D/S Hestmandens tokt fra Oslo til Murmansk i 2020.
Under mottoet «Fra stykkgods til tankegods-vi seiler for
frihet» vil Dampskipet ”Hestmanden” Norges
krigsseilermuseum formidle krigsseilernes historie langs
hele norskekysten.

Et samarbeid mellom D/S Hestmandens venner, Vest-Agder-museet,
Kongelig Norske Marines Musikkorps (Marinemusikken) og
entusiaster.
Vi skal informere og engasjere befolkningen i storbyer og tettsteder
og søke å oppsøke så mange havner som mulig på vår ferd. I
Hestmandens kjølvann skal det ligge både refleksjon og gode
opplevelser.
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Innledning
Vi skylder krigsseilerne respekt ved å formidle deres historie
I forbindelse med feiringen av 75 års jubileet for Norges frigjøring fra nazismen 8. mai
2020 seiler Hestmanden fra Oslo til Murmansk. Jubileumsseilasen er planlagt fra 5. mai
når vi kaster loss i Kristiansand og Hestmanden stevner mot Oslo/ Horten. Vi vil nå
Narvik/ Murmansk i månedsskifte august/ september. Hestmanden skal på sitt seilas
besøke mange havner.
Mottoet for seilasen er «fra stykkgods til tankegods- vi seiler for frihet».
Hestmanden, eneste fartøy som har seilt i begge verdenskriger, er nå Norges
museumsskip for å bære krigsseilernes både stolte og til tider tragiske historie.
Om bord vil publikum få innblikk i hva som møtte sjøfolkene som seilte i krigsfarvann
gjennom autentiske filmer og bildemateriell. Det vil bli holdt foredrag og samtaler om
krigens ofre.
Vi vil vise at krigsseilerne var sivile sjøfolk som seilte uten beskyttelse under store deler
av krigen. De var under angrep fra en fiendtlig krigsmakt som hadde en klar hensikt å
ramme og ta liv. De ble angrepet med all den styrke den Tyske krigsmakten kunne
mønstre. Hver 10. mann måtte bøte med livet blant de norske sjøfolkene fra 17.
september 1939 til 2. september 1945. De norske sjøfolkene ble mål for den tyske
krigsmakten da Frankrike og England erklærte Tyskland krig 3. september 1939. I
Stillehavet avsluttet krigen mot Japan 3. september 1945.
Ved sin innsats og offer la krigsseilerne grunnlaget for både de allierte og Norges frihet.
De seilte inn utallige summer som den Norske regjering kunne bruke til å føre krigen i
Norge og betale for sitt opphold i London og USA. Disse sivile (krigsseilerne) la
grunnlaget for at Norge sto rustet til å reise landet etter freden 8. mai 1945.
Etter 1945 fikk de Norske rederne erstatning for tapt tonnasje når Nortraship ble
oppløst. De som orket av krigsseilerne fortsatte å seile og gjennom sitt yrke tilførte de
landet nødvendig valuta og bidrog videre til utviklingen av Norge og skipsfarten som en
viktig næring for landet.

Hva kan vi lære?
Krigen kostet mange av krigsseilerne helsen både fysisk og psykisk. Det psykiske
aspektet ble først anerkjent i slutten av 1968, 23 år etter krigens slutt.
På seilasen skal vi presentere krigsseilernes historie både under og etter krigen. Vi skal
stille spørsmålet «hva har vi lært som en nasjon» og vi skal trekke linjer til vår tid.
Vi vil sette søkelyset på krigens råskap og dens kostnader på det individuelle
menneskelige plan. Norge har sendt ut over 100.000 norske borgere som har deltatt på
fredsbevarende oppdrag i regi av FN. De har ikke vært stridende. Vi stiller spørsmål om
hva deres opplevelser har kostet hvert enkelt individ som har deltatt? Det vil være 9 år
siden terrorangrepet på regjeringskvarteret og Utøya. Har vi som folk og nasjon forstått
hvilken belastning og fysiske og psykiske arr de som har opplevd slike traumer har fått?
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Norge har hatt og har mange med historier, som bør formidles, slik at vi nå som en
nasjon kan forstå de belastninger individet må betale for vår felles erfaring. Å forstå er
første skritt mot empati og vilje til å støtte. Å skjønne er første skritt mot å være villig til
å yte det som er nødvendig for vår frihet.
Vi håper Hestmandens seilas 2020 skal gjøre oss som individer og nasjon bedre rustet til
å forstå og støtte de som har blitt utsatt for fysiske og psykiske belastninger som
overstiger den erfaring som den gjengse Normann har med seg.
Hestmandens venner og våre samarbeidspartnere vil «tenner varder over hele landet»
og oppfordrer både myndigheter, organisasjoner, selskaper og privatpersoner til å delta
på denne dugnaden. Vi vil trenge både organisatorisk støtte og ikke minst midler til å
realisere toktet. Det er kalkulert med 4 millioner kroner for å gjennomføre seillaset fra
Oslo til Murmansk.
Hvert fylke langs kysten vil få besøk av Hestmanden og vi vil oppfordre
stortingspolitikere fra alle partier tilhørende aktuelle fylker å komme om bord. Vi vil
oppfordre alle aldersgrupper og frivillige organisasjoner, som har en historie å fortelle
som speiler toktes målsetning, om å ta kontakt når vi legger til kai på vår ferd langs
kysten.
Dette kan være enkeltpersoner som har noe å fortelle eller har bilder og historier. Vi vil
innby historielag og prøve å knytte de til enkeltpersoners opplevelser.
Vi trenger bunkers og støtte til reiser og opphold for de som skal drive skipet. Det må
betales for los og taubåter. Så alt kan ikke gå på dugnad. Vi utfordrer alle til å støtte opp
om seillaset «Fra stykkgods til tankegods- vi seiler for frihet 2020»

Bildehogger Nils Aas får stå for alle de
kunstnere som har stilt opp for krigsseilerne.
Han utformet symboler som både viser anker
og person i livbåt. Bildet gir assosiasjoner om
ensomhet, men også muligheten for et
ankerfeste. Symbolet ble laget i forbindelse
med tilleggsloven i 1968 og åpningen av
Konvoibyen samme år. Dette er et symbol til
ettertanke. Det er mange som står i «livbåter»
og som trenger vår støtte og omtanke.
Konvoibyen ble oppført som et hjem for
krigsseilere med 28 boliger og en
bestyrerbolig. Her skulle de mest
vanskeligstilte krigsseilerne med familie
kunne bo rimelig og med oppfølging av
psykiatrikere. Herfra ble det foretatt
registreringer av krigsseilere over hele landet.
Dette var krigsseilernes «krisesenter».
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Fra stykkgods til tankegods - vi seiler for frihet
Vi ønsker å formidle krigsseilernes innsats og betydning for de
alliertes seier under 2. verdenskrig.

