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STYRESAK 52/19  

D/S HESTMANDEN PÅ TOKT I 2020 

 

Går til 

Styrets medlemmer 

 

Styremøte 

30. oktober 2019 

 

Saksbehandler 

Gro Eikeland og Thea Eriksen 

 

Vedlegg til saken 

Prosjektskisse for toktet  
 

Saksfremlegg 

8. mai 2020 er det 75 år siden slutten på den tyske okkupasjonen i Norge. 2020 

blir et viktig år for flere av Vest-Agder-museets avdelinger, men aller mest for 

D/S Hestmanden – Norsk krigsseilermuseum. Tilleggsbevilgningen på 5 

millioner kroner som kom i statsbudsjettet for 2019 har som formål å støtte 

museets arbeid med å sette D/S Hestmanden i operativ stand til markeringen av 

frigjøringsjubileet. Det arbeides intensivt med nettopp dette for tiden; skipet 

utstyres med alt som er nødvendig for en sikker og verdig jubileumsseilas i 

2020. 

 

Først litt bakgrunnsinformasjon ift. planene for toktet i 2020: 

Høsten 2018 fikk Vest-Agder-museet en henvendelse fra en prosjektgruppe 

som hadde utspring i Hestmandens Venner der planene for et tokt i 2020 ble 
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lagt fram. Det var utarbeidet en prosjektskisse under tittelen "I kjølvannet av 

krig", med konkrete planer for toktet og et budsjett på drøye 5 millioner kroner.  

Vest-Agder-museet gikk inn for å slutte seg til prosjektgruppens planer og har 

siden samarbeidet med Hestmandens Venner om planleggingen av toktet. Målet 

for toktet er å formidle krigsseilernes viktige historier, og hedre dem og deres 

innsats i krig. Videre vil vi rette søkelyset mot de personlige og sosiale 

ringvirkningene av traumene krigsseilerne bar med seg. Med dette som 

bakteppe kan vi sette søkelyset på nye generasjoner av nordmenn som i 

etterkrigstiden har tjenestegjort i krigssoner og problemene som traumatiserte 

flyktninger fra krigsområder opplever. På denne måten trekker vi en rød tråd fra 

krigsseilernes granatsjokk (Krigsseilersyndromet) framover til vår tids begrep 

"posttraumatisk stressyndrom". Vi aktualiserer et viktig tema og kan fortelle 

noen viktige historier om oss selv, som samfunn!  

 

Prosjektgruppa er delt inn i ulike arbeidsgrupper, som arbeider med ulike deler 

av toktet og organiseringen av det. En av Vest-Agder-museets primære 

oppgave, innenfor tildelte midler og driftsbudsjett, er knyttet til å få skipet 

seilingsklart, fullt sertifisert for liten kystfart. Andre viktige oppgaver for 

museet ifm. toktet vil være å få oppdatert utstillingene om bord og få laget ny 

utstilling som omhandler temaer rundt krigsseilernes utfordringer og 

utviklingen fram mot posttraumatisk stressyndrom.  

Vi ønsker i tillegg å lage en utstilling som kan vises på land, for de som ikke 

kan komme om bord. Det er også intensjonen å få Ruffen om bord ferdig, i og 

med at den vil være en viktig del av utstillingen som viser forholdene som 

krigsseilerne levde under. 

 

Formidling i havnene vi besøker underveis vil selvsagt også være fokusområde 

for Vest-Agder-museet. I løpet av seilaset i 2020 ønsker vi at flest mulig skal få 
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høre om krigsseilerne som arbeidet på norske skip gjennom andre verdenskrig. 

Derfor ønsker vi å arrangere flere ulike foredrag og arrangementer om bord, 

knyttet opp mot krigsseilertematikken. Vi ønsker å samarbeide med ulike 

museer langs veien, som alle har en eller annen tilknytning til krigsseilerne eller 

D/S Hestmanden. Eksempler på dette kan være samarbeid om temaer som; 

kvinnene i handelsflåten (Ålesund – her kom en av de mest kjente kvinnelige 

krigsseilerne fra, Malta-Margit - her kan det være aktuelt å kontakte Ålesund 

museum), konvoifarten over Atlanterhavet (Bodø – her ligger Norsk 

Luftfartsmuseum som kan være aktuelle samarbeidspartnere om dette temaet) 

og gjenreisningen etter andre verdenskrig (Hammerfest – her ligger Norsk 

Gjenreisningsmuseum som kan kontaktes for et mulig samarbeid).  

I tillegg til samarbeid med museer vil skoleelever bli invitert om bord. Dette vil 

særlig være aktuelt på vei ned fra Kirkenes, da fra midten av august til ut 

september. Her kan vi kjøre samme opplegg som tidligere år i DKS, men legge 

større vekt på Krigsseilersyndromet.  

 

Det er innledet et samarbeid med de militære musikkorpsene, særlig Den 

kongelige norske marines musikkorps. Marinemusikken fyller 200 år til neste 

år. Forsvarets musikkorps vil legge noen av sine arrangementer til havner 

Hestmanden vil besøke. 

 

I tillegg til å få D/S Hestmanden sertifisert, arbeider også Vest-Agder-museet – 

sammen med Hestmandens Venner – med å skaffe nok kvalifiserte besetnings-

medlemmmer til å dekke seilingsperioden som strekker seg fra begynnelsen av 

mai til slutten av september. Dette krever mye planlegging og forberedelse i 

form av kursing/ opplæring i forkant av toktet. 

 

Prosjektets budsjett er nå på 4 millioner kroner. Disse midlene er planlagt 
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skaffet tilveie gjennom søknader til stat, fylkeskommunene som vi skal besøke 

og fra private sponsorer og/eller stiftelser. I skrivende stund foreligger ikke 

konkrete tilsagn til finansering. 

 

 

Forslag til vedtak 

Styret i Vest-Agder-museet tar saken til orientering. 

 

 

Vest-Agder-museet IKS 


