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Sammendrag 

Under andre verdenskrig havnet den norske handelsflåten i midten av en ekstrem 

interessekonflikt: For de allierte var det avgjørende å opprettholde de oversjøiske 

forsyningslinjene, mens for aksemaktene måtte de alliertes tilgang til ressurser strupes i så 

stor grad som overhodet mulig. Resultatet var en ødeleggelseskrig der en sivil yrkesgruppe, 

sjømannsstanden, ble en sentral aktør. En viktig del av de alliertes forsvar av 

forsyningslinjene var bevæpningen av sivile handelsskip. Da Norge ble okkupert våren 1940, 

ble alle norske handelsskip utenfor tyskkontrollert farvann rekvirert av det statlige rederiet 

Nortraship i London. Med dette ble den norske handelsflåten, som på denne tiden var verdens 

fjerde største og verdens mest moderne, disponert som en offisiell del av den allierte 

krigsinnsatsen. I løpet av et fem år langt krigsseilas ble den norske handelsflåten utstyrt med 

et omfattende selvforsvar. Dette selvforsvaret bestod av en rekke forsvarsmidler som på hver 

sin måte skulle forsvare skipene mot ulike angrep – fra undervannsbåter, overflatefartøy, 

miner og fly. Det militære utstyret krevde utdannet personell som kunne betjene og 

vedlikeholde de ulike våpnene, mange sjøfolk ble derfor rekruttert til Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåten. Etter fullført utdanning i skytteravdelingen ble de 

innlemmet i Marinen, de mønstret så på bevæpnede handelsskip som skyttere. Det var 

sjeldent nok utdannede skyttere om bord de bevæpnede handelsskipene til å betjene alle 

forsvarsmidlene, derfor måtte de sivile besetningene få opplæring og delta i forsvaret av 

skipene ved angrep. Bevæpningen av de sivile handelsskipene handlet om det faktiske 

våpenutstyret på den ene siden, og utdannelsen og kompetansen på den andre. 
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Forord 

Jeg er født og oppvokst i en landsdel der sjømannsyrket har gått i arv fra far til sønn i 

generasjoner. Hadde jeg vært født i 1922 og ikke 1992, er sannsynligheten stor for at jeg 

hadde arbeidet til sjøs da havet ble omgjort til verdens største krigsskueplass. Men akk, det 

ble ingen sjømann av meg. Likevel, høsten 2017 la jeg ut på et seilas: Da kastet jeg loss og 

begynte på min masteroppgave i historie ved UiO. I motsetning til hva de norske sjøfolkene 

erfarte under andre verdenskrig, var det ingen som forsøkte å hindre meg i å nå mitt 

bestemmelsessted, tvert om! Underveis fikk jeg mange gode hjelpere om bord som har loset 

meg trygt gjennom ukjente farvann, trange sund og dårlig vær. Disse gode hjelperne har vært 

mitt mannskap på det som har vært en vanskelig, lærerik og morsom reise. En ting er sikkert: 

Uten mannskapet mitt ville jeg forlist! Det er derfor på sin plass å rette en takk til alle som har 

hjulpet meg, nå som skuta er fortøyd og jeg er tørrskodd i land. Aller først vil jeg takke min 

gode veileder Guri Hjeltnes som hele tiden har hatt troa på meg og denne oppgaven. Jeg har 

satt stor pris på alle turene til HL-senteret på Bygdøy – der har jeg fått veiledning, gode råd 

og fiskekaker til lunsj. Jeg vil også takke Bjørn Tore Rosendahl ved Norsk Senter for 

Krigsseilerhistorie i Kristiansand for god hjelp på telefon og e-post, og for at jeg fikk komme 

på besøk til Arkivet i vinter. Jeg vil også rette en takk til Per Gisle Galåen ved Norsk Maritimt 

Museum for å ha hjulpet meg med digitaliseringen av bilder til denne oppgaven. Gjennom 

Facebook-gruppen «Etterkommere av krigsseilere» kom jeg i kontakt med Roy Walter 

Johannessen og Bruse Wahl. Roy har sendt bilder fra sin fars private fotoalbum, og Bruse har 

sendt diverse bøker og magasiner. Hjertelig takk til dere begge! Jeg må også takke mamma og 

pappa for gode samtaler og oppløftende ord underveis. Takk for at dere alltid har troa på meg! 

Takk til alle medstudenter i tredje etasje i Niels Treschows hus på Blindern for to fantastiske 

år. En spesiell hilsen til «VB-gjeng»: Yngvild, Mathilde, Adelina, Kristoffer, Joachim og 

Vilde. Dere har bidratt til at mine to siste år som student har vært mine aller beste. Jeg vil 

også takke alle som har vært med i redaksjonen i studenttidsskriftet FORTID, og spesielt Eli, 

som jeg har vært medredaktør sammen med det siste året. Jeg vil også rette en stor og 

hjertelig takk til Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og Norsk senter for 

krigsseilerhistorie for stipender. Tusen takk for støtten, den har vært kjærkommen! Til slutt 

vil jeg takke Oda, som har vært en fantastisk støtte de siste månedene. Tenk at jeg skulle 

forlate Universitetet i Oslo etter to år med både mastergrad og kjæreste, det er ikke dårlig! 

Blindern, 8. mai 2019. 
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1 INNLEDNING 

1.1 Presentasjon av tema 

Jeg tror vi alle var glade for å ha våpen om bord! Særlig hvis vi mistet konvoien. Da 

hendte det at ubåtene kom opp og prøvde å ta deg med kanon i stedet for torpedo. Da 

var det fint å ha synlig utstyr. […] Jeg opplevde ikke å ha mer enn en eller to skyttere i 

båtene. Vi andre ble opplært av skytterne, og alle deltok. De kunne ikke sitte ved 

kanonen alene, det måtte minst fire mann til å betjene en slik. Ved ubåtangrep begynte 

en svær klokke i gangen å ringe, da løp vi alt vi orket til plassene våre ved kanonen.1 

Slik beskriver Kåre Bjerknes fra Sarpsborg situasjonen om bord norske handelsskip under 

andre verdenskrig. Bjerknes var matros på flere handelsskip i alle krigens år. Han seilte på 

Det indiske hav mellom Australia, New Zealand og India, og på Atlanterhavet i de 

transatlantiske konvoiene mellom Nord-Amerika og Storbritannia.2 Han opplevde å bli 

angrepet av overflatefartøy to ganger: Første gang i desember 1940 om bord M/S Vinni,3 

andre gang om bord motortankeren M/T Elsa. Elsa var på vei fra Madras til Calcutta med 

7000 tonn parafin da det ble angrepet av tre japanske krigsskip 6. april 1942.4 Elsa var 

bevæpnet med en tretommers kanon akterut, to maskingevær på broen og to «almindelige 

gevere».5 Bjarne Hansen, som sto ved roret da krigsskipene åpnet ild, beskrev hendelsen slik: 

Både kaptein, styrmann og telegrafist studerer skipene som kommer innpå oss, og de 

er klar over at det er krigsskip. […] Klokken 06.20 blir det morset fra skipene, […] 

[s]tyrmannen løper da inn i bestikken etter lampa vår og svarer så tilbake (våre 

kjenningssignal). I samme stund lyder et øredøvende smell. Skipet rister. Sjøsprøyt og 

metallbiter slår mot betongkledningen rundt broen. Få sekunder etter smeller det igjen, 

og jeg får ordre om å legge roret hardt babord, men da smeller den tredje granaten i 

skutesida. Da vi kommer ned under broen der livbåtene er, ser vi oljen fosse ut på 

sidene, og sjøen er alt overlagt med olje. Det er uråd å bruke våre egne kanoner.6 

                                                 
1 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 157. 
2 Krigsseilerregisteret: Kåre Bjerknes. 
3 Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig: M/S Vinni. 
4 Krigsseilerregisteret: M/T Elsa. 
5 Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig: M/T Elsa. 
6 Hansen, «Da Elsa ble senket», 16. 
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Tre norske sjøfolk mistet livet i angrepet på M/T Elsa andre påskedag 1942. Kåre Bjerknes og 

Bjarne Hansen var to av flere hundre tusen sivile sjøfolk om bord flere tusen skip i alliert 

tjeneste, som fikk oppleve krigføringen mot handelsskipene og deres dyrebare last. På alle 

verdens hav førte aksemaktene en omfattende krig mot allierte handelsskip, noe norske 

sjøfolk fikk smertelig erfare, først i virkeligheten, senere i etterkrigstidens vonde drømmer. 

Rundt 63.000 sjøfolk fra nøytrale og allierte nasjoner mistet livet på sjøen,7 av disse døde 

4164 norske og utenlandske sjøfolk om bord norske skip.8 Sjøkrigen var en ødeleggelseskrig 

der aksemaktenes overordnede mål var å strupe de alliertes tilgang til ressurser. Det ble brukt 

et vidt spekter av våpenteknologier, kommunikasjonssystemer og strategier for å oppnå dette 

målet. Dette gjaldt særlig i Slaget om Atlanterhavet, det lengste og mest omfattende slaget i 

hele verdenskrigen,9 og det eneste slaget som virkelig skremte Winston Churchill.10 

Krigen mot handelsskipene, de alliertes livslinjer, ble ført med ubåter, overflatefartøy, fly, 

bemannede torpedoer, froskemenn og undervannsminer. De alliertes fremste forsvar var 

konvoiene: «Broer av skip»,11 langstrakte formasjoner på opptil ti kolonner, eskortert av 

militære fartøy som slagskip, korvetter, hangarskip, luftskip, ubåter og fly. Sivile handelsskip 

ble også bevæpnet for selv å kunne forvare seg ved ulike typer angrep: Med våpen som 

kanoner, antiluftskyts, mitraljøser, maskingevær og håndvåpen. Og med andre forsvarsmidler 

som sperreballonger, sperredrager, rakettapparater, granatkastere, synkeminer, 

røykleggingsapparater, avmagnetiseringsapparater og torpedovarslingsapparater. Det 

militæret utstyret krevde godt utdannet personell som kunne betjene og vedlikeholde de ulike 

våpentypene, men det var sjelden nok utdannede skyttere om bord til å betjene alle 

forsvarsmidlene. Derfor måtte de sivile besetningene få opplæring og delta i forsvaret av 

skipene ved eventuelle angrep. Bevæpningen av handelsflåten handlet altså om våpenutstyret 

på den ene siden og utdannelsen og våpenkompetansen på den andre. Det er bevæpningen av 

norske handelsskip i Nortraship i krigsårene 1940-1945, både våpenutstyret og 

våpenkompetansen, som er temaet for denne masteroppgaven. 

Det foreligger lite systematisk forskning på bevæpningen av skip i Nortraship. Bevæpningen 

av skip har blitt skrevet om ved flere anledninger: I sjøforklaringer, i sjøfolkenes egne 

                                                 
7 Slader, The Fourth Service – Merchantmen at War 1939-1945, 320. 
8 Det er vanskelig å komme frem til et nøyaktig tall på hvor mange som omkom på norske skip, fordi tallene som 

foreslås varierer i bøker og kilder. I denne oppgaven har jeg brukt tall fra Hjeltnes 1997: Krig, hjemkomst, 

oppgjør for norske omkomne og Rosendahl 2015: De var også krigsseilere for utenlandske omkomne. 
9 Milner & Lindgjerdet, Slaget om Atlanterhavet og de norske krigsseilerne, 23. 
10 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 181. 
11 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 163. 
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memoarer og i faghistorikernes bøker – men bevæpningen har ikke blitt konkretisert, 

systematisert eller kontekstualisert i særlig stor grad. Krigsseilerlitteraturen generelt har 

handlet om den overordnede historien om sjøfolkenes krig, uten systematiske og tematiske 

analyser. Denne oppgaven, med en tematisk og systematisk analyse av bevæpningen av skip, 

har dermed en ambisjon om å bidra med ny kunnskap om sjøfolkenes krig. Selv om interessen 

for og anerkjennelsen av krigsseilerne og handelsflåtens innsats har vært stor de siste 

tiårene,12 er  forskningsfeltet lite i forhold til innsatsens omfang og betydning. 

Forskningsfeltet er også lite sammenlignet med for eksempel forskningen på selve 

okkupasjonen av Norge. Oppgavens overordnede formål er først og fremst å frembringe ny 

empirisk kunnskap om en viktig del av Norges største og viktigste bidrag til de alliertes seier, 

og om sjøfolkene om bord skip i Nortraships tjeneste. En systematisk analyse av bevæpningen 

av skip vil kunne gi en bredere forståelse av sjøfolkenes krig. Sjøfolkene var, i første og andre 

verdenskrig, «neither fish nor fowl».13 Sjøfolkenes sivile arbeidsplass ble en sentral del av en 

militær konflikt. For flertallet av nordmenn under den tyske okkupasjonen av Norge, handlet 

krigsårene om å overleve i et gjennomrasjonert samfunn preget av propaganda og generell 

ufrihet. Sjøfolkene opplevde krigen helt annerledes, de var ikke «bare» okkupert. Sjøfolkene 

ble, som sivil yrkesgruppe, kollektivt trukket inn i verdenskrigen.14 De ble involvert i 

krigsinnsatsen i langt større grad enn noen andre yrkesgrupper, og skillet mellom sivile 

arbeidere og militære aktører i en «total» krig ble tvetydig og uklart. Dette skillet ble uklart 

som følge av hva sjøfolkene fraktet, hva de opplevde på sjøen, hvordan de ble behandlet av 

myndighetene og hvordan de forsvarte sine skip ved ulike typer angrep. Historiker Bjørn Tore 

Rosendahl fremholder at bevæpningen av sivile handelsskip og sjøfolkenes betjening av 

forsvarsmidlene, var det som i størst grad utfordret sjøfolkenes status som sivile arbeidere.15 

1.2 Problemstillinger 

I denne oppgaven vil jeg undersøke bevæpningen av skip i Nortraship i krigsårene 1940-1945. 

Mellom krigsutbruddet i september 1939 og okkupasjonen av Norge i april 1940, ble 58 skip i 

den nøytrale norske handelsflåten senket, og 394 sjøfolk mistet livet.16 Derfor regnes 1939 

                                                 
12 Eksempler på dette er Jon Michelets romanserie En sjøens helt og etableringen av Norsk senter for 

krigsseilerhistorie ved ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand. 
13 Neither fish nor fowl er tittelen på en artikkel av John Fisher i International Journal of Maritime History der 

Fisher diskuterer sjøfolkenes tvetydige og uklare rolle under første verdenskrig. 
14 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 11. 
15 Rosendahl, Seafarers or war sailors?, 154. 
16 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 41. 
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som et år av handelsflåtens krig, selv om handelsflåten ikke var en offisiell del av den allierte 

krigsinnsatsen, fordi Norge fremdeles var nøytralt. I denne oppgaven vil jeg undersøke 

bevæpningen av handelsskip etter okkupasjonen av Norge i april 1940: Da ble alle skip i den 

norske handelsflåten utenfor tyskkontrollert farvann, det vil si om lag 85% av den samlede 

norske tonnasjen,17 rekvirert av den norske eksilregjeringen i London, og innlemmet i det 

statlige rederiet Norwegian Shipping and Trade Mission, med telegramadresse Nortraship.18 

Disse skipene tilhørte i utgangspunktet flere uavhengige rederier, men ble etter okkupasjonen 

av Norge samlet i verdens største statsrederi. Den norske handelsflåten ble  på denne måten 

stilt under samme administrasjon som en offisiell del av den allierte krigsinnsatsen, under 

ledelse av eksilregjeringen i London. Hovedproblemstillingen i denne oppgaven er følgende: 

Hvordan ble skip i Nortraship bevæpnet i krigsårene 1940-1945? 

Denne hovedproblemstillingen er vid, det er derfor gunstig å dele den opp i mindre 

underproblemstillinger. Jeg har valgt en så vid problemstilling fordi jeg ønsker å si noe om 

det sammensatte og komplekse bildet av bevæpningen av skip i Nortraship. Problemstillingen 

vil være grunnlaget i alle kapitlene. En moderne, industriell og total krig betyr en slags 

kontinuerlig unntakstilstand med en unormalt høy grad av innovasjon og nyvinning. Sjøkrigen 

var en ødeleggelseskrig som så en enorm teknologisk utvikling, på samme måte som krigen 

på land og i lufta. For å overbringe beskjeder og ordre benyttet de stridende parter seg av 

hemmelige koder og kommunikasjonssystemer, det mest kjente eksempelet på dette er den 

tyske krypteringsmaskinen Enigma. Når den ene parten ble kjent med motpartens 

teknologiske nivå, ble det utviklet et motsvar, og vice versa.19 Denne svar-motsvar 

dynamikken preget hele krigens gang. Krigsteknologien ble betydelig modernisert gjennom 

hele krigen, og allierte handelsskip ble påvirket av denne teknologiske utviklingen. I denne 

forbindelse kan spørsmålet om det militære utstyret stilles, dette blir underproblemstilling en:  

Med hvilket våpenutstyr ble skipene i Nortraship bestykket i krigsårene 1940-1945? 

Det militæret utstyret krevde utdannet personell som kunne betjene og vedlikeholde ulike 

forsvarsmidler. Som vi skal se fikk 1798 mann utdannelse i Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten (SSH): De ble innlemmet i Marinen og mønstret på bevæpnede handelsskip 

som skyttere. Men, som vi også skal se, var det sjeldent nok utdannede skyttere om bord de 

                                                 
17 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 101. 
18 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 126. 
19 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 166. 
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bevæpnede handelsskipene til å betjene alle forsvarsmidlene. Derfor måtte de sivile 

besetningene få opplæring og delta i forsvaret av skipene ved eventuelle angrep. 

Bevæpningen av den sivile handelsflåten handlet altså om det materielle utstyret på den ene 

siden, og utdannelsen og kompetansen på den andre. Videre kan spørsmålet om 

våpenkompetansen stilles, dette blir underproblemstilling to: 

Hvilken våpenkompetanse ble (forsøkt) formidlet til skytterne og de sivile sjøfolkene om 

bord skip i Nortraship i krigsårene 1940-1945, og hvordan ble dette gjennomført? 

