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DORAS grå ulver - tyske ubåter i Trondheim under 
og etter andre verdenskrig

Av Ingvald Sivertsen

Trondheim som tysk marine-
base

I 1941 hadde den tyske marineledelsen 
allerede lenge ment at Trondheimsfjor-
den var det ideelle stedet for byggingen 
av det Det Tredje Rikes største krigs-
havn. Storadmiral Erich Raeder ønsket i 
de første krigsårene kjempeslagskip på 
opptil 80 000 tonn, og så for seg dokker 
for fem slike skip på Øysand. Teknisk 
sett meget avanserte overflatefartøyer 
som Gneisenau, Bismarck og Tirpitz
viste seg imidlertid ikke bare som fryk-
telige krigsmaskiner, men etter hvert 
også som sårbare, og vanskelige å drifte. 
Verken superslagskipene eller dokkene 

på Øysand ble derfor bygd, men Åsen-
fjorden ble tidlig tatt i bruk som verfts- 
og ankerplass, og Trondheim fikk status 
som ett av den tyske marinens viktigste 
støttepunkter.

Det er grunn til å understreke den sen-
trale posisjonen Trondheim og Strinda i 
krigsårene hadde for tysk strategisk 
tenkning, og den store betydning instal-
lasjoner og forhold i vår egen lokalhis-
torie hadde for sjøkrigens gang. 
Havnebasseng V og VI ble som kjent 
sentrum i Kriegsmarinearsenal Dront-
heim, der ubåtbunkeren Dora 1 ble tatt i 
bruk sommeren 1943. Dora 2 og den 
prosjekterte Dora 3 i Leangenbukta ble 
riktig nok aldri fullført, men langs hele 
Østhavna og inne i Ladehammeren ble 

Bildet fra Sjøvegen på 
Charlottenlund viser hus 
som opprinnelig var tje-
nesteboliger for offiserer 
i det tyske ubåtvåpenet.
I likhet med leiren på 
Persaunet er bebyggelsen 
holdt i en stil og plassert 
slik at det skulle være 
vanskelig for allierte 
bombefly å skille husene 
fra den sivile bygnings-
massen i Trondheim og 
Strinda for øvrig. Foto: 
K. Harstad kunstforlag. 
1950-55. Kopi fra 
www.flyfotoarkivet.no.
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det bygget tilfluktsrom og mindre bun-
kere. Allerede i 1942 var Munkvold Leir
etablert som torpedoarsenal, og U-Stadt 
Persaunet ble reist med komfortable 
forlegninger til ubåtmannskaper og be-
fal. På Smedstrand i Være kom det på 
plass et moderne avmagnetiseringsan-
legg for skipsskrog, og i 1943 ble 
etterretnings- og kommunikasjons-
bunkeren Nordblitz med tilliggende 
bygningsmasse oppført på Charlotten-
lund, av vital betydning for ubåtene det 
her skal skal handle om. 1

Tysk ubåtkrig 1939-1945

Daværende kontreadmiral Karl Dönitz
anslo i 1939 at for å senke flere skip enn 
de allierte var i stand til å erstatte, måtte 
han ha en flåte på minst 300 ubåter. Han 
beregnet at om en tredjedel av en slik 
flåte til enhver tid lå inne for reparasjon 
eller trening, og en tredjedel var på vei
til eller fra havn, ville 100 ubåter alltid 
kunne være i aksjon. Med utbygde 
ubåtbaser i Norge og Frankrike mente 
han antallet ubåter på tokt kunne ligge 
enda litt høyere. I august 1942 hadde 
den tyske ubåtflåten nådd den størrelsen 
Dönitz hadde vurdert som nødvendig, 
og store mengder alliert tonnasje ble da 
også senket. 

I 1941 hadde Dönitz godkjent Kriegs-
marines offisielle ubåtsang, som over-
skriften på denne artikkelen er en 
henvisning til. Sangen begynner slik:

Wir sind die Ubootleute,
die grauen Wölfe auf grauem Meer
Vor uns weht fahl der Tod daher
und Schiffe sind unsere Beute

Vi er ubåtfolket
de grå ulver på det grå hav
Foran oss blåser døden blek av sted
og skipene er vårt bytte

