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Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt
utbetalt i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 belastes området Felles oppvekst

Saksprotokoll i Tjenesteutvalget - 06.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå Rådmannens forslag til vedtak:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt
utbetalt i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 belastes området Felles oppvekst
Felles forslag fra tjenesteutvalget fremmet:
Pkt 3: Merutgiften dekkes av disposisjonsfond

Votering:

Enstemmig
Vedtak/innstilling:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt
utbetalt i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 dekkes av disposisjonsfond

Saksprotokoll i Formannskapet - 13.03.2019
Behandling:
Til behandling forelå innstilling fra tjenesteutvalget:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir fortsatt
utbetalt i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 dekkes av disposisjonsfond
Votering:

Innstilling fra tjenesteutvalget ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
1. Søgne kommune støtter Forsvarshistorisk forening sitt arbeid med å ta vare på og
formidle
fortet i Ny-Hellesund med kr 50.000 i 2019.
2. Søgne kommunes årlige driftstilskudd på 10.000 til Forsvarshistorisk forening blir
fortsatt utbetalt i 2019. Årsmelding med regnskap skal leveres før driftstilskudd
utbetales.
3. Merutgiften i 2019 på til sammen kr 50.000 dekkes av disposisjonsfond

Bakgrunn for saken:
Kommunestyret vedtok mot 1 stemme den13.12.2018 i sak 125/18 følgende:
«Søgne kommune støtter stiftelsen Arkivet med kr 25.000.- for 2019. Inndekning tas fra
disposisjonsfond.»

I samme kommunestyremøte den 13.12.2018 i saken «Årsbudsjett 2019, økonomiplan 20192022» ble følgende verbalforslag vedtatt:
«Kommunestyret foreslår å få en sak for å få vurdert støtte til vedlikehold og oppgradering av
kystfortet på Helgøya i Ny-Hellesund.»
Saksutredning:
Arkivet er en institusjon som formidler krigshistorie, men som ikke ligger i Søgne kommune.
Forsvarshistorisk forening (FHF) tar vare på og formidler krigshistorien som angår tyskerfortet
i Ny-Hellesund. Vanligvis bør tilskudd til slik type kulturminnearbeid være minst dobbelt så
stort til kommunens egne frivillige operatører som til ekstern institusjon, som får nær på 60 %
av sitt driftsbudsjett direkte over statsbudsjettet.
Foreningen har i de siste årene lagt ned mye arbeid og økonomi i å ta vare på og vedlikeholde
de forskjellige installasjonene på kystfortet på Helgøya. En del av installasjonene ble
rekonstruert for 25–30 år siden, og tidens tann har tært på dem – bl.a. har en del takstokker
begynt å råtne, og vegetasjonen begynte å vokse inn i murene. Dette er ting som FHF tar seg
av.
I søknad av 13.2.19, rett etter foreningens årsmøte, redegjøres det for at foreningen i 2018
hadde et underskudd på kr 9.914 samt en beskrivelse av investering i lys, nytt aggregat og
anlegges- og vedlikeholdsmateriell (bl.a. plank). Til sammen beløper dette seg til kr 52.914.
Større vedlikeholdsoppgaver i 2019 er ikke tatt med i beskrivelsen ovenfor, fordi det er søkt
fylkesmannen (landskapsvernområdet) om kr 131.000 til dette.

Rådmannens merknader:

Vedlegg:
1 Søknad fra FHF om tilskudd til sikring og vedlikehold 2019
2 Årsmelding 2018 for FHF
3 Til orientering, kopi av søknad til fylkesmannen fra FHF

Kristiansand 12.09.18

Søknad om tilskudd til forskjellige sikringsarbeider på Helgøya i 2019
I forbindelse med oppgraderinger og sikringsarbeider av kulturminnene på Helgøya søkes det fra
Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen (FHF) til verneområdestyret hos OksøyRyvingen Landskapsvernområde om tilskudd pålydende 131 000,- for arbeider med oppstart i
2019.
De planlagte prosjektene er en kombinasjon av nødvendige sikringstiltak ovenfor publikum og
andre tiltak for å øke formidlingsverdien av stedet.
FHF har delt tiltakene opp i fire seksjoner:
Tiltak 1:
Utskifting av tak og steindekke til dekningsrom ved luftvernkanon (Inventarnummer 75, s.88 i
tilstandsrapporten fra 2016) Taket har begynt å sige og vil være en fare for besøkende. Alle
tømmerstokker må skiftes ut. Tiltaket vil innebære utskifting av hele takseksjonen og deretter
påføring av steinmasser over taket.
Tilbud fra Sjøtransport v/Geir Torkildsen på tiltaket datert 11.09.18 vil være 70 000.