Her vil jeg altså skille mellom de utdannede skytterne som fikk sin utdannelse i Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåten og de sivile besetningene. En vesensforskjell mellom de to 

underproblemstillingene er at den ene handler om det faktiske utstyret mens den andre 

handler om kompetanse: Den ene omhandler en materiell størrelse, mens den andre 

omhandler noe immaterielt som ikke lar seg måle på samme vis. Undersøkelsen av 

kompetansen vil derfor være preget av tolkning i større grad enn undersøkelsen av utstyret.   

 

Fra fred til krig: Det sivile handelsskipet M/S Taurus fra Tønsberg gjøres klar til krigsseilas. 

Skipet blir bevæpnet og malt i fargen «Admirality grey» (Imperial War Museum) 
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I konklusjonen vil jeg også drøfte effekten av bevæpningen av sivile handelsskip i Nortraship. 

Her vil jeg skille mellom den psykologiske effekten og den militære effekten. Det er særlig 

den psykologiske effekten som har vært diskutert i litteraturen om de norske sjøfolkene under 

andre verdenskrig,20 i denne oppgaven vil jeg også analysere den militære. 

1.3 Kilder og metode 

I denne oppgaven har jeg undersøkt materiale fra to arkiver: Arkivet etter det statlige rederiet 

Nortraship og arkivet etter Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening, 

begge ved Riksarkivet i Oslo. Arkivet etter Nortraship er omfattende – det består av over 

1500 hyllemeter med delvis organisert materiale, fordelt på mange ulike departementer og 

avdelinger og rederiets to hovedkontorer i London og New York. I denne oppgaven har jeg 

undersøkt materiale fra Maritime Department og Information Department hos Nortraship 

London. Materialet i Maritime Department er delt i to: Et generelt saksarkiv og et arkiv for 

«Ships and Crews». Det generelle saksarkivet inneholder materiale om mannskap og 

mannskapspoolene, skytterne, disiplinære forhold, Nortraships forbindelse med sjøfolkene og 

personlige brev, fotografier og dokumenter. «Ships and Crews» er ordnet alfabetisk etter skip. 

Arkivet inneholder mannkapslister og andre notater om skip og mannskap samt avdelingens 

korrespondanse med hvert enkelt skip. Saksarkivene og materialet i «Ships and Crews» gir, 

ifølge Håndbok for Riksarkivet, et godt bilde av forholdene om bord hvert enkelt skip i 

Nortraship.21 Materialet i Information Department utgjør 17 hyllemeter og dekker hele 

Nortraships virksomhet fra opprettelsen i 1940 til kontorene ble flyttet til Oslo i 1947.22 

Materialet er ordnet i fire alfabetiske skipsserier, disse seriene inneholder blant annet 

«Statements of Facts», opplysninger om skipenes last og seilingsruter, og «Port Logs», 

havnelogger med opplysninger om skipenes tekniske tilstand ved havneopphold. Disse 

havneloggene inneholder også opplysninger om skipenes bevæpning og antall utdannede 

skyttere om bord. Ved hjelp av disse havneloggene kan vi følge bevæpningen av skip i 

Nortraship over tid. Disse havneloggene er mine viktigste kilder i casestudien i kapittel 4, der 

jeg undersøker bevæpningen av åtte skip fra Nortrashipflåten. 

Det er særlig en kilde som har vært sentral i min analyse av både våpenutstyret og 

våpenkompetansen: D.E.M.S Pocket Book 1944 er en engelsk håndbok for kapteiner og 

                                                 
20 Se for eksempel Hjeltnes, Sjømann – Lang vakt, 159-160. 
21 Johannessen, Håndbok for Riksarkivet, 468. 
22 Johannessen, Håndbok for Riksarkivet, 469. 
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skyttere om bord bevæpnede handelsskip. Håndboken ble utgitt i flere utgaver av det britiske 

Admiralitetet, og distribuert til britiske og allierte kapteiner, væpningsoffiserer og skyttere. 

Håndboken inneholder detaljerte opplysninger om skytternes rolle om bord bevæpnede 

handelsskip, kursing av sivile sjøfolk, våpenøvelser og bruk og vedlikehold av ulike 

forsvarsmidler. Håndboken inneholder også tekniske opplysninger om alle forsvarsmidlene 

som fantes om bord allierte handelsskip, samt mange tekniske tegninger. Håndboken gir 

detaljert innsikt i skytternes liv og virke om bord bevæpnede handelsskip, og hvordan de ulike 

forsvarsmidlene ble betjent og vedlikeholdt. Håndboken gir innsikt i hva slags forutsetninger 

skytterne hadde for å forsvare skip ved ulike typer angrep, og hva som var forventet av 

våpenutstyret, skytterne og skytternes våpenkompetanse. 

Arkivet etter Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening er, i 

motsetning til arkivet etter Nortraship, lite og uorganisert. Det inneholder materiale som har 

vært viktig i min analyse av bevæpningen av skip i Nortraship, blant annet en rekke rapporter, 

rundskriv fra Sjøforsvaret og Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten (SSH), program 

for skytterutdannelsen, korrespondanse mellom skip og SSH og diverse engelske og norske 

instrukser til kapteiner, offiserer, væpningsoffiserer og skyttere. 

Jeg har også undersøkt en rekke trykte kilder. Alle sjøforklaringene fra krigsforliste skip som 

oppbevares på Riksarkivet er samlet i tobindsverket Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig (1940-

1945), direkte avskrift av de originale forklaringer, som oppbevares på Riksarkivet. Verket 

ble utgitt av Norsk sjøfartsmuseum i 2003. Disse sjøforklaringene består av tre deler: Den 

første delen inneholder avhør av overlevende, som regel kapteinen eller andre offiserer. Den 

andre delen består av en detaljert gjengivelse av angrepet og hendelsesforløpet. Den tredje 

delen består av en mannskapsliste med oversikt over hvem som var om bord og hvem som 

eventuelt døde, ble skadet eller tatt til fange. Sjøforklaringene inneholder også opplysninger 

om skipets last, hvor skipet var på vei og hvor skipet befant seg da det ble angrepet. 

Beskrivelsene av hendelsesforløpene gir innsikt i hva slags angrep bevæpningen skulle 

beskytte mot. I noen tilfeller gir også sjøforklaringene opplysninger om skipets 

forsvarsmidler, og bruken av disse under angrepet. Nortrashipflåtens skyttere 1941-1946 ble 

utgitt i 1989 av Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten veteranforening. Boka er ikke 

en faghistorisk bok, men en samling av dokumenter og rapporterer fra SSH. Boka inneholder 

en generalrapport fra SSH, skrevet av kaptein Karl Gidske i 1946. Denne rapporten har vært 
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sentral for alle som har skrevet om bevæpningen av skip i Nortraship.23 Boka inneholder også 

sluttrapporter fra London og New York, diverse rapporter fra skyttere, journalutdrag, 

instrukser for væpningsoffiserer, en alfabetisk liste over væpningsoffiserer, en alfabetisk liste 

over skyttere, diverse korrespondanse i forbindelse med SSH samt korte rapporter om hver 

enkelt skytter tilknyttet SSH. Tilbakeblikk er et minnehefte på over 500 sider som ble utgitt i 

1995 av Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening i forbindelse med 

foreningens nedleggelse. Dette minneheftet inneholder en omfattende samling av skytteres 

personlige beretninger, mange av dem ble opprinnelig publisert i veteranforeningens 

medlemsblad. Disse beretningene gir innblikk i livet om bord bevæpnede skip i Nortraship, 

og hvordan skyttere og sivile sjøfolk forsvarte skip ved ulike typer angrep. Jeg har også brukt 

tidsskriftet Krigsseileren og Meddelelser fra Skipsfartsdirektøren i min analyse. Tidsskriftet 

Krigsseileren ble utgitt av Norges Krigsseilerforbund fra 1970-2000. Meddelelser fra 

Skipsfartsdirektøren er en serie med pamfletter som ble utgitt av Nortraship i New York og 

Øivind Lorentzen fra august 1940 til mai 1945. Tidsskriftet Krigsseileren inneholder en rekke 

personlige beretninger, mens Meddelelser fra Skipsfartsdirektøren inneholder instrukser og 

skriv fra Nortraship om våpenøvelser og vedlikehold av våpenutstyr. 

Jeg har også brukt enkelte bilder som kilder: Gjennom bilder kan vi få tak i informasjon som 

ikke er tilgjengelig andre steder, eller informasjon som er lettere å gripe med synet. Ved å 

bruke bilder av konkrete, observerbare forhold som illustrasjon ved siden av annet 

kildemateriale, kan vi oppnå en dypere forståelse av fortiden.24 Jeg har valgt å legge ved noen 

av disse bildene i denne oppgaven, der jeg mener det er relevant. Jeg har også benyttet meg av 

ulike ressurser på internett. Krigsseilerregisteret (krigsseilerregisteret.no) er et omfattende 

register over alle norske og utenlandske sjøfolk som tjenestegjorde om bord norske skip i 

krigsårene 1939-1945, både i den såkalte «uteflåten» (Nortraship etter april 1940) og i 

«hjemmeflåten» (tyskrekvirerte skip langs norskekysten). Krigsseilerregisteret drives av 

ARKIVET freds- og menneskerettighetssenter i Kristiansand, i samarbeid med Lillesand 

sjømannsforening og andre sjømannsforeninger. Registeret er delt i to: Et om sjøfolk og et om 

skip. Warsailors (warsailors.com) er et anerkjent nettbasert oversiktsverk over skip i 

Nortraship. Nettstedet drives av Siri Holm Dawson med hjelp av frivillige bidragsytere. 

Oversiktsverket er basert på blant annet kilder fra Riksarkivet. U-boat (uboat.net) er et 

                                                 
23 Et eksempel på dette er Jon Rustung Hegland og hans tobindsverk Nortrahips flåte fra 1976. 
24 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 199. 
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anerkjent nettbasert oversiktsverk over alle tyske ubåter som var operative under første og 

andre verdenskrig. Nettstedet drives av Guðmundur Helgason. 

Denne oppgavens kildegrunnlag består altså av ulike skriftlige kilder. Derfor er min tolkning 

av disse skriftlige kildene det empiriske grunnlaget for denne oppgaven. Denne granskningen 

av det skriftlige kildematerialet vil inngå i en kvalitativ undersøkelse i mitt forsøk på å 

besvare oppgavens problemstillinger. Historiker Knut Kjeldstadli beskriver kildegranskingen 

som en grunnmur med fire vegger: Om historiefagets mål er å reise et bygg av forklaringer, 

trenger vi en grunnmur av trygge utsagn om hvorvidt noe var eller ikke var, om hvem som 

gjorde hva, hvor og når.25 Muren er altså bygget opp av fire vegger: 

1) Hvilke kilder har vi til å belyse et spørsmål? 

Kildematerialet etter Nortraship er omfattende. Idealet for en historiker kan være å fullstendig 

kartlegge de kilder som kan gi svar på en problemstilling. I en masteroppgave om Nortraship 

er ikke dette mulig, derfor vil mitt kildemateriale bestå av et mindre utvalg. Som nevnt vil 

denne oppgavens materiale bestå av ulike skriftlige kilder: Virksomhetsrapporter, 

journalutdrag, instrukser, tekniske opplysninger, korrespondanse mellom skip og 

myndigheter, personlige beretninger og sjøforklaringer. Her står de personlige beretningene i 

en særstilling. Ved å bruke personlige beretninger som kilder er vi overlatt til personens 

muligheter, evne og vilje til å beskrive fortidens virkelighet riktig. 

2) Hva er de kildene vi har for oss? 

Kildematerialet etter Nortraship består av mange ulike typer skriftlige kilder. Noen er 

levninger fra krigens dager, for eksempel instrukser, journalutdrag og sjøforklaringer. Andre 

er produsert etter krigen, for eksempel rapporter og personlige beretninger. Det gjelder å 

identifisere hvilken funksjon kildene hadde i den situasjonen og det miljøet de ble skapt i. 

3) Hva står faktisk i kildene? 

I tillegg til å se på produsent og kontekst, er kanskje teksten selv det aller viktigste i en 

kvalitativ undersøkelse. Det gjelder å tolke og forstå de skriftlige kildene i hermeneutisk 

forstand. Å undersøke kilder etter en statlig virksomhet handler ikke om å avdekke skjult 

symbolikk i en slags kvalitativ teksttolkning, som i for eksempel litteraturvitenskapen. 

Kildene er ikke meddelende eller symbolske: De ble ikke produsert for å representere forhold 

                                                 
25 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 169. 
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ut over seg selv.26 Den kvalitative undersøkelsen handler likevel om å forstå språklige utsagn, 

enten det er tekniske begreper i forbindelse med våpenutstyret eller sjøfolkenes eget fagspråk. 

4) Hva kan vi bruke dem til? 

Det gjelder å bestemme hvilken relevans kildene har for å svare på de aktuelle 

problemstillingene, og undersøke hvor troverdige opplysningene er. 

Kapittel 4 består av en casestudie av åtte utvalgte skip i Nortrashipflåten. En casestudie kan 

defineres som en intensiv, kvalitativ studie av en eller noen få undersøkelsesenheter.27 «Case» 

kan være organisasjoner, beslutninger, hendelsesforløp, handlinger, utsagn etc. – i denne 

casestudien er altså enhetene handelsskip i Nortraship. Med casestudien ønsker jeg å 

undersøke noe spesielt for å kunne slutte noe generelt: Jeg ønsker med andre ord å 

generalisere fra enkelte opplysninger til en større helhet. Å slutte fra del til helhet på denne 

måten er selvsagt ikke en problemfri metode, men siden Nortraships skip talte over tusen og 

kildematerialet er enormt, må jeg nødvendigvis undersøke et mindre utvalg. Andersen 

fremholder at det ikke er antall observasjoner, men forutsetningene de hviler på, som er 

avgjørende for de slutninger som kan trekkes.28 I generaliseringen fra enkelte opplysninger til 

en større helhet, vil jeg først undersøke om det finnes likheter i kildene, og så vurdere 

opplysningene opp mot kunnskapen om bevæpningen som jeg presenterer i de andre 

kapitlene. På denne måten kan jeg, ideelt sett, presentere noen slutninger om bevæpningen av 

skip i Nortraship generelt på bakgrunn av de åtte utvalgte skipene spesielt. 

1.4 Litteratur og tidligere forskning 

Det foreligger lite systematisk forskning på bevæpningen av skip i Nortraship. Litteraturen 

om sjøfolkene under andre verdenskrig har i stor grad handlet om den overordnede historien 

om sjøfolkenes krig. Som nevnt innledningsvis er forskningsfeltet om sjøfolkene under andre 

verdenskrig lite i forhold til innsatsens omfang og betydning. Det er også lite sammenlignet 

med for eksempel forskningen på selve okkupasjonen av Norge. Forskningen på sjøfolkene 

har vært preget av en bred kartlegging av det historiske materialet, uten dybdeanalyser av 

enkelte temaer. Historiker Knut Kjeldstadli presenterer to ulike tilnærminger til empirien: 

«Det ekstensive forskningsopplegget» og «det intensive forskningsopplegget». I 

                                                 
26 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 171. 
27 Andersen, Casestudier – Forskningsstrategi, generalisering og forklaring, 14. 
28 Andersen, Casestudier – Forskningsstrategi, generalisering og forklaring, 17. 
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historieskrivingen må vi velge, fremholder Kjeldstadli, mellom å gå i bredden og å gå i 

dybden. Ved å velge et ekstensivt opplegg blir vi «globale, men smale», og ved å velge et 

intensivt opplegg blir vi «lokale, men totale».29 Krigsseilerlitteraturen har til en viss grad vært 

preget av ekstensiv forskning. En forklaring på dette er at et forskningsfelt nødvendigvis må 

etableres i bredden, før det kan analyseres i dybden. 

I likhet med anerkjennelsen av og interessen for de norske sjøfolkenes innsats under andre 

verdenskrig, har forskningen på sjøfolkenes krig gått i bølger.30 Bevæpningen av skip har blitt 

skrevet om ved flere anledninger: I sjøforklaringer, i krigsseilernes egne memoarer og i 

faghistorikernes bøker, men bevæpningen har ikke blitt konkretisert, systematisert eller 

kontekstualisert i særlig stor grad. Med hva slags våpenutstyr ble skipene bestykket? Hvilke 

typer angrep skulle bevæpningen beskytte mot? Hvem hadde øverste ansvar for våpnene om 

bord? Hvilken våpenkompetanse ble formidlet til skytterne og de sivile sjøfolkene? I hvor stor 

grad måtte de sivile sjøfolkene delta i forsvaret av skipet ved et angrep? Hvor effektiv var 

bevæpningen av handelsskipene? Alle disse spørsmålene har det til felles at de ikke blir 

tilstrekkelig besvart i den eksisterende litteraturen. I den norske litteraturen er det særlig Guri 

Hjeltnes, i tredje bind av Handelsflåten i krig 1939-1945 fra 1995, Jon Rustung Hegland, i 

første bind av Nortraships flåte fra 1976, og Erik Anker Steen, i femte bind av Norges sjøkrig 

1940-1945 fra 1959, som har behandlet bevæpningen av skip i Nortraship. Hjeltnes fokuserer 

på skytternes situasjon og konflikten mellom Nortraship og Sjømannsforbundet, mens 

Hegland fokuserer på det tilgjengelige utstyret i 1941 og opprettelsen av Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåten (SSH) samme år. Det er orlogskaptein Erik Anker Steen 

som har viet bevæpningen størst oppmerksomhet. Andre forfattere som har skrevet om 

bevæpningen av skip i Nortraship, dog i mindre grad, er Vegard Sæther i Krigsseilere – en 

fortelling om glemte helter fra 2013, Finn Olstad i Vår skjebne i vår hånd fra 2006, Erling 

Mossige i Storrederiet Nortraship – Handelsflåten i krig fra 1989 og Birger Dannevig i Skip 

og menn fra 1968. Bjørn Tore Rosendahl har også skrevet om bevæpningen av norske 

handelsskip i sin avhandling Seafarers or war sailors? fra 2017, der han diskuterer 

bevæpningen av sivile skip og hva det betød for sjøfolkenes sivile status. 

