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I  løpet av krigen var til sammen 
over 10 000 ubåt mannskaper 
stasjonert i Norge over kortere 

eller len gre tidsrom. De fl este var 
unggutter mellom 18 og 25 år 
med lengsler, følelser og drøm
mer. Lenge var denne delen av 

krigshistorien å betrakte som en 
ikke – sak for norske historikere. 
Like før jul 2006 forelå endelig 
historien om de tyske ubåtmann
skapene i norske farvann under 
siste krig, utgitt på et norsk forlag 
og sågar skrevet av en norsk histo
riker, Svein Aage Knudsen. 

I 1993 fikk han et oppdrag for 
Byarkivet i  Bergen ved det tyske 
militær arkivet i Koblenz. Da kom 
han over et rikt og hittil ukjent 
bildemateriale med tilknytning til 
den tyske ubåtaktiviteten i byen. 
Dermed var det gjort. Gjennom 
lederen for ubåtarkivet i Cux
haven fikk Knudsen kontakt med 
flere veteraner fra ubåtflåten. 
 Etter hvert kom han så tett inn på 
dem at han fikk høre historien 
deres. I 2005 forelå boken på tysk.

”Ubåtkrig” setter fokus på ubåt
mannskapene i Norge. Mennes
kene blir viktigere enn ubåtene. 
Sånn sett er boken mindre en 
krigshistorie om ubåtvåpenet i 
Nor ge under 2. verdenskrig. Frem
stillingen er ikke lagt opp kronolo

gisk, og mange av de 213 ubåtene 
som var «innom» de tre «norske» 
ubåtflotiljene (I Bergen, Trond
heim og Narvik) , er heller ikke 
nevnt. Det har vært viktigere for 
forfatteren å la ubåtmennene selv 
komme til orde, få frem deres 
 meninger og tanker når de i dag 
ser tilbake på denne tiden. Dette 
er forsøkt gjort gjennom 16 fritt
stående kapitler hvor ulike tema 
blir belyst. Noen har det vært selv
skrevne å ha med i en bok som 
omhandler krigen i Norge, mens 
andre er valgt ut fordi temaene 
som blir tatt opp, har vært min dre 
fokusert i ubåtlitteraturen så langt.

Psykologi
Boken beveger seg i grenselandet 
mellom historie, sosiologi og psy
kologi  noe som ikke minst kom
mer frem i skildringene av det 
sosiale livet til ungdommene mel
lom toktene, deres forhold til hvil
ke velferdstil bud og annen under
holdning de hadde mens de lå på 
land. Sentrale spørsmål som for

TYSKE UBÅTER 
TIL OVERFLATEN
Helt fram til mai 1945 dro tyske ubåter ut på tokt fra Norge.  Tapene 
var enorme. Dette er en del av den glemte ”norske” krigshistorien.

Kapitänleutnant Heino Bohmann i 
Bergen i juni 1942. De modige ubåt-
kapteinene med ”nerver av stål”, var 
sammen med jagerfl ygere trumfkort i den 
nazistiske propaganda. 

U 355 på Svalbard. Ubåtene ble 
brukt til å sette ut værstasjoner både 
på Svalbard og Bjørnøya og som 
mobile ”værplattformer” ute i havet .
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fatteren forsøker å belyse er blant 
annet hvordan de greide å bear
beide påkjenningene de var utsatt 
for i kampens hete, og hva ubåtle
delsen gjorde for å lette presset på 
ungdommene og således holde 
motivasjonen for fortsatt innsats 
oppe. Krigen hadde også en sosial 
side som vi ofte glemmer, og sær
lig for de unge ubåtguttene var 
dette en viktig del av deres liv.

