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STYRESAK 56/14  

KONSOLIDERING MED NORSK KRIGSSEILERMUSEUM/ 

DS HESTMANDEN 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

9. desember 2014 

 

Saksbehandler 

John Olsen 

 

Saksfremlegg 

Vest-Agder-museet og Stiftelsen Hestmanden arbeider for en konsolidering av Norsk 

krigsseilermuseum/DS Hestmanden inn i Vest-Agder-museet, forutsatt finansiering. 

Søknad om driftsstøtte, samt tilskudd til gjenstående investeringer ble sendt 

Kulturdepartementet den 28. februar og 1. mars 2014. Kulturrådet var på befaring i 

april i år, og den 9. oktober 2014 ble det gjennomført et møte i Kristiansand mellom 

Kulturdepartementet, Kristiansand kommune, Vest-Agder-museet, Vest-Agder 

fylkeskommune, Kulturrådet og Stiftelsen Hestmanden. Som en oppfølging av møtet, 

skulle museet, sammen med Stiftelsen Hestmanden utdype og konkretisere følgende 

(jf. vedlagte notat): 

1. Kristiansand/Vest-Agder må være omforente på hva som er det endelige målet: 

Kaifast skip eller seilende skip. I realiteten tre alternativer: 

a.  Kaifast på Bredalsholmen i Kristiansand, men mulighet for å slepes til 

andre steder ved særskilte anledninger. VAM/Vest-Agder må konkretisere 

omfang av andre arrangementer. 

b. Hjemmehavn i Kristiansand, men kan forflyttes for egen maskin i 

forbindelse med ulike arrangementer. Mer utstrakt turnevirksomhet enn i 

pkt. a. VAM/Vest-Agder må konkretisere omfang av andre arrangementer. 

c. Seilende museumsskip med årlig turne i hele landet. Dette alternativet er 

krevende i forhold til at skipet da må ha regulært mannskap, 

turnusordninger for museumspedagoger osv. 
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2. Ønskelig med en prisberegning som ser alternativene a. og b. i forhold til hverandre. 

Er det ønskelig med en beregning av alt. c også? Det vil være en større prosess å 

utrede i forhold til lønnskostnader osv. 

3. Tydeliggjøring, supplering, kvalitetssikring (mer og bedre dokumentasjon) av 

innsendte søknader i forbindelse med ferdigstilling av skipet til formidling, samt 

museal drift og FDV. 

4. Mer oppdelt og konkretisert kostnadsberegning av formidlingsplanen. Tydeliggjør 

hva som skal løses om bord og hva som kan løses på land. 

5. Redegjørelse for hvordan formidlingen av Norsk krigsseilermuseum vil inngå i en 

helhetlig formidling av Krigsseilermuseet, Gamle Oksøy og Bredalsholmen, samt 

hvilket publikumspotensial denne samlingen av kulturminner har. 

 

Kontakten med departementet går via Vest-Agder-museet. Målet var å avklare flest 

mulig av disse punktene innen 21. desember. Samarbeidet med Stiftelsen har vært 

godt, og flere punkt er kvittert ut. Noe gjenstår imidlertid. I forhold til status på 

utredningene, vises til vedlagte: «Notat Hestmanden 21.11.14». I forhold til pkt. 4 og 

5, vises til vedlagte konkretisering og visualisering av formidlingsplanen, utformet av 

museets fagseksjon. 

 

Gjenstående arbeider er knyttet til kostnadsberegning av gjenstående investeringer for 

å gjøre skipet seilbart, samt hvilke driftskostnader som er knyttet til dette. For å avklare 

dette avventes en tilbakemelding fra Sjøfartsdirektoratet som tidligst kommer på 

nyåret. 

 

I forhold til driftskostnadene, trengs en nærmere beregning av kostnader knyttet til 

oppvarming/ventilasjon. I et miljøperspektiv bør det også vurderes om den 

kontinuerlige oppvarmingen, samt utstillingslys osv. bør kjøres på landstrøm. 

 

I forhold til adkomst om bord og rundt på skipet, er det ønskelig at museet ser på 

hvilke måte formidlingen om bord kan dubleres på land – forutsatt at deler av denne 

kan gjøres mobil. Dette for å kunne vurdere hvor mye av skipet som skal gis universell 

utforming. 

 

Stiftelsen og VAM må utrede de gjenstående forholdene så snart som mulig, men 

kvalitet og sikkerhet for tallene er viktig. Eventuelle private økonomiske bidrag vil 
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være positivt. Søknaden om driftsmidler gjentas i søknaden til Kulturdepartementet for 

2016. 

 

I forhold til VAM og Stiftelsen sin egen prosess, videreføres arbeidet med 

konsolideringsavtalen, samt samarbeidsavtalen med Hestmandens venner, med 

målsetning om å ha avtalen klar til det andre styremøtet i 2015 (de ovenfor nevnte 

utredningene knyttet til økonomiske forhold må gis prioritet frem til første styremøte 

og søknaden til KUD 28. februar 2015).  

 

Forslag til vedtak 

Styret tar saken til orientering. 

 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