I litteraturen er bevæpningen ved enkelte anledninger beskrevet i tekniske termer som til tider 

kan være vanskelige å forstå. Dette kan ha sin forklaring i at kildematerialet består av blant 

annet virksomhetsrapporter fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, der 

                                                 
29 Kjeldstadli, Fortida er ikke hva den en gang var, 129. 
30 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 13. 
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våpenutstyret blir beskrevet med forkortelser og tekniske begreper, uten videre utdypning 

eller forklaring. I denne oppgaven ønsker jeg derfor å undersøke, forklare, systematisere og 

kontekstualisere bevæpningen av skip i Nortraship på en måte som ikke er gjort tidligere. 

Med dette ønsker jeg å gjøre rede for en viktig og underkommunisert del av historien om den 

norske handelsflåte under andre verdenskrig. 

1.5 Disposisjon 

Oppgavens struktur følger oppgavens underproblemstillinger, mens oppgavens 

hovedproblemstilling er grunnlaget i alle kapitlene. Fordi jeg har valgt en tematisk 

oppbygning etter oppgavens underproblemstillinger, kan oppgavens kapitler virke separate: 

Kapittel 3 og 4 handler om det faktiske våpenutstyret, mens kapittel 5 og 6 handler om 

skytternes og de sivile sjøfolkenes våpenkompetanse. Fordi oppgavens kapitler kan virke 

separate, vil jeg forsøke å avslutte med en analyse i kapittel 7 der funnene i de ulike kapitlene 

blir trukket sammen. Kapittel 1 Innledning er oppgavens grunnlag og introduksjon. Her 

presenterer jeg oppgavens tema, problemstillinger og kilder. Jeg gjør også kort rede for 

tidligere forskning som omhandler bevæpningen av skip i Nortraship. Kapittel 2 Handelsskip 

i krig er oppgavens bakgrunnskapittel. Her forsøker jeg å kontekstualisere bevæpningen av 

sivile handelsskip under andre verdenskrig. Her gjør jeg rede for krigens nivåer, erfaringer fra 

første verdenskrig og norsk skipsfarts status anno 1940. Jeg gjør også rede for noen viktige 

institusjoner i forbindelse med bevæpningen av norske handelsskip, i hovedsak Defensively 

Equipped Merchant Ships (DEMS), Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten (SSH) og 

Merchant Marine Defence (MMD). Jeg gjør også rede for en viktig konflikt i forbindelse med 

bevæpningen av norske handelsskip, der Norsk Sjømannsforbund kjempet for innflytelse og 

fryktet en «militarisering» av handelsflåten. Kapittelet avsluttes med noen eksempler fra 

kildene på hvordan forsvarsmidlene om bord bevæpnede handelsskip ble benyttet under ulike 

angrep. Kapittel 3 Våpenutstyret er dedikert de ulike forsvarsmidlene som fantes om bord den 

norske handelsflåten. I dette kapittelet forsøker jeg å konkretisere, systematisere og 

kategorisere våpenutstyret om bord bevæpnede handelsskip på en måte som ikke er gjort 

tidligere i den norske forskningslitteraturen. Med dette ønsker jeg å presentere en komplett 

redegjørelse for alle handelsflåtens forsvarsmidler. Denne redegjørelsen mangler i 

forskningslitteraturen om norske sjøfolk under andre verdenskrig. Jeg gjør også kort rede for 

den britiske armeringspolitikken og fiendens angrepsmetoder i dette kapittelet, før jeg 
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avslutter med en diskusjon om forholdet mellom våpenutstyret og antall utdannede skyttere 

om bord de bevæpnede handelsskipene. Dette forholdet er viktig, fordi det sier noe om i hvor 

stor gra de sivile besetningene måtte få opplæring og delta i forsvaret av skipene ved angrep. 

Kapittel 4 Bevæpningen av skip i Nortraship består av en casestudie av åtte utvalgte skip fra 

Nortrashipflåten. I dette kapittelet undersøker jeg hvilket våpenutstyr de utvalgte skipene ble 

bestykket med, samt forholdet mellom våpenutstyret og antall utdannede skyttere om bord. 

Kapittel 5 Skytternes våpenkompetanse består av en redegjørelse for væpnings- og 

inspeksjonsoffiserene og Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens skytterskoler, samt 

en undersøkelse av skytternes våpenkompetanse med utgangspunkt i skytternes utdannelse 

ved skytterskolene. Kapittel 6 De sivile sjøfolkenes våpenkompetanse inneholder en kort 

redegjørelse for hvordan en teoretisk og praktisk våpenkompetanse ble formidlet til de sivile 

sjøfolkene. Kapittel 7 Konklusjon er det konkluderende kapittelet hvor jeg forsøker å samle 

alle trådene og sammenfatte funnene fra de foregående kapitlene. Her stiller jeg spørsmålene 

som blir stilt innledningsvis på nytt, og forsøker å svare på dem i lys av oppgavens samlede 

funn. I dette kapittelet diskuterer jeg også den psykologiske og den militære effekten av 

bevæpningen, før jeg avslutter med noen tanker om oppgaven i en videre kontekst og forslag 

til videre forskning. Helt til slutt følger en epilog som handler om sjøfolkenes etterkrigstid. 
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2 HANDELSSKIP I KRIG 

2.1 Innledning 

Oppgavens hovedproblemstilling er følgende: Hvordan ble skip i Nortraship bevæpnet i 

krigsårene 1940-1945? Videre lyder oppgavens underproblemstillinger: 1) Med hvilket 

våpenutstyr ble skipene i Nortraship bestykket? 2) Hvilken våpenkompetanse ble (forsøkt) 

formidlet til skytterne og de sivile sjøfolkene om bord skip i Nortraship, og hvordan ble dette 

gjennomført? Sjøfolkene ble, som sivil yrkesgruppe, kollektivt trukket inn i verdenskrigen. På 

alle verdens hav, i alle krigens år, deltok sjøfolk aktivt i krigsinnsatsen. Uten sjøfolkenes 

innsats ville aldri våpnene, forsyningene og råvarene som var nødvendige for å beseire 

aksemaktene nådd frem til fronten. Sjøfolkenes sivile arbeidsplass ble en del av krigens 

hensynsløse maskineri – de var kapteiner, styrmenn, maskinister, byssegutter, matroser, 

kokker og telegrafister; de ble krigsseilere.31 Dette kapittelet har som formål å skape en 

forståelse av hvorfor handelsflåten ble bevæpnet, med andre ord: Hva skulle bevæpningen av 

sivile handelsskip bidra med, og hva skulle den beskytte mot? I dette kapittelet vil jeg først 

gjøre rede for krigens tre nivåer: Det strategiske nivået, det taktiske nivået og det 

operasjonelle nivået. På denne måten kan handelsflåtenes innsats lokaliseres på et nivå som 

kontekstualiserer og tydeliggjør innsatsens avgjørende rolle. Erfaringene fra første 

verdenskrig var dyrekjøpte, men verdifulle. Erfaringene ble viktige da en ny storkrig brøt ut, 

disse erfaringene vil jeg gjøre rede for. Dernest vil jeg behandle norsk skipsfarts status i 1940. 

Da krigen brøt ut var Norge verdens fjerde største sjøfartsnasjon. Den norske handelsflåten 

ble eksilregjeringens viktigste forhandlingskort, og dens fremste politiske ressurs.32 Her vil 

jeg forsøke å gjøre kort rede for hvorfor den norske handelsflåten var så viktig for de allierte. 

I krigens første år var bevæpningen av den norske handelsflåten beskjeden. Våpenutstyret ble 

levert gratis av britene – det eneste motkravet som ble stilt var at skytset måtte betjenes av 

militært trent personell. 100 mann var avgitt fra den norske Marinen, en mann pr. skip så 

langt det rakk. Resten av mannskapet var britiske «gunners» fra Defensively Equipped 

Merchant Ships (DEMS), britenes organisasjon for armering av handelsskip, direkte underlagt 

                                                 
31 Krigsseiler er et etterkrigsbegrep og brukes i dag i beskrivelsen av norske sjøfolk som seilte under første 

og/eller andre verdenskrig, men historisk sett har det variert hvilke grupper som har blitt regnet for å være 

krigsseilere. Historiker Bjørn Tore Rosendahls bok De var også krigsseilere (2015) innlemmer de mange 

utenlandske sjøfolkene om bord norske skip i begrepet krigsseiler. 
32 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 99. 
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det britiske Admiralitetet.33 Ellers ble skytset bemannet av sivile sjøfolk. I en rapport til 

Mannskaps- og vernepliktsstyret datert 30. juni 1944 heter det: 

För utgangen av 1941 besto betjeningen av handelsflåtens vepning av utlånte britiske 

gunners og av det ombordværende sivile personell. For den norske handelsflåte var det 

inntil sommeren 1941 utdannet ca. 100 menige fra Marinen. Noen planmessig 

utdannelse av handelsflåtens norske forsvarspersonell […] fantes ikke.34 

I løpet av 1941 ble det nødvendig å utdanne nasjonale skyttere som følge av at handelsflåtens 

skip fikk stadig nye forsvarsmidler. Fra det britiske Admiralitetet ble alle allierte 

skipsfartsmyndigheter oppfordret til å utdanne egne skyttere til den mer moderne bevæpning 

som skulle komme, dette gjaldt særlig det mer moderne antiluftskytset.35 Dette resulterte i 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten (SSH). I dette kapittelet vil jeg gjøre kort rede 

for både DEMS og SSH. Jeg vil så behandle en sentral konflikt i forbindelse med 

bevæpningen av handelsflåten og opprettelsen av SSH: Mellom Sjømannsforbundet på den 

ene siden, og Nortraship, Handelsdepartementet og Marinen på den andre. Konflikten handlet 

om i hvilken grad handelsflåten burde «militariseres», altså om det militære utstyret skulle 

betjenes av sivilt eller militært personell. Jeg vil også gjøre kort rede for avdelingen Merchant 

Marine Defence (MMD). Til slutt vil jeg løfte frem noen eksempler på hvordan det militære 

utstyret om bord sivile handelsskip i Nortraship ble brukt i ulike møter med fienden. 

2.2 Krigens nivåer 

For å kontekstualisere den intensive krigføringen mot handelsskip, og dermed også 

bevæpningen av dem, vil det være klargjørende med en redegjørelse for krigens nivåer. 

Militærhistorikere opererer gjerne med tre nivåer i deres tolkninger av fortidens krigføring: 

Det strategiske nivået, det taktiske nivået og det operasjonelle nivået. På det strategiske nivået 

finner vi de store militærpolitiske beslutningene, de langsiktige strategiene og de overordene 

målene. Det er de politiske hoders store visjoner – historiker James Holland definerer det 

strategiske nivået som «the big picture, the overall aims and the grand scheme of things».36 

Det taktiske nivået er der de overordnede målene fra det strategiske nivået blir (forsøkt) 

                                                 
33 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 151. 
34 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Virksomhetsrapport 1/7 1943 – 30/6 1944. 
35 Hegland, Nortraships flåte, bind 1, Krigsseilasen under den allierte defensiv 1939-1941, 199. 
36 Holland, The War in the West – A New History, bind 1, Germany Ascendant 1939-1941, 36ff. 
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virkeliggjort. Det er det personlige og det erfarte, det er selve krigføringen og opplevelsen av 

den. Holland definerer det taktiske nivået som «the actual fighting on the front line and how it 

is conducted, it is the cold face of battle».37 Det operasjonelle nivået er det som gjør 

virkeliggjøringen av ideene fra det strategiske nivået på det taktiske nivået mulig: Det handler 

om økonomi, distribusjon, logistikk, industri, ressurser, infrastruktur, kommunikasjon og 

arbeidskraft. Holland beskriver det operasjonelle nivået som «the means of making both the 

strategic and the tactical happen – in other words, the nuts and bolts of war».38 

I historiefaget brukes gjerne begrepet grunnfortelling, eller det engelske grand narrative, om 

fortellinger som implisitt eller eksplisitt deles av flere historiebøker og verk.39 Vår 

grunnfortelling om andre verdenskrig – fortellingen som formidles i skoleverket og i bøker, 

filmer og TV-serier, handler i stor grad om det strategiske og det taktiske nivået, men svært 

lite om det operasjonelle nivået. Historiker Atle Thowsen, som er spesielt opptatt av krigens 

økonomi, løfter frem denne skjevheten i første bind av Handelsflåten i krig 1939-1945: 

[…] historikere har ofret de økonomiske aspektene ved fenomenet krig liten 

oppmerksomhet. Historikere har i første rekke interessert seg for krigens politiske 

historie, de militære begivenhetene, motstandsbevegelsene og geriljakrigføringen.40 

Videre siterer han økonomihistorikeren Alan S. Milward, som fremholder at det er skrevet: 

[…] en tilsynelatende uendelighet […] av militærhistoriske bøker med omtale av 

armeer og mariner som kommer og går, og som under kommando av større og mindre 

personligheter spiller en avgjørende rolle i viktige historiske begivenheter. De 

produktive kreftene som gir slike begivenheter mening, ja i virkeligheten gjør dem 

mulige, blir i midlertidig ikke omtalt.41 

Et eksempel på dette er grunnfortellingen om slaget om Storbritannia, et slag som ofte løftes 

frem i krigsseilerlitteraturen for å konkretisere norske sjøfolks avgjørende innsats under 

krigen. Etter slaget om Storbritannia sommeren og høsten 1940 uttalte Winston Churchill som 

kjent: «Never in the field of human conflict was so much owed by so many to so few». Aldri 

før har så mange stått i gjeld til så få, men hvem var så «the few», de få, som Churchill her 

                                                 
37 Holland, The War in the West – A New History, bind 1, Germany Ascendant 1939-1941, 36ff. 
38 Holland, The War in the West – A New History, bind 1, Germany Ascendant 1939-1941, 36ff. 
39 Heiret, Teemu og Skålevåg, Fortalt fortid – Norsk historieskriving etter 1970, 8.  
40 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 13. 
41 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 14. 
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siktet til? Det var selvfølgelig jagerflygerne i Royal Air Force som hadde nedkjempet det 

tilsynelatende uslåelige Luftwaffe over den engelske kanal. Jagerflygerne representerer det 

taktiske nivået av slaget om Storbritannia – det er den faktiske krigføringen og realiseringen 

av Churchills visjon, nemlig å forsvare de britiske øyer mot en tysk invasjon. Panikken etter 

evakueringen av Dunkerque våren 1940 spredte seg raskt, fra gatene i Paris til Det britiske 

parlamentet. Utenriksminister Lord Halifax uttalte at Tyskland var «militarily unbeatable», 

derfor burde Storbritannia imøtekomme Hitler med fredsforhandlinger. Konflikten i det 

britiske parlamentet, med Lord Halifax på den ene siden Winston Churchill på den andre, 

representerer det strategiske nivået av slaget: Det er de store (militær)politiske beslutningene, 

ideenes og visjonenes sfære. Grunnfortellingen om slaget om Storbritannia handler i stor grad 

om det strategiske nivået, Churchills visjoner, og det taktiske nivået, jagerflygernes innsats.  

På det operasjonelle nivået ser vi at om lag en tredjedel av oljen som ble fraktet til 

Storbritannia mellom 9. april 1940 og 9. april 1942, ble fraktet med norske skip.42 Norske 

sjøfolks innsats var dermed avgjørende for Storbritannias evne til å føre krig. Storbritannia 

kunne ikke vunnet slaget uten oljen som kom sjøveien, uten handelsskipene og sjøfolkenes 

innsats i de tyske ubåtenes storhetstid.43 Det er et 1:1 forhold mellom tilgangen til ressurser og 

evnen til å føre krig – det operasjonelle nivået er «limet» mellom det strategiske nivået og det 

taktiske nivået. Uten oljen ville de britiske jagerflyene blitt stående på bakken – kanskje ville 

Hitler iverksatt Unternehmen Seelöve, den tyske oversjøiske invasjonen av de britiske øyer, 

og avgjort krigen allerede i 1940. Ved å innlemme det operasjonelle nivået i fortellingen om 

andre verdenskrig, åpnes det opp for nye perspektiver og forklaringer. I sitt verk The War in 

the West – A New History trekker James Holland frem den tyske invasjonen av Sovjetunionen 

som et eksempel på dette. Historikere har, fremholder Holland, vært opptatt av å forstå og 

forklare den tyske invasjonen av Sovjetunionen i lys av fascistisk ideologi: En 

sosialdarwinistisk idé om den sterkestes rett, en legitimering av vold og ekspansjon for det 

tyske folks beste. «Lebensraum» er et stikkord som går igjen i skolebøker i forbindelse med 

Nazi-Tysklands ambisjoner i Øst-Europa. På det operasjonelle nivået ser vi at Tyskland 

manglet to avgjørende ressurser i 1941: Mat og olje. Holland fremholder at Tyskland var nødt 

til å invadere Sovjetunionen, fordi krigføringen i vest, i Middelhavet og i Nord-Afrika var så 

enormt ressurskrevende. I følge Holland handlet altså den tyske ekspansjonen i øst først og 