Omtrentlig omfang og plassering av dekningsrom (inv.nr. 75)

1

Detaljbilder fra innsiden og inngangspartiet til inv.nr 75.

2

Tiltak 2:
Tilskudd for løpende vedlikehold av kulturminnene. Innenfor her ligger det spesifikt planker,
treolje, sement, maling. FHF holder på med en gradvis restaurering av enkeltanlegg som
kommandobunker. I tillegg kommer det drivstoff til traktor og aggregat samt utgifter til jevnlig
vedlikehold knyttet til dette.
Til dette arbeidet har FHF utarbeidet et estimat på 10 000.

Tiltak 3:
Utbedring av trapp til besøksbunker, «østre dekningsbunker» (inv.nr. 92). Tiltaket vil bestå at
trappen forsterkes med to stålrekkverk på hver side for å lette adkomsten til bunkeren.
Oppgraderingen er ment å øke personsikkerheten til de de besøkende og for å minske faren for
fallulykker i fremtiden.
FHF har tenkt å utføre arbeidet selv, men materialkostnadene er estimert til å være 21 000.

Bilde av aktuell trapp og plassering til inv.nr. 92.

3

Tiltak 4:
I besøksbunker/»Østre dekningsbunker» (inv. nr. 92) er det behov for en større oppgradering i
form av murpussing av veggene etter flere år med høy fuktighet. Tiltaket kan sees på en
forlengelse på arbeidet på taket på samme bunker som kommer til å minske luftfuktigheten.
Kystfortet på Helgøya blir brukt til å formidle krigshistorien av skoleklasser i Søgne og andre
grupper og besøksbunkeren er et viktig stoppested på rundturen. Her har foreningen satt opp
tidstypiske benker og bord og en autentisk tysk bunkerovn. Denne type omvisninger er sentralt i
besøksstrategien til kystfortet.
FHF har fått en lokal murer til å gjøre jobben mot at foreningen dekker murpuss og annet av
nødvendige bygningsmaterialer til arbeidet.
Til dette tiltaket søkes det om 30 000.

På innsiden av «Østre dekningsbunker» (inv.nr. 92)

4

Oppsummering av tiltakene:
Tiltak 1: Utskifting av tak på inv.nr. 75, dekningsrom:
Tiltak 2: Materialkostnader til ordinært vedlikehold:
Tiltak 3: Utbedring av trapp ved inv.nr 92, «Østre dekningsbunker»:
Tiltak 4: Murpuss og istandsetting av inv.nr 92, «Østre dekningsbunker»

70 000
10 000
21 000
30 000

Totalt:

131 000

Det vises ellers til tilstandsrapport over kystfortet (2016):
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Oks%C3%B8yRyvingen_dok/Helgoya%20kystfort%20%20-%20tilstandsrapport.pdf
Ytterligere spørsmål kan rettes til Tormod Christiansen, tormodc@frisurf.no, mob. 900 73 870.

På vegne av styret i FHF,
Tormod Christiansen, leder FHF.
(sign.)
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22.12.2018