10 000 ubåtmannskaper og 213 ubåter 
ble i krigens løp for kortere eller lengre 
tid stasjonert i Norge, 55 av ubåtene i 
Trondheim. De tyske ubåtene spredte 
frykt og ødeleggelse, men Kriegsmarine
klarte aldri å holde tritt med utviklingen 
av de alliertes krigsindustri, teknologi 
og etterretning. Tyske sjøstridskrefter 
kom aldri i nærheten av å vinne verken 
slaget om Storbritannia, slaget om At-
lanteren eller kampen for å hindre forsy-
ningene til Murmansk og Arkhangelsk. 
Ved inngangen til 1942 hadde tvert om 
de alliertes handelsflåte økt med 3 mill. 
tonn i forhold til 1939, og i løpet av 
krigsårene nådde i følge den amerikan-
ske historikeren Clay Blair 99% av 
handelsskipene i de transatlantiske kon-
voiene sine destinasjoner.2

Nortraship var i april 1940 med 27 000 
sjøfolk verdens største rederi. Norge 
hadde ved krigsutbruddet verdens fjerde 
største handelsflåte, verdens tredje 
største tankflåte og en betydelig hval-
fangerflåte. Fra 9. april 1940 til 8. mai 
1945 ble 500 skip i Nortraships flåte 

1.  Se K. Brox, H. Hansen og K. Sivert-
sen 2015 og K. Sivertsen 2003. 2.  Se C. Blair 1996.

http://uboat.net
http://uboat.net
http://uboat.net
http://uboataces.com
http://uboataces.com
http://uboataces.com
http://www.deutsches-u-boot-museum.com/home.html
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senket av tyske ubåter, miner og fly. I 
løpet av krigen mistet 4723 norske sjø-
folk livet.

I krigsforbryterrettssaken i Nürnberg 
ble Dönitz dømt for høsten 1942 å ha 
gitt den tyske ubåtflåten ordre om uinn-
skrenket ubåtkrig, altså til at også nøy-
trale og ubevæpnede handelsskip i 
krigssoner kunne senkes uten forvarsel, 
i strid med internasjonale konvensjoner. 
Det framkom imidlertid under rettssa-
ken at det britiske admiralitetet allerede 
i april 1940 hadde gitt ordre om at alle 
fiendtlige eller nøytrale skip i Skagerrak 
kunne senkes uten varsel, og at den ame-
rikanske stillehavsflåten fra USAs inn-
treden i verdenskrigen i desember 1941 
hadde praktisert uinnskrenket ubåtkrig. 
Domfellelsen over Dönitz på dette 
punktet førte derfor ikke til utmåling av 
straff for forbrytelsen.

Doras ubåter inn i en ulvetid - 
13. flotilje i 1943 

I løpet av andre 
verdenskrig ble det 
tyske ubåtvåpenet 
organisert i 33 
såkalte flotiljer. 12 
av disse var tre-
nings- og ut-
danningsenheter, 
de fleste lokalisert 

i Tyskland. Fra juni til september 1941 
hadde en slik treningsflotilje (24. Unter-
seebootsausbildungsflotille) sitt tilhold i 
Hoplafjorden i Åsen, der flere kull med 
ubåtsjefer fikk gjennomgå skytekurs. 

Den nordligste flotiljen med tyske 
ubåter i aktiv krigstjeneste var til å be-
gynne med (fra mai 1942) 11. Untersee-
bootsflotille i Bergen, men 13. flotilje i 
Trondheim fra sommeren 1943, og 14. 
flotilje i Narvik fra våren 1945. Den po-
tensielle betydningen av basene i Norge 
skulle komme til å øke etterhvert som 
krigen utviklet seg.

De allierte var sommeren 1943 godt ori-
entert om oppbyggingen av Kriegsmari-
nearsenal Drontheim, og de visste at 
mange ubåter og overflateskip lå inne 
for reparasjon i norske havner etter en 
vinter med mye motgang og store tyske 
tap av mannskap og materiell. De ønsket 
derfor å ramme ubåtbasene så raskt som 
mulig, og 24. juli 1943 angrep ameri-
kanske bombefly blant annet ubåtbase-
ne i Bergen og Trondheim, rett etter at 

Alliert tankbåt torpedert av en tysk ubåt i Atlan-
teren i mars 1942. Kriegsmarine senket dette 
året over 6,1 mill. brt. alliert tonnasje i Atlante-
ren. De alliertes samlede tap i Nord-Atlanteren 
ble totalt 21,5 mill. brt., og i alt omkom cirka 
30000 allierte sjøfolk i løpet av verdenskrigen. 
Foto: Aftenposten /US Navy Commons.