                                                 
42 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 344. 
43 Det er to perioder av andre verdenskrig som ofte omtales som de tyske ubåtenes storhetstider: «Den første 

lykkelige tid» («Erste Glückliche Zeit») varte fra juli 1940 til ca. juli 1941 i Atlanterhavet og Nordsjøen. «Den 

andre lykkelige tid» («Zeite Glückliche Zeit») varte fra desember 1941 til ca. juli 1942. (Milner) 
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fremst om å sikre tilgang til ressurser, dernest om fascistisk ideologi. På denne måten kan vi 

se hvordan en operasjonell forståelse av krigen og krigens gang åpner opp for nye 

forklaringsmodeller, og hvordan allerede etablerte forklaringsmodeller mister noe av sin 

forklaringskraft. Norges største og viktigste bidrag til de alliertes seier, handelsflåtens innsats, 

var en del av krigen på det operasjonelle nivået. Det britiske tidsskriftet The Motorships 

beskrivelse av den norske flåten som «verdt mer enn en million soldater»,44 må forstås i lys av 

det operasjonelle nivået som «the nuts and bolts of war», krigens maskineri. Som vi har sett er 

det operasjonelle nivået limet mellom de to andre nivåene. På denne måten er krigføring rettet 

direkte mot det operasjonelle nivået svært effektivt – det er nettopp dette krigen mot sivile 

handelsskip handlet om. Før 1900-tallets industrielle verdenskriger handlet krigføring om 

militære enheters kamp mot andre militære enheter – krigens utfall ble i langt større grad 

bestemt på slagmarken. Carl von Clausewitz skrev i Vom Kriege fra 1832: «What do we mean 

by the defeat of the enemy? Simply the destruction of his forces, whether by death, injury, or 

any other means.» Clausewitz’ prosjekt var å identifisere det grunnleggende ved krigens 

vesen: Noe som var gyldig til alle tider, uavhengig av politiske, sosiale eller teknologiske 

forandringer. Men Clausewitz’ beskrivelse av «the defeat of the enemy» er ikke tilstrekkelig 

for å forstå resultatet av andre verdenskrig. Andre verdenskrig var en total krig der militære 

og sivile ble sidestilt, og krigen ble vunnet og tapt på alle de tre nivåene. Historiker Bjørn 

Tore Rosendahl minner oss på dette i Allied Seafarers in the Second World War: 

When the Second World War ended with Allied victory in 1945, the Axis powers had 

been defeated on the military front. However, it was not only on the military front that 

the war was won. An important reason to the war’s outcome was that the Allied 

powers mobilized the most human resources and the highest production capacity.45 

2.3 Erfaringer fra første verdenskrig 

Norge som sjøfartsnasjon har lenge vært avhengig av og prisgitt den økonomiske situasjonen i 

verden. En handelsflåtes virksomhet og profitt er betinget av nasjonal og internasjonal 

etterspørsel etter varer, og en moderne, industriell krig byr utvilsomt på økt etterspørsel. Krig 

har vært viktig for norsk skipsfarts utvikling – Krimkrigen på midten av 1800-tallet og 

                                                 
44 Milner & Lindgjerdet, Slaget om Atlanterhavet og de norske krigsseilerne, 214. 
45 Rosendahl (red.), Allied Seafarers in the Second World War, 9. 
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opphevelsen av den britiske navigasjonsakten i 1849,46 var utløsende årsaker som førte Norge 

fram som en av verdens ledende sjøfartsnasjoner.47 Under første verdenskrig var Norge og 

USA (fram til 1917) de eneste nøytrale nasjoner med betydelige handelsflåter,48 og den 

norske flåten var viktig for Storbritannia. Storbritannia er isolert av havet på alle kanter og på 

denne måten i en sårbar forsyningsmessig situasjon. På begynnelsen av 1900-tallet var det 

engelske imperium på sitt største, og Storbritannias krigsinnsats i «krigen som skulle ende alle 

kriger», var avhengig av et verdensomspennende handelsnettverk til sjøs. Den norske 

handelsflåten var en viktig del av dette globale handelsnettverket. 

Første verdenskrig var, som andre verdenskrig, en krig om ressurser der de stridene parter 

gjorde en omfattende innsats for å strupe fiendens tilgang til forsyninger. Den tyske 

krigsinnsatsen mot britenes tilgang til forsyninger kulminerte i den uinnskrenkede ubåtkrigen 

fra 1. februar 1917, i et forsøk på å tvinge Storbritannia til kapitulasjon.49 Å føre uinnskrenket 

ubåtkrig betyr å senke sivile handelsskip uten forvarsel, uten videre hensyn til liv og eiendom. 

Det britiske arbeidet med å sikre kontrollen over den norske tonnasjen kulminerte i den norsk-

britiske tonnasjeavtalen sommeren 1917. Avtalen ble offisielt sluttet med Norges 

Rederforbund, men i realiteten ble den sluttet med den norske stat. Avtalen innebar at Norge 

aksepterte nærmest full britisk kontroll over den norske handelsflåten.50 Avtalen var utvilsomt 

uforenelig med norsk nøytralitetspolitikk – den er blitt kalt Norges best bevarte 

krigshemmelighet.51 Første verdenskrig viste hvordan nøytralitet var og er en vanskelig 

balansekunst. Økonomisk var Norge nærmest integrert i den allierte krigføringen,52 og Olav 

Ristes begrep om Norge som «den nøytrale allierte» er treffende. Samtidig viste krigen 

handelsflåtens enorme betydning og potensiale. I løpet av krigsårene seilte handelsflåten inn 

3,5 milliarder kroner,53 men over 2000 norske sjøfolk mistet livet. Sjøfolkenes innsats vakte 

stor beundring i utlandet og økte sjømannsstandens status og anseelse i Norge.54 For Norges 

del handlet erfaringene fra første verdenskrig først og fremst om å være, eventuelt ikke være, 

en nøytral sjøfartsnasjon i krig. Erfaringene tilsa at den norske handelsflåten igjen vil spille en 

avgjørende rolle ved en eventuell ny europeisk storkrig. For Storbritannias del handlet 

                                                 
46 Jerman, Vår ære og vår avmakt, 15. 
47 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 42. 
48 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 42. 
49 Jerman, Vår ære og vår avmakt, 51. 
50 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 43. 
51 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 43. 
52 Jerman, Vår ære og vår avmakt, 166. 
53 Jerman, Vår ære og vår avmakt, 18. 
54 Jerman, Vår ære og vår avmakt, 55. 
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erfaringene blant annet om forsvar av sivile handelsskip. Enorme tap av skip og mannskap i 

første halvdel av 1917 gjorde britenes forsyningssituasjon uutholdelig – noe måtte gjøres for å 

minimere antall krigsforlis. I 1917 steg dødsraten blant sivile sjøfolk forbi dødsraten blant 

troppene i skyttergravene på kontinentet.55 Et konkret tiltak som ble gjort, både med britiske 

og norske handelsskip, var å male dem med såkalt «dazzle camouflage».56 Denne kamuflasjen 

gjorde skipene vanskeligere å identifisere, samtidig som det ble vanskeligere for de tyske 

ubåtmannskapene å beregne skipenes hastighet og kurs, noe som er avgjørende ved 

torpedoangrep. Effekten av denne kamuflasjen har blitt diskutert ved flere anledninger, men 

sjøfolkene selv var fornøyd med denne merkverdige malingen, fordi det viste at redere og 

myndigheter gjorde en konkret innsats for å beskytte skip og mannskap.57 

 

Den norske tankeren D/T Ranella med «dazzle» kamuflasje under første verdenskrig 

(Odd Birkeland/Krigsseilerregisteret)58 

Bevæpningen av handelsskipene var utvilsomt mer effektiv enn kamuflasjemalingen. I 

desember 1915 var ca. 770 britiske skip bevæpnet, i februar 1917 var tallet steget til ca. 

3000.59 Det britiske sjøforsvarets Trade Division bevæpnet sivile handelsskip i sitt 

                                                 
55 Lyon, Merchant Seafaring Through World War 1, 188. 
56 Også kjent som «razzle dazzle» eller «dazzle painting». 
57 Lyon, Merchant Seafaring Through World War 1, 189. 
58 Krigsseilerregisteret: D/T Ranella 
59 Lyon, Merchant Seafaring Through World War 1, 189. 
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armeringsprogram Defensively Armed Merchant Ships (DAMS).60 Historiker Peter Lyon 

presenterer følgende statistikk for perioden 1. januar 1916 til 31. januar 1917:61 

 Unarmed ships attacked  302 

  … of which escaped  67 

 Sunk by torpedo without warning 30 

 Sunk by gunfire, bombs etc.  205 

 

 Armed ships attacked  310 

  … of which escaped  236 

 Sunk by torpedo without warning 62 

 Sunk by gunfire, bombs etc.  12 

Disse tallene viser at 76 prosent av bevæpnede skip som ble angrepet «escaped», mens bare 

22 prosent av ubevæpnede skip gjorde det samme. Om de bevæpnede skipenes evne til å 

unnslippe angrep skyldtes armeringen alene, kan diskuteres. For eksempel endret de tyske 

ubåtmannskapene sine doktriner i løpet av 1917, som følge av britenes stadig mer effektive 

antiubåtkrigføring – britiske «armed steamers», handelsskip som var konvertert til krigsskip, 

tvang de tyske ubåtene i undervannsstilling i lengre perioder.62 Men bevæpningen av 

handelsskipene var  utvilsomt effektiv. Erfaringene med bevæpningen av britiske handelsskip 

under første verdenskrig ble viktige da urolighetene spredte seg i Europa på 1930-tallet. I 

1937, to år før andre verdenskrig brøt ut, var bevæpningen av den britiske handelsflåten i 

gang igjen. Etter første verdenskrig opprettet det britiske Admiralitetet våpendepoter i 

forskjellige deler av det britiske samveldet, for å kunne bevæpne sivile handelsskip ved en 

eventuell ny krig. Disse våpendepotene inneholdt «[…] surplus weapons and equipment as 

had survived the post-1918 disarmament process».63 Fra 1937 til 1939 ble over 1000 britiske 

handelsskip modifisert med forsterkede plattformer på dekk for montering av tyngre skyts, 

samtidig ble over 6400 offiserer kurset i «Merchant Navy Defence Course».64 Dette til tross 

for at Chamberlain hadde sikret «fred i vår tid» etter München-avtalen i 1938. 

Parlamentsekretær Geoffrey Shakespeare fremholdt: «[…] as a result of over two years close 

co-operation with between the Admirality, the Board of Trade and the shipping industry, we 
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shall be ready to institute a system of convoys soon after the outbreak of war on any route 

where it is considered necessary.»65 Videre forsikret han om at 2000 kanoner til 

antiubåtkrigføring var tilgjengelig for montering umiddelbart.66 

Britene bevæpnet sine handelsskip på ny med første verdenskrig friskt i minnet, og de tok 

ikke freden i det stadig vanskeligere politiske klimaet i Europa for gitt. Som det fremgår av 

Shakespeares uttalelse, var armeringen av britiske handelsskip et resultat av et nært samarbeid 

mellom myndighetene og skipsnæringen. Da Nortraship ble etablert av den norske 

eksilregjeringen i London og underlagt det britiske Handelsdepartementet, The Board of 

Trade, ble norske skip en del av denne britiske armeringspolitikken. 

2.4 Norsk skipsfart anno 1940 

1930-tallet blir ofte omtalt som «de harde 30-årene» i norsk historie. Økonomisk stagnering 

og nedgangstider til tross – den norske skipsnæringen opplevde en enorm vekst gjennom hele 

mellomkrigstiden, faktisk den største veksten i moderne norsk skipsfarts historie. Mellom 

1929 og 1938 vokste den norske handelsflåten med 40%, til over 1200 skip på til sammen 4,5 

millioner bruttotonn.67 Da krigen brøt ut i september 1939, var Norge verdens fjerde største 

sjøfartsnasjon, etter Storbritannia, USA og Japan.68 Den norske tonnasjeutviklingen i 

mellomkrigstiden gikk på tvers av verdenstrenden – den norske flåten vokste i både volum og 

struktur, samtidig ble flåten betydelig modernisert. Andre sjøfartsnasjoner som for eksempel 

Hellas og Finland opplevde også vekst i denne perioden, men denne veksten skyldtes i 

hovedsak innkjøp av eldre tonnasje.69 Det særegne ved den norske skipsnæringens vekst i 

mellomkrigstiden er at den var basert på nybygging.70 Kombinasjonen av tonnasjevekst, 

strukturelle endringer og modernisering gjorde den norske handelsflåten enestående. Denne 

utviklingen kan til dels forklares av Norges særegne rederstruktur, og redernes virksomhet 

under første verdenskrig. I USA og Storbritannia var størstedelen av for eksempel tankflåtene 

disponert av store oljekonserner som Standard Oil, Esso og Shell. Norske eierforhold var i 

langt større grad preget av tradisjonelle eller såkalte uavhengige skipsredere. De uavhengige 

rederne tjente godt på handelsflåtens virksomhet under første verdenskrig, krigen som betød 
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den endelige slutten på den norske seilskutetiden.71 Skipsredernes spekulasjoner og 

fortjeneste på sjøfolkenes bekostning ble kritisert i mellomkrigstiden, kanskje sterkest av 

Nordahl Grieg i teaterstykket Vår ære og vår makt. De uavhengige rederne kunne uansett 

investere i nye skip i mellomkrigstiden for å modernisere flåten og erstatte krigsforliste skip. 

De uavhengige rederne var mer fleksible og foretaksomme enn de store utenlandske 

oljeselskapene, og de hadde større handlingsrom til å investere i ny teknologi.72 

Moderniseringen av handelsflåten handlet først og fremst om overgangen fra dampskip til 

motorskip. Ved inngangen til 1939 utgjorde motorskipene 62% av den norske handelsflåten, 

til sammenligning var bare 25% av den britiske flåten oljefyrt.73 Erik Anker Steen fremholder 

at den store andelen av motorskip i den norske handelsflåten er helt essensiell i vurderingen 

av flåtens lasteevne.74 Særlig var den norske tankflåten spesiell – den bestod av 247 skip på til 

sammen 1,8 millioner bruttotonn, dette utgjorde 18% av verdens samlede tankskipstonnasje. 

Bare USA og Storbritannia hadde større tankflåter.75 Siden de norske tankskipene var mer 

moderne og holdt høyere fart, representerte den norske tankflåten en større lasteevne enn de 

nevnte prosenttall viser. Store rederier som Westfal-Larsen & Co. i Bergen, Knut Knutsen 

O.A.S i Haugesund og Leif Höegh & Co. i Oslo investerte tungt i nye motortankskip.76 

I mellomkrigstiden var Norge i større grad avhengig av internasjonal økonomi enn mange 

andre land. Norge var blant de minst selvforsynte landene i Europa, derfor var et omfattende 

handelsnettverk til sjøs avgjørende. Hjemmemarkedet var lite, det aller meste av norsk 

eksport gikk til Storbritannia. Veksten i skipsnæringen på 1930-tallet kombinert med 

økonomiske nedgangstider gjorde handelsflåten til en attraktiv arbeidsplass – i 1939 var 

38.000 mennesker sysselsatt i utenriksfart, og 13.000 i innenriksfart. Rundt 5000 var tilknyttet 

Marinen.77 Utviklingen av handelen mellom kontinentene i mellomkrigstiden viste at 

verdenshavene ville være den viktigste ferdselsåren i fremtiden, mange søkte derfor arbeid i 

handelsflåten med ønske om trygt og forutsigbart arbeid. De aller fleste av disse var menn, 

noen få var kvinner. For eksempel jobbet rundt 150 kvinner om bord de store 

passasjerskipene i oversjøisk fart i 1939,78 og under krigen tjenestegjorde minst 233 norske 
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kvinner i Nortraships flåte.79 Mange utenlandske sjøfolk fikk også hyre på norske skip. I 1940 

var det registrert 3246 utenlandske sjøfolk om bord norske skip, i 1943 var antallet økt til 

4675.80 Prosentvis økte andelen utlendinger fra 12 prosent til 25 prosent.81 

2.5 Defensively Equipped Merchant Ships 

Defensively Equipped Merchant Ships (DEMS) var navnet på flere ting: For det første var det 

navnet på et program organisert av det britiske Admiralitetets handelsavdeling, Trade 

Division, som omhandlet bevæpningen av sivile handelsskip i alliert tjeneste under andre 

verdenskrig. For det andre var det navnet på de bevæpnede handelsskipene, det faktiske 

våpenutstyret og personellet om bord som betjente forsvarsmidlene. For det tredje var det 

navnet på hele etablissementet og alle tilsatte i systemet som organiserte bevæpningen fra 

land.82 Akronymet DEMS blir altså benyttet som en betegnelse på veldig mange forskjellige 

ting. Som vi har sett i 2.3 Erfaringer fra første verdenskrig, bevæpnet britene sine egne 

handelsskip under første verdenskrig i programmet Defensively Armed Merchant Ships 

(DAMS). Da bevæpningen av handelsskip igjen ble aktuelt på slutten av 1930-tallet, ble 

programmet hetende Defensively «Equipped», ikke «Armed», Merchant Ships: Denne gang 

skulle handelsskipene få flere forsvarsmidler utover konvensjonelle kanoner.83 I følge 

folkeretten og moderne maritim lov, har sivile sjøfolk rett til å forsvare skip og last mot 

fiendtlige handlinger uten at det utfordrer sjøfolkenes sivile status. Hague fremholder: 

Traditionally, merchant ships may arm themselves and permit their non-combatant 

crews to use arms for the purpose of defending the ship against attack by either 

combatants or criminals without endangering their non-combatant status. This right is 

established in modern international law.84 

Hele DEMS-apparatet var enormt. I 1944 nådde organisasjonen sitt høydepunkt, med 600 

offiserer og 38.000 mann fra mange forskjellige nasjoner. Hague fremholder at over 150.000 

sivile sjøfolk fikk våpenopplæring som en del av DEMS.85 
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2.6 Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten 

Mellom krigsutbruddet i september 1939 og den tyske okkupasjonen av Norge i april 1940, 

seilte den norske handelsflåten helt uten forsvarsmidler.86 Handelsflåten var på denne tiden 

nøytral de jure, men norske sjøfolk ble likevel direkte berørt av krigen. I løpet av disse syv 

månedene ble 58 norske skip senket i det som har blitt kalt «Den glemte krigen», og 394 

sjøfolk mistet livet.87 Hvor nøytral den norske handelsflåten var de facto, kan diskuteres. Den 

britisk-norske tonnasjeavtalen av november 1939, i likhet med tonnasjeavtalen av november 

1917, gav britene råderett over store deler av den norske handelsflåten, og da særlig den 

norske tankflåten.88 Da Norge ble okkupert og den norske handelsflåten ble stilt under samme 

administrasjon som en offisiell del av den allierte krigsinnsatsen, ble spørsmålet om 

handelsflåtens selvforsvar umiddelbart aktuelt. Nortraships tekniske avdeling fikk ansvaret for 

