OM

- SØKNAD

FRA VEST-AGDER

FOR KRIGSSEILERNE

MINNESMERKE

STØTTE

Bakgrunn:

Mandal er en non-profit

Krigsseilertreffet

krigsseilere

ennå gjenlevende

finnes

for at de allierte

avgjørende

behandlet

klanderverdig

mot

i kamp

vant verdenskrigen

Nazi—Tyskland.

krigsseilerne

Men

i Mandal. Det
som av direkte

Northraship

ble svært

i mange år etter freden i 1945. Først i senere år har den
kommet fram i riktig lys. Da disse heltene kom i land var det ingen

av det norske samfunnet

innsatsen til krigsseilerne

avgjørende

av Krigsseilertreffet

til sjøs gjennom

uhyrlighetene

som opplevde

og frivillig arbeid for å

for å drive opplysningsarbeid

organisasjon

i Norge. I år er det 30—årsjubileum for markering

krigsseilersaken

fremme

festtaler
eller

for krigsseilerne

aller verst

var ei heller

stress-syndrom

posttraumatisk

hornmusikk,

og etterlatte

og deres familier

et kjent

var mangelen

begrep

på dette

tidspunkt.

Men

kanskje

på anerkjennelse.

Drøfting:
Disse menn og kvinner er snart historie, men vi kan ennå rekke å gi dem den anerkjennelse de så inderlig
samtidig er det mer enn en ildsjel som har stått i front for en kamp om å gi krigsseilerne sin fortjente

fortjener,

et monument

Og som gjennom

anerkjennelse.

dag om at fred og velstand

til minne

ikke er noe som kommer

om de som gav sitt liv og en påminnelse

av seg selv og ikke må tas som en selvfølge,

til de unge

i

også kan få

føle at alt strevet var verdt innsatsen.
i Mandal har et
IVest—Agder finnes ikke et regionalt minnesmerke som ærer krigsseilerne. Krigsseilertreffet
sterkt ønske om å realisere dette unike minnesmerket og har gjort et betydelig stykke arbeid for å konkretisere
prosjektet.

og fundamentere

Alt er klart

— men vi mangler

det viktigste:

Budsjettet

Finansieringen.

kroner.

er 750.000

lagt

Det er allerede

ned
en betydelig non—profitt, ikke-prissatt
oppleve

at innsatsen

blir æret.

dugnadsinnsats

Drømmen

for å realisere prosjektet

vår er å kunne

avduke

i tide til at tidsvitner

minnesmerket

på frigjøringsdagen

skal
8. mai

2019.
Konklusjon:
Vi søker dermed
om et unikt,

Søgne l kommune

regionalt

minnesmerke

om økonomisk

støtte på 25.000 kroner for å kunne realisere planene

til ære for krigsseilerne

generelt

betalte den høyeste prisen for at vi skal kunne leve i et fritt land.
For Krigsseilertreffet

Mandal/prosjektkomiteen

Kåre Glomsaker

Nils Bernt Rinde

Leder

Nestleder

Lyder A. Amundsen

— Jan Johannessen

og Audun

Njerve

Styremedlemmer
com
Krigsseilertreffet MandalEpost: kaafegicrtsakez nai'
Krigsseilertreffet: 2801 47 89393
% Kåre GlomsakerBankkonto
Fløybakken 9, 4517 MANDALTeIefon: 995 31182

og spesielt

dem

fra Vest-Agder

som

Krigsseilermonument
regionalt

minnesmerke

til ære for dem som ofret alt

Pv— ,
I

HVORFOR
Da Hitlers truende

ET MINNESMERKE?

skyer senket seg over Europa på slutten

var den norske handelsflåte

spredt over hele verden.

av 30 —tallet og til slutt rammet

De aller fleste rederier

og kapteiner

Norge 9 april 1940,

valgte å seile til allierte

havner og på den måten ble de en del av den allierte forsyningskapasitet.
Tusenvis av norsk tonnasje

ble senket sammen med tusenvis av norske sjøfolk.

Ved krigens slutt 8 mai 1945 ble det holdt mange festtaler
og hjemme.

Men sjøfolkene

gjenoppbyggingen

seilte videre, mer enn noen gang var handelsflåten

som menneskelige

samtidig

Og som gjennom
velstand

press satt sine ubotelige

sår og mange endte også i

men vi kan ennå rekke å gi dem den anerkjennelse

de så inderlig

er det mer enn en ildsjel, som har stått i front for en kamp om anerkjennelse
et monument

til minne om de som gav sitt liv og en påminnelse

ikke er noe som kommer

verdt innsatsen.

viktig for Norge mtp på

vrak.

Disse menn og kvinner er snart historie,
fortjener,

både ute

av landet.

Dessverre for mange sjøfolk hadde 5 år med umenneskelig
rennesteinen

og store parader for de som hadde kjempet

for krigsseilerne.

til de unge i dag om at fred og

av seg selv og ikke må tas som en selvfølge, også kan få føle at alt strevet var

2017 - det 29- i rekken

Krigsseilertreffet
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Brandsnes

fra

Sør-Audnedal

deltok på alle
treffene.