Bilde fra blitzen i London

Bilde fra Trafalgar Square frigjøringsdagen

Hvordan krigsseilerne kunne fylle opp London regjeringens
krigskasse så sabotasje og oppbygging av en norsk irregulær hær
kunne skje i Norge under den 2. verdenskrig.

Den tyske overgivelsen på Akershus festning

Hjemmefronten marsjerer under
frigjøringsdagene 1945

Bilder fra motstandsbevegelsen tatt i Norge under 2. verdenskrig
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Det var krigsseilerne som gjennom sin innsats skaffet midler til utstyr
og trening for den norske hæravdelingen i Skottland.

Medlemmer av Skottlandsbrigaden

Det var krigsseilernes fortjeneste at den norske regjering kunne
forlate England og betale for alle sine kostnader for perioden den var i
eksil.

John Nygaardsvolds regjering
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Det var krigsseilerne som uten sammenligning hadde de største
tapene blant nordmenn under 2. verdenskrig. Hver 10. mann ble drept
eller druknet i tjeneste for den norske regjering og de allierte.

Torpedert skip med flybensin på veg til Storbritannia. Et helvetes inferno hvor få kunne
overleve. De seilte for fred.

Krigsseilerne måtte selv kjempe for sine rettigheter etter 2.
verdenskrig både for tilbakebetaling av Nortraships sjømannsfond og
for å få retten til krigspensjon.

Krigsseilere stod i front for å få frem betydningen av krigens
belastninger for alle grupper som ble utsatt for krigens traumer. Det
vi nå anerkjenner som posttraumatisk stress syndrom.
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Nortrashipsflåtens og krigsseilernes innsats kan illustreres med
utsagn fra noen sentrale personer i den allierte kommandoledelsen og
fra en av Norges mest kjente motstandsfolk:
Admiral of the Fleet, Viscount
Cunningham: ”Fra utbruddet av andre
verdenskrig i 1939 til august 1945 var
den norske handelsflåten hovedpulsåren i
de alliertes seier.”
Cunningham står bak Winston Churchill
på Yalta-konferansen

Sir Philip Noel Baker (sjef for "Ministry of War
Transport" i England under andre verdenskrig)
uttalte om de norske krigsseilerne: «Without the
Norwegian Merchant Fleet, Britain and the Allies
would have lost the war. The first great defeat
for Hitler was the Battle of Britain. It was a
turningpoint in History. If we had not had the
Norwegian tankers on our side, we should not
have had the aviation spirit to put our spitfires
and our hurricanes into the sky. The Germans
could have invaded Britain, and there might
have been no base from which the Nazies could
have been defeated.»

Den britiske admiral Gerald Charles Dickens sa
på BBC i 1941: «Hadde det ikke vært for den
norske handelsflåten, kunne vi like gjerne ha
bedt Hitler om hans betingelser».
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Det var den amerikanske admiralen Emory
Land som først uttalte at den norske
handelsflåten var «mer verdt for de alliertes
sak enn en million soldater». Senere sluttet
USAs president Franklin D. Roosevelt og
Storbritannias statsminister Winston
Churchill seg til uttalelsen.

Den norske krigshelten Gunnar «Kjakan»
Sønsteby har uttalt at «krigsseilerne var de
eneste nordmenn som gjorde en innsats av
betydning for krigens varighet».

Feltmarskalk Montgomery: ”Handelsflåten er
frontlinjen og en uunnværlig kampenhet. Uten
dens støtte ville jeg vært lammet.”

Om vi ikke skal minnes, hedre og være stolte av krigsseilernes innsats, hva er vi
da som folk og land? Som takk for den enorme innsatsen krigsseilerne ytet og
deres store offer skal vi fortelle deres historie langs hele kysten i 2020.
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Stortinget
vedtok i 1995 at ”D/S Hestmanden” skulle være et nasjonalt krigsminnesmerke for de
norske krigsseilerne. Skipet er eid av Stiftelsen Hestmanden. Gjennom en avtale og
etter anbefaling fra Kulturdepartementet, har stiftelsen overdratt ansvaret for utvikling,
formidling, drift og forvaltning til Vest-Agder-museet. Museet løser disse oppgavene i
tett dialog med, og med stor hjelp fra Hestmandens Venneforening. Arbeidet med
Hestmanden koordineres gjennom et driftsutvalg bestående av 2 personer fra
Venneforeningen og 2 fra museet.
Hestmanden er nå i 2019 endelig restaurert for 160 mill.kr. og seiler for egen
dampmaskin, men det mangler fortsatt en nødvendig og sikker, årlig vedlikeholds
bevilgning på 5 mill. kr for at restaureringen ikke skal være bortkastet. Dette arbeider
Vest-Agder Museet med for å få i orden.

Hestmanden ved Bredalsholmen
I D/S Hestmandens dekksdagbok 7. juni
1940 kan vi lese følgende: Kl. 19:30
Avgang fra Tromsø for Torshavn,
Færøyene. Hestmanden forlater da et
okkupert Norge.

Toktet «Fra stykkgods til tankegods- seilas for frihet» i 2020
Driftsutvalget har oppnevnt en egen prosjektgruppe knyttet til prosjektet (Hestmandens
seilinger i 2020). Gruppa består av personer fra venneforeningen, museet, og andre
ildsjeler knyttet til skipet.
Prosjektets økonomi er skilt fra ordinær drift av skipet, men regnskapsførsel, revisjon
mv. ivaretas av Vest-Agder museet.

Formidlingstilbudet
Vi vil spre kunnskap om krigsseilerne til så mange som mulig og ønsker derfor å tilby
omvisninger om bord til de som måtte ønske det. Fra 8. mai til skoleferien starter vil vi
tilby skoleklasser omvisning på Hestmanden. Etter skolestart og til Hestmanden stevner
inn til Kristiansand høsten 2020 vil vi også ønske skoleklasser velkommen ombord. Det
vil være tilpassede undervisningsopplegg hvor ungdommen vil få innsikt i hvordan det
var å være krigsseiler.
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D/S Hestmandens venneforening, her representert med skipets kaptein og deler
av besetningen.