å skaffe våpen og utstyr, mens Nortraships maritime avdeling fikk ansvaret for personell og 

betjening av skytset. Begge disse avdelingene arbeidet tett med det britiske Ministry of 

Shipping (senere Ministry of War Transport) og det britiske Admiralitetets handelsavdeling, 

Trade Division.89 De britiske myndighetene stilte seg velvillige til Nortraships henvendelse 

om norske skips bevæpning. Den 30. juni 1940 var det montert 17 kanoner, 88 

brobeskyttelsesanlegg og 70 avmagnetiseringsapparater om bord skip i Nortraship, og fire 

måneder senere, den 30. september, var disse tallene steget til 74, 231 og 236. Ved utgangen 

av 1940 var det også montert 324 maskingevær som lett antiluftskyts.90 

I krigens første år gikk tilførslene av våpen langsomt, til besetningenes store frustrasjon.91 

Mange norske kapteiner henvendte seg direkte til britiske marinemyndigheter med krav om 

bevæpning av norske skip. Ottar Hay fremholder i sin rapport fra Merchant Marine Defence: 

«Med hensyn til initiativ til å få våpen om bord i krigens første år, må man si at de enkelte 

skipsførere utviste stor foretagsomhet derved at de ved enhver anledning overfor de britiske 

marinemyndigheter ga uttrykk for sine ønsker eller krav.»92 Storbritannias militære ressurser 

var sterkt begrenset, særlig sommeren og høsten 1940.93 Kaptein Ottar Hay kommenterte: 

«Det var knapt om forsvarsmateriell, og i den første tid var man glad om man kunne få med et 
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par maskingevær på turen.»94 Alle våpen ble levert gratis av britene mot at skytset ble betjent 

av skikket personell. Forsvarsmidlene ble betjent av britiske «gunners» fra DEMS, 100 mann 

fra den norske Marinen og fartøyenes sivile besetninger.95 På det meste var det omtrent 1500 

mann, som ikke var mer enn i underkant av to mann pr. skip,96 dette var for få til å betjene og 

vedlikeholde de stadig flere forsvarsmidlene. I begynnelsen av 1941 fikk Nortraship i London 

en henvendelse fra det britiske Admiralitetets handelsavdeling, Trade Division. Henvendelsen 

var en henstilling til Nortraship om å søke å få flere norske, utdannede skyttere om bord 

norske handelsskip.97 Dette førte til at Forsvarsdepartementet nedsatte en komité for å drøfte 

Trade Divisions henstilling. Komiteen bestod av blant andre kaptein Jansen fra Nortraship, 

byråsjef Balstad fra Handelsdepartementet og kaptein Jacobsen fra Sjøforsvaret.98 Ingen av 

sjømannsorganisasjonene var ikke representert i denne komiteen. 17. juni 1941 avga denne 

komiteen en enstemmig innstilling. Innstillingen skisserte en egen norsk skytteravdeling for 

handelsflåten. Videre ble kaptein Olav Haugsøen utnevnt som sjef for denne avdelingen, som 

på vegne av Nortraship og Sjøforsvaret fikk i oppgave å «utdanne, administrere, fordele og 

kontrollere det skytterpersonell som skulle gjøre tjeneste som skyttere om bord de handelsskip 

som ble disponert av Nortraship».99 Komiteen understreket at skytterne måtte innrulleres i 

Marinen: Da ville skytterne være forpliktet under militær disiplin og militært ansvar, på denne 

måten kunne man sikre seg retten til å beordre skyttere dit det var behov. Avdelingen fikk 

navnet Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten (SSH), og rullen ble påbegynt 20. juli 

1941. SSH begynte med en styrke på omtrent 200 mann. Da krigen var over hadde SSH 

utdannet til sammen 1798 skyttere og 195 offiserer ved avdelingens skytterskoler:100 

 Sted    Skyttere  Offiserer 

 Dumbarton, Skottland 975   167 

 Lunenburg, Canada  635   0 

 Travers Island, NY  112   28 

 Port Edgar, Skottland  43   0 

 Sydney, Australia  33   0 

 Til sammen   1798   195 
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Vi skal bli bedre kjent med SSHs skytterskoler og skytterutdannelser i kapittel 5. 

Sjøfolkene som meldte seg til tjeneste i Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, 

gjorde det for noe mer enn å «bare» gjøre en jobb: De tok et eksplisitt og tilsiktet valg om å ta 

del i krigføringen.101 Noen av disse sjøfolkene hadde overlevd krigsforlis og ville delta mer 

aktivt i krigsinnsatsen. Et eksempel på dette er skytter nr. 828 Peder Andersen. Andersen 

opplevde å bli torpedert av en tysk ubåt om bord tankbåten M/T Norness, da den var på vei 

fra New York til Halifax med råolje 16. januar 1942.102 Norness gikk ned som de fleste andre 

tankere som ble torpedert: I et forferdelig flammehav. Tre av mannskapet omkom, mens 

Andersen og resten kom seg i livbåtene. De ble senere plukket opp av en amerikansk 

destroyer og innlagt på sykehus i Newport på Rhode Island.103 Andersen forteller: «Etter 

utskrivingen fra hospitalet dro vi til New York, og her bestemte jeg meg for å melde meg inn i 

Marinen for utdannelse til skytter i Handelsmarinen for på den måten å delta mer aktivt i 

kampen mot tyskerne.»104 Andre ble rekruttert til skytteravdelingen av mer tilfeldige årsaker, 

et eksempel på dette er skytter nr. 195 Bjørn H. Nielsen. Etter et lengre opphold i et 

hospitalskip i Loch Ewe i Skottland, kom Nielsen til det norske konsulatet i Glasgow for å 

søke hyre på et nytt skip. Dette var i oktober 1941, bare noen få måneder etter at 

skytteravdelingen ble etablert i Dumbarton. Nielsen forteller: 

På det norske konsulatet hvor jeg gikk for å søke meg ny hyre, hang en beskjeden 

plakat hvor man søkte etter frivillige sjøfolk til skytterkurs i Dumbarton. En høyere 

funksjonær formelig advarte oss mot å melde oss […] og sa at det var lite å strebe etter 

for vanlige sjøfolk. Jeg reiste opp der for å se på dette tvilsomme foretakende.105 

Sjøfolk meldte seg altså til tjeneste i skytteravdelingen av forskjellige grunner. For noen var 

motivasjonen drevet av et ønske om å delta mer aktivt i krigen, for andre var valget mer 

tilfeldig og opportunistisk. Det er likevel mulig å si noe felles om disse sjøfolkene: Bjørn Tore 

Rosendahl beskriver skytterne som en særlig motivert gruppe. Dette kommer til uttrykk ved 

hvor få skyttere som deserterte, i forhold til andre sjøfolk: «Few if any of the seafarers who 

deserted were gunners – they appear to represent a group of highly motivated seafarers.»106 
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2.7 En militarisering av handelsflåten? 

Under organiseringen av Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten lå en konflikt: 

Mellom Nortraship, Handelsdepartementet og Sjøforsvaret på den ene siden og Norsk 

Sjømannsforbund på den andre. Konflikten handlet om i hvor stor grad den norske 

handelsflåten burde «militariseres». Norsk Sjømannsforbund, med Thor Sønsteby i spissen, 

mente at det sivile dekksmannskapet burde få korte, gjentatte kurs i betjeningen av det 

militæret utstyret i de store havnebyene – på denne måten kunne mannskapene forbli sivile i 

sin helhet.107 Slike kurs var allerede iverksatt i britiske havnebyer. Den 20. mai 1941 forelå 

DEMS No. 165, Trade Divions bestemmelser om to dagers treningskurser for britiske og 

allierte sjøfolk. Disse treningskursene hadde som formål å «sikre handelsflåtens sivile dekks 

og maskinmannskaper, samt befalet, en viss trening i bruken av småkaliber 

maskingeværskyts».108 De fleste instanser, som Nortraship, Handelsdepartementet, Marinen 

og britiske sjømilitære myndigheter mente, i motsetning til Sjømannsforbundet, at den stadig 

mer omfattende bevæpningen av handelsflåten krevde militært personell.109 De mente altså at 

disse intensive treningskursene i DEMS No. 165 ikke var tilstrekkelige. 

Thor Sønsteby reagerte kraftig på at Sjømannsforbundet ikke hadde vært representert i 

utvalget for handelsflåtens bevæpning, som hadde vedtatt etableringen av Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåten 20. juli 1941. Konflikten kulminerte da Thor Sønsteby 

uttalte i et møte mellom regjeringen og Nortraship 2. august, at Sjømannsforbundet ikke ville 

gjøre noe for at sjøfolk skulle melde seg på kursene til SSH frivillig.110 Sønsteby fikk støtte 

fra regjeringen. Saken ble forelagt statsminister Nygaardsvold, som den 23. august uttalte: 

Uten å på forhånd ta standpunkt, tror jeg saken løses best på den måte at de militære 

myndighetene overtar utdannelsen av maskingeværskytterne på kurser som SOK 

[Sjøforsvarets Overkommando] organiserer, men at gjennomføringen for øvrig overtas 

av Nortraship i samarbeide med sjømannsorganisasjonene, således spørsmålet om 

rekruttering, om fartøyets bemanning og avlønning, og underbringelse om bord.111 
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Etter Nygaardsvolds innspill ble rekrutteringen til SSH midlertidig stanset av 

Forsvarsdepartementet.112 Utover høsten 1941 ble det holdt flere konferanser om denne saken, 

og forholdet mellom Nortraship og Sjømannsforbundet forble konfliktfylt. Da britiske 

sjømilitære myndigheter fastslo regler for kyndig behandling av handelsflåtens stadig mer 

omfattende forsvarsmidler den 12. november 1941, ble rekrutteringen til SSH gjenopptatt.113 

Denne konflikten handlet om i hvor stor grad den sivile norske handelsflåten burde 

militariseres, altså om handelsflåtens forsvarsmidler skulle betjenes av sivilt eller militært 

personell. Som vi har sett var utvalget som etablerte Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten klare i sitt syn: Skytterne måtte innrulleres i Marinen. På denne måten kunne 

retten til å beordre skyttere dit det måtte være behov sikres. Sjømannsforbundet fryktet at 

militariseringen ville svekke sjøfolkenes rettigheter og fagforeningenes innflytelse. For det 

sivile standpunkt ble det argumentert i et medlemsmøte for Norsk Sjømannsforbund i 

Glasgow: «Vi sjøfolk skyter like godt, om ikke bedre i dongeri enn i uniform!»114 Videre ble 

Olav Haugsøen i SSH beskyldt for å være en «organisasjonsfiende», og det ble spredt rykter 

og mistanke fra begge hold.115 Særlig ble konflikten betent i saker som omhandlet skytternes 

hyrebetingelser. Punkt 3 i skytternes kontrakt lyder: «Skytteren oppebærer under tjeneste om 

bord dessuten tillegg stort kr. 1.00 pr. dag»,116 skytterne fikk altså 30 kr. mer i måneden enn 

det øvrige dekksmannskapet. Samtidig var skytterne forpliktet til å delta i det øvrige 

dekksarbeidet som matroser, men dette viste seg i enkelte tilfeller å være vanskelig. På mange 

skip fikk ikke skytterne tid til dekksarbeid, på grunn av opplæring i og vedlikehold av skipets 

forsvarsmidler.117 Sjefen for Nortraships avdeling i New York, skipsfartsdirektør Øivind 

Lorentzen, skrev i et brev til Skipsfartsdepartementet om skytterbekvemmelighetene: 

De norske marineskytterne på våre handelsskip er kontraktsmessig forpliktet til å delta 

i vanlig skipsarbeide og de regnes teoretisk som en del av besetningen. I praksis viser 

det sig imidlertidig at marineskytterne har vanskelig for å delta i skipsarbeide og i det 

hele tatt anser seg som stående i en særklasse i så henseende. Alt dette skaper 

selvfølgelig misnøye blandt de øvrige mannskaper.118 

                                                 
112 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 153. 
113 Hegland, Nortraships flåte, bind 1, Krigsseilasen under den allierte defensiv 1939-1941, 203. 
114 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 154. 
115 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 155. 
116 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 154. 
117 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 155. 
118 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Armering av norske skip og skytterbekvemmeligheter, 4. oktober 1943. 
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Jørgen Eikanger, kaptein om bord M/T Spiranger, skrev følgende i en rapport til Nortraship, 

der han uttrykker misnøye med at skytterne kunne mønstre av etter kun 30 dager i sjøen: 

Hvorfor skal det være forskjell på skyttere og cevile? Det skaper i alle fall en hel del 

misnøie blant det cevile mannskap. Skytterne er jo 7/10 cevile og 3/10 militære. De er 

militære så lenge de er i campen i Dumbarton, og når de kommer om bord er det kun 

uniformen igjen. Da straffes de som cevile, har rettigheter som cevile og klager til 

Sjømannsforbundet som cevile.119 

I skytterkontrakten lå altså særegne vilkår og en slags splittet lojalitet: Skytterne hadde sivil 

status og militær rang på en og samme tid. De var underlagt skipsføreren om bord, men 

rapporterte til Marinen i land. Skytter Søren Skår fortalte i et intervju: «På den båten jeg var, 

skinte det vanskelige forholdet igjennom til enhver tid.»120 På andre skip gikk samarbeidet 

mellom skytterne og mannskapet smertefritt. Kaptein Einar Gauslaa om bord motortankeren 

M/T G. C. Brøvig, skrev følgende i en rapport til skytterskolen i Dumbarton, Skottland: 

De er alle tre [skytterne] meget flinke, paalitelige og interesserte i sitt arbeide. De 

holder alt forsvarsvaapen i ypperlig stand, hvilket jeg stadig faar bekreftet av enhver 

inspeksjonsoffiser som kommer om bord, hvor enn det er. Vi har hittil ikke vært i 

aksjon, men ved skyteøvelser har de vist seg meget dyktige. Likeledes ved sikteøvelser 

som vi holder, instruerer alle tre resten av mannskapet på en grei og forstaaelig maate. 

[…] Jeg vil benytte anledningen til aa ønske skytterskolen i Dumbarton lykke til i 

arbeidet med aa utdanne flere slike skyttere. Vi har bruk for dem.121 

På tross av denne konflikten og all motstand fra Sjømannsforbundet, var det 1. september 

1942 innrullert 1000 mann i SSH.122 Olav Haugsøen kommenterte: «Det skyldes frivilligheten 

i den seilende sjømannsstand, kanskje også den menige sjømanns sans for virkeligheten, og at 

det lite nytter å ha skuta full av våpen når det ikke fantes folk som kunne betjene dem.»123 

 

                                                 
119 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Ad. matros/skytternes mønstringstid, 24. august 1944. 
120 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 156. 
121 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Rapport fra M/T G. C. Brøvig, 19. juni 1943. 
122 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 154. 
123 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 154. 
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2.8 Merchant Marine Defence 

Tidlig i krigen fantes det ingen norsk organisasjon som hadde som oppgave å ta seg av 

bevæpningen av den norske handelsflåten. Fra det tidspunkt da den norske handelsflåten 

utenfor Norge ble rekvirert av statsrederiet Nortraship i London i april 1940, ble spørsmålet 

om bevæpning øyeblikkelig aktuelt.124 Det ble da Nortraships oppgave å organisere 

bevæpningen og rekrutteringen: Nortraships tekniske avdeling tok seg av spørsmålet om 

våpenutstyr, mens Nortraships maritime avdeling tok seg av spørsmålet om rekrutteringen av 

utdannet personell. Begge disse avdelingene arbeidet i direkte kontakt med det britiske 

Ministry of Shipping (senere Ministry of War Transport).125 Etter hvert som handelsflåtens 

selvforsvar ble stadig mer omfattende og Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten var i 

gang med utdannelsen av skyttere, ble det nødvendig å etablere en dedikert avdeling innad i 

Nortraship som kunne behandle alle spørsmål vedrørende bevæpningen av handelsflåten. 

Denne nye avdelingen ble opprettet i oktober 1942 og fikk navnet Department of Armament 

and Naval Gunners (DANG). DANG tok over alle arbeidsoppgaver som omhandlet 

handelsflåtens bevæpning fra Nortraships tekniske og maritime avdeling, mens det nære 

samarbeidet med de britiske myndigheter fortsatte.126 I april 1943 ble DANG underlagt 

Sjøforsvarets Overkommando, og i den forbindelse fikk avdelingen nytt navn: Merchant 

Marine Defence (MMD). MMD ble delt i tre: «MMD U.K Section», «MMD USA Section» 

og «MMD Australia Section», og det ble opprettet MMD-kontorer i byer over hele verden. Til 

tross for at MMD ble underlagt Sjøforsvarets Overkommando, ble det opprettholdt et nært 

samarbeid med Nortraship: «[…] et intimt samarbeide med Nortraships forskjellige 

avdelinger ble opprettholdt under hele krigen.»127 

2.9 «Do you always put up such a terrific barrage?» 