Oppsummering av aktivitetsåret 2018 over utførte arbeider på kystfortet
Også i år har FHF fått unna flere større sikringstiltak på kystfortet som har vært helt nødvendige i
å gi de besøkende en trygg opplevelse av anleggene. Dette har vært mulig gjennom tilskudd fra
Oksøy-Ryvingen Landskapsvernområde, samtidig har FHF anskaffet seg en beltegående Kipor
mini-dumper som gjør det lettere å komme til med anleggs-materiell på steder hvor traktoren til
foreningen ikke kommer til. I begynnelsen av januar ble det siste tiltaket fra fjoråret ferdigstilt
med stien som skaper en snarvei mellom kanon nr. 4 (vestligste kanonstilling) og
lyskasterbunkeren vest på øya.
I høst fikk FHF midler fra landskapsvernområdet fordelt på fire tiltak:
1. Rekonstruksjon av overbygd løpegrav med dekningsrom.
2. Reparasjon av taket på "Østre dekningsbunker" som brukes til formidling under guiding av
grupper og skoleklasser.
3. Reparasjon av kollapset støttemur ved inngang til fjellanlegg.
4. Oppmuring av nye trappetrinn i løpegraven opp til luftvernstilling.
Etter en anbudsrunde mellom flere entreprenører i august, fikk Torkildsen graving og sjøtransport
A/S fra Søgne tilslaget på jobben, firmaet har lokal spisskompetanse og en godt tilpasset
maskinpark for oppdrag i skjærgården. Samtlige avtalte tiltak ble ferdigstilt av Torkildsen i
november. FHF er meget fornøyd med det endelige resultatet.
Siden FHF fikk ekstern støtte til sikringsprosjektene har det vært mulig for foreningen å fokusere
på kommandobunkeren (Hellevardene) hvor gulvleggingen har fortsatt, på sikt håper vi å få til
flere formidlingstiltak inne i denne bunkeren for besøkende. Ellers så har annet dugnadsarbeid
bestått i å rydde løpegravene for løs stein og mindre reparasjoner på lyskasteroverbygget.
Foreningen foretar også løpende vedlikeholdet av vegnettet og sørger for at grøftekantene blir
holdt åpne slik at større vannmengder ikke drar med seg grusen.

Resultatet etter den omfattende treskjøtselen i 2017 er fortsatt godt synlig og besøkende kan midt
i høysesongen på sommeren få med seg nye attraksjoner og opplevelser som ikke var synlige på
samme tid for to år siden. Beitedyrene holder også vegetasjonen under kontroll i de nye
skjøtselområdene.
Dessverre er det ikke mer nytt på rehabiliteringen av kanonmateriellet, her ser FHF mot den nye
storkommunen som en mulig samarbeidspartner. Det jobbes likevel med nye søknader. I enkelte
tilfeller har FHF fått tilbakemelding at foreningen som uavhengig tredjepart ikke kan sende inn
søknad på vegne av de to aktørene. De tre kanonene er en viktig komponent i formidlingen av
krigshistorien i Søgne og ellers i Kristiansandsregionen og bør sikres for videre generasjoner.
Vest-Agder Museet har også uttalt i 2018 at kystfortet i Ny-Hellesund er det viktigste
krigshistoriske anlegget etter Møvik fort i Kristiansandsregionen.
Når det kommer til formidling av kystfortet er FHF i dialog med Høllen Båtruter om guidete
gruppeturer i 2019 som i første omgang skal gjennomføres i mars og april, det jobbes med tekst
og bilder til nye skilt og mobilguiding på kystfortet med støtte fra landskapsvernområdet.
Igjen må undertegnede takke for alt frivillig arbeid som har blitt lagt ned på Helgøya det siste
året. Foreningens medlemmer har en variert bakgrunn og alle har noe som de kan bidra med på
dugnadene. Undertegnede kommer selv ofte til kort på de fleste praktiske utfordringer, men det er
alltid andre i foreningen som har et forslag til gjennomføring, dermed får vi løst de fleste
utfordringer i fellesskap. Kystfortet i Ny-Hellesund er en viktig attraksjon i Søgne og FHF skal
gjøre sitt med å tilrettelegge kulturminnene for besøkende på stedet.
Det rettes også en stor takk til andre aktører og institusjoner som har bidratt med støtte til
foreningens arbeid på Helgøya i 2018. Det er mulig å støtte foreningens arbeid med å betale den
årlige medlemskontingenten pålydende 100,- til kto. 3090.40.85177

Med vennlig hilsen
Tormod Christiansen, leder FHF.
(sign.)

