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1 BAKGRUNN FOR MØTET  
Lillesand Sjømannsforening (LSF) har sammen med Stiftelsen Arkivet (SA) i Kristiansand etablert en 
database, som er åpent tilgjengelig på Internett, se nedenfor.  
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Drammen Sjømannsforening er medeier i denne hjemmesiden da en mulighet ble gitt til Drammen 
for å bli med på å beskrive sin egen sjøfartshistorie om sjøfolk og krigsseilere. Denne gaven ble gitt til 
Drammen Sjømannsforening (DSF) fra LSF tidlig på 2000 tallet ved et SLF Landsmøte avholdt der. 
Dette istedenfor en plakett eller blomster. Det var på den tid bare sjømannsforeningene på Sørlandet 
– fra Farsund til Risør - som var innlemmet i denne databasen.  Pr dato og etter at vi etablerte 
Krigsseilerdatabasen i tillegge til Sjøhistorie er 23 foreninger landet rundt meldt sin interesse for å 
delta på dette arbeide. 

Datainnholdet i databasen er etablert etter sterk og grunnleggende innsats fra LSF og SA, og stort 
arbeide fra de fleste sjømannsforeninger på Sørlandet. Pr dato holder de på med opplæring av 
kandidater fra sjømannsforeningen på Sørlandet som vil delta i Krigsseilerregisteret, ex. gratia 
registreringen, Sjøhistorie osv.  
9.og 10. februar var det avholdt kurs på SA for 20 mann fra sjømannsforeningene på Sørlandet. LSF 
har hatt opplæring av egne krefter – 6 mann som i de siste dager har lagt inn ca.100 personer i 
databasen. 
 
LSF ønsket med dette møtet å bevisstgjøre og motivere DSF til også å gjøre en innsats for å 
komplettere denne databasen med opplysninger om krigsseilere og skip fra vårt distrikt.  

2 PRESENTASJON AV DE TO DATABASENE/HJEMMESIDENE  
De presenterte de to hjemmesidene som spiller tett sammen i de to integrerte databasene.  

2.1 Hjemmesiden/databasen Krigsseilerregisteret  

Se https://www.krigsseilerregisteret.no med seksjonene 
 

1) Sjøfolk  
2) Skip  
3) Temasider  
4) Skole  

2.2 Hjemmesiden/databasen Sjøhistorie 

Se https://www.sjohistorie.no hvor det er registrert 
1) 13 180 sjøfolk 
2) 16 761 skip  
3) Alle norske  

a. Sjømannsforeninger 
b. Sjømannsskoler 
c. Rederier 

4) Hjemmehavner 
Så langt registrert 863 havner, derav  

a) Drammen f. utland(?)  
b) Drammen, Norge  

Under begge havnene mangler data under GENERELL INFORMASJON og under  
RELATERT INNHOLD mangler det skip i a).  
Mens det i b) ligger inne mange skip, men ved en stikkprøve på  
M/S Ailsa til Sigurd Bruusgaard mangler MANNSKAP med deres mønstringer og det mangler 
DOKUMENTER.  
Her har antagelig også DSF en stor jobb å gjøre.  

https://www.krigsseilerregisteret.no/
https://www.sjohistorie.no/
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3 TILBUD/FORVENTNINGER TIL DSF  
LSF ønsker at DSF også vil og kan gjøre en innsats for å komplettere spesielt databasen med 
opplysninger om krigsseilere og skip fra vårt distrikt, helst med utnevnelse av 2 ressurspersoner til å 
koordinere dette arbeidet i DSF, Drammens-distriktet og Buskerud forøvrig.  
 
I alle de sjømannsforeningene som er aktive i arbeidet med denne databasen, er det utnevnt 2 slike 
ressurspersoner, og disse har vært eller skal på kurs i bruk av databasen. De to eventuelle 2 ressurs-
personene vil også bli invitert på et slikt kurs.  
 Styret i DSF vil komme tilbake til LSF om dette.  
Frist: I løpet av april 2016.  