Forfatteren har lagt ned et im
ponerende arbeid for å komme 
ubåtfolket inn på livet. Ikke uten 
grunn uttalte en av hans infor
manter: ” Herr Knudsen, jeg tror 
U – Boot – Archiv er i ferd med å 
bli Deres annet hjem”. Han har 
brevvekslet med til sammen 68 
tidligere ubåtfolk, enker etter dem 
og andre tyske krigsdeltakere. I 
tillegg er en rekke norske krigsve
teraner og norske sivile med er
indringer fra denne tiden blitt 
intervjuet. Blant materialet fra 57 
tidligere ubåtfolk finner vi flere 
ledende stabsoffiserer, 12 tidligere 
ubåtkommandanter, 13 offiserer 
og 27 vanlige mannskaper. Kilde
materialet imponerer, både i bred
de og i anvendelse.

Heltedyrkelse
Temaene er eller vidtfavnende: fra 
angrepet på Norge 9. april 1940 
og konvoislagene i Nordishavet til 
nederlagets time i mai 1945 og 
påfølgende fangenskap. Det blir 
fokusert på myter som ble skapt av 
og om ubåtfolkene og på ritualer 
som vokste frem innen ubåtmari
nen. Det ble skrevet egne kamp
sanger for båter og flotiljer, og 
båtene ble gitt egen identitet gjen
nom symboler med påmalte em
blemer på ubåttårn og tilsvarende 
på de marineblå båtluene som 
gastene bar. I fremstillingen for
klarer forfatteren hvordan begre
per som heltedyrkelse og ære ble 
brukt i den tyske propagandaen 
for å vise særtrekkene og det ene
stående ved ubåtlivet og den be
tydning dette ble tillagt.

Alle støttepunkt for ubåtflåten 
som tyskerne bygget ut på land, er 
omtalt, men i motsetning til bilde
materialet er kartoversiktene man
gelfulle. Her kunne forfatteren 
gjort mer ut av materialet. Ubåt

bunkere ble bygget for å reparere 
og overhale båtene for at de ikke 
skulle ligge utsatt til under åpen 
himmel for allierte flyangrep. 
Egne torpedo og ammunisjonsfa
brikker ble anlagt, nærforsvarsstil
linger ble bygget ut rundt de vik
tigste ubåthavnene, og havneinn
løpene ble minelagt. Sterkt bestyk
kede forpostbåter fulgte ubåtene 
gjennom minebeltene inn og ut 
fra basene.

Store tap
Ubåter som deltok på spesialkom
mandoer i raids mot nordmenn 
på Svalbard og i Finnmark, viser 
hvordan hvorfor båtene ble stilt til 
disposisjon for den tyske overkom
mandoen i Berlin og for den tyske 
militære etterretningsorganisasjo
nen Abwehr. Overføringen av 
ubåtkommandoen Führer der 
Unterseeboote West (F.d. U. West) 
fra Frankrike til Norge og Bergen 
høsten 1944 er behørig omtalt, 
siden dette markerte starten på en 
ny ubåtoffensiv mot Storbritannia.

Tapene av ubåter og mannska
per i Norge var uvanlig store. An
tall omkomne tyske ubåtgaster 
oversteg det samlede antall norske 
sjøfolk som mistet livet under kri
gen. Over 4000 tyske ubåtfolk, 
knyttet til Ishavs flotiljene i Nor
ge, mistet livet. Skjebnen til noen 
av båtene blir belyst og viser hvor
dan tapene ved flotiljene utviklet 

seg over tid. Totalt var 39 000 
mann tilsluttet den operative tyske 
ubåtmarinen. Nærmere 30 000 av 
disse ble værende igjen på havet. I 
Tyskland ble en hel generasjon 
farløse. En av forfatterens venner 
fortalte at i hans klasse på 25 gut
ter var det bare seks som hadde en 
far i live.