Ildsjel

som stod på for

krigsseilersaken.

Statssekretær

Øystein

(H) fra
Forsvarsdepartementet

\\

var gjest under treffet i
I

2017.
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Bø

Vår inspirasjon og motivasjonskilde
4 ,.f

Brandsnes

ble et symbol

for krigsseilersaken.

En

sak han jobbet for helt til
hans siste dager.
"Wä-2.3

V

Hans pågangsmot
oss motivasjon

har gitt

til å jobbe

videre for saken.

Under 2.Verdenskrig

omkom

nærmere

m
.
l

N

0
4

200 sjøfolk fra Vest-Agder

Krigsseilermonumentet

Design og utforming:

Mandal

Erik Pirolt, Kristiansand

Monumentets
Hvilke kriterier

plassering

er lagt til grunn for plassering:

1.

Monumentet

må kunne relateres til sjø og hav.

2.

Tilgjengelig

3.

Være mulig å gjennomføre

4.

Sted for ettertanke.

5.

Verdighet

for allmennheten.
arrangement

knyttet

til monumentet.

blir ivaretatt.
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Hvordan

finansiere

minnesmerket?

Hvordan

kontakte

oss!

KRIGSSEILERTREFFET i IVIANDAL
-

Styreformann

Kåre GLOMSAKER

kaaregiømsakerafåigmaämø
-

Nestformann

Nils Bernt RINDE

mirmde@gmaii.com
Styremedlem

-Mobil:

- Mobil:

Lyder A. AMUNDSEN

£223mundsenZOMQDgnaii.Cem-

Mobil:

Styremedlem

Jan JOHANNESSEN

Styremedlem

Audun NJERVE
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20VERSlKT 0VER KRIGSSEILERE SOM GAV SITT LI
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KONGELlGE NORSKE
MARINE

KNYTETTIUL SPESIALOPERASJONER
PÅ

NORSKEKYSTEN
IKKEREGISTRERT
l
"VÅREFALNE" KILDE

UKJENT
FØDSELSÅR

TOT
NR

ETTERNAVN

FORNAVN

FØDESTED

OG DATO

BOSTED

DØDE

ÅRSAK

1

GOVERTSEN

PEDER
SIGURD

KRISTIANSAND

10-Nov-04

SØGNE

9-Mar-43

2

KRANTZ

ARVID

NEDRE EIKER

24-Jan—21

SØGNE

13-Dec-40

3

KRISTENSEN

TORALF

TANGVALL,

14-Feb—21

SØGNE

14-Feb-42

ULYKKE

4

OLSEN

ANDORJOHAN

BERGEN

SØGNE

25-Jan-43

MINESPRENGT

5

RØSTAD

ADLER

SØGNE

14 aug 14895

SANGVIK

17-Jun-40

FLYANGREP

6

AARAAS

PEDER
MAGNUS

SØGNE

3-Oct-12

SØGNE,
ÅROS

27-Feb-45

TORPEDERT

SØGNE

14 aug

1891

TORPEDERT

SYKDOM

søGNE

.

'VOGSOMKQMERAVESTTASWEB
..........................................

.................................

..........................................

.............................................

TOT
GRAVLAGT
TRINIDAD,
PORTOFSPAIN

HENDELSE

NR

Var 2. maskinist på det amerikanske skipet "Thomas Ruffin" og
omkom 9. mars 1943 under et torpedoangrep
på båten. Gravlagt
i Port of Spain, Trinidad.

42

FARTØY

STlLLING

2 MASKlNIST

us "THOMASRUFFIN"

JUNGMANN

M/S " REGlNA"

Algerie. Ble syk og døde 13. desember

D/S "RAMAPO"

Født 14. februar 1921 på Tangvall, Søgne. Seilte i alliert fart på
D/S "Ramapo" av New York, og omkom 14. februar 1942 på reise
fra Bermuda.

Seilte

SJØMANN

i alliert

Var fører

SKIPSFØRER

M/T "MIL"

fart

på M/T

minesprengt
til Kirkenes.

med

”Mil",

utenfor

M/S

”Regina",

og omkom

som

ble internert

i Bone,

1940 i Bone.

25. januar

Ekkerøy i Varangerfjorden,

1944,

88

da skipet

92

ble

på vei fra Vardø
115

Var fører på D/S "Kornet". Ble truffet av maskingeværkuler
og
drept 17. juni 1940, da skipet ble bombet og senket av tyske fly
ved den franske kyst, på vei fra Caen til England. Gravlagt i Port—

SKlPSFØRER

D/S "KOMET

en-Bessin,

Frankrike.

139

Var 2.styrmann på D/S "Corvus", og omkom 27. februar 1945, da
skipet ble torpedert i Den engelske kanal, på reise fra Garston til

2.STYRMANN

D/S "CORVUS"

Plymouth.

190