Som vi har sett ble den norske handelsflåten bevæpnet fordi den havnet i midten av en 

ekstrem interessekonflikt: For de allierte måtte forsyningslinjene opprettholdes til enhver pris, 

mens for aksemaktene måtte de alliertes tilgang til ressurser strupes i så stor grad som 

overhodet mulig. Resultatet var en ødeleggelseskrig der en sivil yrkesgruppe, 

sjømannsstanden, ble en sentral aktør. De bevæpnede handelsskipene fikk god bruk for sitt 

                                                 
124 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 86. 
125 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 86. 
126 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 86. 
127 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 86. 
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militære utstyr: I denne delen vil jeg løfte frem noen eksempler fra kildene på hvordan dette 

utstyret ble brukt i ulike møter med fienden. Natt til 27. januar 1942 var motortankeren M/T 

Pan Norway fra Oslo på vei fra Nord-Irland til Aruba i ballast.128 Pan Norway seilte 

«independent», uten eskortert konvoi. Plutselig ble Pan Norway angrepet av en tysk ubåt i 

overflatestilling. Et prosjektil traff en av lugarene på styrbord side og eksploderte. Det ble 

slått alarm, og to skyttere, en matros og en byssegutt bemannet skipets kanon.129 I nattens 

mørke var det umulig for mannskapet om bord Pan Norway å se ubåten, derfor måtte de vente 

på ildglimtet fra et nytt skudd. Ubåten åpnet ild igjen og ble så besvart med tre skudd fra Pan 

Norways kanon. Skytingen fra ubåten opphørte i noen minutter, før to nye ubåter dukket opp, 

en på hver side av den norske tankeren. Skytter Einar K. Karlsen skrev i sin rapport til SSH: 

Etter vårt tredje skudd sluttet ubåten om styrbord å skyte. Vi kunne ikke se hvor våre 

skudd slo ned, men det er en mulighet for at vi kunne ha skadet den, siden den stoppet 

ilden. […] Plutselig ble der åpnet ild mot oss tvers over babord, og straks etter fra en 

plass like forenom tvers over styrbord. De hadde nu en ypperlig skyteskive. De fyrte 

nu fra begge sider, og hele båten sto i flammer.130 

De tre ubåtene fortsatte skytingen helt til Pan Norway sank. Hele besetningen reddet seg i 

livbåtene.131 Angrepet på Pan Norway er et eksempel på hvordan tyske ubåter i 

overflatestilling angrep handelsskip med konvensjonelle kanoner, og hvordan et angrep kunne 

utvikle seg til en skuddveksling. Den mest effektive taktikken mot angripende ubåter i 

overflatestilling, var å dreie til en av sidene for å få ubåten direkte aktenfor skipet, for så å gi 

maks hastighet framover og samtidig besvare ilden med skipets kanon(er). 

M/T Minister Wedels møter med to ubåter utenfor Trinidad 9. august 1942 er eksempler på 

dette. Klokken 10:30 ble en ubåt i overflatestilling sett om babord side. Kapteinen gav 

umiddelbart ordre og «[…] turnet fra ubåten og begynte zig-zag kurser132 med maksikum 

fart». Senere fikk mannskapet se et nytt periskop om babord side. I kapteinens rapport heter 

det: «Kl. 12.00 fikk [vi] se [et] periskop rett ut for formasten om babord, kloss ved. Turnet 

                                                 
128 Krigsseilerregisteret: M/T Pan Norway. 
129 Steen skriver «to sivile dekksfolk», i følge rapporten var det en matros og en byssegutt. 
130 Rapport om ex M/T Pan Norways krigsforlis, Nortrashipflåtens skyttere, 194. 
131 Krigsseilerregisteret: M/T Pan Norway. 
132 Såkalte «zig-zag kurser» eller «zig-zagging», altså å kjøre i sikk-sakk, var en vanlig strategi blant allierte 

handelsskip under første og andre verdenskrig. Formålet var å gjøre skipet til et så vanskelig mål som mulig for 

ubåtmannskapene, som måtte beregne skipets hastighet og kurs før et eventuelt torpedoangrep. 
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rundt og fyrte 5 runder med kanonen, hvoretter periskopet forsvant.»133 Denne hendelsen er et 

av flere eksempler på hvordan bevæpnede skip kunne dreie bort fra en ubåt i overflatestilling, 

for så å angripe ubåten med kanonen akter og på denne måten tvinge ubåten under vann. Det 

er viktig å huske på at de aller fleste tyske ubåter under andre verdenskrig var det vi i dag 

kaller hybrider, de hadde to fremdriftssystemer: En konvensjonell forbrenningsmotor og en 

elektrisk motor. Batteriene ble ladet av en dynamo mens forbrenningsmotoren gikk, akkurat 

som i moderne hybridbiler. En forbrenningsmotor er avhengig av flere ting: Den må ha 

tilgang til drivstoff og luft, samtidig må den kvitte seg med avfallsstoffer. En slik ubåt måtte 

derfor benytte seg av det elektriske fremdriftssystemet i neddykket tilstand.134 Det elektriske 

fremdriftssystemet i den mest produserte tyske ubåten, type VII-C, gav den en makshastighet 

på 7,6 knop under vann, og det kun i en liten periode.135 Hvis en type VII skulle klare 80 

nautiske mil under vann, måtte den holde 4 knop.136 En motortanker som M/T Minister Wedel 

kunne enkelt holde 11-12 knop.137 En neddykket ubåt hadde ingen mulighet til å holde følge 

med en moderne motortanker, derfor var det så effektivt å tvinge ubåten under vann. 

Norske handelsskip var også utsatt for angrep fra ulike overflatefartøy. 25. august 1942 var 

M/S Washington Express fra Oslo på vei fra New York til Liverpool. På kvelden ble det 

observert et ukjent dampskip på babord side, dette fartøyet holdt samme hastighet og kurs 

som Washington Express. Det ble morset med signallampe fra det ukjente dampskipet: 

«WHAT SHIP». Signalet ble ikke besvart, fordi anropet ikke fulgte de hemmelige allierte 

signalforskriftene.138 Det ukjente dampskipet førte ikke flagg, det ble derfor antatt at fartøyet 

var et forkledd handelsskip, en såkalt «raider». Disse skipene ble også kalt «hjelpekryssere» 

(tysk: hilfskreuzer).139 Hjelpekrysserne var forkledde krigsskip, som så ut som sivile, 

ubevæpnede handelsskip. Kursen ble forandret 90 grader styrbord, og skipets 3" kanon akter 

ble bemannet. Den tyske raideren satte umiddelbart kursen etter Washington Express og åpnet 

ild. Washington Express tente flere røykflåter og presset hastigheten til 16 knop. I rapporten 

til SSH signert 1. styrmann, matros og kaptein, heter det: 

                                                 
133 Kapteinens rapport angående aksjon mot ubåter, Nortrashipflåtens skyttere, 185. 
134 I det engelske språket skiller man mellom «submarine» og «submersible»: En submarine er et 

undervannsfartøy som kan operere under vann, «puste» under overflaten og fornye egen energi, som dagens 

ubåter. En submersible er et overflatefartøy som har evnen til å dykke under vann i en viss periode. De tyske 

ubåtene var altså submersibles, de var egentlig overflatefartøy. I det norske og det tyske språket skiller man ikke 

mellom dem: Alle fartøy som har evnen til å dykke under vann kalles undervannsbåter (unterseeboote). 
135 Herzog, U-boote im Einsatz 1939-1945, 40. 
136 Herzog, U-boote im Einsatz 1939-1945, 40. 
137 Krigsseilerregisteret: M/T Minister Wedel. 
138 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 173. 
139 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 201. 
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Da vi skjønte at vår kanon, som er en 3", ikke kunne nå frem på den distanse som var 

mellom oss og det andre fartøy ble en røkflåte kastet over bord. Det andre fartøy 

fortsatte da ildgivningen med 3 skudd til […] Vi kastet flere røkflåter over bord og de 

virket utmerket, så vi til slutt var fullstendig ute av syne for det annet fartøy. Vi 

fortsatte med forceret fart i 3 timer og styrte forskjellige kurser utover natten.140 

I enkelte farvann var faren for flyangrep stor, dette gjaldt for eksempel i Middelhavet langs 

kysten av Nord-Afrika. Natt til 21. mai 1943 gikk dampskipet D/S Tore Jarl i en østgående, 

eskortert konvoi langs kysten av Algerie.141 Rundt midnatt ble konvoien angrepet av et 

torpedobærende fly som kom i lav høyde mot skipets styrbord side. Av rapporten fremgår det 

at det var klart vær og måneskinn denne natten, så flyet ble tydelig sett fra skipet. Tore Jarl 

var bevæpnet med blant annet to Oerlikon 20 m.m. automatkanoner. Da flyet var omtrent 200 

meter fra skipet åpnet begge automatkanonene ild og traff flyet med flere prosjektiler. Flyet 

tok stor skade og styrtet i sjøen omtrent 100 meter bak Tore Jarl. I en rapport signert «A.G. 

Foote Cmdr. R.N.», en britisk offiser om bord en av eskortefartøyene, heter det: 

I have spoken to several of the ship’s officers [..] and all of them confirmed the above 

report. There seems little doubt that above statements are correct, the ship is very well 

conducted. Capt. Møller has been interviewed by me and I am convinced S.S. 45271 

[Tore Jarls kjenningsnummer] should be given full credit for this plane.142 

Denne hendelsen viser med all tydelighet hvor effektivt antiluftskytset kunne være. 

Torpedobærende fly måtte angripe skip i lav høyde – dette var risikabelt hvis skipet satt opp 

en effektiv sperreild, slik Tore Jarl gjorde. Det gjorde også D/S Evviva fra Bergen 28. 

november 1942, i en eskortert konvoi på ni skip på vei til Gibraltar.143 Midt på dagen ble 

konvoien angrepet av seks torpedobærende fly. Konvoiens ni fartøyer satt opp en så kraftig 

sperreild at samtlige fly turnet før de fikk droppet sine torpedoer. Kort tid etter angrep fem av 

flyene på nytt, og et av flyene ble skutt ned av Evvivas antiluftskyts. Skytter Ole K. Johansen 

skrev i sin rapport: «[…] 5 kom tilbake og angrep på nytt. Jeg fikk da den nærmeste i siktet og 

lot gå hele magasinet i bb. Oerlikon. Der ble oppnådd flere fulltreffere og man så flyets ene 

motor komme i brann. Flyet ble ca. 5 minutter etter sett styrte i sjøen.»144 For dette ble Ole K. 

                                                 
140 Utdrag fra dekksdagboken, Nortrashipflåtens skyttere, 224. 
141 Krigsseilerregisteret: D/S Tore Jarl. 
142 Action Report D/S Tore Jarl, Nortrashipflåtens skyttere, 209. 
143 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 177. 
144 Rapport fra D/S Evviva, Nortrashipflåtens skyttere, 148. 
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Johansen tildelt den britiske utmerkelsen Mentioned in Despatches «[…] for his good service 

in shooting down an enemy aircraft.»145 Handelsskip var også utsatt for flyangrep ved 

opphold i Middelhavets strategisk viktige havner.146 1. august 1943 lå D/S Brisk i Palermo på 

Sicilia i forbindelse med «Operasjon Husky», de alliertes invasjon av Sicilia.147 Da tyskerne 

iverksatte et omfattende flyangrep mot havna i Palermo, ble alle kanoner om bord Brisk 

bemannet. En av bombene fra de tyske flyene eksploderte på kaia like ved et 

ammunisjonslager, en annen traff et britisk lasteskip ved siden av Brisk: 

Et britisk skip lastet med bensin og ammunisjon like ved oss fikk direkte treff og tok 

øyeblikkelig fyr. Fremdeles arbeidet alle kanoner utmerket, men på grunn av varmen 

og splintregnet så situasjonen håpløs ut, det var det rene helvete. Nå gikk kanon nr. 1 

ut av funksjon. Skyttere H. Johnsen og A. Markussen, tilhørende nr. 1 kanonpost, som 

nå var ute av funksjon, gikk om bord på et brennende skip som var lastet med 

ammunisjon, og herfra hentet en Oerlikon og satte den på kanonposten her.148 

Videre fremgår det av rapporten at ca. 2000 skudd ble løsnet fra Brisks kanoner mellom kl. 

13.50 og 16.00 denne dagen. «Mannskapets disiplin og besluttsomhet var under angrepet 

utmerket»149 heter det i rapporten, og kapteinen fremholder at Brisk sannsynligvis ville lidd 

samme skjebne som de andre skipene i havnen uten kanonmannskapets innsats. Videre 

forteller han om en amerikansk destroyer som la seg ved siden av Brisk etter angrepet. Over 

rekka ble det spurt: «Do you always put up such a terrific barrage?»150 

                                                 
145 Hegland, Nortraships flåte, bind 1, Krigsseilasen under den allierte defensiv 1939-1941, 176. 
146 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 322. 
147 Warsailors: D/S Brisk. 
148 Utdrag fra kapteinens rapport fra Palermo, Nortrashipflåtens skyttere, 136. 
149 Utdrag fra kapteinens rapport fra Palermo, Nortrashipflåtens skyttere, 136. 
150 Utdrag fra kapteinens rapport fra Palermo, Nortrashipflåtens skyttere, 136. 
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Det norske dampskipet D/S Selvik i kamp mot tysk ubåt. Tegning fra magasinet Fram (Hjeltnes) 
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3 VÅPENUTSTYRET 

3.1 Innledning 

I dette kapittelet vil jeg konkretisere, systematisere og kategorisere våpenutstyret om bord 

skip i Nortraship på en måte som ikke er gjort i den norske krigsseilerlitteraturen. Som nevnt i 

1.4 Litteratur og tidligere forskning har det blitt skrevet om bevæpningen av skip i Nortraship 

ved flere anledninger, men bevæpningen har ikke blitt konkretisert, systematisert eller 

kontekstualisert i særlig stor grad. Handelsflåtens selvforsvar bestod av en rekke våpentyper 

og forsvarsmidler, som på hver sin måte skulle forsvare skip og mannskap ved ulike typer 

angrep. Dette kapittelet består av en systematisk gjennomgang av alle de ulike 

forsvarsmidlene om bord skip i Nortraship. Mine viktigste kilder i denne systematiske 

gjennomgangen er D.E.M.S Pocket Book 1944, håndboken for skyttere om bord bevæpnede 

handelsskip, og sluttrapporten fra Merchant Marine Defence (MMD). Håndboken inneholder 

detaljerte opplysninger om alle forsvarsmidler som fantes om bord i den norske handelsflåten, 

mens sluttrapporten fra MMD inneholder statistikk i forbindelse med bevæpningen og 

armeringsarbeidet fra 1940 til 1945.151 Før jeg presenterer de ulike forsvarsmidlene, vil jeg 

gjøre kort rede for armeringspolitikken og fiendens angrepsmetoder. Med dette ønsker jeg å 

sette bevæpningen i en videre kontekst: Fantes det en egen norsk armeringspolitikk? Hva 

skulle bevæpningen bidra med, og hva slags angrep skulle det militære utstyret beskytte mot? 

I den systematiske gjennomgangen av de ulike forsvarsmidlene har jeg lånt kategoriseringen 

av våpenutstyret av Max Reid og hans bok DEMS at War! (1990). 

3.2 Armeringspolitikken 

I en virksomhetsrapport fra 1946 adressert til Sjøforsvarets Overkommando og Nortraship, 

fremholder kaptein Ottar Hay i Merchant Marine Defence: 

 Det kan neppe bli tale om en egen norsk armeringspolitikk, utenom til enhver tid å

 søke å få vår Handelsflåte armert så hurtig og effektivt som mulig, innen rammen av 

 den armeringsskala, oppsatt av det britiske Admiralitetet.152 

                                                 
151 Denne statistikken blir gjengitt i denne oppgaven i 3.4, 3.5 og 3.7. 
152 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 88. 
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Det eksisterte aldri en skriftlig avtale mellom britiske og norske myndigheter angående norske 

skips bevæpning. I følge Hay var det mellom britiske og norske myndigheter en: 

[…] stilletiende avtale at norske handelsfartøyer i enhver henseende hva armering 

angår, har vært behandlet på like fot med britiske, og der foreligger ingen eksempler 

på at norsk fartøyer har blitt tilsidesatt til fordel for britiske.153 

Det eksisterte altså ikke en særegen norsk armeringspolitikk – de norske fartøyene ble en del 

av den britiske armeringspolitikken, og norske fartøyer ble sidestilt med britiske. Den 4. juli 

1941 forelå DEMS No. 181, som omhandlet levering av forsvarsmidler til britiske og allierte 

handelsskip. Av DEMS No. 181 fremgikk det at britiske og allierte handelsskip var likestilte, 

og at tankskip og skip som seilte utenfor konvoi ble særlig prioritert.154 Hay viser til uttalelser 

der det ble hevdet at britiske skip ble prioritert ved montering av større kanoner. Til dette 

svarer han at prioriteringen skyldtes at britiske skip allerede var utstyrt med «gun stiffening»: 

Som vi har sett i 2.3 Erfaringer fra første verdenskrig ble over 1000 britiske skip klargjort for 

tyngre skyts mellom 1937 og 1939. Dette ble viktig fordi det minimerte skips opphold i havn i 

forbindelse med armeringsarbeid, i en tid der behovet for skipstonnasje var enormt stort. 

Videre viser Hay til det britiske Admiralitetets Normal Scale of Arming, en armeringsskala 

som ble oppsatt av Royal Navys handelsavdeling, Trade Division, i juli 1942. Denne 

armeringsskalaen ble revidert og oppdatert i løpet av krigen: Første gang i mars 1943, så i 

februar og oktober 1944. Disse avviker fra hverandre «kun i detaljer og anvendelse».155 

Normal Scale of Arming delte fartøyer i syv grupper med hver sin armeringsskala:156 

Gruppe I  Personell Transports (4 størrelsesgrupper) 

 Gruppe II  Cargo Liners (15 knop og over) 

 Gruppe III  Fast Tankers (15 knop og over) 

 Gruppe IV  Normal Tankers 

 Gruppe V   Normal Ocean Freighters 

 Gruppe VI  Coasters (3 størrelsesgrupper) 

 Gruppe VII   Small Crafts and Fishing Vessels 

                                                 
153 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 88. 
154 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Skytterpersonellet i den norske handelsflåte – Norwegian Defensively Equipped Merchant Ships, 1. januar 1943. 
155 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 89. 
156 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 89. 
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For hver gruppe var det fastslått en standard armering. Noen forandringer var nødvendige som 

følge av enkelte skips spesielle tjeneste (for eksempel troppetransport), særlig utsatte 

destinasjoner (for eksempel Malta) samt plassforhold om bord.157 

Skip som kunne holde 15 knop eller mer ble plassert i egne grupper – disse skipene kunne 

seile i større hastighet enn de fleste eskorterte konvoiene. De seilte ofte «independent», og det 

krevde sterkere bevæpning.158 Mange av de norske motortankerne var «Normal Tankers», og 

ble derfor plassert i Gruppe IV. I følge Normal Scale of Arming fra februar 1944, skulle en 

«Normal Tanker» følgende forsvarsmidler:159 

 1  4" eller 6" HA/LA eller LA kanon 

 1 3" eller 12-pounder HA/LA kanon 

 4-6  Oerlikon 20 m.m. automatkanoner 

 2 Colt 0,5" mitraljøser 

I tillegg til kanonene, automatkanonene og mitraljøsene i Trade Divisions Normal Scale of 

Arming, kom andre forsvarsmidler som rakettapparater, sperreballonger/sperredrager, 

paravaner, avmagnetiseringsapparater, røykleggingsapparater, torpedovarslingsapparater 

m.m.160 Vi skal bli bedre kjent med alle disse forsvarsmidlene i dette kapittelet. 