13. ubåtflotiljes 
emblem
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Dora 1 var tatt i bruk. Mange av verkste-
dene i Nyhavna ble ødelagt, 31 tyskere 
og 8 norske sivile mistet livet.  U-622
møtte sin skjebne ved kaia i Strandveien 
i dette angrepet. Ubåten ble tatt opp i 
april året etter, men den ble aldri repa-
rert, og i 1945 bestemte britene at den 
skulle hugges opp. 

Ved starten sommeren 1943 bestod 
ubåtflotiljen i Trondheim av 12 ubåter, 
som alle var blitt overført fra 11. flotilje 
i Bergen. Etter noen uker kom to nye 
ubåter til. Av de i alt 19 ubåtene som 
gikk inn i 13. flotilje i løpet av 1943, 
hadde 11 fortsatt sin base i Trondheim 
ved årets utløp. Seks av flotiljens ubåter 
ble i løpet av sommeren og høsten over-

ført til andre baser. U-622 ble som nevnt 
senket i Trondheim, mens U-639 ble 
senket av en sovjetisk ubåt i Karahavet 
28. august, og hele mannskapet omkom. 

Bare seks av 13. flotiljes ubåter klarte å 
senke alliert tonnasje høsten 1943. Kon-
trasten var stor til sommeren 1942, da 
tre av 13. flotiljes ubåter, den gang med 
tilhørighet i 11. ubåtflotilje i Bergen, 
deltok i angrepene på den i ettertid så 
mye omtalte konvoi PQ-17. Handelsski-
pene i denne konvoien fra Island til Sov-
jet-Unionen var lastet med 197 fly, 594 
tanks, 4246 lastebiler og materiell til å 
utstyre en hær på 50 000 mann. Etter at 
konvoien ble spredd og eskorten hadde 
forlatt den på jakt etter tyske overflate-
fartøyer (deriblant slagskipet Tirpitz) 
som de ikke fant, ble 24 av de 33 han-
delsskipene senket av tyske ubåter og 
fly! De magre resultatene i 1943 skyld-

Orlogskaptein og senere kommandørkaptein 
Rolf Rüggeberg overtok i juli 1943 ansvaret for 
13. ubåtflotilje med base i Trondheim, to år et-
ter at byggearbeidene på Dora 1 hadde startet. 
Som kommandant på U-513 fra januar 1942 til 
mai 1943 kunne han vise til senkingen av 20000 
tonn alliert tonnasje. Rüggeberg forble sjef for 
flotiljen helt til krigens slutt. På 1960-tallet var 
han å finne som Vest-Tysklands marineattache 
i Madrid. På bildet inspiserer Rüggeberg mann-
skapet på “U-354” på Nyhavna. Bilde utlånt av 
Knut Sivertsen.

U-255 framstår som en av de mest suksessrike 
tyske ubåtene som opererte i arktiske farvann. 
Her ses ubåten etter hjemkomsten fra angrepene 
på konvoi PQ-17. Flaggene viser fire senkede 
skip. Foto: Wikipedia
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tes ikke passivitet og mye landligge, 
men alliert overlegenhet både materielt 
og taktisk. Enkelt sagt var de tyske ubå-
tene i 1943 gått over fra å være jegere til 
å bli jaget vilt, og Tyskland var i ferd 
med å tape krigen på alle fronter.

Trondheim by slapp heldig fra 
ubåtkrigen

Begivenhetene rundt marinebasene i 
Frankrike (Brest, Lorient, Saint Nazaire, 
La Rochelle og Bordeaux) viser i hvor 
stor grad Trondheim kan prise seg lyk-
kelig for at  bombetoktet i 1943 ble det 
eneste allierte luftangrepet på byen i 
løpet av verdenskrigen. I november 
1940 hadde storadmiral Dönitz etablert 
sin kommandosentral i Lorient, i den 
sørvestlige delen av Bretagne. 
Ubåtbunkerne der var på tyske hender 
helt fram til mai 1945, til tross for at 
byen da i ni måneder  hadde vært omrin-
get av den amerikanske hæren. Siden de 

allierte innså at de ikke klarte å ødelegge 
bunkerne, valgte de å jevne både byen 
og havna med jorden for å avskjære for-
syningene til basen og hindre ubåtene i 
å gå ut. Vinteren 1943 ble nesten 90% 
av Lorient lagt i ruiner av 4 000 tonn 
bomber, i flyangrep som kostet mange 
franske sivile og mange tyske soldater 
livet. På samme vis ble i august 1944 tu-
senvis av amerikanske og tyske soldater 
drept i bakkekamper rundt ubåtbasen i 
Brest, litt nord for Lorient, mens over 
20000 tyske soldater i mange måneder 
helt fram til 8. mai 1945, med store om-
kostninger også for det sivile samfun-
net, forsvarte ubåtbasen ved La 
Rochelle.