2020 et jubileumsår til ettertanke
I 2020 er det 75 år siden 2.verdenskrig sluttet, og Norge fikk fred 8.mai.
Hestmanden var da på oppdrag i Storbritannia.
I 2020 er det 75 år siden gjenoppbyggingen av Finnmark startet.
Hestmanden hadde sin første tur fra Oslo til Finnmark 7.juli 1945.
I 2020 er Hestmanden, eneste gjenværende skip av Nortraships store flåte,
109 år.
I 2020 er det hele 200 år siden Marinemusikken ble stiftet.
I 2020 er det norske Losvesenet 350 år.
Toktet skal vise at sjøtransporten og sjøfolkenes innsats er viktig for hele Norges sjøfarts
og kulturhistorie. Norges frihet og sikkerhet har vært og er avhengig av sjøtransporten.
Dette er en viktig del av identiteten til Norges befolkning. Dampskipet Hestmanden er et
symbol på dette.
Vårt mål med toktet er å få fram innsatsen til de 35.000 krigsseilerne under
2.verdenskrig og deres skjebne under og etter krigen. Denne historien angår og berører
både foreldregenerasjonen og de unge i dag. Vi vil engasjere gjennom et omfattende
formidlingstokt langs hele kysten. Mange av de stedene Hestmanden har stevnet inn til
havn med stykkgods og passasjerer både før og etter krigen vi få besøk av skipet i 2020.
Denne gangen kommer Hestmanden og dens besetning med tankegods om en æra
som ikke må glemmes, men tas lærdom av!
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Det er ikke penger på Hestmandens budsjett til å finansiere et slikt tokt. Men vi mener
det er avgjørende viktig å markere denne delen av Norges krigshistorie for nye
generasjoner. Og hvorfor har man restaurert Hestmanden for 160 mill. kr som Norges
krigsseilermuseum dersom skipet bare blir liggende ved kai i Kristiansand?
Ved siden av samarbeidet med Forsvarets Musikk, ønsker vi å involvere lokalt kulturliv
og sjømannsforeninger, som vil bidra til denne dugnaden. Vi håper også på et samarbeid
med NRK og flere nasjonale og lokale medier, for å bistå med å holde kunnskapen og
lærdommen av krigsseilernes innsats for Norge og historien levende overfor kommende
generasjoner.
Vi sier som Erik Bye: ”Vi går om bord”.
Hans evne til å engasjere og provosere vil vi ta
med oss på toktet. Vi vil samle barn, barnebarn
og oldebarn og venner av krigsseilerne om bord
og vise og fortelle historien.
Vi vil vise sjøfartens og sjøfolkenes betydning
for oppbygging av det moderne Norge.
Forsvarets Musikk har opptrådt en rekke ganger
sammen med Erik Bye, fortrinnsvis gjennom
KNMM, hvor innsats og plateutgivelse ble
belønnet med Spellemannspris.
Også denne gangen vil vi få oppleve
militærkorpsenes profesjonalitet flere steder
langs hele norskekysten. Vi vil som Erik Bye
mobilisere grasrotbevegelser som musikkorps
og kor, alt som kan få frem historiene om vårt
forhold til sjø og oss som en nasjon med ryggen
mot fjellene og blikket rettet utover havet mot
horisonten.

Opplegg for toktet ”Fra stykkgods til tankegods-seilas for frihet” i
2020
De norske sjøfolkenes innsats i krig og fred har hatt betydning langt ut over landets
grenser. Spesielt krigsseilernes avgjørende bidrag til de alliertes seier under 2.
verdenskrig. Når toktet i 2020 er vel gjennomført vil vi planlegge et tokt til Storbritannia
og Kontinentet. Det håper vi å få til senere, men i 2020 velger vi å prioritere
norskekysten. Som kystfraktefartøy trafikkerte Hestmanden hele kyststrekningen
mellom Norge og Kirkenes. Vi finner det naturlig å legge toktet helt til Murmansk på
bakgrunn av den russiske krigsinnsatsen og deres betydning for frigjøringen av
Finnmark. Vi søker et samarbeider med den russiske ambassaden i Norge om å få dette
til. Handelsflåtens innsats og offer i forsyningen av krigsmateriell til Murmansk er godt
kjent over grensen.
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FORSLAG TIL SEILINGSPLAN FOR TOKT I 2020:
Havn

Datoer

Oslo

05. mai – 09. mai

Østlandsområdet
(Horten, Moss, Sandefjord, Larvik)
Grimstad

09. mai – 4. juni

Lillesand

7. juni

Kristiansand

10. juni – 20. juni

Bergen

21. juni – 25. juni

Stokmarknes

04. juli

Tromsø

08. juli

Kirkenes

18. juli

Murmansk

22. juli

Harstad

13. august

Narvik

21. august

Bodø

29. august

Trondheim

07. september

Ålesund

13. september

Haugesund

17. september

Mandal

30. september

Kristiansand

1. oktober

5. – 6. juni

Dette er kun ett forslag tilseilingsplan, som viser en tidsplan som ligger opp mot maks av
det som kan forventes av besetningen.
Det er heller ikke lagt inn forsinkelser som følge av værbegrensninger og eventuelle
tekniske problemer som måtte dukke opp.
Andre havner som måtte være ønskelig å anløpe underveis kan la seg gjøre, men da på
bekostning av andre anløp.
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Vi ønsker hjelp og samarbeid med blant annet følgende på anløpsstedene:
- Kommuner og fylkeskommune
- Forsvarets Veterantjeneste
- Kommunenes Veterankontakter
- Heimevernsdistriktene
- Museer og kunstnere
- Alle entusiaster, foreningsliv og frivillige