Kristiansand 12.09.18

Søknad om tilskudd til forskjellige sikringsarbeider på Helgøya i 2019
I forbindelse med oppgraderinger og sikringsarbeider av kulturminnene på Helgøya søkes det fra
Forsvarshistorisk Forening i Kristiansandsregionen (FHF) til verneområdestyret hos OksøyRyvingen Landskapsvernområde om tilskudd pålydende 131 000,- for arbeider med oppstart i
2019.
De planlagte prosjektene er en kombinasjon av nødvendige sikringstiltak ovenfor publikum og
andre tiltak for å øke formidlingsverdien av stedet.
FHF har delt tiltakene opp i fire seksjoner:
Tiltak 1:
Utskifting av tak og steindekke til dekningsrom ved luftvernkanon (Inventarnummer 75, s.88 i
tilstandsrapporten fra 2016) Taket har begynt å sige og vil være en fare for besøkende. Alle
tømmerstokker må skiftes ut. Tiltaket vil innebære utskifting av hele takseksjonen og deretter
påføring av steinmasser over taket.
Tilbud fra Sjøtransport v/Geir Torkildsen på tiltaket datert 11.09.18 vil være 70 000.

Omtrentlig omfang og plassering av dekningsrom (inv.nr. 75)

1

Detaljbilder fra innsiden og inngangspartiet til inv.nr 75.

2

Tiltak 2:
Tilskudd for løpende vedlikehold av kulturminnene. Innenfor her ligger det spesifikt planker,
treolje, sement, maling. FHF holder på med en gradvis restaurering av enkeltanlegg som
kommandobunker. I tillegg kommer det drivstoff til traktor og aggregat samt utgifter til jevnlig
vedlikehold knyttet til dette.
Til dette arbeidet har FHF utarbeidet et estimat på 10 000.

Tiltak 3:
Utbedring av trapp til besøksbunker, «østre dekningsbunker» (inv.nr. 92). Tiltaket vil bestå at
trappen forsterkes med to stålrekkverk på hver side for å lette adkomsten til bunkeren.
Oppgraderingen er ment å øke personsikkerheten til de de besøkende og for å minske faren for
fallulykker i fremtiden.
FHF har tenkt å utføre arbeidet selv, men materialkostnadene er estimert til å være 21 000.

Bilde av aktuell trapp og plassering til inv.nr. 92.

3

Tiltak 4:
I besøksbunker/»Østre dekningsbunker» (inv. nr. 92) er det behov for en større oppgradering i
form av murpussing av veggene etter flere år med høy fuktighet. Tiltaket kan sees på en
forlengelse på arbeidet på taket på samme bunker som kommer til å minske luftfuktigheten.
Kystfortet på Helgøya blir brukt til å formidle krigshistorien av skoleklasser i Søgne og andre
grupper og besøksbunkeren er et viktig stoppested på rundturen. Her har foreningen satt opp
tidstypiske benker og bord og en autentisk tysk bunkerovn. Denne type omvisninger er sentralt i
besøksstrategien til kystfortet.
FHF har fått en lokal murer til å gjøre jobben mot at foreningen dekker murpuss og annet av
nødvendige bygningsmaterialer til arbeidet.
Til dette tiltaket søkes det om 30 000.

På innsiden av «Østre dekningsbunker» (inv.nr. 92)

4

Oppsummering av tiltakene:
Tiltak 1: Utskifting av tak på inv.nr. 75, dekningsrom:
Tiltak 2: Materialkostnader til ordinært vedlikehold:
Tiltak 3: Utbedring av trapp ved inv.nr 92, «Østre dekningsbunker»:
Tiltak 4: Murpuss og istandsetting av inv.nr 92, «Østre dekningsbunker»

70 000
10 000
21 000
30 000

Totalt:

131 000

Det vises ellers til tilstandsrapport over kystfortet (2016):
http://www.nasjonalparkstyre.no/Documents/Oks%C3%B8yRyvingen_dok/Helgoya%20kystfort%20%20-%20tilstandsrapport.pdf
Ytterligere spørsmål kan rettes til Tormod Christiansen, tormodc@frisurf.no, mob. 900 73 870.

På vegne av styret i FHF,
Tormod Christiansen, leder FHF.
(sign.)
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