Et langt større angrep på Dora 1 og 
Trondheim enn det i juli 1943 ble fak-
tisk igangsatt  22. november 1944, men 
de 171 bombeflyene fra RAF fikk hel-
digvis for byen ordre om å returnere 
med uforrettet sak, fordi det lave sky-

Nyhavna noen dager etter 
at 41 såkalte Flygende 
Festninger (B-17) hadde 
sluppet nærmere 90 tonn 
bomber 24. juli 1943. 
Over 40 bomber på 250 kg 
hadde rammet sivile om-
råder i Østbyen og på La-
de. I forgrunnen ser vi de 
ødelagte bygningene ved 
Ladehammerkaia. Ubåt-
bunkeren i bakgrunnen til 
høyre er imidlertid 
uskadd. 
Foto: Schrøderarkivet, 
Trøndelag folkemuseum.
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dekket og et effektivt røykteppe gjorde 
presis bombing umulig. Tre allierte luf-
tangrep på ubåtbunkeren Bruno og ma-
rineverftet i Bergen i perioden oktober 
1944 til januar 1945 hadde senket og 
skadet flere ubåter. Mange av bombene 
traff også sivile. Bare i angrepet 4. ok-
tober mistet 194 mennesker i Bergen li-
vet, derav 61 barn ved Holen skole.

Tysk nederlag og kapitulasjon - 
1944 og 1945

Da Dora 1 ble tatt i bruk i 1943, var 
Kriegsmarine  ikke lenger i stand til å 
rette drepende angrep mot konvoiene i 
Norskehavet og Barentshavet. Konvoi-
ene fra Island og Skottland til Sovjet-
Unionen hadde fått langt bedre beskyt-
telse både av krigsskip og fly, og de al-
liertes etterretning kunne overvåke og 
dechiffrere den tyske marineledelsens 
radiokommunikasjon med ubåtene1, 
som teknologisk sett ble stadig mer un-
derlegne i forhold til de alliertes fartøy-
er og våpen. 

Etter D-dagen (6. juni 1944) kunne in-
gen av de tyske basene langs den fran-
ske Atlanterhavskysten lenger gi støtte 
til ubåtene, og de fleste av ubåtene ble 
evakuert til Norge, lastet med så mange 
teknikere og ekstra mannskaper som de 
hadde plass til. Til Trondheim kom i alt 
36 ubåter som sluttet seg til 13. ubåtflo-
tilje i løpet av 1944. De fleste (21) kom 
via 11. ubåtflotilje i Bergen.

Ved inngangen til 1945 tilhørte 27 ubå-
ter 13. ubåtflotilje hjemmehørende i 
Trondheim. Fem av disse ble senket av 
britiske krigsskip eller fly i løpet av vå-
ren, og de aller fleste av mannskapene 
omkom. 15. desember 1944 hadde den 
tyske marineledelsen besluttet å  oppr-

1.  Se H. Sebag-Montefiore 2011. 

Mange historikere mener at verdenskrigen kan ha 
blitt forkortet med et par år takket være de alliertes 
suksess med å knekke koden som satte dem i stand 
til å lese all militær tysk radio- og telegrafkommu-
nikasjon kryptert ved hjelp av de såkalte Enigma-
maskinene, i Kriegsmarine omtalt som "M- maski-
nene". Den viktigste enkelthendelsen som gjorde 
dette mulig, var at den britiske marinen klarte å sik-
re seg rotorer fra en M-maskin da U-33 i februar 
1940 ble senket utenfor Firth of Clyde i Skottland.
Informatikeren Alan Turing og hans teams arbeid 
for å knekke aksemaktenes kodesystem var tema 
for den britisk-amerikanske film-thrilleren "The 
Imitation Game" (2014), regissert av Morten Tyl-
dum. Denne Enigmamaskinen er utstilt i Norsk 
rettsmuseum i Trondheim. Foto: Knut L. Vik.
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Det øverste bildet viser U-959 som anløper Nyhavna i mars 1944, og dermed slutter seg til 13. flo-
tilje. Vimpelen viser senket skip, og på brua ses kommandanten, lett kjennelig på den hvite luepul-
len. U-959 ble selv senket i Norskehavet 2. mai samme år, med tap av hele mannskapet. Vi ser at 
Dora 1 hadde 5 dokker - 3 tørrdokker til venstre og 2 våtdokker. Med portene lukket hadde Dora 1 
plass til 7 ubåter; 3 i tørrdokkene og 4 i våtdokkene.
Nederst ses U-995 i Dora 1, etter kapitulasjonen. Kong Haakon VII skimtes til høyre for mannen i 
hvit kappe. U-995 er flankert av U-310 og U-315, som begge ble hugget i mars 1947.
Bilder utlånt av Knut Sivertsen.
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ette 14. ubåtflotilje i Narvik, og i løpet 
av våren 1945 ble åtte ubåter fra 13. 
ubåtflotilje i Trondheim overført dit. 

