
Minnestein ved Børsa kirke 

Ved Børsa kirke er det reist ei minnestøtte over tre unge menn fra Børsa og Viggja som alle mistet 
livet som krigsseilere under krigen. Det er de tre unge mennene Jarle Margido Jensen, Henry Edvard 
Jensen og Bernt Marius Lund som er minnet med denne støtta, som hvert år bekranses på 17. mai.  

Krigsseilerne gjorde en stor og viktig innsats for landet, og bidro på mange vis med transport av varer 
og personer til og fra landet under krigen. Noen hevder at det var krigsseilerne som bidro til å 
opprettholde «ei livslinje mellom den frie verden i vest og frontlinjene i Europa».  

Jarle Margido Jensen og Bern Marius Lund seilte begge sammen på båten MS Norne. Bernt Marius 
Lund kom fra Kjærremshåggån i Børsa, og var 16 år da krigen brøt ut i april 1940. Bernt Marius Lund 
var fra Teigen Austre på Lund på Viggja. Han var en mer erfaren sjømann, og var 24 år ved 
krigsutbruddet. 30. august 1940 var båten deres i konvoi på veg mot Edinburgh da de ble oppdaget 
av tyske ubåter. I løpet av 14 minutter senket ubåten U32 3 av skipene i konvoien. Kun 11 av et 
mannskap på 29 ble berget fra MS Norne, og både Lund og Jensen omkom.  

Henry Edvard Jensen var storebror til Jarl Margido, og også han var sjømann, slik deres far også var. 
Henry Edvard var fyrbøter på båten SS Hørda, også det et skip som seilte i konvoi under krigen. Den 
23. mars 1941 var skipet i konvoi på vei i retur fra USA. Det ble gitt ordre om spredning, for å trygge 
skipene, og man trodde man var trygg. Men dagen etter, den 24. mars ble konvoien oppdaget av den 
tyske ubåten U97. SS Hørda ble torpedert, og det var ingen overlevende etter angrepet. Henry 
Edvard var 21 år da han omkom på sjøen.  

Tre unge menn fra tidligere Børsa kommune ga sitt liv for friheten, dette hedres hvert år på 17. mai.  

De senere årene har krigsseilernes innsats under krigen fått mer oppmerksomhet, og flere er 
gjennom dette blitt bevisst den innsats de bidro med under krigen. Slik sett har krigsseilerne fått 
oppmerksomhet som tidligere mer var forbeholdt soldater, heimefronten, hemmelige agenter, 
sabotører og andre. Det er flere grunner til styrket bevissthet om betydningen av krigsseilernes 
innsats. En av bidragsyterne er forfatter Jon Michelets store bokprosjekt om krigsseilerne, 
seksbindsverket En sjøens helt.  

Michelet rakk å fullføre siste bind om krigsseilerne – NRK Oslo og Viken – Lokale nyheter, TV og radio 

I løpet av 2022 kommer også filmen Krigsseileren som bygger på Michelet sine bøker 

Pål Sverre Hagen spiller hovedrollen i filmen «Krigsseileren» som forteller bombingen av Holen skole 
– NRK Vestland 

 

 

https://www.nrk.no/osloogviken/michelet-rakk-a-fullfore-siste-bind-om-krigsseilerne-1.14008082
https://www.nrk.no/vestland/pal-sverre-hagen-spiller-hovedrollen-i-filmen-_krigsseileren_-som-forteller-bombingen-av-holen-skole-1.15565381
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