbygg forVest-Agder-museet på Odderøya.

På sin side trenger Agder naturmuseum og botaniske
hage en modernisering av bygningsmassen og en
mindre utbygging for å sikre en videre drift ut fra
profesjonelle og faglig ansvarlige vilkår Frem til 2009
bidro Kristiansand kommune og Staten med ekstra
midler til utvikling av byggene til Agder naturmuseum
på Gimle.1 2009 bevilget fylkeskommunen og
Kristiansand kommune 500 000,- hver til strakstiltak.
Etterfølgende har Fylkestinget i april 20 10 vedtatt å
bidra til å få gjennomført en modernisering og en
mindre utbygging på Gimle under forutsetning av
statlig medvirkning. Pr i dag er Agder naturmuseum

r: •

engasjert i en dialog med UniversitetetiAgder om
utvikling av museet. Et eventuelt samarbeid har ingen
umiddelbare konsekvenser for fylkeskommunens
prioriteringer overfor museet.

Vurderinger
Nye bygg vil styrke det brede formidlingsarbeidet hos
nevnte museer Dette er tiltak som liggeriforlengelse
av statens føringer for formidling og er samtidig et
viktig bidrag til regionplanens mål om utvikling av
museene som opplevelsesarenaer

Utviklingen på Odderøya bør ses i sammenheng med
tilsvarende prosjekter innen samlingsforvaltning og
kystkultursektoren, særlig utviklingen av en nasjonal
museumshavn i Nodeviga. Sammen med Gimle bør
begge prosjekter ses i sammenheng med reiselivet
generelt.

Tikak F Museumsutvikling på Odderøya
Vest-Agder fylkeskommune bør bidra med midler til utvikling av museumsormådet på Odderøya med nytt
formidlingsbygg forVest-Agder-museet
Tiftaket skal ses i tilknytning til tihtak H  innenfor samlingsforvaltning.

Tiltak G:Museumsutviklingpå Gimle
Fylkeskommunen vil hjelpe Agder naturmuseum med modernisering og en mindre utbygging som er
nødvendig for videre drift på Gimle. Museet vil jobbe videre med dette og legge disse planene fram for sine
eiere når de har dette klart.



Samlingsforvaltnin
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Fiolinkonsedfor eldre  på  Agder ncturmuseum og botaniske hoge.
Foto:Tonll Gjelsvik



Et regionalt konserveringssenter kan med fordel
samlokaliseres med et nytt formidlingsbygg til Vest-
Agder-museet på Odderøya.Arbeidsgruppen for
utredningen av et felles konserveringssenter ønsker at
denne tjenesten legges til Odderøya.

Inntil planene for et regionalt konserveringssenter
blir mer konkretisert bør fylkeskommunen sikre den
eksisterende kompetansen i regionen gjennom støtte
til konserveringsarbeid i regi av de profesjonelle
museums- og arkivinstitusjonene.

•

Tiltak H:Regionalt konserveringssenterpå Odderøya
Vest-Agder fylkeskommune bør bidra med midler til etableringen av regionalt konserveringssenter
Inntil planene for regionatt konserveringssenter er mer konkretisert, bør fylkeskommunen følge opp de
eksisterende samarbeidsavtalene med Sørlandets Kunstmuseum om konservering og andre relaterte
oppgaver

Tiltaket skal ses som del av tiltak F innenfor nye formidlingsarenaer

Dokumentasjon av industHhistoHen

•

Statlige føringer
Vern av tekniske og industrielle kulturminner fra nyere
tid er et relativt nytt arbeidsfelt for de antikvariske
myndighetene. 1 1988 utredet Norsk kulturråd dette
området og la fram en innstilling om "Bevaring av
tekniske og industrielle kulturminner i Norge".

St.meld. nr. 61 (1991-92)  Kultur i tiden framhevet
ansvaret for å ta vare på kulturminner fra den
industrielle epoken vår Dette gjentas i St.meld. nr
22 (1999-2000) hvor det står at museene har en
utfordring i å knytte virksomheten sterkere til dette
området og at det derfor vil være naturlig med en
sterkere prioritering av dokumentasjon av industri og
servicenæringen i samtiden og den nære fortid.