Samarbeid med Forsvarets Musikk
I anledning 75-års markeringen for frigjøringen er det naturlig å samarbeide med de
profesjonelle korpsene i Forsvarets Musikk.
i 2020 vil det trolig avholdes en rekke seremonier for å hedre veteraner. I denne
sammenheng er det naturlig også å framheve ”krigsseilerne”.
Blant landets eldste kulturinstitusjoner utgjør militærkorpsene en viktig rolle som
kulturformidlere og -forvaltere, og er selve grunnlaget for landets store korpsbevegelsen og derav økt nasjonalfølelse.
De profesjonelle korpsene er:
Forsvarets stabsmusikkorps, Oslo : Link
Kongelige Norske Marines Musikkorps, Horten : Link
Sjøforsvarets Musikkorps, Bergen : Link
Luftforsvarets Musikkorps, Trondheim : Link
Hærens Musikkorps, Harstad : Link
Kongelige Norske Marines Musikkorps har vært med fra oppstart og planlegging av
prosjektet, da Krigsseiler-saken har en helt spesiell plass i korpsets virke og mangeårige
historie. I sammenheng med avdelingens 200 års jubileum i 2020 ønsker
Marinemusikken å løfte temaet opp på enda større nivå, arrangement-teknisk og
musikalsk.
En fellesnevner for Krigsseilerne og Marinemusikken er Stavern, hvor det finnes et
nasjonalt minnesmerke over norske sjøfolk i handelsflåten som omkom i
krigshandlinger. Minnehallen ble reist i 1926 av Kong Haakon, og senere oppdatert med
kobberplater med navn over falne i begge verdenskrigene.
Stavern - eller Fredriksvern som det het tidligere, er også historisk viktig for Forsvaret
og hele den norske marine, fordi det ble etablert en dansk – norsk marinebase der på
midten av 1700-tallet, og hvor Marinemusikken ble etablert i 1820.
Etter hvert ble basen og senere Marinemusikken flyttet til Karljohansvern i Horten. Og
det er her flere bånd skulle bli knyttet....
Registreringen av krigsseilerne etter 2.verdenskrig startet i Horten, av krigsseiler Leif
Heimstad og hans kone, Else.
De to fikk med seg flere markante skikkelser, som for eksempel Erik Bye, og hvor de
kjempet for bedre vilkår og rettigheter. Det ble laget TV-programmer og arrangert
konserter med Erik Bye og Marinemusikken for økt fokus på saken.
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Else og Leif Heimstad var også grunnleggerne av Konvoibyen i Risør, - og for sin innsats
overfor en glemt og oversett gruppe mennesker, ble paret slått til riddere av 1.klasse av
St Olavs orden.
Dette er grunnen til at Marinemusikken stiller årlig i Risør i mai-dagerne for
markeringer og medaljeseremonier, og på den måten viser noe av det sterke
samfunnsengasjementet korpset har som en av Forsvarets avdelinger.
Forsvarets Musikk vil alltid være opptatt av å hedre å anerkjenne de som har deltatt i
eller opplevd krigshandlinger på nært hold.
Samtidig er det viktig fremover å vise at dette også handler om deres barn og familier, og
sørge for at minner og historie går i arv til kommende generasjoner.

Bilder av Marinemusikken
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Det er mange minnesmerker, byer og steder som er aktuelle for å lage markeringer i
2020. På flere steder vil dette komme istedenfor eller i tillegg til andre markeringer og
mai-dagene. Det legges opp til å kombinere markeringer langs hele norskekysten med
sterke innslag hvor alle korpsene tilhørende Forsvarets Musikkorps blir delaktige.
Enkelte steder vil det være et ønske eller hensiktsmessig å kun holde en utendørs
tilstelning/seremoni på brygga, andre steder er det aktuelt å lage større arrangementer
med konserter og andre kulturelle innslag.
Uansett skal det handle om å hedre og anerkjenne, og det bør koordineres med
kommunene og stedlige aktører.
HKH Kronprins Haakon holder tale ved
minnesmerke over de norske
krigsseilerne som falt i 2. verdenskrig.
Dette i forbindelse med Konvoibyens 50
år markering. Kong Olav V åpnet
krigsseiler senter høsten 1968. I
bakgrunnen: Kongelige Norske Marines
Musikkorps.

Etter Nordahl Grieg sin sang Friheten er teksten
«Det var hjem vi sjøfolk skulle» hugget inn i
Minnestøtta. Den symboliserer en torpedosøyle med
blod bølger foran. Den svarte skiferen hvor teksten
er hugget inn symboliserer havet. Et verk av
billedhugger Ørnulf Bast. Denne ble gitt til åpningen
av Konvoibyen i Risør 1968 av
skipsmeglerforbundet. I 50 år har det blitt lagt ned
krans på minnesmerket 8. mai. Kransen er i alle år
gitt av forsvarsdepartementet. Marinemusikken har
deltatt på seremonien siden 1968.

Kaptein Bård Rasmussen har omvisning for
Kronprinsparet om bord på Hestmanden. Her ved
lys tavlene som forteller om Hestmanden.
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Lillesand Sjømannsforening var initiativtaker til krigsseilerarkivet. I ettertid har
Stiftelsen Arkivet i Kristiansand utarbeidet et nesten fullstendig arkiv som
dokumenterer historien til hver krigsseiler fra 1. 2. verdenskrig

Arkivet freds- og
menneskerettighetssenters Norsk senter
for krigsseilerhistorie

I 2016 ble Krigsseilerregisteret lansert
for publikum som et resultat av et
samarbeid mellom Norsk senter for
krigsseilerhistorie og Lillesand
sjømannsforening. Registeret har som
mål å registrere alle sjøfolk som seilte på
norske skip under andre verdenskrig.
Krigsseilerregisteret kan besøkes på
nettet, men også om bord på D/S
Hestmanden finnes registeret. Senterets
leder, Bjørn Tore Rosendahl, har blant
annet forsket på hvordan de utenlandske
krigsseilerne om bord på norske skip
hadde det.

Søren Brandsnes seilte som krigsseiler
under andre verdenskrig og viet mye
av sitt liv etter krigen til å fortelle om
det han opplevde. Han var også ivrig
engasjert i arbeidet med
restaureringen av D/S Hestmanden, og
var helt sentral i arbeidet med å gjøre
D/S Hestmanden til Norsk
krigsseilermuseum. Brandsnes var
også med å opprette Agders
krigsseilerforening etter krigen.
Søren Brandsnes (1920-2017)
Søren Brandsnes sitt dikt ”Flagget vårt”, som han skrev etter frigjøringen:
Vi gjemte deg bort i en kiste
da fienden inntok vårt land
Vi ville så nødig deg miste
og strøk deg med varsom hand

Vi så deg i fremmede havner
og kikket på deg fra dekk
Om fienden angrep som ravner
du vaiet trassig fra hekk

Men ute var du å finne
du vaiet fra skipets mast
Vi så deg i dystre konvoier
underveis med sin farlige last

