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Pressemelding fra Vest-Agder-museet: 

 

Åpning av D/S Hestmanden – Norsk Krigsseilermuseum 
 

Velkommen til D/S Hestmanden – Norsk krigsseiliermuseum 

Den 26. juni 1945 kom D/S Hestmanden igjen inn i et fritt norsk farvann. I 1995 vedtok Stortinget at 

skipet skulle være nasjonalt krigsminnesmerke for krigsseilerne. Den 26. juni 2017 åpnes D/S 

Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum. Skipet som i sin tid fraktet livsviktig last for å sikre den 

allierte krigføringen, har nå fått en ny last – historien om sjøfolkenes innsats under to verdenskriger. 

Skipet har nå også fått en fungerende maskin, noe som gjør at det også kan besøke andre havner. 

D/S Hestmanden seilte under både første og andre verdenskrig og er det eneste gjenværende norske 

handelsskip som seilte under begge disse krigene.  

Skipet som ble bygget i 1911, er i kraft av sin historie et enestående kulturminne fra den norske 

handelsflåten. D/S Hestmanden er en verdig representant for norsk skipsbygging og sjøfart, og gir oss 

en unik mulighet til å formidle maritim historie. Skipet har de siste årene gjennomgått en omfattende 

restaurering og åpner nå med moderne utstillinger og formidlingstiltak. Restaureringen etter 2011 

har bl.a. vært knyttet til istandsetting av maskinen, slik at skipet igjen kan besøke andre havner på 

egenhånd. Utstillingene ombord skal på sikt dokumentere norsk skipsbygging, skipsfart og norske 

sjøfolks arbeidsforhold i første halvdel av 20. århundre og skal gi kunnskap om og opplevelse av vår 

maritime kulturarv. I første omgang er imidlertid formidlingen fokusert rundt krigsseilernes 

opplevelser og innsats under de to verdenskrigene – og særskilt under 2. verdenskrig. Formidlingen 

er personifisert gjennom mange øyenvitneskildringer. 

Istandsettingen av D/S Hestmanden og etableringen av Norsk krigsseilermuseum er et resultat av 

samarbeidet mellom mange aktører. Felles mål er at D/S Hestmanden skal være en arena for å 

formidle innsatsen til norske sjøfolk, og at skipet blir brukt som møtested for fredsarbeid og 

kulturutvikling. 

Krigsseilernes innsats var svært viktig under begge verdenskrigene, men den kostet dyrt. Rundt 6650 

krigsseilere mistet livet på norske handelsskip under begge verdenskriger, og mange slet med 

senskader etterpå.  Om bord vil man bli kjent med noen krigsseilere og arbeidsforholdene på D/S 

Hestmanden og andre skip som seilte i krig.     

Bak disse tallene skjuler det seg mye lidelse, også for dem hjemme som mistet sine ektemenn, sine 

fedre og sine barn. Utstillingen om bord Hestmanden forsøker å formidle denne historien, og om 

hvordan overlevende krigsseilerne og deres nære har levd med sine opplevelser også etter krigen. 

Utstillingen favner i tillegg skipets historie og arbeidet for å bevare og omskape skipet til et flytende 

minnesmerke over Norske krigsseilere og deres innsats under begge verdenskriger med offisiell 

åpning 26. juni.   
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Invitasjon til pressen 

 

Offisiell åpning av D/S Hestmanden 

Velkommen til åpningsseremoni for D/S Hestmanden i Kilden mandag 26. juni kl 14. Hestmanden vil 

denne dagen være liggende ved kai utenfor konserthuset Kilden. 

Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide skal åpne Hestmanden og gå ombord sammen med noen 

av de gjenlevende krigsseilerne. Det er 14 gjenlevende krigsseilere som kommer på denne åpningen.  

Alle er over 90 år og den eldste fyller 100 år i år. Det kommer 3 gjenlevende norske krigsseilere som 

har bosatt seg i utlandet. 2 kommer helt fra USA kun for å delta på denne åpningen. 

Etter en omvisning om bord med krigsseilerne blir det mottakelse i Kilden med tapas, hilsener og 

underholdning. 

Både Forsvars-, Kultur- og Klima og miljødepartementet vil være representert, sammen med 

representanter fra Riksantikvaren og flere av organisasjonene som arbeider med krigsseilernes 

historie. Fylkesordfører og ordfører kommer også, sammen med totalt ca. 240 fra hele Norge. 

Vi ønsker pressen velkommen til å delta på dette arrangementet. 

For mer informasjon om våre formidlingsplaner, ta kontakt med Kathrin Pabst på tlf. 93246157 

eller k.pabst@vestagdermuseet.no. 

For informasjon vedrørende den offisielle åpningen eller status på arbeidet, ta kontakt med John 

Olsen på tlf. 930 07 567 eller j.olsen@vestagdermuseet.no  

 

Mer informasjon om Vest-Agder-museets formidlingsarbeid på D/S Hestmanden:  

Vest-Agder-museets formidlingsplaner for D/S Hestmanden  

 

Åpningstider: Sommeren 2017 vil skipet være tilgjengelig for publikum på Bredalsholmen i 

Kristiansand hver dag fra 01. juli – 30. juli kl. 12-16, og deretter under Arendalsuka i august 

 

Vennlig hilsen 

Inger Marie Pedersen, Vest-Agder-museet 

tlf. 905 28 333 // i.pedersen@vestagdermuseet.no  
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