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Skriftlig spørsmål til ordføreren vedr. Bunkeren som omfavner Haubitzgangen og
kaldkrigsanlegget på Odderøya
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost 25. januar, som lød:
«Ærede ordfører
Bunkeren som omfavner Haubitzgangen og kaldkrigsanlegget på Odderøya i Kristiansand
forfaller kraftig. Nå håper Odderøyas venner at de kan få økonomisk hjelp til å restaurere
anleggene og åpne opp for publikum.
Vil ordføreren som Demokratene foreslå at Kristiansand kommune støtter Odderøyas venner
økonomisk, for å oppgradert og restaurert bunkeren?
Kristiansand 25. januar 2017
Vidar Kleppe, Demokratene»
Svar:
Haubitzgangen og kaldkrigsanlegget er en viktig del av Kristiansands forsvarshistorie.
Odderøyas venner og Vest-Agder-museet har planer for å sikre og gjøre dette anlegget
tilgjengelig for publikum, men vil nok trenge ekstern medfinansiering for å gjennomføre dette.
Kristiansand har imidlertid også andre viktige kulturminner og minnesmerker knyttet til
områdets militære historie, og som også trenger offentlig støtte, f.eks. Kanonmuseet,
Hestmanden og Arkivet. Det er viktig å se f.eks. Haubitzgangen som del av en større helhet.
Som ordfører har jeg derfor allerede bedt Vest-Agder-museet om en redegjørelse for hvilke
kulturminner som er særlig viktige å sikre og tilrettelegge for publikum, samt hvilke kostnader som
vil være knyttet til dette. Museet vil komme med denne redegjørelsen innen kort tid. I forhold til
Haubitzgangen og kaldkrigsanlegget, så er det første som må gjøres å få en tilstandsvurdering av
betongen i bunkeren. På møtet som NRK-reportasjen viser til, ble det bestemt å starte opp dette
arbeidet. Kommunen vil avvente museets rapport før vi tar stilling til hva som bør gjøres videre.
Med hilsen

Harald Furre
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