4. mai 1945 ble U-711 ødelagt av britis-
ke fly mens den lå ved siden av depot-
skipet Black Watch i Kilbotn ved 
Harstad. 40 av mannskapet omkom da 
depotskipet eksploderte, mens de øvrige 
fikk frigjort ubåten og ført den noen 
hundre meter ut på sjøen før den sank. 
U-711 ble visstnok den siste tyske ubå-
ten som Royal Fleet Air Arm ødela i 
krigshandlinger. Siden ubåten fortsatt er 
i god stand og ligger på bare 45 meters 
dyp, er den i dag et attraktivt mål for 
amatørdykkere.

De tyske ubåtene som ved kapitulasjo-
nen befant seg i området rundt Narvik, 
ble av de allierte 12. mai først beordret 
til Skjomenfjord. Tre dager senere la en 

konvoi bestående av fem større tyske 
skip og 14 ubåter, seks av dem fra 13. og 
seks fra 14. flotilje, ut fra Skjomenfjord 
med kurs for Trondheim. Ombord på 
den tidligere yachten Grille befant le-
delsen for det tyske ubåtvåpenet i Norge 
seg (Führer der Unterseeboote Norwe-
gen), og i konvoien var oljetankeren 
Kärnten, verkstedskipene Kamerun og 
Huascaran og losjiskipet Stella Polaris. 
17. mai ble konvoien stanset i Vestfjor-
den av den britiske marinen, som sørget 
for at skipene formelt overga seg til de 
allierte. Ubåtene og oljetankeren ble be-
ordret til Loch Eriboll i Skottland. De 
fire resterende skipene fikk fortsette vi-
dere mot Trondheim. Da kaptein-
løytnant Sigurd Valvatne kom til 
Trondheim med den britiske destroye-
ren Viceroy 16. mai, fant han tretten tys-
ke ubåter, hvorav tre fra 13. og én (U-
995) fra 14. flotilje. Ifølge Valvatne var 

U-625 ble overført fra Bergen til Trondheim i mai 1943, og ble i flotiljen til oktober samme år.
Bildet til venstre er tatt vest for Irland fra et canadisk Sunderland bombefly 10. mars 1944, og viser 
senkingen av ubåten. Seks bombenedslag ses til høyre i bildet, mens nedslag av maskingeværild fra 
flyets haleskytter ses til venstre. Fotografiet til høyre viser mannskaper fra ubåten etter senkingen, 
og er tatt av besetningen på bombeflyet. De overlevende har samlet redningsflåtene sine, og ser opp 
mot flyet. Hele mannskapet omkom i en voldsom storm den følgende natten.
Foto fra Imperial War Museum, C-4293 / uboat.net.
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alle kasernene for ubåtmannskaper på 
Persaunet da fullt belagt. 

Det norske ubåtvåpenet fikk sin base 
ved Dora 1 og Persaunet leir fram til mai 
1954, med Valvatne som sjef fra 1945 til 
1953. I 1954 ble ubåtvåpenet flyttet til 
Bergen; først til Marineholmen, og i 
1960 til Haakonsvern.

Da Dönitz i mai 1945 innså at slaget var 
tapt, sendte han et direktiv til de tyske 
ubåtkommandantene om at ubåtene 
skulle senkes av egne besetninger. Han 
ble tvunget til å tilbakekalle direktivet, 
men 222 tyske ubåter ble likevel senket 
eller ødelagt av Kriegsmarine våren 
1945. Resultatet var at bare 164 ubåter 
ved kapitulasjonen kom på de alliertes 
hender som krigsbytte. 100 av dem ble 
overgitt i Norge, 29 i Trondheim eller 

nord for Trondheim. De fleste ubåt-
mannskapene som ble internert i Norge, 
kunne reise hjem til Tyskland høsten 
1945, mens mannskapene som hadde 
fulgt ubåtene til Storbritannia måtte gå i 
britisk fangenskap. De siste av dem kun-
ne først dra tilbake til Tyskland i 1948.