Det hendte du tapte duellen
en bombe kom hylende ned
Og landsmenn gikk ned i smellen
De gav sitt liv for fred
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Kostnader, finansiering og gjennomføring av toktet
Totalt er toktet på 4200 nautiske mil og utgjør cirka 610 seilingstimer for Hestmanden
Hestmanden trenger cirka 4 mill.kr i tilskudd for å kunne gjennomføre toktet. Dette er
utgifter til bunkers, havneforhold, LOS/taubåt, kost og losji for besetningen, reiseutgifter
ved bytte av besetning, se oppstillingen under:
Tekst
Bunkers
Mannskap - reise og
opphold ved skifte av
mannskap - 11 personer
Kost og losji for
mannskapet om bord
LOS og havneutgifter
Hestmanden vil trenge
hjelp til å navigere ut/inn
i havnene
Taubåt

Kostnad kr
1.200.000
700.000

Vi satser på bruk av biodiesel og arbeider for
at produsenter av biodiesel vil støtte dette
økonomisk
Hestmandens Venner vil bemanne skipet
kostnadsfritt. Denne egeninnsatsen
kalkuleres til 1 – 1,5 mill.kr

300.000
500.000

300.000

Formidling og
markedsføring av toktet

300.000

Driftskapasitet

400.000

Uforutsett

300.000

Totalt

Merknad

Vi har samarbeid med Redningstjenesten
Vi forventer også at de ulike havnene tar
imot Hestmanden uten å ilegge store
havneutgifter.
Det er aktuelt med taubåt for å komme trygt
til kai noen steder og om været er
utfordrende.
Dette er pressekontakt, avtaler, transport
mv. på stedene vi besøker for å gjøre kjent
åpningstider mv. på Hestmanden.
Skipets kaptein har ansvar for alle forhold
knyttet til skipet i de aktuelle havnene.
Kapteinen vil ha behov for å engasjere hjelp
for å kunne følge opp henvendelser.

4.000.000

Vi håper på et bredt spleiselag for å dekke kostnadene, også fordi dette skaper et større
engasjement i Norge for historien og arbeidet for fred.
-

Vi søker alle kystfylkene Hestmanden anløper om tilskudd, gradert etter folketall. Vi
søker om 1kr pr innbygger, maksimalt kr 300.000 og minimalt kr 100.000. Dette
kan i sum gi cirka 2 mill. kr i tilskudd.
Vi søker ulike samarbeidsparter, banker og stiftelser om tilskudd og støtte og håper å
få inn minst 1,0 mill.kr.
Så mener vi staten må bidra. Vi sender en sak/søknad til Stortingets Presidentskap
da restaureringen av Hestmanden i 1995 startet etter et forslag herfra. Vi søker
Stortinget om et tilskudd på 1,0 mill. kr idet vi også forutsetter at
stortingsrepresentantene fra de ulike fylkene vil ønske å delta på og bidra på
arrangementer i deres hjemfylke
17

Skulle engasjementet og entusiasmen for toktet bli så stor at vi får inn mer tilskudd enn
vi trenger, vil dette bli avsatt til framtidige tokt.

Krigsseilernes innsats og Norges handelsflåtes betydning for fred
Hestmandens tokt i 2020 ”Fra stykkgods til tankegods-seilas for frihet” skal også
formidle krigsseilernes innsats og betydning for de alliertes seier i 2.verdenskrig:
- Krigsseilerne bidro gjennom Nortraship til å fylle opp London-regjeringens
krigskasse så sabotasje og oppbygging av en norsk irregulær hær kunne skje hjemme
i Norge under krigen. Nortraship ble opprettet i Norge av regjeringen før den flyktet
til London.
- Det var krigsseilerne som gjennom sin innsats skaffet midler til utstyr og trening for
den norske hæravdelingen i Skottland.
- Det var krigsseilernes fortjeneste at den norske regjering kunne forlate England og
betale alle sine kostnader for den perioden den var i eksil.
- Det var krigsseilerne, som uten sammenligning, hadde de største tapene blant
nordmenn under krigen. Hver 10. sjømann omkom i tjeneste.
-

Bilde viser forberedelsen og samling av skip
før de la ut på den farefulle ferden over
Atlanteren.

Bilde viser luftvern som ble mer vanlig om
bord etter 1943. Disse ble bemannet
av egne utdannede norske sjømenn.