Disiplin
I en krigssituasjon er disiplin og 
evne og velvilje til å følge ordre 
absolutter. Brudd på disse var 
 alvorlige og ble straffeforfulgt. I 
tillegg til de sivile tyske domsto
lene hadde vernemakten ulike 
militærdomstoler innen de ulike 
våpengrenene. De tyske marine
domstolenes virke i Norge utgjør 
et viktig felt, og det blir analysert 
hvilke lovbrudd og forseelser som 
fant sted innen marinen. Var disi
plinen så god innen ubåtmarinen 
som vi har hørt i ettertid, eller er 
også dette en myte? Dette er en 
problemstilling som det blir gått 
nøye inn i, og følgende illustrerer 
noe av disiplinproblemet: Tyveri 
fra militære forlegninger og lagre, 
vaktforsømmelse og ordrenekt og 
annen militær ulydighet var de 
hyppigste forseelsene og lovbrud
dene. Men forfatteren kommer 
også med eksempler på dødsdom
mer for feighet.

Offisersprofesjonen har lojalitet 
og lydighet som et profesjonelt 

Krigen var tapt, men ingen opponerte mot å bli sendt ut på det de selv kalte ”Himmel-
fartskommandoer”. I mars 1945 dro 25 ubåter ut, de fleste fra Bergen. De ble satt inn 
i farvannene rundt Storbritannia – 11 ubåter kom tilbake. 
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kjennetegn. Dette skal sikre den 
sivile kontroll over profesjonen og 
samtidig sikre effektivitet i organi
sasjonen. Siden militærapparatet 
er et kommandoapparat som skal 
fungere under press, der avgjørel
ser må kunne fattes og iverksettes 
hurtig er lydigheten innad et sær
lig viktig trekk. Lydighet forutset
ter likevel tillit. En må kunne stole 
på at det er de mest kompetente 
som sitter øverst, og at ordrene 
som mottas har en saklig begrun
nelse. Dersom tvil omkring over
ordnedes kompetanse brer seg, vil 
prinsippet i kommandosystemet 
uthules. Likevel gjorde ubåtfol
kene aldri opprør. Forfatteren 
understreker at ubåtmannskapene 
hele tiden hadde friere tøyler enn 
sine våpenbrødre i resten av krigs
marinen, men at lojaliteten mot 
systemet likevel gjorde at ingen 
opponerte mot å bli sendt ut mot 
allierte konvoier på et tidspunkt 
da krigen i realiteten var tapt. Det 

er et tankekors at den tyske krigs
marinen ikke var representert i 
attentatet mot Hitler i 1944, når vi 
ser bort fra admiral Canaris, sjef 
for den tyske militære E – tjenes
ten. En mulig forklaring er at de 
tyske marinedomstolene dømte 
både oftere og ila hardere straffer 
enn tilsvarende militærdomstoler 

innen hær og flyvåpen. På denne 
måten ble marinedommerne i 
følge Knudsen Hitler regimets 
beste støttespillere.

Kald krig
Et viktig kapittel er viet forholdet 
Norge – Tyskland etter krigen. 
Her omtaler forfatteren bla. det 
nære tysk – norske samarbeidet 
om forsvaret av Sør – Norge. Ka
rakteren og omfanget av forhånd
slagringen av tysk militært utstyr i 
Norge var et kontroversielt innen
rikspolitisk tema og ble derfor 
aldri forelagt Stortinget. Samtidig 
forklarer forfatteren bakgrunnen 
for valget av den tyske ” Kobben ” 
klassen da Sjøforsvarets nye ubåter 
skulle bygges. Dette er interessant 
lesning når vi sammenlikner da
gens dilemma myndighetene står 
overfor når det gjelder valg av nytt 
jagerfly. Den tyske gjenkjøpsavta
len ga svært god uttelling for Nor
ge. Utgiftene til ubåtkjøpet kunne 
faktisk dekkes med inntekter fra 
tyske kjøp fra norsk militærindus
tri. 

For mange av de tidligere ubåt
folkene er Norge blitt deres andre 
fedreland, slår forfatteren fast. Det 
forklarer hvorfor de stadig trekkes 
tilbake Norge med sitt spesielle 
fjord – og fjellandskap. Ungdoms
årene her til lands har satt sine 
spor.

