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STYRESAK 26/17  

STATUS ISTANDSETTING D/S HESTMANDEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

31. august 2017 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Nedenstående orientering redegjør for arbeidet med D/S Hestmanden/Norsk 

krigsseilermuseum etter styremøtet 8. mai 2017. Detaljert prosjektregnskap legges 

frem i styrets møte i oktober. 

 

Det ble arbeidet målrettet mot å ha skipet ferdig restaurert med fungerende maskin og 

all formidling på plass til åpningen 26. juni. Dette lyktes vi nesten med! Skipet var 

ferdig satt i stand, men det manglet noen koblinger mellom kjele og maskin. 

Utfordringene var bl.a. knyttet til leveringstid på deler og at flere mindre uforutsette 

utfordringer dukket opp. Skipet var imidlertid "visuelt klart" til åpningen. 

 

Utstilling og formidling om bord var på plass til åpningen. Formidlingsplanen er 

gjennomført med fokus på autentisitet i aktre del av skipet (bro, lugarer, bysse, 

maskinrom), dybdeinformasjon på hoveddekk (digitale loggbøker, utstillinger om 

"Slaget om Atlanterhavet" og om Hestmanden, Krigsseilerregisteret) og den 

"følelsesladde" formidlingen i lasterommene (film og utstilling om krigsseilernes 

anerkjennelse, senvirkninger osv.). Gjennomgående er mest mulig av det autentiske 

skipet behold og Hestmanden er godt synlig alle steder. 
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På åpningen den 26. juni deltok ca. 250 personer, hvor av 14 krigsseilere og enker av 

krigsseilere. Forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide foretok den offisielle 

åpningen. Krigsseilerne kom fra hele Norge, samt fra USA og Storbritannia. Det er 

mottatt flere hilsener i ettertid og mange positive tilbakemeldinger. Flere av 

krigsseilerne og deres familier har meldt tilbake at de er glade for at krigsseilerne nå 

har fått sitt minnesmerke og sitt museum som forteller om deres innsats under de to 

verdenskrigene. 

 

Formidlingen/utstillingene kan videreutvikles med mer informasjon og flere 

fortellinger i de digitale loggbøkene. I tillegg vil istandsettingen av ruffen 

(mannskapslugarene under krigen) og lugarene fra etter 1947-ombygningen, samt 

aktersalongen etter 1911-modell bidra til å gi formidlingen en enda større bredde. 

 

Etter åpningen ble arbeidet med kjele/maskin videreført gjennom sommeren, dette med 

tanke på Arendalsuka. Da Hestmanden i 2016 mottok kr. 12 millioner til istandsetting 

av maskin/kjele "lovet" vi at skipet skulle komme til Arendalsuka i 2017. Den 11. 

august 2017 la Hestmanden fra kai på Bredalsholmen for egen maskin – takket være 

stor innsats fra venneforningen. Skipet var koblet til slepebåt til Arendal, da skipet pt. 

ikke har sertifikater for å forflytte seg på egenhånd, skipet gikk imidlertid med 

maskinen i gang hele veien bort og ting fungerte som de skulle. Venneforeningen 

bemannet skipet under seilasen. 

 

Under Arendalsuka var skipet åpent for publikum – med svært godt besøk og bare 

positive tilbakemeldinger. På best besøkte dag var ca. 900 innom. Blant de besøkende 

var også Klima- og miljøministeren og statssekretæren i Kulturdepartementet. I tillegg 

til "åpent skip", var også skipet arena for seks arrangementer (to debatter, to quiz, ett 

kurs i folkemusikk og en konsert). Skipet viste seg å fungere godt som arena også for 

denne typen arrangementer. 

 

Nå som Hestmanden går over i mer "ordinær drift" er en avhengig av å ha noen som 

kan følge opp søknader, rapportering, omvisninger og arrangementer på mer daglig 
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basis. Hestmandens venner vil også fremover yte en stor innsats, men det er også stort 

behov for en ansatt som kan arbeide på daglig basis. Denne ressursen er fra sommeren 

2017 leid inn fra Bredalsholmen dokk og fartøyvernsenter i form av en 60 % stilling. 

Bård Rasmussen fortsetter inntil videre som fartøyansvarlig i 20 % stilling. 

 

Videre fremover vil det bli arbeidet med mindre justeringer på utstillingene og i 

maskinen, samt ikke minst dokumentasjon knyttet til sertifisering av skipet inkl. 

sikkerhetsstyringssystem. Sistnevnte er fremdeles en stor jobb i forhold til å 

tilfredsstille Sjøfartsdirektoratets krav. Dette vil ha prioritet i vinter. Det vil bli arbeidet 

med søknad om midler til videre istandsetting av lugarer og ruff. 

 

Det er lagt ned et stort arbeid ifm. å skaffe forutsigbare bevilgninger til drift av 

Hestmanden og for å sette museet i stand til å utføre denne oppgaven på en god måte. 

Dette ble tatt opp både med Forsvarsministeren og ved besøkene fra Klima- og miljø-

departementet og Kulturdepartementet under Arendalsuka. Stortingspolitikerne fra 

Vest-Agder er også fulgt opp. 

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering.  

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