Krigsseilerne måtte selv kjempe for sine rettigheter etter krigen, for tilbakebetaling fra
sjømannsfondet og rettigheter til pensjon. Krigsseilerne stod i front for å få frem
betydningen av krigens belastning for alle grupper som var utsatt for krigens traumer. I
dag anerkjent som posttraumatiske stress syndrom, begrepet brukes som en naturlig
diagnose i helsetjenesten.
Krigsseilere med store psykiske lidelser var marginalisert. At krigsseilere stilte seg i
spissen for kampen for gruppens rettigheter var avgjørende. At disse selv hadde lang og
hard fartstid under krigen og selv led av sterke psykiske ettervirkninger ga legitimitet.
Gjennom å presentere egne erfaringer fikk krigsskadde sjøfolk etter hvert gjennomslag i
opinionen, noe som la grunnlaget for lovendringen i Stortinget i 1968.
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Vi vil formidle at enkeltmenneskes mot og innsatts kan bety umåtelig mye for så
mange.
Kong Olav V hilser krigsseiler,
skytter og bestyrer Leif Heimstad på
et av sine besøk i Konvoibyen i
Risør. Kongefamilien har fulgt
arbeidet for krigsseilernes
rettigheter i alle år etter krigen. For
sin innsatts har Heimstad mottatt
Kongens Fortjenestemedalje i gull.
Sammen med sin hustru Else har de
mottatt Den Kongelige Norske St.
Olavs Orden. De er det eneste
ekteparet som har mottatt St. Olavs
Orden for det samme sosiale
arbeidet.
Vi vil formidle at sjøfolkene ikke ba om å være helter, men var hardt arbeidende folk.
Når toktet langs Norges kyst er gjennomført, høsten 2020, håper vi at det er satt i gang
tanker som skal hindre at en slik urett skal gjenta seg for noen gruppe i Norge.
Den norske handelsflåten var verdens 4.største handelsflåten i 1939 med sine mer en
1000 skip, totalt 4,8 millioner brutto tonn. Norge hadde den mest moderne tankflåten
med 247 skip. Dvs 18% av verdens tankskipsflåte. I tillegg kom en betydelig
hvalfangstflåte med moderne fangstskip og hvalkokerier. De norske sjøfolkene var
velkvalifiserte med lange historiske tradisjoner. Nærmest alle norske sivile sjøfolk
meldte seg frivillig til krigsinnsats, selv om de ikke var betraktet som soldater. Med få
unntak gikk samtlige norske skip i internasjonalt farvann til allierte havner etter ordre
fra den norske regjering i 1940.
Etter invasjonen av Norge og Frankrike i 1940 var England det siste frie landet blant de
allierte. Uten den norske flåten og dens tonnasje av moderne tankbåter hadde England
aldri kunnet stå imot Tyskland i kampen om luftherredømme over Storbritannia.
Seieren ble båret fram av forsyninger fraktet av norske tankskip bemannet av norske
sjøfolk. I England het det at den norske handelsflåten med 35.000 mann tilsvarte for de
allierte 1 million utrustede soldater.
Da Kongen og den norske regjeringen evakuerte til England etter 9. april var de
velkomne grunnet den norske handelsflåten. Da var det allerede inngått en
tonnasjeavtale mellom Norges Rederiforbund og det engelske skipsfartsdepartementet
11. november 1939.
Fra 1940 – 1943 gikk ulveflokken av tyske ubåter løs på den norske handelsflåten som
fraktet forsyninger til England. Dette var et blodbad og uhyggelig mange norske skip og
mannskap gikk ned på seilas over Atlanteren. I noen konvoier kom bare 10% av
fartøyene fram. Det var like før tyskerne klarte å knekke transporten til England.
I mars 1943 var 120 tyske ubåter på jakt i Nord-Atlanteren og senket over 40 skip som
transporterte krigsmateriell og varer til England.
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Angrepet på Sovjetunionen 22.juli 1941 ble opptakten til de berømte Murmanskkonvoiene. Dette var skip som fraktet avgjørende forsyninger til Sovjetunionen i deres
kamp mot Wehrmacht (den tyske hæren). Disse konvoiene ble utsatt for harde angrep
av tyske fly og ubåter med base i det okkuperte Norge.
Om lag 500 av Nortraships flåtens skip ble senket under 2. verdenskrig. Dette utgjorde
omtrent 1,9 millioner bruttoregistertonn.
Etter det japanske angrepet på Pearl Habour 7. desember 1941 gikk USA inn på alliert
side i krigen. Dermed erklærte Canada og en rekke andre land krig mot Aksemaktene
(Tyskland, Italia og Japan). Konvoiene ble nå støttet av krigsfartøyer i transporten fra
USA og Canada over Nord-Atlanteren. Dette medførte mindre tap av tonnasje. Samtidig
åpnet nå krigen seg i Stillehavsregionen. Her deltok den norske handelsflåten i krigen
mot Japan og fraktet forsyninger til de allierte. Flere norske sjøfolk mistet livet i sitt
arbeid og 28 skip ble senket i regionen.
Det var også viktig at sivilsamfunnet fikk nødvendige forsyninger så moral og
stridsdyktighet ble opprettholdt. Her tilførte Nortraships flåten avgjørende bidrag.
Ved krigens slutt hadde hver 10. sjømann i den norske handelsflåten mistet livet.

Et av Nortraships fartøyer får to treffere samtidig.
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Hestmanden

Maleri av E. Gulbransen
Hestmanden ble sjøsatt 1911 fra Laxevaags Maskin og Jernstøpsbryggeri i Bergen.
Hestmanden er et sivilt gods- og passasjerskip, og det var Vesteraalens
Dampskipsselskab i Stokmarknes som drev skipet.
Skipet drives av en dampmaskin. Opprinnelig fyrt med kull, men ombygd til tungoljedrift
i 1947. Noen av oss sier at ”Hestmanden” har samme type dampkjele som Titanic hadde,
bare med den forskjell at Titanic hadde mange dampkjeler.
Uansett blir det en opplevelse i 2020 å seile med Hestmanden for egen maskin!

Bildet til venstre viser Hans Majestet Kong
Harald sa han deltok på gjendåpen av
Hestmanden den 22. oktober 2011.
Hestmanden var da 100 år. Seremonien
ble overvært av 242 krigsseilere. Foruten
innbyggere av Kristiansand var det mange
prominente gjester. Skipet fremstod nå
som et verdig flytende minnesmerke over
krigsseilernes innsatts både under 1. og 2.
verdenskrig. Videre minner skipet oss om
viktigheten av handelsflåten etter krigen
for oppbyggingen av Norge. Og for
Hestmandens del, gjenreisningen av
Finnmark som etter krigen var totalt
rasert. Kongehuset ved Kong Olav, Kong
Harald og Kronprinsparet Håkon og Mette
Marit har gjennom hele perioden stått opp
for krigsseilernes kamp og minne.
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Hestmanden er det siste gjenværende skipet som deltok både i 1. og 2. verdenskrig og
som er seilbart i dag. Det fikk navnet ”the lucky ship”, siden det kom fra begge krigene
nesten uskadd.
Hestmanden ble reddet fra opphugging av Norsk veteranskipsklubb og entusiaster langs
hele kysten. De arbeidet for å bevare et flytende minnesmerke over krigsseilerne og
deres innsats. Hestmanden er i dag plassert i Kristiansand ved Bredalsholmen Dokk og
Fartøyvernsenter (Norges eneste veteranverft for stålskip). I 2017 ble skipet åpnet som
Norsk krigsseilermuseum og skipet rommer i dag en museumsutstilling om
krigsseilerne.
Med Hestmanden på tokt kan vi vise både visuelt og følelsesmessig hva det ville si å seile
i krigsperioden både i 1. og 2. verdenskrig:
- Hvordan det er å se kamerater svømme i et hav av brennende olje etter en
torpedering uten å kunne redde dem, fordi kommandoen var å seile videre.
Konsekvensen av å stoppe var selv å bli torpedert eller truffet av en bombe.
- Hvordan det er å stå på dørken i maskinrommet og ikke vite når skottet eksploderer
eller hva som skjer oppe på dekk.
- Hvordan føle angsten i rolig vær med måneskinn så silhuetter av skipet vil stå klart
mot horisonten for angrep fra ubåtene som er ute på tokt.
- Hvordan det er å høre lyden av fly som stuper ned for å få inn fulltreffer som brekker
skipet i to, og det finnes ingen fluktvei annet enn å kaste seg i isvannet uten
muligheter til å bli plukket opp.
Dette år ut og år inn, bare gå å vente på at det smeller uten mulighet til effektivt å
forsvare deg. De fysiske belastningene om bord i kaldt vær med bare et stålskott mellom
seg og havet var utfordrende nok, de psykiske belastningene er nesten umulige å forstå
at noen holdt ut.
Dette var krigsseilernes bidrag til vår sikkerhet, demokrati og fred.
Dette var årsakene til at mange av krigsseilerne fikk posttraumatiske lidelser etter
krigen. Det tok mange år før norske myndigheter var villig til å anerkjenne det.
Rettigheten til pensjon på grunn av psykiske skader grunnet voldsomme psykiske
belastninger kom først ved tilleggsloven av 1968.