4 FOREDRAG I SPISEMØTET 29. januar 2016 
Thorbjørn og Simen holdt et engasjert, informativt og motiverende foredrag om  
 

a) Bakgrunnen og opprinnelsen til de to databasene  
i. Krigsseilerregisteret  

ii. Sjøhistorie  
Arbeidet spesielt med Krigsseilerregisteret er sterkt nødvendig å få utført nå, mens det ennå 
er folk som kjenner historiene til og om krigsseilerne og de involverte skipene.  
 

b) Teknisk utvikling fram til dagens avanserte IT-løsning med sterke bidrag fra Høyskolen Agder. 
Sjøhistorie fikk et oppdatert utseende i 2015, og ble også videreutviklet i sammenheng med 
at IT-selskap Bouvet fikk i oppdrag også å utvikle en egen nettside for et Krigsseilerregister. 
Krigsseilerregisteret og Sjøhistorie deler i dag database. Det er mange muligheter for 
videreutvikling av Krigsseilerregisteret, og utviklingen vil fortsette for å skape et best mulig 
digitalt monument over krigsseilerne. 
 

c) Om LSF og SA og datafangsten i egen regi og samarbeidet dem imellom.  
Thorbjørn fortalte om LSF der han er styreleder, og som ble stiftet i 1975, var i ferd med å 
måtte avvikles i 1995 på grunn av sterkt synkende medlemstall og sviktende interesse. Men 
noen av de yngre medlemmene, 50-åringene, fikk etablert et sjømannskor som raskt vokste 
til 50 medlemmer, og med åpent hus i lokalene sine hver dag fra kl. 11 til 13 med servering 
av kaffe og rom for gode samtaler. Dette ble redningen for LSF som nå er en aktiv forening.  
 
Simen fortalte om Stiftelsen Arkivet i Kristiansand, www.stiftelsen-arkivet.no, der han er 
ansatt, holder til i den tidligere statsarkivbygningen som i årene 1942-45 var Gestapos 
hovedkvarter på Sørlandet.  
Stiftelsen Arkivet – Senter for historieformidling og fredsbygging i Kristiansand har siden 
2001 drevet ulike aktiviteter med utgangspunkt i lokal krigshistorie. Minst 40 000 skoleelever 
har besøkt utstillingen i Gestapokjelleren og fått undervisning om hva vi kan lære av historien 
for å fremme verdier som demokrati, menneskerettigheter og menneskeverd i dag.  
 

d) Involveringen av og innsatsen fra de andre norske sjømannsforeningene.  
Scan av dokumenter fra Riksarkivet har vært en stor oppgave. Medlemmer av Oslo 
sjømannsforening har mellom mai 2015 og januar 2016 gjort ferdig jobben med å legge til 
rette «krigsseilerarkiv» for skanning på Riksarkivet. 
 

e) Det er bare DSF og et fåtall andre som ikke har kommet i gang med sine bidrag.  
 

http://www.stiftelsen-arkivet.no/
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f) Finansieringen så langt og videre framover er basert på gaver, hvor de er aktive i søking av 
støtte fra alle tenkelig legater og institusjoner. DSF legatet vil også bli forespurt.  
 

g) Sjømannsforeningenes og andre frivilliges innsats er basert på ulønnet dugnadsinnsats, 
mens alle reise- og andre utgifter dekkes etter avtale.  
 

h) Videre arbeid fra LSF og Stiftelsen Arkivet med blant annet besøk til aktuelle sjøfolk- og 
skips-arkiver i England og USA.  

 
De 4 seksjonene i databasen er beskrevet nedenfor i korte trekk. Leserne av referatet kan/bør selv gå 
inn på hjemmesiden https://www.krigsseilerregisteret.no/no for å se nærmere detaljer.   

