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Krigsseilerregisteret har fått utvi-
klet en utseendemessig oppdatert
nettside, med bred funksjonalitet og
mulighet for å registrere utfyllende
statistikk om sjøfolkene som kan pre-
senteres i egne temasider. Det viktig-
ste er å kunne legge inn informasjon
om sjøfolk på den ene siden med kob-
linger til mønstringer på skip, medal-
jer, ekstraordinære hendelser som
torpederinger, bilder og pålitelig do-
kumentasjon som blant annet publi-
kum selv kan innsende for å bidra til
å dokumentere krigsseilernes histo-
rie. Hver krigsseiler skal som nevnt få
en slags hjemmeside, deriblant med
unike koblinger til sjøforklaringer fra
andre verdenskrig. Sjøforklaringene
gir vitnesbyrd om skip som har vært
ute for en ekstraordinær hendelse,
eksempelvis ved torpederinger, og vi
har importert rundt 500 slike forkla-
ringer knyttet til skip i den norske
handelsflåten. I registeret kan sjøfolk
som mannskap kobles til en aktuell
sjøforklaring dersom de var med på
slike hendelser.

Håndplukkede frivillige bidragsy-
tere, hovedsakelig fra norske sjø-
mannsforeninger, vil stå for en syste-
matisk registrering av sjøfolk og gjøre
informasjonen løpende tilgjengelig
for publikum. De som skal stå for re-
gistreringen på nettsiden vil få digi-
talisert arkivmateriale å jobbe med
og er dermed ikke bundet geografisk
i forhold til arbeidet. Per i dag er det
4700 sjøfolk i Krigsseilerregisteret,
så registreringen er i startfasen og vil
pågå over flere år.

Som del av Stiftelsen Arkivet sitt
mål om å dokumentere krigsseilernes
historie, finnes det også tema- og
skolesider i Krigsseilerregisteret. I te-
masider belyses ulike temaer knyttet
til krigsseilere som kan være av inter-
esse for allmennheten, men også for
historikere og forskere. Skolesider er
primært rettet mot lærere i ungdoms-
skole og videregående. Der vil det pu-
bliseres flere nettbaserte undervis-
ningsopplegg med utgangspunkt i
krigsseilernes historie og Krigsseiler-
registerets nettside. Det er mye en
kan lære av krigsseilernes historie og
skoleelever vil derfor bli en viktig
målgruppe.

Heder i tolvte time. Krigsseilerregiste-
ret skal dokumentere krigsseilernes
historie i digital form, og samtidig he-
dre krigsseilerne for deres innsats un-
der andre verdenskrig. Nettsiden er
gratis å bruke, all informasjon er åpen
og vil forbli tilgjengelig for ettertiden.
Nettsiden er rettet mot det norske folk,

historikere, forskere, lærere, slektnin-
ger av krigsseilere og lignende. Stiftel-
sen Arkivet og Lillesand sjømannsfore-
ning ber ydmykt om forståelse for at
registreringen av sjøfolk fortsatt er i
startfasen, men vi gjør vårt beste ut fra
de ressursene som er tilgjengelig. Noen
vil kanskje mene det er litt sent ute
med et krigsseilerregister, men om
ikke arbeidet gjøres nå er det mulig at
det aldri blir gjort.
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Krigsseiler Arnlioth Johan Ekrem, trent
som skytter, poserer ved kanon på skip
i konvoi i et mindre turbulent øyeblikk.
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Angrep på konvoi på vei til Malta i 1940. FOTO: WIKIMEDIA COMMONS.

Krigsseiler Svein Eriksen.
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