De tyske ubåtenes skjebne etter 
mai 1945

Av de 1168 tyske ubåtene som ble satt 
inn i tjeneste mellom 1934 og 1945, 
gikk 782 tapt i krigshandlinger eller ble 
meldt savnet på havet. Spesielt utsatte 
var de såkalte værskipene, som i lange 
perioder måtte ligge i overvannsstilling 
for å foreta sine meteorologiske obser-
vasjoner. 370 tyske ubåter møtte sin 
skjebne i Atlanterhavet og i farvannene 
rundt Storbritannia, mens 77 gikk tapt 

Bildene viser Bergenske Dampskipsselskaps Stella Polaris før og etter krigen. Fra november 1940 
til april 1941 seilte skipet som "Marine-Kameradschaftsschiff", med varierte fritidstilbud til tyske 
militære fra alle våpengrener. I løpet av disse fem månedene ble skipet besøkt av ca. 20 000 mann-
skaper, men grunnet drivstoffmangel ble det sommeren 1941 tatt ut av tjenesten. Fra våren 1942 ble 
Stella Polaris overtatt av ubåtvåpenet, som i størstedelen av tiden fram til kapitulasjonen brukte det 
som losjiskip, for det meste i Kirkenes og Narvik. I en kortere periode i 1943/44 ble det igjen satt inn 
i velferdstjenesten, og da som et såkalt "Kraft durch Freude" - skip i Nord-Norge. På turneene med 
skipet gjorde tyske orkestre og artister sitt beste for å gi soldatene et avbrekk i krigen. I 1945 ble Stel-
la Polaris brukt til å frakte tidligere russiske krigsfanger tilbake til hjemlandet.
Foto: Seefunknetz.de.
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langs Norskekysten eller i Polhavet. Av 
de omkring 39 000 mann som var tyske 
ubåtmannskaper under krigen, mistet 
rundt 30 000 livet, og omtrent 4 500 
ubåtfolk omkom på tokt med utgangs-
punkt i norske havner.

For de seirende nasjonene ble det i mai 
1945 nødvendig å ta stilling til hva som 
nå skulle skje med tysk militært materi-
ell og personell i de frigjorte landene, og 
hvordan en best kunne benytte og vide-
reutvikle infrastruktur og installasjoner 
som okkupanten hadde skapt. Den kalde 
krigen var allerede i emning, og det var 
ansett som viktig at tysk ekspertise og 
tysk materiell ble benyttet til beste for 
vestmaktene. Det er betegnende at det 
på Nordblitz befant seg tysk personell så 
sent som i 1947, og at tyske militære 
også ble holdt tilbake på noen av de nor-
ske kystbatteriene. 

I store trekk var innstillingen i de allier-
tes overkommando at tyske militære 
som ikke skulle stå til rette for krigsfor-
brytelser, skulle sendes tilbake til 
Tyskland, og at gjenværende tysk krigs-
materiell i sin alminnelighet måtte de-
strueres. 116 tyske ubåter ble ødelagt i 
den såkalte Operation Deadlight høsten 
1945 og vinteren 1946. 48 av de tyske 
ubåtene som ble overtatt av de allierte, 
unnslapp av forskjellige årsaker Opera-
tion Deadlight. 30 ble i første omgang 
fordelt med 10 til hver av Storbritannia, 
USA og Sovjet-Unionen. Frankrike fikk 
overta én ubåt, mens én ubåt som opp-
rinnelig var hollandsk, ble returnert til 

Nederland. De øvrige ble hugget opp el-
ler senket.

Under Potsdam-konferansen mellom 
USA, Storbritannia og Sovjet-Unionen i 
juli 1945 ble det opprettet en kommisjon 
med mandat å påse at alle tyske marine-
fartøyer ble destruert som bestemt, men 
i Norge ble tre tyske ubåter liggende. 
Det var U-926 og U-1202 fra 11. flotilje 
som var blitt overgitt i Bergen, og U-995 
fra 14. flotilje som var blitt liggende i 

