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Siste saker

Krigsseilermonumentet på Bygdøy. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix
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I Kristiansand så ligger det et skip som heter Hestmanden, skipet er i dag et nasjonalt
minnesmerke.
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Hestmanden var operativ i 2 verdenskriger, og den er dag blitt et formidlingsbygg som
forteller og ærer den innsatsen Krigsseilerne gjorde under krigene. Det har også vært
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de...

planlagt å dra på turne i 2020 rundt hele norske kysten, i forbindelse med at det er 75år
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Men rett før jul så kunne vi lese i Fædrelandsvennen at Krigsseilermuseet Hestmanden
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kan bli liggende ved kai i 2019 på grunn av manglende driftsstøtte fra staten. Hvis det
ikke kommer midler, så er det ikke bare trist for Agder, men for alle som mener at
krigsseilernes innsats under de to verdenskrigene burde markeres tydelig og
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respektfullt i forbindelse med 75-års markeringen. Det er allerede kommet midler til å
sette i stand maskinen og etablere formidlingsfasiliteter om bord, men man er avhengig
av midler til drift og vedlikehold hvis man skal ha Hestmanden i operativ stand.
Hestmanden lånes i dag av blant annet forsvarsdepartementet til store nasjonale
markeringer, og det er noe man burde fortsette med, men uten tilstrekkelig med
driftsmidler så kan det være vanskelig å få til. Et annet argument som burde veie tungt
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for å få tilstrekkelig med driftsmidler er den unike innsatsen som legges ned av
frivillige. Det blir lagt ned enormt med dugnadstimer i Hestmanden, venneforeningen la
ned 8500 dugnadstimer i 2017. Venneforeningen gjør dette for at de vil se Hestmanden
som et seilende skip, som ærer krigsseilernes innsats.
Vi er mange som ble sku et over manglende midler til Hestmanden i statsbudsjettet for
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2019, samtidig som det kom 175 millioner til Kunstsilo i Kristiansand. Manglende støtte
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til Hestmanden er trolig en direkte konsekvens av investeringstilskuddet som ble gitt til
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Kunstsilo prosjektet. Jeg tror at de som har jobbet for Kunstsilo har vært tydelige, og
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Det er fortsatt håp for at Hestmanden kan seile og besøke ere havner i 2020, men da

Facebook-satire

må det komme driftsmidler i revidert statsbudsjett våren 2019. Jeg har tro på at det er
mulig, men det krever at vi som politikere i Norge, gjør en innsats inn mot Storting og
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del av budsjett ertallet på Stortinget. Så jeg mener at disse partiene har et ekstra ansvar
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for at Hestmanden får midler i revidert statsbudsjett til våren.
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Gutten kommer med sin versjon,
den skiller seg fra Trine Skei...

Trygve Mannes • for 12 dager siden

Min Farfar var krigsseiler og ble torpedert av japanerne under krigen. Han var til sjøs under hele
2 verdenskrig og slet med sine opplevelser resten av livet. Jeg håper virkelig at det blir gitt
penger til dette da det er viktig å hedre dem som ofret alt for landet. Dessverre virker det som
om at våre folkevalgte helst vil at vi skal glemme vår historie. Det bevilges ikke penger til å
bevare vikingskipene heller, men de har mer en nok penger til tullekunst. Da sitter lommeboken
løst. Trine Skei Grande er en skam for landet.
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Surrealistisk at amerikanerne lot
Donald Trump bli deres president
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Furusk > Trygve Mannes • for 12 dager siden

Det er jeg enig i og særlig når det gis stats støtte til noe så tvilsomt som de
hakekorsmalende folkene i Black BOX.
Da er det meningsløst og ikke fortsette med støtten til Hestmanden som er et symbol for
krigseilernes innsats under ww2, Krigsseilernes ære fikk en knekk da de kom i land
traumatisert etter krigen på havet og måtte bo i kasser i havnene rund. Det var en skam
for Norge og norske myndigheter. Konvoiferdene med ubåter og fly på de lange konvoi
seilasene fra USA til England og Russland var måneder med konstant nervepress og
angst i alle år. Mange krigseilere knakk totalt sammen og fikke ikke hjelp da de mønstret
av båtene som ubrukelige nervevrak. Det er en skam for Norge.
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Igor Boretti • for 12 dager siden

Den største skammen Arbeiderpartiet må leve med er den nedverdigende og skammelige
behandlingen Krigsseilerne ble utsatt for etter krigen!
Det er INGEN andre å anklage enn AP-lederne Einar Gerhardsen og Håkon Lie!!!
Det var DE TO som definerte skadede krigsseilere som (for å være MEGET snill) et brysomt
heft..
Desverre har ALLE regjeringer etter Gerhardsens og Lies svik slavisk fulgt de to drittsekkenes (i
forhold til krigsseilerne) anbefaling:
Drit i de taperne!
Jeg SPYR!
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Mjolne • for 12 dager siden

En kan jo argumentere både for og imot det å bruke penger for å holde slike skip operative,
men når en ser den enorme penge sløsingen det er i forbindelse med "kunst" og innvandring så
ville noen millioner årlig til dette skipet bare være småtterier.
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tomnico > Mjolne • for 12 dager siden

Hvorfor i all verden skal regjeringen gi økonomisk støtte til vår egen historie? Tenk på
alle pengene vi bruker på at andre land skal kunne vedlikeholde og opprettholde sin
kultur. Hva skulle Litauen gjort om ikke deres nasjonalmuseum skulle fått kr 150 mill kr,
fra Norge, slik at de kunne pusse opp sitt museet?
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Ibliis • for 11 dager siden

De norske krigsseilere betalte hele oppholdet til den norske regjering i London under krigen.
Nortraship fondet, som var krigsseilernes oppsparte penger, ble frastjålet de av Arbeiderpartiet.
Aldri har de ansvarlige politikere fra Arbeiderpartiet blitt stilt til ansvar.
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Henning Nielsen • for 12 dager siden

Takk for informasjon om Hestmanden, et helteskip. Husker godt da hun var i Oslo på den store
båtparaden for 200-års jubileet for 1814.
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Ragnar Steinmoen • for 11 dager siden

En utsagn har vi vokst opp med vi som hadde slekt og venner som var med i krigen. GLEM
ALDRI!!
Ser ut til at det ikke er plass til våre helter i den nye multikulturelle verden de vil ha oss inn i.
Nazisme og Islam er kanskje for likt, som opphavsmennene Hitler og Muhammad
Jeg ønsker de som ikke syntes vi har penger til dette et veldig varmt etterliv.
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