«Ships on Special Operations» var en egen gruppe – for disse fartøyene forelå det ikke en 

fastslått armeringsskala.161 Disse fartøyene fikk som regel sterkere bevæpning enn hva den 

normale armeringsskalaen skulle tilsi.162 Et eksempel på et slikt fartøy er den norske 

motortankeren M/T Noreg fra Haugesund. Noreg seilte på Kolahalvøya og Murmansk i de 

såkalte «ishavskonvoiene» som «Admirality oiler», dvs. et forsyningsskip for de militære 

fartøyene som eskorterte konvoiene.163 Noreg var utstyrt med en 4" kanon, en 3" kanon, en 

Bofors 40 m.m. automatkanon og åtte Oerlikon 20 m.m. automatkanoner. Skipet hadde 

lugarer for 24 skyttere, en kvartermester og en væpningsoffiser.164 Et annet eksempel er 

passasjerskipet D/S Bergensfjord. Bergensfjord tilhørte Den Norske Amerikalinje A/S før det 

                                                 
157 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 127. 
158 Friedman, Naval Anti-Aircraft Guns and Gunnery, 219. 
159 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 94. 
160 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 90. 
161 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 91. 
162 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 127. 
163 Krigsseilerregisteret: M/T Noreg. 
164 Rapport fra væpningsoffiser om bord M/T Noreg, Nortrashipflåtens skyttere, 190. 
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ble innlemmet i Nortraship i 1940.165 Bergensfjord tjenestegjorde som troppetransportskip og 

deltok i blant annet «Operasjon Husky», invasjonen av Sicilia i 1943. Bergensfjord var utstyrt 

med en 4" kanon, en 3" kanon, to 40 Bofors m.m. automatkanoner, åtte Oerlikon 20 m.m. 

automatkanoner, to Colt 0,5" mitraljøser, FAM rakettapparater, PAC rakettapparater, 

sperreballonger, synkeminer, røykflåter, håndvåpen og håndgranater. Skytterpersonellet sto 

under kommando av en væpningsoffiser og talte 30 skyttere fra SSH.166 I løpet av krigen 

fraktet Bergensfjord over 100.000 mann i oversjøiske operasjoner,167 og det ble kreditert med 

et nedskutt tysk bombefly over Sicilia 11. juli 1943.168 M/S Torrens opererte som 

troppetransportskip i Stillehavet, og var kanskje det tyngst bevæpnede skipet i 

Nortrashipflåten. Torrens var utstyrt med en 4" kanon, tre 3" kanoner, en M1 37 m.m. 

automatkanon og ni Oerlikon 20 m.m. automatkanoner.169 Torrens fraktet til sammen ca. 

58.000 soldater i Stillehavet,170 og hun ble kjent som «The Ship of Good Cheer».171 

Etter at USA kom med i krigen i desember 1941, etablerte Navy Department og U.S. 

Maritime Commission en armeringsskala for amerikanske fartøyer, «Arming Policy».172 

Norske skip ble i hovedsak bevæpnet etter den britiske skalaen, men noen fartøy ble bevæpnet 

etter den amerikanske.173 Den amerikanske skalaen var lik den britiske,174 men den 

amerikanske skalaen bestemte skipenes bevæpning etter hvor skipene skulle seile: 

Area IA Nordrussiske farvann, Middelhavet, Rødehavet, Persiabukta, 

farvannene ved India, Storbritannia og Vest-Afrika, farvannene i 

Stillehavet vest for Hawaii og ved Alaska vest for Skyway 

Area I Transatlantiske farvann 

Area II Alle øvrige farvann 

Det ble montert totalt 982 større kanoner om bord skip i Nortraship i krigsårene.175 Av 

automatkanoner, mitraljøser og mindre maskingevær ble totalt 6312 våpen montert.176 Disse 

                                                 
165 Krigsseilerregisteret: D/S Bergensfjord. 
166 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 185. 
167 Dannevig, Skip og menn, 30. 
168 Rapport over aksjon med fienden, Nortrashipflåtens skyttere, 139. 
169 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 91. 
170 Warsailors: M/S Torrens. 
171 Krigsseilerregisteret: M/S Torrens. 
172 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 89. 
173 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 128. 
174 Steen fremholder at den amerikanske og den britiske armeringsskalaen var «nesten identiske». 
175 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 93. 
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tallene gir ikke uttrykk for det faktiske antall våpen om bord Nortraships skip, fordi det ikke 

er gjort fradrag for våpen som gikk tapt ved krigsforlis, eller som ble satt i land i løpet av 

krigen.177 I tillegg til kanonene, automatkanonene, mitraljøsene og maskingeværene, ble en 

rekke andre forsvarsmidler montert. Av rakettsystemene ble ca. 4000 apparater montert om 

bord norske skip.178 Ca. 500 fartøyer ble utstyrt med sperreballonger og/eller sperredrager 

(«Kite and Balloon Gear»), 72 fartøyer ble utstyrt med paravaner mot forankrede miner, 47 

fartøyer ble utstyrt med «Torpedo Detecting Device» (TDD) og 5 fartøyer ble utstyrt med 

torpedonett. 1032 avmagnetiseringsapparater ble montert om bord norske skip – dette tallet er 

så høyt fordi de første apparatene som ble montert var primitive, skipene fikk derfor nye og 

forbedrede apparater i løpet av krigen.179 «Clore Sulphonic Acid Smoke Apparatus for 

Convoy Screening» (CSA) ble montert om bord 22 fartøyer,180 mens langt flere fikk mer 

primitive røykflåter.181 Rundt kommandobroen (med styrehus og radiorom) ble det bygget 

beskyttende påbygg til vern mot luftangrep (Bridge Protection»). De første byggene var 

primitive og bestod av sandsekker og enkle plankeverk, i løpet av krigen ble disse erstattet 

med anlegg av betong og plastikk.182 I alt ble 751 norske handelsskip utstyrt med «Bridge 

Protection» av betong, 298 skip fikk brobeskyttelse av plastikk.183 På 41 fartøyer ble det også 

bygget blokkhus rundt skytset.184 Uten å oppgi kilde fremholder Erik Anker Steen at det 

militære utstyret om bord Nortraships skip var verdt mellom 500 og 600 millioner kroner.185 

3.3 Fiendens angrepsmetoder 

Det er først og fremst ubåtangrep vi forbinder med de sivile sjøfolkenes krig – men i løpet av 

et seks år langt krigsseilas møtte sjøfolkene fienden og fiendtlige handlinger i vidt forskjellige 

situasjoner. Ubåten var motstanderen som opererte lengst186 og som senket flest norske 

handelsskip,187 men parallelt med ubåtangrepene møtte sjøfolkene en rekke andre 

angrepsmetoder og våpen. Før vi ser nærmere på forsvarsmidlene om bord skip i Nortraship, 

                                                                                                                                                         
176 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 93-94. 
177 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 90. 
178 Her er alle rakettsystemene tatt med. Apparatene varierte i type og konfigurasjon. 
179 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 129. 
180 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 91. 
181 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 130. 
182 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 129. 
183 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 93. 
184 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 93-94. 
185 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 130. 
186 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 199. 
187 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 160. 
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vil jeg gjøre kort rede for fiendens ulike angrepsmetoder. Med dette ønsker jeg å 

kontekstualisere bevæpningen av sivile handelsskip: Hva skulle bevæpningen bidra med, og 

hva slags angrep skulle det militære utstyret beskytte mot? 

Ubåtene kunne angripe militære og sivile skip på tre ulike måter: Med undervannstorpedoer, 

med kanoner og ved å utplassere miner. I den tyske håndboken for ubåtkapteiner fra 1942 

(Handbuch für U-bootskommandanten), blir ubåten beskrevet slik: 

The chief characteristic and strength of the submarine is its invisibility due to its 

ability to submerge. As a consequence, the submarine is distinguished, at the same 

time, by another special feature, the advantage of surprise.188 

Ubåtens fremste styrke var altså dens evne til å gjennomføre overraskelsesangrep. «The most 

important naval task of our existing type of submarine is the undetected torpedo attack», heter 

det i håndboken. Denne måten å angripe handelsskip på, under overflaten og uten varsel, var 

den mest effektive. Slike angrep finner vi mange eksempler på i sjøforklaringene. Et 

eksempel er angrepet på D/S Torvanger fra Bergen, 23. juni 1942. Torvanger ble torpedert i 

dagslys, like før kl. 12.00, vest for Azorene. Skytter Peder Andersen som sto vakt ved 

kanonen akter, hadde ikke observert noe mistenkelig da han så stripen i vannet fra 

undervannstorpedoen – da var det for sent.189 I journalutdraget heter det: «Tirsdag 23. juni. 

Stille, smult. Kl. 11.47 merkedes et voldsomt brak og viste det sig at skibet var rammet på stb. 

side midtskibs.»190 Slike angrep rammet plutselig. Vissheten om at slike angrep kunne ramme 

når som helst var blant de største psykiske påkjenningene for sjøfolkene. Som vi har sett i 2.8 

«Do you always put up such a terrific barrage?», kunne ubåtene også angripe skip i 

overflatestilling med konvensjonelle kanoner. Dette kan virke kontraintuitivt, når vi kjenner 

til ubåtens enorme fordel i kamp: Nemlig dens evne til å dykke under vann, gjennomføre 

overraskelsesangrep og forbli «usynlig» før, under og etter angrepet. Dette blir adressert i 

håndboken Handbuch für U-bootskommandanten: 

For the torpedo-firing submarine, the gunnery is and remains a minor weapon, to be 

used on occasion, because the use of gunnery, openly and on the surface, runs counter 

to the primary purpose of the submarine, which is the surprise underwater attack.191 

                                                 
188 Coates, The U-Boat Commander’s Handbook, 17. 
189 Andersen, «Rapport fra torpedering av D/S Torvanger», 332. 
190 Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig: D/S Torvanger. 
191 Coates, The U-Boat Commander’s Handbook, 82. 
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Slike angrep i overflatestilling, som blir kalt «gunnery raid» i håndboken, var risikofylte: 

In the use of gunnery, the submarine proper is fundamentally inferior to any surface 

vessel of war, because every gunnery duel means that for the submarine, unlike its 

adversary on the surface, everything is at stake, since a hit on the body of the 

submarine may render it incapable of diving, and thus lead to its total loss.192 

Videre blir det presisert: «Every time the commander resorts to the use of gunnery, he must 

bear in mind that, in wartime, almost all enemy merchant ships are armed»,193 og i punkt 276: 

«As soon as the enemy ship, in an artillery duel, begins to find the range, the submarine must 

turn away or submerge».194 Som vi har sett i 2.8 «Do you always put up such a terrific 

barrage?», var den mest effektive taktikken mot angripende ubåter i overflatestilling, å dreie 

til en av sidene for å få ubåten direkte aktenfor skipet, for så å gi maks hastighet framover og 

samtidig besvare ilden med skipets kanon(er). Av punkt 276 i Handbuch für U-

bootskommandanten fremgår det at dette var en effektiv taktikk. 

Flyene kunne angripe militære og sivile skip på tre ulike måter: Med bomber, med 

undervannstorpedoer og med ild fra automatkanoner og/eller maskingevær. I nesten alle 

tilfeller måtte flyene angripe skip i lav høyde for å maksimere treffsikkerheten. 

Antiluftskytset om bord de bevæpnede handelsskipene var kun egnet til å angripe fly i lav 

høyde. I D.E.M.S Pocket Book 1944, under «Anti-Aircraft Defence», heter det: 

In D.E.M.S [Defensively Equipped Merchant Ships], complicated control instruments 

are not provided, and H.A guns and weapons are not intended for use against high-

flying aircraft, when accuracy of bombing is greatly reduced.195 

Fly som angrep skip i lav høyde finner vi også mange eksempler på i sjøforklaringene.  

I denne tabellen er antall norske krigsforliste skip i uteflåten (fra april 1940 til mai 1945) 

oppført for hvert år med angivelse av årsaken til forlisene.196 

                                                 
192 Coates, The U-Boat Commander’s Handbook, 81.  
193 Coates, The U-Boat Commander’s Handbook, 82. 
194 Coates, The U-Boat Commander’s Handbook, 84. 
195 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
196 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 160. 



46 

 

År Senket av ubåt 

(undervannstorpedo 

og/eller kanoner) 

Senket av 

overflatefartøy 

(undervannstorpedo 

og/eller kanoner) 

Senket av fly 

(undervannstorpedo 

eller bomber) 

Senket 

av 

miner 

Beslaglagt 

eller 

kapret 

Senket 

(ukjent 

årsak) 

Totalt 

1940 34 2 8 7 13 4 68 

1941 46 3 27 8 34 10 128 

1942 114 11 13 9 3 9 159 

1943 42 6 1 4 - 3 56 

1944 6 - - 2 - 3 11 

1945 6 - - 3 - 1 10 

Totalt 248 22 49 33 50 30 432 

 

I perioden mellom april 1940 og mai 1945 ble altså 432 skip i Nortraship senket.197 I perioden 

mellom september 1939 og april 1940, før Nortraship ble opprettet, ble 58 norske skip 

senket.198 I «hjemmeflåten» ble 199 skip senket.199 I september 1939 var Norges totale 

handelsflåte, her regnet i skip over 500 bruttotonn, på ca. 4,6 millioner bruttotonn. I mai 1945 

var flåten redusert til 2.6 millioner bruttotonn.200 

 

 

 

 

 

                                                 
197 Basberg, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 2, Nortraship – Alliert og konkurrent, 248. 
198 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 41. 
199 Basberg, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 2, Nortraship – Alliert og konkurrent, 248. 
200 Basberg, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 2, Nortraship – Alliert og konkurrent, 248. 
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3.4 Kanonene 

Som vi har sett ble totalt 982 større kanoner montert om bord skip i Nortraship i krigsårene 

1940-1945. Disse kanonene varierte i størrelse, kaliber og konfigurasjon. Kanonene blir i 

kildematerialet beskrevet som enten «LA», «HA» eller «HA/LA». LA betyr «Low Angle» og 

oversettes til norsk som flatbaneskyts. Disse kanonene ble plassert på en forsterket 

kanonplattform akter, og brukt mot overflatefartøy og ubåter i overflatestilling. De kunne 

også brukes mot fly i svært lav høyde, for eksempel torpedobærende fly.201 LA-kanonene 

varierte i størrelse og kaliber. HA betyr «High Angle» og oversettes til norsk som 

krumbaneskyts. Kanonene ble plassert på en forsterket kanonplattform akter eller på baugen, 

og ble brukt mot fly. HA-kanonene varierte i størrelse og kaliber. HA/LA-kanonene var mer 

moderne kanoner som kunne brukes som flatbaneskyts og krumbaneskyts. Disse kanonene ble 

brukt mot overflatefartøy, ubåter i overflatestilling og fly. Disse varierte også i størrelse og 

kaliber. Noen av kanonene blir i kildene betegnet som «QF». QF betyr «Quick Firing», disse 

kanonene brukte en ammunisjonstype som kunne anvendes i en raskere frekvens («rate of 

fire»).202 De fleste av kanonene brukte ikke denne ammunisjonstypen, de kunne derfor løsne 

ca. 10 skudd pr. minutt.203 Av de 982 kanonene om bord skip i Nortraship, var følgende:204 

 42  6", 5" eller 4,7" HA/LA kanoner 

 25  4" HA/LA kanoner 

 360  4" LA kanoner 

 142  3" HA/LA kanoner 

 167  3" LA kanoner 

 189  12 pounder HA/LA kanoner 

 57  6 pounder HA/LA kanoner 

De fleste kanonene ble altså kategorisert etter prosjektilets størrelse (tommer), andre ble 

kategorisert etter prosjektilets vekt (engelske pounds). En 12 pounder er altså en kanon som 

skyter et prosjektil som veier 12 pounds (5,5 kg.). LA-kanonene ble betjent av 7-9 mann, 

                                                 
201 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
202 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
203 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 26. 
204 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere 1989: s. 93. 
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mens HA/LA-kanonene ble betjent av 7 mann.205 Bildet under viser en LA kanon montert på 

en forsterket kanonplattform om bord et norsk handelsskip. 

 

LA kanon på forsterket plattform om bord et norsk handelsskip (RA) 

LA-kanonene ble altså betjent av syv mann. I et rundskriv fra Sjøforsvarets Skytteravdeling 

for Handelsflåten med instrukser om hvordan holde kanoneksersis om bord, blir de syv 

postene ved en LA-kanon (12 pounder) beskrevet slik:206 

 Nr. 1: Kanonkommandør. Retter kanonen i høyde. 

 Nr. 2: Mekanismeskjøtter. Fyrer av skudd og åpner/lukker mekanismen i løpet. 

 Nr. 3: Lader. Mater løpet med prosjektiler. 

 Nr. 4: Sideretter. Retter kanonen i side.  

 Nr. 5: Prosjektillanger. Forsyner laderen med prosjektiler.  

 Nr. 6: Hylselanger. Fjerner hylsene etter avfyrt skudd.  

 Nr. 7: Kommunikatør. I direkte kommunikasjon med ildleder. 

Tabellen på neste side gir uttrykk for det totale antall kanoner montert om bord skip i 

Nortraship kvartalsvis i krigsårene 1940-1945. Statistikken er hentet fra sluttrapporten fra 

Merchant Marine Defence, gjengitt i Nortrashipflåtens skyttere (1989). 