Royal Navy hadde besluttet å taue tyske ubåter 
til tre forskjellige områder nord-vest for Irland, 
og senke dem der. Bildet er tatt i mai/juni 1945, 
og viser 52 overgitte tyske ubåter fortøyd ved 
Lisahally i Nord-Irland, i påvente av å bli de-
struert. Det viste seg at nesten 60 av ubåtene 
var i så dårlig stand at de sank før de nådde be-
stemmelsesstedet der de øvrige ble senket, de 
fleste ved kanonild. Foto: pinterest.com.
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Trondheim. De tre ubåtene ble nærmest 
gjemt unna hver gang en alliert kom-
mando for tilintetgjørelse av krigsmate-
riell var i nærheten, men i desember 
1945 fikk utenriksminister Trygve Lie 
et brev der den amerikanske ambassadø-
ren minnet om landenes plikt til å rede-
gjøre for hvordan man hadde fulgt opp 
beslutningene fra Potsdam. Daværende 
forsvarsminister Jens Christian Hauge 
rettet en direkte henvendelse til ameri-
kanske myndigheter, der han spurte 
hvordan USA ville se på det om Norge 
reparerte de gjenværende tyske ubåtene 
og tok dem i bruk. Det mer eller mindre 
klart uttalte svaret var visstnok at USA 
ikke kom til å reagere dersom heller 
ikke Storbritannia eller Sovjet-Unionen 
gjorde det. Resultatet ble etterhvert at 
Norge - i 1948 - fikk offisielt overdratt 
de tre ubåtene, og dessuten den lille U-

4706, som var blitt sjøsatt av Tyskland 
så seint som i januar 1945, og nylig var 
kommet til Norge etter trening i Kiel da 
den ble overgitt i Kristiansand 8. mai 
samme år. Noen uker seinere var den 
blitt forlagt til Loch Ryan i Skottland. 
Ubåten ble gitt til Norge i oktober 1948, 
og fikk raskt navnet Knerten.

Etter å ha blitt modernisert, tjenestegjor-
de tre av de ex-tyske ubåtene som Norge 
fikk overdratt i den norske marinen fra 
1954 til 1962, med navnene KNM Kya, 
KNM Kinn og KNM Kaura. På begyn-
nelsen av 1960-tallet var blant andre 
disse tre ubåtene modne for utrangering, 
og i overensstemmelse med flåteplanen 
av 1960 ble det fram mot 1967 i alt byg-
get 15 ubåter for det norske Sjøforsvaret 
i Vest-Tyskland, som hadde blitt vår al-
lierte i NATO i 1955.  Allerede våren 

Ryktene om ubåter som Knerten (type 
XXIII) bekymret de allierte i krigens siste 
år. U-4706 ble aldri satt inn i tjeneste som 
KNM Knerten, men sank visstnok etter en 
batterieksplosjon. Ubåtens skjebne er 
egentlig ikke kjent, men det er grunn til å 
tro at det var svært interessant for den nor-
ske marinen å gjøre seg kjent med den.
Elektrisk drevet skulle ubåter av typen 
XXIII neddykket kunne holde dobbelt så 
stor hastighet som noen kjent ubåt; raskt 
nok til å unnslippe nesten hvilket som 
helst krigsskip. Type XXIII kom for seint 
til å spille noen rolle i krigen, men er på 
mange måter forløperen til den seinere 
Kobben-klassen og dagens atomubåter. 
Bare tre ubåter av denne typen overlevde 
krigen. Foto: http://www.uboataces.com/
images/uboat_type_xxiii.jpg.
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1964 ble kommandoen heist på nye ubå-
ter med navnene  KNM Kya og KNM 
Kaura. 

Ubåten som vendte tilbake til 
Tyskland

I alt 24 forskjellige ubåttyper ble tatt i 
bruk av Kriegsmarine fra 1934 til 1945. 
Alle 13. ubåtflotiljes 55 ubåter var vari-
anter av «den atlantiske arbeidshesten»; 
type VII C, som ble vist i filmatiserin-
gen av Lothar Buchheims berømte ro-
man Das Boot (1981)1. Disse ubåtene 
trengte et mannskap på 44-52 mann, var 
67 m lange og hadde et deplasement på 
1070 tonn. De var opprinnelig utstyrt 
med dekkskanon, og kunne føre 14 tor-
pedoer og 26 miner. De kunne tåle tryk-
ket ned til 220 meters dyp, og hadde i 
overflateposisjon en rekkevidde på 
13600 km. Dieselmotorene kunne bare 
brukes på overflaten, fordi de måtte ha 
luftinntak. De kunne drive ubåten opp i 
en fart av ca 18 knop. Med elektrisk drift 
kunne farten neddykket maksimalt bli 
på ca 8 knop, men da ble rekkevidden 
svært liten. Ubåtene som ble brukt i de 
to verdenskrigene var egentlig hurtiggå-
ende overflateskip som kunne skyte tor-
pedoer og legge ut miner, og som ved 
behov kunne unnslippe fienden ved å 
dykke. Med snorkel kunne dieselmoto-
rene lade batteriene også i neddykket til-

stand, og i mai 1945 lå U-995 av typen 
VII C/41 i Dora 1 i påvente av å få mon-
tert snorkel. Denne ubåten er i dag som 
den eneste av sitt slag bevart i sin opp-
rinnelige stand, og tilgjengelig for besø-
kende. Denne historien om U-995 er 
verdt en egen redegjørelse2.