Dette er i tråd med signalene fra Riksantikvaren.I
bevaringsarbeidet for teknisk industrielle kulturminner
har Riksantikvaren konsentrert seg om større anlegg
og miljø som representerer virksomheter og næringer
som har vært vesentlige for Norges utvikling som
industrinasjon. Hovedsaklig dreier dette seg om

Et felles konserveringsverksted vil bidra til
ytterligere styrking av konserveringskompetansen

regionen og en revitalisering av de private
og offentlige samlingene. Et bedre og mer
sikkert konserveringsmiljø er i tråd med
Kulturdepartementets mål for samlingsforvaltning
og er samtidig grunnlaget for kvalitet i formidlingen.
Planene for et regionalt konserveringssenter må også
tilgodese konserveringsbehovene i arkivsektoren.

kulturminner og kulturmiljø som representerer
en tidlig fase av industrialiseringen i Norge, med
vekt på geografisk fordeling.Tradisjonell antikvarisk
bevaring av tekniske og industrielle anlegg er meget
ressurskrevende.Av den grunn går de offentlige
myndigheter inn for at slike kulturminner skal
dokumenteres og på den måten sikre kildemateriale
for fremtidig forskning og forvaltningsoppgaver.

Mål og prioriteringer for arbeidet på dette feltet
er lagt fram i Riksantikvarens verneplan for teknisk
industrielle kulturminner fra 1994. Planen omfatter
31 verneobjekt/anlegg av nasjonal verdi. Sjølingstad
Uldvarefabrik er et slikt eksempel i Vest-Agder

Innsatsgruppe for industnhistone
Hovedutvalget for næring, samferdsel og miljø vedtok
i møte i mai 2008 å opprette en innsatsgruppe
for industridokumentasjon. Innsatsgruppen for
industridokumentasjon er et fellesprosjekt mellom
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter Statsarkivet
i Kristiansand,Vest-Agder-museet IKS, Kristiansand
kommune v/ kulturdirektøren ogVest-Agder
fylkeskommune. Slik gruppen har organisert seg,



eseihn under den store museumsdeg,en20 0.Ffekkefiot-d.

e

er det en felles enighet i atVest-Agder-museet har
sekretariatsfunksjonen for innsatsgruppens videre
arbeld.Vest-Agder fylkeskommune har påtatt a
ha tiltaksmidler på ABM-seksjonens driftsbudsjett.
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at det
vil være en grad av egeninnsats fra budsjett- og
ytelsesinstitusjonene i det fremtidige arbeidet til
innsatsgruppen.

Instrtusjonene innsatsgruppen ser behovet for a.
ha et tilgjengelig apparat som raskt kan komme
gang med a sikre viktig kulturhistorisk informasjon
ved nedleggelser av industribedrifter Erfaringen
er at sllke meldinger offentliggjøres ofte kort tid
forkant av at bedrifter innstillerVed a formalisere en
beredskapsgruppe pa tvers av kulturverninstitusjoner
kan man raskt komme i gang med arbeidet, og man
vil pa et bredest mulig grunnlag avgjøre hvilken grad
av dokumentasjon som vil være nødvendig /ønskelig
hvert enkelt tilfelle.

Beslutningen om å etablere en innsatsgruppe ble tatt
forbindelse med et møte representanter fra tidligere

nevnte institusjoner hadde i februar 2008. Bakgrunn
for møtet var meldingen om nedleggelsen av
Christianssands Møller På møtet var det enlghet om a
fa til et dokumentasjonsprosjekt av denne bedriften,
tillegg til a opprette en beredskapsgruppe som skulle
ta hand om slike saker når de dukket opp i framtiden
Vest-Agder

durdehn,2:er
Det viktig a komme inn pa et tidlig stadium
forbindelse med nedleggelser Erfaringer viser at det er
viktig a gjøre bedrifter oppmerksom pa at mye av det
de selv anser for uviktig,faktisk vil ha stor verdi med
tanke pa dokumentasjon og fremtidig forskning. En
bør informere sa tidlig som mulig ved en nedleggelse
slik at det ikke settes i gang med å rydde og kaste
arkivmateriale før det er vurdert av representanter
for kulturminnevernet.

