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Kjære medlemmer.     Kristiansand den 18. juni 2014 

Før sommerferien innhenter oss vil jeg gjerne orientere dere om: 

 Status ny orlogsstue 

 Kort referat fra Nordisk orlogsmøte i Gøteborg 

 Pågående arbeide i kulturhistorisk gruppe Odderøya. 

Status nye orlogsstua. 

Vest- Agder Fylkeskommune bevilget den 17. juni 2014 7,4 millioner til aktivitetsbygget i 

Nodeviga hvor vårt nye klubblokale kommer i 2.dre etasje. Lille Cultiva har tidligere bevilget 

ca. 5 mill. og Bystyret har godkjent at forsikringspengene for Orlogsstua kan benyttes til 

nybygget. Finansieringen er dermed omtrent på plass, totalsum 14.8 mill.  Byutviklingsstyret 

skal ha en siste runde på reguleringen i Nodeviga og Bystyret en sluttbehandling i 

september. Det planlegges imidlertid å sende ut anbudsinnbydelse før sommerferien slik at 

byggestart kan skje straks Bystyret har gitt sin velsignelse. De siste detaljer avklares i disse 

dager. Planlagt ferdigstillelse sommeren 2015. Det vil si av vi kan begynne med innredning 

osv. høsten 2015. Offisiell åpning bør bli våren 2016 slik at orlogsstua kan være klar til vi skal 

arrangere nordisk marinestevne i juni 2016.  

 

XVII Nordiska Marina Kamratföreningsmøtet i Gøteborg 13- 15 juni 2014. 

De nordiske orlogsmøtene gjennomføres som kjent hvert annet år, på rundgang mellom 

nasjonene, i år i Gøteborg med forlegning i Gøteborg garnisjon. 

Det møtte 45 deltakere: 11 fra Sverige, 15 fra Danmark, 6 fra Finland og 14 fra Norge, ca. 

halvparten forlagt på to-mannsrom, de øvrige på større fellesrom i annen kaserne. Frokost i 

befalsmesse hvor vi også fikk lunsj ved ankomst.  

Fra Norge deltok 5 fra Oslo, 7 fra Bergen og 2 fra Kristiansand, Thor Eickstedt og 

undertegnede. Drammen sendte ingen i år. 

 Deltakerne fra Kristiansand og Oslo reiste med dagtog til/ fra Oslo med ankomst Gøteborg 

fredag 13. juni kl. 1045. Bergensfolket fløy ned dagen før med overnatting på 

ungdomsherberge og sosial kveld i Gøteborg. 

Etter åpning av møtet fredag med en påfølgende orientering om Gøteborg garnison, var det 

transport til Marinstugan for kaffe før marsj til «Ulvenstenen» med bekransning av 

minnesmerket over falne svenske orlogsmenn under den annen verdenskrig. (De mistet flere 

orlogsskip pga. minesprengninger oa.) «Ulven» er en svensk ubåt som gikk ned med tap av 

hele besetningen, derav navnet på minnesmerket.  
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Etter en befaring på «Nya Varvet» som var den opprinnelige orlogsstasjonen, i dag 

privatisert, men skjønnsomt restaurert og kan minne litt om Karljohansvern, forløp resten av 

kvelden på Marinstugan med middag, underholdning av deres lokale shantykor og sosialt 

samvær i et nydelig vær. 

Marinstugan er en eldre, restaurert liten bygning i utkanten av den gamle orlogshavnen. Den 

er på en etasje, men kan på mange måter minne om vår gamle orlogsstue. Den lokale 

forening av kameratföreningen «Flottans menn» fikk overta bygningen i 1967, frikjøpt for en 

billig penge i 1986. 

Lørdag formiddag fikk vi omvisning på «Aeroseum», et moderne militært flymuseum etablert 

i det som en gang var Sveriges største underjordiske atombombesikre militære fjellanlegg 

bygget tidlig under den kalde krigen. 

Ettermiddagen gikk med til omvisning og orientering om Gøteborg havn før det var 

omkledning til «Klubbuniform» med dekorasjoner før festmiddag i en moderne, elegant 

restaurant i populært spa-hotell, «Arendal», utenfor byen. 

Hjemreise søndag etter frokost.  