Aftenposten kunne 15. oktober 1965 for-
telle at dagen før hadde den tyske slepe-
båten Fair Play II kommet til Laksevåg 
for å taue utrangerte KNM Kaura fra 
Bergen til Tyskland. Det framgikk av 
reportasjen at Norges undervannsbåtin-
spektør, kommandørkaptein Tiltnes, 
hadde opplyst til avisen at det norske 
forsvarsdepartementet etter lang tids 
kontakt med vest-tyske myndigheter nå 
hadde overdratt ubåten til forbundsrepu-
blikkens marine. Avisen unnlot å nevne 
at overføringen var kommet som et re-
sultat av et initiativ tatt nettopp av Nils 
A. Tiltnes, tidligere øverstkommande-
rende på KNM Kaura (og John Sagens 
skipssjef)3. Den fant heller ikke grunn 
til å minne om norske stortingsrepresen-
tanters betenkeligheter og motforestil-
linger i forbindelse med tilbakeføringen 
av ubåten. To år seinere, 6. oktober 
1967, meldte imidlertid Aftenpostens 
korrespondent fra Tyskland at den nor-
ske ubåtgaven var blitt et «stridens 
eple» for bystyret i Kiel. Den hadde da i 
nærmere ett år ligget og rustet på mari-
nens havneanlegg. Forbundsregjeringen 

1.  Da boken kom ut i 1973, vakte den 
oppsikt ved sin bitre kritikk over at 
tusenvis av tyske ubåtmannskaper 
ble ofret etter at krigen i realiteten 
allerede var tapt.

2.  Se Knut Sivertsens artikkel (2005) 
om U-995s krigshistorie.

3.  Se artikkelen om John Sagen i denne 
årboken.
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var ikke interessert i ubåten, og bystyret 
ble ikke enige om hva som nå skulle 
skje. Kristeligdemokratene, som var i 
mindretall i bystyret, ønsket at ubåten 
skulle stilles ut «på en verdig plass i by-
en». Sosialdemokratene ville derimot 
ikke ha det de vel så som et minne fra 
nazitiden på en framskutt plass i byen, 
og anførte som grunn at man ikke hadde 
råd til å bruke så mange penger (tilsva-
rende 1,3 mill. norske kroner i dagens 
valuta) på et slikt prosjekt.

Løsningen lå like i nærheten, for vete-
ranorganisasjonen Deutscher Marine-
bund hadde allerede i 1954 fått de 
alliertes tillatelse til å disponere det sto-
re marine-minnesmerket i Laboe, ved 
innseilingen til byen. Minnesmerket var 
opprinnelig reist over tyske marinesol-
dater som falt under første verdenskrig, 
og ble innviet av Adolf Hitler i 1936, på 

20-årsdagen for det store sjøslaget i 
Skagerrak. I dag er det 72 meter høye 
tårnet med sine underjordiske minnehal-
ler bare en del av Marine-Ehrenmal La-
boe, for nedenfor tårnet har U-995 siden 
1971 ligget som museumskip, tilbake-
ført til sin opprinnelige stand, med fi-
nansiering uten tilskudd verken fra 
føderale, regionale eller lokale myndig-
heter. 

Minnemuseet i Laboe viser fotografier 
og modeller av tyske marinefartøyer fra 
begge verdenskrigene, og det står til en-
hver tid friske blomster ved navneplate-
ne for de omkomne mannskapene. 
Tyske marinefartøyer som passerer 
utenfor stanser alltid opp for å hedre og 
hilse de falne. Tilbakeføringen av U-
995 var ment som et norsk bidrag til for-
soning, og et uttrykk for respekt for alle 
sjøkrigens ofre.

U-995 som museumsskip ved Laboe utenfor Kiel. Foto: Ingvald Sivertsen, 2015.
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Ubåtene av VIIC-typen var relativt romslige. 
Likevel var det bare fartøysjefen som disponerte 
egen soveplass, atskilt fra de andres. Flere un-
deroffiserer og opptil 30 menige sov og spiste i 
det største rommet ved torpedoene forut. Bildet 
viser en plakat som henger i museumskipet.
Foto: Ingvald Sivertsen.


