2009: LILLESAND BY -OG SJØFARTSMUSEUM
– konsolidert med AAk Aust-Agder kulturhistoriske senter
Lillesand By- og sjøfartsmuseum er et bymuseum med utstillinger som viser borger- og
håndverksmiljø fra 1800 -tallets Lillesand. Museet ble konsolidert med AAks med
virkning fra 1. januar 2009. Det har vært viktig å få driften inn i nye former og å følge
opp bestyreren og museumsnemnda. Disse oppgavene har vært utfordrende og AAks har
lagt ned mye tid og ressurser i dette. AAks bruker erfaringene fra dette året til å utvikle
Lillesand By- og sjøfartsmuseum ytterligere.
Regnskap
Lillesand By- og sjøfartsmuseum hadde i 2009 et budsjett på 312.000 kr. Dette dekket
lønn til bestyrer i 50 % stilling og sommeransatte omvisere, i tillegg til den generelle
museumsdriften. Budsjetterte inntekter kom fra tilskudd fra kommune og fylkeskommune
og egne billettinntekter. Mindreforbruket i regnskapet skyldes i stor grad et noe lavere
aktivitetsnivå enn forventet. Dette avsettes til disposisjonsfond. For øvrig henvises det til
Lillesand By- og sjøfartsmuseums regnskap for 2009.
Ressurser fra AAks
AAks har brukt ca. 2 årsverk på arbeid med lokalmuseene i 2009. AAks har i løpet av
året brukt mye ressurser på Lillesand By- og sjøfartsmuseum. Denne ressursbruken kan i
hovedsak knyttes til administrative oppgaver. Først og fremst er det museumskoordinator,
vikar for museumskoordinator og direktøren som har brukt av sin tid til dette.
Prioriterte tiltak 2009
Et av de prioriterte tiltakene for 2009 var vandreutstillingen Fra revolusjon til reform.
Denne ble vist på Lillesand by- og sjøfartsmuseum fra juni til midten av oktober. Med
utstillingen fulgte forslag til skoleopplegg.
Det er opprettet et eget nettsted for Lillesand by- og sjøfartsmuseum. Arbeidet med å
fylle inn informasjon på sidene er i gang og vil videreføres.
Formidlings- og publikumskontakt
Lillesand By- og sjøfartsmuseum hadde i 2009 1402 besøkende. Av disse var 1010
voksne og 392 barn.
Museet hadde i 2009 tre utstillinger. Dette var Fra revolusjon til reform utstillingen i annekset i Museumsbutikken i tillegg til Hummer og hummerfiske på
sørlandskysten og Mat fra naturens spisskammers i Tollboden.
Museet hadde to arrangementer i løpet av året. I forbindelse med Høstmuseet
2009 ble det arrangert en vandretur langs Moelva til Lillesands første kraftverk. Turen ble
holdt i samarbeid med Lillesand og vestre Moland historielag. Det ble også arrangert en
omvisning i Utstillingen Mat fra naturen i forbindelse med Kulturminnedagen 2009.
Organisasjon, ledelse og utvikling
Lillesand By- og sjøfartsmuseum er direkte underlagt direktøren. AAks ved koordinator
har utarbeidet nye drift- og faglige rutiner for lokalmuseene. Videre er det utarbeidet
budsjett og virksomhetsplan og gitt faglig rådgivning og iverksatt utviklingsprosjekter i

henhold til virksomhetsplan. Museumsnemnda er en ressursgruppe for bestyreren og er
ansvarlige for de fleste arrangementer ved museet. Kommunikasjon mellom AAks og
museumsnemnd går hovedsakelig gjennom koordinator og museumsbestyrer.
Museumsbestyrer Kai Arild Holm ble ansatt i 50 % -stilling ved overgangen til
konsolideringen og begynte i stillingen i januar. Han valgte å si opp sin stilling, med
virkning fra 15. desember 2009. Stillingen ble lyst ut og ny bestyrer er tilsatt fra mai
2010. Museumsbestyrers oppgaver er knyttet til administrative gjøremål ved museet i
tillegg til oppfølgingen av de museumsfaglige tiltakene som iverksettes. Bestyrer har
også det daglige ansvaret for utstillingen og har likeledes ansvaret for de sommeransatte.
Maria Uldahl, Eirik Ausland Rossen og Halvard Huldt-Nystrøm var ansatt som
sommerguider av AAks i sommersesongen.
I løpet av dette første året i konsolideringen har vi ikke oppnådd de ønskete
resultater når det gjelder drift og museumsfaglig utvikling ved Lillesand By- og
sjøfartsmuseum. På grunn av forskjellig syn på konsolideringsavtalens innhold og
museumsdriften generelt oppstod det en vanskelig situasjon hvor museumsnemnda til
slutt valgte å trekke seg samtidig med at museumsbestyrer valgte å si opp sin stilling.
Mye ressurser har vært brukt på å håndtere denne situasjonen i stedet for at AAks har
kunnet fokusere på drift og utvikling. Vi har imidlertid gjort erfaringer i 2009 i forhold til
både drift, utvikling av museet og kommunikasjon som vi vil bruke konstruktivt i videre
samarbeid om museumsdriften i Lillesand. Samtidig har også det økonomiske aspektet
vært en klar utfordring. Inntektsgrunnlaget var for lavt til å kunne drive museet på en
måte som AAks kunne være fornøyd med. På bakgrunn av dette har kommunen økt sitt
tilskudd for 2010 og de kommende år. Det opprettes nå en ny nemnd og AAks har ansatt
en ny bestyrer som begynner i mai 2010.
Marianne Eldorhagen, koordinator

