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STYRESAK 21/14 

NORSK KRIGSSEILERMUSEUM/DS HESTMANDEN –  

ORIENTERING OM STATUS KONSOLIDERING 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

15. mai 2014 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

I forbindelse med årets søknad til Kulturdepartementet om driftsmidler for 2015, søkte 

Vest-Agder-museet om en varig økning på kr. 6,4 millioner kroner til drift, vedlikehold og 

formidling av Norsk Krigsseilermuseum/DS Hestmanden. Dette sammen med tilskudd fra 

Fylkeskommunen og Kristiansand kommune på dagens nivå, er beregnet å være dekkende. 

Det er imidlertid hele tiden viktig å understreke at dette er relativt nybrottsarbeid og 

skreddersøm, så alle tall er usikre. 

 

Som styret har vært orientert om tidligere, gjenstår en del arbeider knyttet til 

trapper/publikumflyt, varme og ventilasjon, i tillegg til utstillinger. Dette er beregnet til  

kr. 14 823 000. Fra før har kulturdepartementet bevilget 6 millioner kroner til dette 

arbeidet, i tillegg har Stiftelsen UNI bevilget 1 million kroner til brannsikring. De 

resterende midlene er omsøkt fra Kulturdepartementet over post 73, Nasjonale kulturbygg 

(se vedlegg). 

 

Hovedpunktene i søknadene, budsjetter m.v. er samlet i et overordnet konseptnotat, som 

ligger vedlagt saken. Dette inneholder også en oppdatert formidlingsplan for fartøyet. 
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Som ledd i departementets behandling av søknaden, var Norsk kulturråd på befaring på 

Hestmanden den 24. mars 2014. Det ble orientert om arbeidet om bord, den pågående 

konsolideringen, samt den da pågående politiske behandlingen av skipets plassering. 

 

Stortingets kulturkomite besøkte Bredalsholmen og Hestmanden den 11. mars. Det ble 

orientert både fra Stiftelsen og fra museets side. Fra lokalt og regionalt politisk nivå, deltok 

ordfører og fylkesordfører. I diskusjonen rundt finansiering, understreket de begge, Norsk 

Krigsseilermuseums nasjonale perspektiv og oppgaver – og følgelig at det vil være en 

nasjonal oppgave å sikre finansiering av sluttføringen av tilretteleggingen for publikum, 

samt å bidra til å sikre den videre driften. 

 

Vest-Agder-museet har pr. 6. mai ikke mottatt noen tilbakemeldinger på søknaden. Både 

Kulturrådet og Departementet er informert om at museet gjerne stiller til et møte for å 

drøfte konsolideringen og finansieringen av denne. 

 

 

Forslag til vedtak: 

Styret tar saken til orientering 

 

 

Vedlegg 

1. Søknad nasjonale kulturbygg – DS Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum 

2. DS Hestmanden som Norsk krigsseilermuseum og del av Vest-Agder-museet – 

Overordnet konsept 

 