Ved a ha en budsjettpost med driftsmidler tilgjengelig,
vil arbeidet raskt kunne komme I gang, og man
slipper a først matte få pa plass økonomiske
midler til slikt arbeld.Skal midlene imidlertid være



tilgjengelig fremover i tid, bør man i bunnen for en
slik disposisjon ha utarbeidet en langsiktig strategi for
drift og utvikling av arbeidsgruppen.
Industrihistorie og digitalisering er prioriterte
områder til Riksantikvaren og Kulturdepartementet.
En innsatsgruppe innen industrihistorie vil sikre
nødvendig dokumentasjon og kunnskap om feltet.

r: • •

Digital forvaltning og formidling
Fylkeskommunen har bidratt til gjennomføringen av
prosjektet "Digitale bilder Vest-Agder" (DBVA) i
perioden 2005-2009 som et bredt samarbeid mellom
arkiv-, bibliotek- og museumsinstitusjonene i fylket.
Prosjektet hadde som formål å skaffe allmennheten
tilgang til den store billedmassen som finnes i ABM-
sektorens samlinger Som ansvarsinstitusjon for
fotobevaring iVest-Agder harVest-Agder-museet
påtatt seg ansvaret for den videre oppfølgingen av
DBVA.Vest-Agder fylkeskommune har ansvaret for
den tekniske drift av databasen. Prosjektet videreføres
i dag under navnet Digitale bilder i Agder

I tråd med museumsreformens styrking av de
konsoliderte enhetene, bør også ansvar for det videre
arbeid integreres i museenes daglige virksomhet.
Fylkeskommunen bør sikre tilrettelegging for arbeidet
gjennom finansiering. En slik rolle vil bidra til å styrke
og ansvarliggjøre museene innen nevnte områder

Tiltak I: Økt budsjettramme for innsatsgruppe for  industrihistorie
Rammen for tiltaksmidlene som er satt av i ABM-seksjonens driftbudsjett bør økes, slik at en blir
enda bedre i stand til å gjøre noe med de bedriftsarkivene som står i fare for å bli ødelagt.
En langsiktig strategi for det videre arbeid bør utarbeides av arbeidsgruppen.

Vurderinger
Digitalisering av samlinger styrker aktiviteter
innen forvaltning og formidling. I tråd med
museumsreformens styrking av de konsoliderte
enhetene, er ansvar for det videre arbeid integrert
iVest-Agder-museets virksomhet. Det er anslått
at det ikke er behov for nye tiltak for å sikre dette
ytterligere fra fylkeskommunens side.



Tiltak A:
Den arlige tildehngen til instausjonene reguleres i
hennold dl den genereHe prisutvikhngen.

TiltakB:
E.'<esKonman,vnens bos ø<es, med ca.
I 00 00a- t Sb'telsen Arki iet oss ca. 500 000.- t
Agder naturmuseum og botamske hage IKS som del
av harmoniseringen av tilskudd meHom kommune og
fylkeskommune.

Tiltak C:
Det opprettes en arhg budsjett- og ytelsesavtale med
Vest-Agder museums!ag tidhg planpenoden. Som
utgangspunkt bør denne settes V 50 000,-.

Tiltak D:
T  ,skbdc •.underes en.<en: s og ranarbeideside adige
o-dsieficuse.

Tiltak E:
Ingen.

Tiltak F:
Bevilgning til reahsering av et nytt formidlingsbygg og
regionalt Ironserveringssenter tas med i utarbeidelsen
ar f.'Feslrommunens kommende økonorniplaner.

Tiltak G:
Nhar 9eno:som'anget for mocemsesng og n/b
er kn-Fagg. ma f Hreskommunens bidrag tas med
utarbeidelsen av de kommende økonomiplaner

Tiltak H:
De økonomiske konsekvensene er ingegrert i tiltak F.

Tiltak  I:
Budsjettrammen for innsatsgruppen for
indg,shr dokumentdsjon bør fra starten av
planDenoden være pa 50 000,-. En økning vurderes
red oeho.