Hensikten med de to-årlige nordiske Marinestevner som ble etablert i 1980, er å pleie 

kontakten mellom orlogsforeningene i de nordiske land gjennom stevner med et maritimt 

innhold hvor orlogskammerater fra de fire nordiske land kan møtes til hyggelig, sosialt 

samvær. 

Stevnet i Gøteborg oppfylte dette fullt ut. Samstemt uttalelse: «Vi gleder oss til å treffes 

igjen i Kristiansand om to år». 

 

Informasjon om arbeidet i kulturhistorisk arbeidsgruppe for Odderøya. 

Sommeren 2011 vedtok Bystyret å etablere en tverrfaglig prosjektorganisasjon med formål å 

sikre en samlet og helhetlig utvikling av Odderøya. Prosjektet ble etablert og bemannet 

våren 2012 og har navnet «Prosjekt Odderøya utvikling» 

Prosjektets målsetning er: « å skape et moderne senter for formidling av 

Kristiansandsregionens historiske arv og identitet, med særlig vekt på det maritime og det 

militære grunnlaget for byens historie.» 

Det er videre bestemt at utviklingen skal skje trinnvis i følgende rekkefølge: 

a. Etablering av museumshavn i Nodeviga 

b. Analyse av hvilke bygg som Vest-Agder Museum kan bruke innenfor 

museumsområdet 

c. Etablering av nytt formidlingsbygg 

d. Flytting av friluftsmuseet fra Kongsgård. 

Vedtaket om flyttingen (pkt. d) er senere omgjort som vi vet. Friluftsmuseet blir på 

Kongsgård. 

Aktivitetsbygget som nå planlegges, blir første del av museumshavna som ikke er ferdig 

regulert. 



3 
 

Formidlingsbygget er planlagt bygget i Nodeviga hvor båtbedriften i dag finnes,  i skråningen 

mot Salamanderdammen og Kommandantboligen. Bygget er ikke vedtatt og er politisk 

omstridt. 

Kristiansand orlogsforening ved styreleder har hele tiden vært aktivt i dette arbeidet og er 

sammen med Odderøyas venner med i Referansegruppen for Odderøya utvikling og i den 

kulturhistoriske arbeidsgruppen som består av representanter for Kristiansand kommune, 

Vest- Agder museet, Vest - Agder fylkeskommune, Odderøyas Venner, HKH Kr.prinds 

Frederiks laug af 1788 og Kristiansand orlogsforening. Prosjektleder er Nils Olav Berge fra 

Faveoprosjektledelse og sekretær Pål Karsten Kristensen fra Kulturetaten, Kristiansand 

kommune. 

Målet for arbeidet i den kulturhistoriske gruppen er: 

 Sørge for økt tilgjengelighet til historiske viktige steder og anlegg på Odderøya 

 Tilby en levende, kunnskapsrik og moderne formidling av øyas og 

Kristiansandsregionens historie 

 Restaurere og bevare de historisk viktige anleggene på Odderøya 

 

Første trinn i arbeidet har vært å utarbeide en skiltplan for Odderøya: hvordan og hvor. 

En helhetlig form er valgt og de tre første skiltene kommer opp før sommerferien.  

Kommandoplassen på toppen av øya og Haubitzgangene er sentrale for formidling av den 

militære historien på Odderøya. Etter en befaring ble første prioritet å stoppe forfallet. 

Avfukting av anleggene er derfor startet opp. En foreløpig tilstandsvurdering med 

kostnadsoverslag er påbegynt, og anleggene må dokumenteres, bl.a. med fotografering som 

vil bli påbegynt så snart praktisk mulig. 

For å komme videre må Kommandoplassen og Haubitzgangene ryddes.  

For å holde dette innenfor stramme økonomiske rammer, må dette gjøres på dugnad. 

Odderøyas Venner kjenner områdene best og er villige til å stå for dette. De 

militærhistoriske foreningene vil bli oppfordret til å bidra, det vil bl.a. si Kristiansand 

orlogsforening og «Skyteregel 3» 

Arbeidet vil starte opp etter ferien. Medlemmene i KOF vil da bli invitert / oppfordret til å 

delta på de dugnadssamlinger som da blir startet opp.  

I vår egen interesse som orlogsforening med base på Odderøya og som brukere av øya som 

friluftsområde, håper jeg mange vil stille opp når arbeidet starter opp.  

Jeg ønsker dere alle en fortsatt god sommer. 

Ove Sten Olsen 

Leder Kristiansand Orlogsforening 

 

 

 