Vi kan undre oss over at det 
ikke tidligere har vært laget en 
sammenhengende fremstilling av 
den tyske ubåtsmarinens tilstede
værelse i Norge. Forklaringen på 
en slik litterær og historisk forsin
kelse finner vi hos forfatteren Dag 

NORSK LUFTFARTSMUSEUM

Åpningstider: Vinter: Man-fre: 10-16 lør-søn: 11-17  
Sommer: Man-søn: 10-18. 
Billettpriser: Barn: 40,- voksen: 80,- familie: 190,- 
stud/honnør: 60,-.

Den fremste kunnskapen om
          norsk luftfartshistorie!
Besøk et levende museum med spennende ut-
stillinger, gjesteutstillinger, flysimulatorer, 
koselig kafé, arrangementer, omvisninger m.m.

N O R S K  L U F T F A R T S M U S E U M  w w w . l u f t f a r t . m u s e u m . n o
Adr: Olav V gt. 8001 Bodø, Tlf: 75 50 78 50 

Mannskapet fra U 1202 i Bergen i januar 1945 har grunn til å smile, både hell og 
dyktighet gjorde at de overlevde. Etter et tre måneders tokt var beinmusklene så svekket 
at de brukte to timer på en 15 minutters tur. Forstoppelse på grunn av liten bevegelses-
frihet var vanlig, og ble behandlet med lakserolje og piller. 
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Skogheim som uttaler : ” Krigen er 
å betrakte som et traume, en sjele
lig lidelse. Et traume trenger erfa
ringsmessig lang tid for å bearbei
des.” Men  60 år kan likevel synes å 
være lang tid, særlig når det gjel
der å få utnytte levende kilder. 
Historikeren Øystein Sørensen 
understreker på sin side at ”... Det 
bør være et ideal for historikere å 
betrakte den annen verdenskrig og 
nazismen på linje med andre histo
riske fenomener. Man må. ikke la 
moralske og politiske holdninger 
styre forskingen unna ubehage
ligheter, eller tildekke historiske 
meninger man misliker. ” 

Solid dokumentasjon
Svein Aage Knudsen har levert et 
solid stykke dokumentasjon om en 
hittil ukjent side ved norsk okku
pasjonshistorie. Han har latt de 
tyske krigsdeltakerne fortelle sin 
del av historien – uten at det har 
blitt et selvopptatt forsvar. Som 
med så mange andre krigsdelta
kere finner forfatteren eksempler 
på både fortrengninger og kritiske 
røster når krigen blir erindret. 

Derfor blir det narrative så viktig 
som inngangsport til menneskelig 
grunnerfaring.  Gjennom de gjen
levende tyske ubåtmannskapenes 
livshistorier begynner vi å forstå 
menneskene bak den blå unifor
men. 

Utformingen av boken er et 
kapittel for seg. Glanset papir i A 4 
format og et vell av illustrasjoner 
gjør det lett å finne frem. Vedleg
gene gir leserne opplysninger om 
de ulike flotiljene i Bergen, Trond

heim og Narvik, samt en oversikt 
over ubåtess ved flotiljene i Norge. 
En fyldig litteraturliste og et omfat
tende noteapparat bakerst i boken 
burde tilfredsstille de fleste, selv 
om jeg personlig savner en del 
titler. Anbefales. 

Svein Aage Knudsen
Ubåtkrig

Danor forlag A/S
Innbundet 288 s

ISBN 82 – 91117683

Führer der Unterseeboote West, Kapitän zur See (kommandør) Hans-Rudolf Rösing 
(38 år). overførte stab, ubåter og fagarbeidere til Norge da basene i Frankrike gikk tapt 
sommeren 1944.  Antall ubåter i Norge ble mer enn doblet til over 100. Bergen ble 
base for operasjonene mot Storbritannia. Trondheim og Narvik konsentrerte seg om 
Nordishavet. Både Rösing og Kapitänleutnant (th i bildet) Rolf Thomsen gikk inn i 
Bundesmarine etter krigen. 
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