Krigsseilerne etter krigen
Nortraship sjømannsfond
Etter krigen ønsket flere krigsseilere å få utbetalt beløpet som var satt inn i Nortraships
sjømannsfond for hver enkelt sjømann. Stortinget behandlet fondet i 1948 og
konkluderte med at fondet skulle forvaltes videre og at tildeling skulle skje etter sosiale
behov. Beløpet som ble satt av var 43,7 millioner norske kroner. Etter årevis med kamp
slo Høyesterett fast at hver krigsseiler hadde rett til utbetaling. I 1972 fikk til slutt
krigsseilerne utbetalt gjennomsnittlig 8.000 kroner hver i en bevilgning fra Stortinget.

Nortraship ble opprettet av norske myndigheter før regjeringen flyktet til London i
aprildagene 1940. Nortraship ble dermed verdens største rederi med over 1000 skip.
Det ble betalt kommersielle rater for frakten som ble foretatt. Dette var inntekter
Nortraship rådde over og dermed den norske Regjeringen i London. Pengene ble brukt
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til å dekke driftskostnadene for flåten og kostnadene den norske Regjeringen hadde fra
1940 til 1945. Pengene la grunnlaget for at Regjeringen kunne betale for krigsmateriell
som ble sendt til Norge under krigen og at Norge i slutten av 1944 hadde en irregulær
hær på cirka 35.000 mann.
Ved krigens slutt var fondet på svimlende 4,5 milliarder norske 1945 kroner. Dette
tilsvarte over to norske statsbudsjetter på denne tiden.

Etterkrigstiden for krigsseilerne
8.mai 1945 feiret Norges befolkning euforisk friheten.
” Gutta på skauen”, som var finansiert av penger fra Nortraship, marsjerte stolt i gatene.
Kongen og Regjeringen kom hjem med en bevissthet om at de hadde tilført den allierte
seieren et betydelig bidrag, samtidig som Norge ikke hadde vært en økonomisk byrde
for England gjennom de 5 årene i eksil.
Fangene kom hjem og hadde sterke organisatoriske nettverk.
Alt var betalt av Nortraship pengene.
Norge tok fatt på gjenoppbyggingen og organiseringen av landet i løpet av 1945. Da
begynte sjøfolkene å komme hjem enkeltvis etter å ha hyret av. Mange var slitne etter
umenneskelige påkjenninger og ingen mottakelseskomiteer stod på kaia og hyllet dem.
Omkvedet var at de hadde fått betalt, de kunne gå i land, de hadde fått mat, tobakk og
alkohol, så de hadde ikke lidd noen nød.
De som orket, hyret seg raskt ut på nye skip.
De som hadde store psykiske skader fikk ingen forståelse og falt fort inn i alkoholisme,
som en måte å dempe smertene på.
”Krigsseiler” ble dermed et negativt ladet ord.

Fra venstre: Erik Bye, Leif Heimstad og Per Hansson
Kampen for retten til pensjon
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I kampen for retten til individuell utbetaling fra Nortraships sjømannsfond ble de
hardest rammede av krigsseilerne glemt. De med de største traumene og psykiske
skadene ble definert som ”alkoholikere”. Hverken folketrygden eller sjømannsfondet
hadde noen forståelse for disse.
I 1954 publiserte de danske forskerne Knut Herman og Paul Thygesen i det danske
legetidsskriftet begrepet KZ syndromet. De hadde forsket på fanger som hadde sittet i
tyske fangeleirer under 2.verdenskrig. Forskningen konkluderte med at belastningen
over tid, som disse hadde vært utsatt for, medførte store psykiske lidelser. Dette ble kalt
KZ-syndromet.
Krigsseiler og skytter Leif Heimstad fra Horten stilte seg i spissen i kampen for
krigsseilernes rettigheter til en anstendig pensjon i begynnelsen av 1960 årene. Han og
hans familie registrerte over 400 av hans krigsseilerkamerater bare i Vestfold med
samme psykiske symptomer som fangene fra KZ leirene.
Nå kom Krigsinvalideforbundet på banen og ga han rett i påstanden. Forskere som
Eitinger og Strøm sammen med Askevold støttet opp under symptom likheten. Gjennom
hele dette arbeidet støttet ledelsen på Marinebasen i Horten opp under arbeidet. Det ble
da konstatert at KZ syndromet og det nye begrepet Krigsseilersyndromet var simultant.
I 1967 var forfatter og journalist Per Hansson ferdig med sin bok: ”Hver 10. mann måtte
dø”. Boken ble en bestselger og var basert på fortellingene som var samlet inn i Vestfold.
Som journalist hadde Per Hansson brukt sin posisjon i Dagbladet til å skrive mange
kritiske artikler om uretten krigsseilerne var utsatt for. Nå var krigsseilerne og deres
krav på en anstendig behandling på alles lepper.
Per Hansson var den forfatteren som ga krigsseilerne og deres familie muligheten til å få
et anstendig liv. Boken ble lagt i hyllene til alle stortingsrepresentantene og var sammen
med kravet fra seilende sjøfolk, norske bildekunstnere som Ørnulf Bast, artister som
Wenche Foss, mediefolk som Erik Bye og et generelt folkekrav, det som skulle til for at
Stortinget vedtok «Tilleggslov om krigspensjonering 1.4.1968». Denne loven anerkjente
psykiske lidelser og inkluderte sivile i krigspensjonsordningen. Videre svekket den
årsakssammenhengen mellom skade og krigshandling. Dette medførte at seilingstid og
nåværende psykisk lidelse ble avgjørende.
Følgene av denne loven var at også andre grupper som grenselosene og siden også
sjøfolk som hadde seilt på norskekysten under okkupasjonen, endelig fikk sine
rettigheter.