4.1 Krigsseilerregisteret 

4.1.1 Sjøfolk  

Det er så langt registrert 6 177 sjøfolk. Her kan det søkes opp aktuelle navn ved hjelp av et avansert 
filter/søkemotor, alfabetisk, tjenestegjort under 1. eller 2. verdenskrig, tilknyttet fylke eller 
nasjonalitet. Fra Buskerud er det kun registrert 50 norske sjøfolk. Krigsseilerregisteret har en bred 
definisjon av krigsseiler, og man kan lese mer om dette i artikkelen «utviklingen av registeret» på 
forsiden av Krigsseilerregisteret. Men Krigsseilerregisteret har kun med de sjøfolk som gjorde 
tjeneste om bord på skip under 2. verdenskrig.  
Her har DSF en viktig jobb å gjøre med supplering av alle aktuelle sjøfolk!  
For hver person er det en egen hjemmeside med alle kjente opplysninger om vedkommende og med 
aktive koblinger til Mønstringer på Skip, videre Utmerkelser, Bilder og Dokumenter  
Se selv!  

4.1.2 Skip 

Det er så langt registrert 2 374 skip Skip.   
Her kan det også søkes opp aktuelle Skip ved hjelp av et avansert filter/søkemotor, alfabetisk, 
tjenestegjort under 1. eller 2. verdenskrig, eller tilknyttet nasjonalitet.  
For hvert Skip er det en egen hjemmeside med alle kjente opplysninger om skipet og med 
opplysninger om bygge-år og -sted, historikk og andre data som, Mannskap, Bilder og Dokumenter 
og derunder aktive koblinger til Sjøforklaringer.  
For eksempelet DS Marga til Karl & Sigurd Bruusgaard, Drammen står det bare «Deltok i 2. 
verdenskrig». Her også sitter vi i DSF inne med mange opplysninger og en stor jobb å gjøre med å få 
registrert alle Skip fra Drammen/Buskerud i databasen.   

4.1.3 Temasider  

I denne seksjonen belyses ulike temaer knyttet til krigsseilerne. Dette kan være alt fra 
bakgrunnsinformasjon om krigsseilerne, hvem de var og skip de seilte med, til dekorasjoner de 
mottok under og etter krigen. Etter hvert som vi får registrert flere krigsseilere, vil vi få et bredere 
grunnlagsmateriale og fra dette kan vi trekke ut en del interessant statistikk. Denne statistikken vil 
presenteres her i temasidene. Vi vil også ha miniprosjekter gående knyttet til digitalisering av blader, 
bøker og tidsskrift som omhandler krigsseilerne. Artiklene på temasidene er basert på forskning og 
kvalitetssikret av historikere ved Stiftelsen Arkivet.  
Se selv! 

4.1.4 Skole  

I denne seksjonen presenteres nettbasert undervisningsopplegg knyttet til krigsseilernes historie, 
som vil være rettet mot lærere i ungdomsskole og videregående skole. Undervisningsoppleggene skal 

https://www.krigsseilerregisteret.no/no
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være en ressurs for skolen i arbeid med historien om andre verdenskrig i Norge og verden, og videre 
gi læring om bruk av kilder og kildekritikk. Hvert opplegg inneholder bakgrunn til opplegg og kilder. 
Vedlagt er også å finne en lærerveiledning hvor det forklares om mål for det pedagogiske opplegg, 
mål i forhold til læreplan og nivådifferensiering. Opplegg kan være delt inn i nivå der det legges vekt 
på kunnskapsspørsmål, kritisk arbeid med kildene og/eller resonnerende oppgaver. 

4.2 Sjøhistorie 

Under Hjemmehavner er det så langt registrert 863 havner, derav  
a) Drammen f. utland(?)  
b) Drammen, Norge  

 
Under begge havnene mangler data under GENERELL INFORMASJON, og under  
RELATERT INNHOLD mangler det skip i a).  
Mens det i b) ligger inne mange skip, men ved en stikkprøve på  
M/S Ailsa til Sigurd Bruusgaard mangler MANNSKAP med deres mønstringer og det mangler 
DOKUMENTER.  
Her har antagelig også DSF en stor jobb å gjøre. 

5 VISITTKORTENE TIL THORBJØRN OG SIMEN  

 


