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OPPHEVING AV KONSOLIDERINGEN MELLOM STIFTELSEN HESTMANDEN 
OG VEST-AGDER-MUSEET IKS 
 
Styret i Stiftelsen Hestmanden vedtok i møte 24/9-2010 å oppheve konsolideringen 
med Vest-Agder-museet IKS. Nedenfor følger bakgrunnen for Stiftelsen 
Hestmandens vurdering av saken, samt endelig vedtak. Vedtaket var enstemmig. 
 
SAK 43/2010 – Oppheving av konsolideringen med Vest-Agder-museet IKS 
 
Bakgrunn for saken: 
 
Fylkestinget i Vest-Agder vedtok følgende 15/6-2010: Restaurering og drift av 
”Hestmanden” som krigsseilernes minnesmerke. 
 
1. Vest-Agder fylkesting mener det er avgjørende viktig at ”Hestmanden” blir 
ferdigstilt som krigsseilernes minnesmerke så snart som praktisk mulig og vil 
som en av initiativtakerne i 1995 forsøke å bidra til dette. 
2. Staten ved Riksantikvaren anmodes om å godkjenne tilbud fra Bredalsholmen 
Dokk og Fartøyvernsenter for restaurering av skipet ut fra at skipet skal ligge ved 
kai med en kostnadsramme på 22,5 mill.kr. 
3. Vest-Agder fylkeskommune tilbyr seg å forskottere Riksantikvarens tilskudd 
under forutsetning av en utbetalingsplan med seneste utbetaling i 2013. 
Fylkeskommunens forskottering er betinget av at arbeidene med skipet skjer på 
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter. 
4. Vest-Agder fylkeskommune tilrår at det innledes drøftinger med Stiftelsen Arkivet 
om drift av Hestmanden som krigsseilernes nasjonale minnesmerke som 
alternativ til konsolideringen med Vest-Agder museet. 
5. Vest-Agder fylkeskommune tar initiativ overfor Regjeringen og Stortinget til å få 
en egen bevilgning til fullføring ”Krigsseilernes minnemerke – Hestmanden” i 
2011, slik at ikke utgiftene til dette må belastes norsk fartøyvern. 
 
Styret velger å følge opp pkt. 4 ved at det allerede har vært ført samtaler med 
Stiftelsen Arkivet om dette. Stiftelsen Arkivet er positive til å påta seg dette ansvaret 
via Stiftelsen Hestmanden ved at det følger med økonomiske virkemidler i henhold til 
ansvaret. 



 
Før forhandlingene om en endelig avtale med Stiftelsen Arkivet kan komme på plass 
må konsolideringen med Vest-Agder-museet oppheves. Stifelsen Hestmanden må 
derfor først gjøre en henvendelse til Vest-Agder-museet om dette. Det må der 
styrebehandles. 
 
Vest-Agder fylkeskommune vil omdisponere deler av tilskuddet til Vest-Agder-museet 
til Stiftelsen Hestmanden som selv gjør avtale med Stiftelsen Arkivet. 
 
Vedtak: 

1) Stiftelsen Hestmanden beslutter å oppheve konsolideringen med Vest-Agder-
museet IKS fra og med 1.1.2011. 

2) Stiftelsen Hestmanden søker Vest-Agder fylkeskommune om 1,2 mill til drift og 
formidling i 2011. 

3) Stiftelsen Hestmanden søker om å få overført restbevilgningen fra 
Kulturdepartementet pålydende kr 6 mill til formidling av D/S Hestmanden. 

 
Stiftelsen Hestmanden anmoder Stiftelsen Arkivet om å benytte seg av Vest-Agder-
museets kompetanse (Svein Vik Såghus) i det videre arbeidet med formidlingen. 
 
Stiftelsen Hestmanden ber om at Vest-Agder-museet IKS styrebehandler denne 
saken så snart som mulig. 
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