Takk fra Hestmandens venner, frivillige og alle oss som seiler under
mottoet "Fra stykkgods til tankegods- vi seiler for frihet i 2020"
På toktet i 2020 vil mange bli takket for sin innsats for å få fram krigsseilernes sak og for
gjennomført restaureringen av Hestmanden.
Riksantikvaren skrev følgende til sjøsettingen av ”Hestmanden 100 år” i 2011 fra
Bredalsholmen Dokk og Fartøyvernsenter:
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Hestmanden er det siste i sitt slag, det eneste gjenværende skipet av Nortraships
flåte og dermed et av våre aller viktigste maritime kulturminner. Hestmanden har
også stor symbolkraft som minnesmerke over krigsseilernes innsats under andre
verdenskrig.
Riksantikvaren vil benytte anledningen til å takke Vest-Agder fylkeskommune sin
innsats for å få finansieringen på plass, slik at istandsettingsarbeidet kunne
fortsette frem til 100-års jubileet.
Hestmanden har gjennom ildsjeler og frivillige også hatt mange gode venner. Uten
deres innsats ville et viktig kulturminne gått tapt. I så måte er Hestmanden
fremdeles et ”heldig skip”.
Vi takker forskere som har stått i spissen for at vi i dag har forståelse for hva krig fører
til av psykiske lidelser. Fra KZ syndrom til posttraumatisk stress syndrom. Både de som
banet veg og de som har arbeidet med problemet etter krigen. Historisk kan Knut
Herman, Paul Thygesen, Eitinger, Strøm, Askevold, Jarle Eide og Pål Herlofsen stå som
lysende eksempler.
Forsker, professor, journalist og direktør ved Holocaust- senteret Guri Hjeltnes bringer
ny løpende viten til historien, noe vi er utrolig glade og takknemlige for
Vi takker kulturpersonligheter som Erik Bye og Arnljot Vik. Bildekunstnere som Ørnulf
Bast og Nils Aas for at de støttet opp om krigsseilersaken når disse, for oss helter, trang
det som mest for å få sine rettigheter.
Vi takker kongehuset for deres engasjement for krigsseilersaken, fra Kong Olav, Kong
Harald og nå Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette Marit senest 8. mai 2018.
Kong Olav åpnet Konvoibyen i Risør høsten 1968 som en anerkjennelse av den kampen
krigsseilerne hadde ført under krigen og for sin sak etter.
Så takker vi forfattere og journalister som Per Hansson som gjennom sitt arbeid var med
på å mobilisere nasjonen slik at krigsseilerne fikk et anstendig liv og respekt for sin
innsats under krigen. Jon Michelet var både redaktør, journalist og forfatter. Vi er så
glade for at han fikk avlutte sitt bokverk: ”En sjøens helt”.
Disse fantastiske
romanene har fått
fram krigsseilernes
innsats og historie på
en fenomenal måte.
Når vi leser om Halvor
Skramstad røres vi, vi
griner og vi blir
imponert over hvor
sterke sjøfolkene
kunne være.
Innsatsen for fred og
for Norge var
formidabel.
Forfatter Jon Michelet
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To slående bilder av situasjonen
krigsseilerne opplevde under sine
over 5 krigsår. Bilde over er et
autentisk bilde av en overlevende
fra et torpedert skip i Atlanteren.
Overdekt av olje og med et
traumatisk ansikt sitter han og
skjelver ukontrollert etter han
har vært av de få heldige som har
blitt tatt opp av det kalde havet.
Bilde til venstre viser en del av
besetningen på et fartøy klar til å
prøve å forlate skipet ved en
fulltreffer fra en ubåt eller
bombefly. Blikkene viser
belastningen av å ikke kunne
gjøre annet enn å vente å håpe.
Det er disse vi skal hedre
gjennom Hestmandens ferd langs
kysten
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Krigsseilernes historie er nå blitt en viktig historie for hele Norge, som vi aldri vil
glemme. Sjøfolkene ble store helter om de ønsket det eller ikke.
Og skulle noen ønske å bli en del av ”Hestmandens Venner” og dermed støtte vårt
arbeid, så takker vi av hjertet. Vi kan aldri bli mange nok! Med medlemskapet følger
invitasjon til ulike sammenhenger. Det er bare å fylle ut giroen som medfølger eller
sende en melding til en av oss i prosjektkomiteen.
2020-toktet ”Fra stykkgods til tankegods-seilas for frihet” satser vi på blir
Norgeshistorie !

Prosjektkomite:
Prosjektkomiteen vil ha samarbeid med alle som er interessert i å hjelpe oss med å få
gjennomført toktet. Ingen hjelp er for liten, så bare ta kontakt med en av oss.
Se også Vest-Agder-museets / Hestmandens og Marinemusikkens hjemmesider.
Vi satser på at mange blir entusiastiske og vil bidra når vi tar kontakt.
Svein Mosby
Leder av Hestmandens Venner
Tlf: 470 78 738
epost: sve-mosb@online.no

Bård Rasmussen
Hestmandens kaptein
Tlf: 920 69 715
epost: baard.45@gmail.com

Sten Kristian Brath
Korpssjef Kgl Norske Marines Musikkorps
Tlf: 924 58 660
epost: sbrath@m.l.no

Ole Jacob Thorkildsen
Produsent KNMM
Tlf.: 416 69 347
epost:produsent@marinemusikken.no

Jørn Heimstad
Hestmandens Venner
Tlf: 906 59 579
epost: jorn@cerebus.no

Wenche Waal
Hestmandens Venner
Tlf: 977 47 155
epost: wenche@cerebus.no

Kjell Abildsnes
Hestmandens Venner
Tlf: 909 72 181
epost: kjellab45@gmail.com

Jo Van der Eynden
Tlf.: 481 11 637
epost: Jo.Eynden@getmail.no

Anita Andreassen
Hestmandens Venner
Tlf.: 922 02 087
epost: aan2@online.no

John Olsen
Direktør i Vest-Agder-museet
Tlf.: 930 07 567
epost: g.eikeland@vestagdermuseet.no

Arne Aarflot
Hestmannens Venner
Tlf.: 917 13 540
epost: ajo-aarf@online.no

Thea Eriksen
Vest-Agder-museet – formidling
Tlf.: 480 68 810
epost: t.eriksen@vestagdermuseet.no
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Gro Eikeland
Vest-Agder-museet
Tlf.: 416 48 744
epost: g.eikeland@vestagdermuseet.no
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