4 Oppsummering av mål, strategier og tiltak for se

Fylkeskommunens rolle i forhold til museumssek-toren
er definert som sikring av optimale rammevilkår
for utvikling av institusjonene. Hovedmålet for
dette engasjementet er atVest-Agder skal være et
aktivt museumslandskap bestående av profesjonelle
institusjoner samt en levende frivillig sektor En slik
utvikling av sektoren vil bidra til at løfte kulturarven

r: •

TikakA

Tiltak B

Tiltak C

Tikak D

Tiltak E

<toren

og den frivillige sektor frem i tråd med regionplanens
målsetting om å øke attraktiviteten for innbyggerne
og besøkende samt bidra til demokratisering av
samfunnet.

For å oppfylle hovedmålet, bør fylkeskommunen
jobbe ut ifra følgende strategier og tiltak:

Hovedmål Vest-Agder skal være et aktivt museumslandskap bestående av profesjonelle
institusjoner samt en levende frivillig sektor

Strategi I

Strategi 2 Å sikre utvikling på de områdene i sektoren hvor ingen andre institusjoner
har eller tar det nødvendige ansvaret

Å sikre forutsigbar og langsiktig grunnlag for virksomheten til de profesjonelle
institusjoner og frivillige foreninger

Oppfølgning av eksisterende budsjett- og ytelsesavtaler

Harmonisering av tilskudd til institusjoner i tilfelle av felles
eierskap mellom kommune og fylkeskommune 600 000,-

Årlig budsjett- og ytelsesavtale med Vest-Agder-museumslag 50 000,-

Støtte til andre prosjekter ***

Strategiske planer for de tilknyttede fagsektorer Ingen

**



-

Tiltak F Museumsutvikling på Odderøya

Tiltak G Museumsutvikling på Gimle

TiltakH Regionatt konserveringssenter på Odderøya

Tiltak I Økt budsjettramme for innsatsgruppe på industrihistorie

Følger generell prisutvikling.
Fylkeskommunens tilskudd bør økes med ca. 100 000,- til Stiftelsen Arkivet og ca. 500 000,-
til Agder naturmuseum og botaniske hage IKS ut ifra 201I-sats.
Vurderes enkeltvis og innarbeides i årlige budsjetter
Bevilgninger tas med i kommende økonomiplaner

•

50 000,-



Blag I : Oversikt over geografisk plassering
av insfrtusjonene

Det gam e pos:cuset
2. Sveindal Museum
3. Listeskøyta Kystkultumenter

H.

Konsmo

6. 6.sambsees Fecteres M cce
7. Hægebostad Sygdemuseum
8. Knstransand Kanonmuseum
9. F•eft<esø, Museum
I 0. 5. ger,smusee: .ec Semandess 5, Fenus

Knstiansand
T .A8 B•gcem.tsett-
Kgubeg .ems.seuvm

I 3. Marcebus I5ørundsML.seum

4. Fjolland Museum og Bygdetun
I 5. Lindesnes Bygdemuseum!

Gu. Gussa. add
6. < cuyemssagoes B.gcetz.

, 7. 0 apt HolmeFsaurds sam inger
I 8. Marnardal Museum
19. Laudal Museum
20. Røvnesdalsto:u

26 Smca F etrppseurr
22. Porsm.r Bygdetun
23. Sosse Zoo ag sse o Geoiog s•Ke Muse
24. 5øcce sam e
25. Søgne Bygdemuseum
26. Ny-Hellesund K stfort
27. Vednes'a og dsdemuseu,-

_
-scse FBV -suppg-u.ses.-

2FF.
30.

36 B.

31. D.
31. 5.
31.=.
31. G.
31. H.
32.
-y.

Hosland Ftellnaye
Vest-Agder-museet IKS
Vest-Ader-museet.
VesbAsiads-Psysees. . c
Vest Asder-museet. s0c,
Ves
.estvi,sces-masees..t.c
vesl-Asder-museet.u,c
Vest-Agder-museet, ayd.
Agder naturmuseum og
5s 'Yst scs Somtscets

35. Ssitcd • m BteduKcormed
Farts• ..•mnsenter

36. StftelAn ArkKet.

KrisLansand
Grme Gare

Mandal
Sobcgstad
Lssa.
F erveftorc
Setesdalsbanen
botani e hage IKS.

ssimuseum

Dok< cs• ;
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