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Motortankskip tilhørende de allierte torpedert av tysk ubåt i Atlanterhavet i 1942.

Stiftelsen Ar-
kivet og Lille-
sand sjø-
mannsfore-
ning ønsker å
hedre krigs-
seilerne fra
andre ver-
denskrig ved
å dokumente-

Digitalt monument o

re deres histo-
rie.
Det er 35 000 gode grunner til dette,
formidlet gjennom et tilsvarende an-
tall individuelle bidrag til krigsinnsat-
sen. Mange av disse sjøfolkene følte
seg glemt etter andre verdenskrig,
men nå skal historien til hver og en av
dem løftes frem ved hjelp av moderne
teknologi.
Stiftelsen Arkivet, i samarbeid med
Lillesand sjømannsforening og med
økonomisk støtte fra Samlerhuset
Norge AS, har påtatt seg ansvaret for å
utarbeide Krigsseilerregisteret. Dette
er et nasjonalt, digitalt register over
alle norske menn og kvinner som seilte
for den norske handelsflåten uten-
lands, i hjemmeflåten under tysk kon-
troll, i marinen, for allierte og nøytrale
handelsskip, i alliert marine, eller i
nøytral fart før Norge ble dratt inn
krigen. I tillegg skal også utenlandske
sjøfolk som seilte for den norske han-
delsflåten og i hjemmeflåten registre-
res. Alle sjøfolkene som registreres vil
gjennom Krigsseilerregisteret få en
slags hjemmeside. Registeret skal do-
kumentere krigsseilerne og deres om-
fattende historie. Nettside for registe-
ret er under utvikling og lanseres 19.
januar 2016.

Hvorfor gjør vi dette?. Selv om sjøfolk
som gjorde tjeneste i handelsflåtene
under andre verdenskrig verken var sol-
dater eller sto under militær komman-
do, hadde deres arbeid en viktig militær
betydning. Som sjøfolk skulle de riktig-
nok gjøre den jobben de alltid hadde
gjort, men under langt mer farefulle
vilkår, og til dels også med annen moti-
vasjon. Under ledelse av den norske
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t over krigsseilerne

eksil-regjeringen i London, organisert
gjennom statsrederiet Norwegian Ship-
ping and Trade Mission (Nortraship),
gjorde de en innsats i det som skulle bli
verdens største rederi under krigen.
Dets betydning var avgjørende for den
allierte krigsinnsatsen.

Sjøfolkenes innsats kostet imidler-
tid dyrt. Utallige skip ble senket og
mange mistet livet. Påkjenningene
ved sammenhengende og konstant
livsfare ga ofte langvarige ettervirk-
ninger for dem som overlevde. Selv
om forbausende mange klarte seg bra,
slet andre med både fysiske og psykis-
ke skader fra krigstiden. Ved den van-
skelige overgangen fra krig til fred
opplevde mange sjøfolk å få lite hjelp
fra samfunnet.

Kildematerialet. Siden mars 2015 har
Stiftelsen Arkivet hatt ansvar for et
prosjekt som tar sikte på å digitalisere
arkivmateriale om krigsseilerne. Her
får vi god hjelp av frivillige fra Oslo sjø-
mannsforening som jobber med tilret-
telegging av to «krigsseilerarkiv» på
Riksarkivet i Oslo, mens arkivmedar-
beidere står for skanningen. Det ene av
disse arkivene er nå ferdig digitalisert.
Der finner man blant annet sjøfolk fra
handelsflåten og marinen, i tillegg til
30 bokser med dokumentasjon på
utenlandske sjøfolk på norske skip. Det
andre arkivet, kalt «Ex gratia», er det
viktigste og mest pålitelige arkivet som
finnes på norske krigsseilere som var i
den norske handelsflåten. Her er bio-
grafiske opplysninger, og informasjon
om fartstid og medaljer tildelt sjøfolk.
Det er denne essensielle informasjonen
vi ønsker å registrere på hver krigssei-
ler. Stiftelsen Arkivet er de første som
får tilgang til Ex gratia-arkivet fra A-Å.
Krigsseilerarkivene på Riksarkivet vil
danne det viktigste kildegrunnlaget for
Krigsseilerregisteret.

Alt må gjøres riktig når vi for første
gang skal gå i gang med det tidkre-

vende og omfattende arbeidet med å
lage et nasjonalt krigsseilerregister.
Registeret vil ende opp med informa-
sjon om rundt 35 000 sjøfolk som
seilte i krigsårene 1939–1945. I noen
tilfeller vil dette være første gang
slektninger får vite hva som skjedde
med deres familiemedlem(mer) under
krigen. For flere vil dette være første
gangen de kan forholde seg til pålite-
lig informasjon.

Riksarkivet er i front med digitali-
sering og tilgjengeliggjøring av kilder
på nett. Det er ikke akkurat mangel
på arkivmateriale som skriker etter å
digitaliseres, og de må gjøre tøffe pri-
oriteringer. Men samtidig mottar
Riksarkivet mange henvendelser fra
publikum i forbindelse med de omtal-
te krigsseilerarkivene, blant annet fra
slektninger av krigsseilere. Kildene
har interesse langt utover målgrupper
som historikere og forskere. Både
Riksarkivet og Stiftelsen Arkivet øn-
sker derfor å gjøre informasjonen og
dokumentasjonen tilgjengelig for pu-
blikum. I denne sammenheng er det
kun informasjonen fra arkivene som
blir tilgjengelig i registeret, ikke de
skannede kildene. Fordi kildene er
taushetsbelagte, vil Riksarkivet på
sikt gjøre arkivmaterialet tilgjengelig
for publikum gjennom en innlog-
gingsløsning i deres nettportal Digita-
larkivet.

Byggverk for et digitalt monument. Siden
mars 2015 har Stiftelsen Arkivet og Lil-
lesand sjømannsforening samarbeidet
om å lage en nettside for Krigsseilerre-
gisteret, utviklet av IT-selskapet Bouvet
med avdelingskontorer i både Arendal
og Kristiansand. Databasen til Krigs-
seilerregisteret er basert på en lignende
database ommaritim historie (sjohisto-
rie.no) som Lillesand sjømannsforening
har jobbet med i 10–15 år. Det vil bli
mulig å anvende nettsiden på alle platt-
former, som datamaskin, nettbrett og
mobiltelefon. Publikum skal kunne
klare å komme i gang «med ett taste-
trykk». Dette er gjort mulig ved at nett-
forsiden fungerer som en slags søkemo-
tor à la Google. Søk på sjøfolk og skip
har også muligheter for avansert søk.

Registeret vil ende opp
med informasjon om
rundt 35.000 sjøfolk som
seilte i krigsårene

l Historikere i Agder skriver om aktuelle
saker under vignetten «I et historisk lys».
Spalten er et samarbeid mellom Den nor-
ske historiske forening (HIFO), avd. Agder
og Agderposten. Gjennom en slik spal-
testafett vil historikere i ulike stillinger og

med ulik yrkeserfaring betrakte Agder,
Norge og verden ut fra sitt profesjonelle
ståsted. Har du tips og ideer kontakt oss
på e-post: Thomas.hagen@stifetlsen-ar-
kivet.no eller redaksjonen@agderposten.
no
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