                                                 
205 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 26. 
206 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Eksersis – reglement for 12 pdr. kanon, dato ukjent. 
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Denne tabellen viser det totale antall kanoner montert om bord skip i Nortraship kvartalsvis i 

krigsårene 1940-1945. Det er ikke gjort fradrag for våpen som gikk tapt i løpet av krigen. 

Dato 6", 5" eller 

4,7" HA/LA 

4"  

HA/LA 

4"  

LA 

3"  

HA/LA 

3"  

LA 

12 pounder 

HA/LA 

6 pounder 

HA/LA 

30.06.40 5 - 9 - - 3 - 

30.09.40 15 - 55 - 1 2 - 

31.12.40 8 - 62 - - 1 - 

Sum 1940 28 0 126 0 1 6 0 

Totalt 28 0 126 0 1 6 0 

31.03.41 2 - 24 - 1 2 - 

30.06.41 2 - 21 - 19 4 1 

30.09.41 2 - 17 1 26 4 1 

31.12.41 2 - 20 - 34 13 2 

Sum 1941 8 0 82 1 80 23 4 

Totalt 36 0 208 1 81 29 4 

31.03.42 1 - 47 4 37 17 14 

30.06.42 1 - 29 2 17 21 18 

30.09.42 1 - 16 4 13 20 10 

31.12.42 1 - 21 4 5 25 6 

Sum 1942 4 0 113 14 72 83 48 

Totalt 40 0 321 15 153 112 52 

31.03.43 - 5 10 8 3 18 - 

30.06.43 1 - 6 14 3 18 2 

30.09.43 - 1 9 6 3 17 - 

31.12.43 - 3 7 21 2 10 2 

Sum 1943 1 9 32 49 11 63 4 

Totalt 41 9 353 64 164 175 56 

31.03.44 1 4 1 21 2 9 - 

30.06.44 - 5 2 24 - 1 1 

30.09.44 - - 3 8 - 3 - 

31.12.44 - 3 1 11 - - - 

Sum 1944 1 12 7 64 2 13 1 

Totalt 42 21 360 128 166 188 57 

31.03.45 - 1 - 10 - 1 - 

30.06.45 - 3 - 3 1 - - 

30.09.45 - - - 1 - - - 

Sum 1945 0 4 0 14 1 1 0 

Totalt 42 25 360 142 167 189 57 
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3.5 Antiluftskytset 

De bevæpnede handelsskipenes antiluftskyts bestod av HA-kanoner (som vi har sett i 3.4 

Kanonene), automatkanoner, mitraljøser og mindre maskingevær. D.E.M.S Pocket Book 1944 

betegner HA-kanonene som «Long Range Guns», automatkanonene som «Medium-Sized 

Automatic Guns» og mitraljøsene og de mindre maskingeværene som «Small Automatic 

Weapons».207 Som vi har sett ble det av automatkanoner, mitraljøser og mindre maskingevær 

montert 6312 våpen om bord skip i Nortraship. Av disse våpnene var:208 

 17  40 m.m. Bofors automatkanoner 

 35  37 m.m. M1 automatkanoner 

 2445  20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 888  0,5" Colt mitraljøser 

 2927  Mindre maskingevær 

40 m.m. Bofors automatkanonene og 37 m.m. M1 automatkanonene ble betjent av 5 mann. 20 

m.m. Oerlikon automatkanonene ble betjent av to mann, mens mitraljøsene og de mindre 

maskingeværene ble betjent av én mann.209 Oerlikon automatkanonen var den mest 

representative automatkanonen i den norske handelsflåten: Hele 1230 slike automatkanoner 

ble montert i 1943 alene.210 Automatkanonene var, som vi har sett, effektive våpen mot 

fiendtlige fly. I løpet av 1941 ble 27 norske skip senket av fiendtlige fly, i 1942 og 1943 ble 

dette antallet redusert til 13 og 1, og i løpet av 1944 og 1945 ble ingen norske skip senket av 

fly.211 I D.E.M.S Pocket Book 1944 blir automatkanonene beskrevet slik: 

All experience in countering low-flying aircraft attacks, ashore and afloat, has proved 

conclusively that close-range A. A. weapons, resolutely and skillfully fought, will act 

as an effective deterrent and take considerably toll of the enemy.212 

Tabellen på neste side gir uttrykk for antiluftskyts av forskjellige typer montert om bord skip i 

Nortraship kvartalsvis i krigsårene 1940-1945. Statistikken er hentet fra sluttrapporten fra 

Merchant Marine Defence, gjengitt i Nortrashipflåtens skyttere (1989). 

                                                 
207 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
208 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 93. 
209 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 6. 
210 Se tabellen på neste side. 
211 Det reduserte antall norske skip senket av fly kan ikke forklares av handelsskipenes antiluftskyts alene. Men 

jeg mener det er rimelig å anta at handelsskipenes antiluftskyts er en viktig del av forklaringen. 
212 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 



51 

 

Denne tabellen viser det totale antall automatkanoner, mitraljøser og mindre maskingevær 

montert om bord skip i Nortraship kvartalsvis i krigsårene 1940-1945. 

Dato 40 m.m Bofors 

automatkanon 

37 m.m M1 

automatkanon 

20 m.m Oerlikon 

automatkanon 

0,5" Colt 

mitraljøse 

Mindre 

maskingevær 

30.06.40 - - - - ? 

30.09.40 1 - - 1 ? 

31.12.40 - - - - ? 

Sum 1940 1 0 0 1 324 

Totalt 1 0 0 1 324 

31.03.41 2 - - 3 ? 

30.06.41 - - - 7 ? 

30.09.41 - 1 - 77 ? 

31.12.41 1 5 1 37 ? 

Sum 1941 3 6 1 124 778 

Totalt 4 6 1 125 1102 

31.03.42 - 8 49 71 ? 

30.06.42 - 13 90 105 ? 

30.09.42 - 3 256 82 ? 

31.12.42 1 1 357 111 ? 

Sum 1942 1 25 752 369 1339 

Totalt 5 31 753 494 2441 

31.03.43 2 - 321 74 ? 

30.06.43 - - 362 75 ? 

30.09.43 1 1 285 70 ? 

31.12.43 3 3 262 68 ? 

Sum 1943 6 4 1230 287 374 

Totalt 11 35 1983 781 2815 

31.03.44 3 - 165 42 ? 

30.06.44 3 - 128 38 ? 

30.09.44 - - 57 12 ? 

31.12.44 - - 45 5 ? 

Sum 1944 6 0 395 97 112 

Totalt 17 35 2378 878 2927 

31.03.45 - - 45 9 - 

30.06.45 - - 19 - - 

30.09.45 - - 5 1 - 

Sum 1945 0 0 67 10 0 

Totalt 17 35 2445 888 2927 
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3.6 Spesialvåpen 

Spesialvåpnene om bord de bevæpnede handelsskipene var rakettdrevne våpen til bruk mot 

fiendtlige fly som angrep i lav høyde.213 Disse våpnene blir nesten ikke beskrevet i den norske 

krigsseilerlitteraturen, så vidt meg bekjent.214 Dette kan virke underlig, siden kaptein Ottar 

Hay fremholder i sin sluttrapport fra Merchant Marine Defence, at hele 4000 rakettapparater 

ble montert om bord skip i Nortraship i krigsårene.215 Skip i Nortraship ble utstyrt med fire 

typer rakettapparater. Det foreligger ingen opplysninger om hvor mange apparater av hver 

type så vidt meg bekjent, utover de 4000 Hay nevner i sin rapport. De fire typene var: 

PAC («Parachute and Cable») type D 

PAC («Parachute and Cable») type J 

FAM («Fast Aerial Mine») 

«Pillar Box» rakettbatteri 

Disse spesielle våpnene ble utviklet av en avdeling i det britiske Admiralitetet, Department of 

Miscellaneous Weapon Development (DMWD). Tilsatte i denne avdelingen fikk kallenavnet 

«Wheezers and Dodgers». Historiker Gerald Pawle beskriver avdelingen slik: «[…] a group 

of naval scentists […] in the Admirality which had no exact counterpart in the whole complex 

Allied machine which waged the Second World War against Germany».216 Rakettapparatene 

ble utviklet som et svar på de tyske bombeflyenes «low level attacks». Formålet med disse 

våpnene var å tvinge de angripende flyene så høyt som mulig og ut av angrepsposisjon. 

PAC type D og PAC type J var nesten helt identiske apparater: Det eneste som skilte dem var 

størrelsen og utløsermekanismen. De opererte etter samme prinsipp og tjente samme 

formål.217 PAC-apparatene («Parachute and Cable») fyrte opp to eller flere raketter som dro 

med seg tykke stålvaiere høyt opp i luften. Når rakettene nådde en høyde på omtrent 600 fot, 

ble det løsnet en fallskjerm i begge ender av vaieren. Ideen var å skyte opp en slags gardin 

(«curtain») av stålvaiere direkte ovenfor skipet, for å tvinge angripende fly opp i høyden og ut 

av angrepsposisjon. I D.E.M.S Pocket Book 1944 blir det finurlige våpenet beskrevet slik: 

 

                                                 
213 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 30. 
214 Hegland (1976) og Hjeltnes (1995) nevner apparatene i sine bøker, men i svært korte trekk. 
215 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 93. 
216 Pawle, The Secret War 1939-1945, 17. 
217 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
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The parachute and cable rocket is a device which erects a strong wire vertically over 

the ship in the path of attacking aircraft. If the aircraft becomes entangled with the 

wire which has an equal sized parachute at either end, it will be thrown out of control, 

and possibly crash into the sea; or the wire and top parachute act as a visible deterrent 

and the plane may a) abandon the attack, or b) swerve and so spoil its aim.218 

PAC-apparatene ble plassert på begge sider av skipet, helst så nært kommandobroen som 

mulig.219 Ideelt skulle to eller flere apparater fyre opp raketter samtidig, for å maksimere 

sjansen for at angripende fly gikk i vaierne.220 PAC-apparatene ble betjent av én mann, dette 

var som regel en av styrmennene eller kapteinen.221 Apparatene var, ifølge Reid, «as 

frightening to the firer as they were supposed to be to the Luftwaffe pilots».222 Gerald Pawle 

fremholder likevel at PAC-apparatene «led to a radical change in enemy tactics»:223 

For a time the German pilots, learning that the rocket devices were mounted on the 

bridge, switched the direction of their low-level attacks, coming in across the stern. To 

counter this additional P.A.C.’s were placed on the poop, and before long the old 

attacks at masthead heights were abandoned altogether.224 

FAM-apparatene («Fast Aerial Mine») lignet på PAC-apparatene. Formålet var det samme: Å 

tvinge fiendtlige fly opp i høyden og ut av angrepsposisjon, men FAM-apparatene hadde et 

betydelig større skadepotensiale. FAM-apparatene fyrte opp flere 2" raketter samtidig, som 

dro med seg tykke stålvaiere høyt opp i luften. Når rakettene nådde en høyde på omtrent 1000 

fot, ble det løsnet en fallskjerm i begge ender av vaieren, den ene større enn den andre. I 

samme ende som den minste fallskjermen, var det festet en luftmine («aerial mine»), stor nok 

til å gjøre betydelig skade på et fly. Ideen var at et fly som gikk i vaieren ville dra bomben til 

seg, bomben ville så detonere helt inntil flykroppen: «The purpose of the F.A.M equipment is 

to lay a curtain of aerial mines in the path of low flying or dive bombing aircraft. […] The 

bomb […] will not arm until a plane strikes the wire. On impact of a plane with the wire […] 

the bomb will be pulled down on to the wing of the plane by the drag parachute.»225 

                                                 
218 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
219 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
220 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
221 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 6. 
222 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 30. 
223 Pawle, The Secret War 1939-1945, 94. 
224 Pawle, The Secret War 1939-1945, 95. 
225 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
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FAM-apparatene ble betjent av to mann.226 D.E.M.S Pocket Book 1944 gir detaljerte 

opplysninger om hvordan våpenet skulle betjenes og vedlikeholdes: 

No form of sight is provided and the firing is done by eye. The following factors must 

be taken into consideration in judging the correct moment of fire: 

i) It takes 6 seconds to lay the barrage. 

ii) From the time the main parachute opens the bomb and wire fill fall at 14 ft./sec. 

iii) The projectile will be deflected into the wind […]227 

FAM-apparatene var, som PAC-apparatene, like skremmende for sjøfolkene som for de 

angripende pilotene. Reid skriver: «Again, this device taking off was most frightening, 

particularly when the wind would drag the bomb end near the ships rigging.»228 

«Pillar Box» rakettbatteriene fyrte opp mellom 10 og 20 raketter med eksplosive hoder 

samtidig. Rakettene detonerte omtrent 1300 fot over skipet: «[…] It always looked to 

close!»229 «Pillar Box» batteriene bestod av stålkabinett med skrått tak – skytteren satt inne i 

selve kabinettet og fyrte av rakettene ved hjelp av fotpedaler: 

The projector consists of a cabinet shaped like a pillar box with a sloping roof. From 

either side of the cabinet a shaft projects, operated by the elevating handwheel. To this 

shaft on both sides of the cabinet is attached an angle iron framework containing rails 

and contacts for 10 rockets. The projector is operated and fired by one man sitting in 

the cabinet. Elevating and training is done by two handwheels; firing is done by two 

pedal switches. All 20 rockets can be fired by pressing both pedals at once.230 

Rakettbatteriene ble betjent av fem mann: En inne i selve kabinettet, to til å supplere raketter 

(en på hver side av kabinettet) og to til å supplere raketter fra magasinet.231 Det alvorligste 

uhellet i forbindelse med forsvarsmidlene om bord norske handelsskip, skjedde med et 

rakettapparat, men det er usikkert hvilket. En rakett eksploderte for tidlig under prøveskyting 

og skadet en skytter slik at vedkommende måtte amputere en arm ved ankomst i land.232 

                                                 
226 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 6. 
227 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
228 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 31. 
229 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 30. 
230 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
231 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
232 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 18. 
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Illustrasjon av tyske bombefly som går i PAC-vaiere fra et bevæpnet handelsskip (Pawle) 
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3.7 Passive våpen 

De passive våpnene om bord skip i Nortraship (Reid kaller disse våpnene «passive 

armament») bestod av en rekke forsvarsmidler som på hver sin måte skulle forsvare skip og 

mannskap ved ulike typer angrep. Om bord skip i Nortraship fantes: 

 Sperreballonger og/eller sperredrager («Kite and Balloon Gear») 

 Avmagnetiseringsapparater («Degaussing coils») 

 Paravaner mot forankrede miner 

 Torpedovarslingsapparater (TDD) 

 Røykleggingsapparater/røykflåter 

 Torpedonett («Admirality Net») 

 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

Sperreballongene og sperredragene tjente delvis samme formål som PAC-apparatene: De 

skulle tvinge fiendtlige bombefly opp i høyden for å gjøre skipet til et så vanskelig bombemål 

som mulig.233 Hvis et angripende fly gikk i vaieren mellom skipet og sperreballongen, ble det 

løsnet en fallskjerm i begge ender av vaieren: I D.E.M.S Pocket Book 1944 heter det: 

If an aircraft collides with the wire, the jerk causes automatic cutters to sever the wire 

at both places, and the plane goes on, towing the wire with a parachute at each end. 

The drag of the parachutes is sufficient to put the aircraft into a fatal spin.234 

Hvis et angripende fly gikk i vaieren mellom skipet og sperredragen, ble det løsnet en 

fallskjerm i den ene enden av vaieren: «If an aircraft collides with the kite wire, the kite itself 

takes the place of the upper parachute».235 Som vi har sett ble ca. 500 skip i Nortraship utstyrt 

med «Kite and Balloon Gear». Sperreballongene ble som regel satt opp i 2000 fots høyde, 

hvis været tillot det. Dette bidro til at bombeflyenes treffsikkerhet ble betraktelig redusert. En 

åpenbar negativ konsekvens var at ballongen avslørte skipets posisjon på lang avstand. Dette 

blir adressert i D.E.M.S Pocket Book 1944: «Provided weather and other conditions permit, a 

balloon or a kite should normally be flown whenever vessels are in an area in which air 

attacks are likely».236 Ballongene ble altså fløyet nær kysten, og tatt ned ved lengre turer over 

åpent hav. I konvoiene var det commodorene som gav de endelige ordre om bruk av 

                                                 
233 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
234 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
235 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
236 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
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sperreballonger og sperredrager.237 Sperreballongene og sperredragene ble særlig brukt langs 

kysten av Storbritannia og i Middelhavet av skip utenfor eskortert konvoi.238 

 

Britisk handelsskip utstyrt med «Kite and Balloon Gear» (Imperial War Museum) 

                                                 
237 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
238 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 38. 
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Avmagnetiseringsapparatene («Degaussing coils») reduserte de magnetiske minenes effekt. 

Skip i farvannene rundt de britiske øyer ble hardt rammet av de magnetiske minene, særlig i 

krigens første år. I løpet av de fire første krigsmånedene i 1939 mistet britene 79 skip til 

magnetiske miner.239 Avmagnetiseringsapparatene sendte en sterk elektrisk strøm gjennom 

lange rør, såkalte «M-coils», rundt hele skipsskroget. Et skip med metallskrog virker som en 

stor magnet med et kraftig elektromagnetisk felt. Når skipet er i bevegelse følger det 

elektromagnetiske feltet med, og påvirker jordens elektromagnetiske felt. De magnetiske 

minene var i stand til å registrere slike påvirkninger på jordens elektromagnetiske felt. Den 

sterke elektriske strømmen som ble sendt rundt skipsskroget, reduserte skipets magnetiske 

signatur, og dermed også skipets påvirkning på jordens elektromagnetiske felt.240 På denne 

måten nøytraliserte avmagnetiseringsapparatene, helt eller delvis, de magnetiske minenes 

utløsermekanisme.241 I følge Ottar Hays rapport, fikk samtlige norske skip i Nortraship slike 

avmagnetiseringsapparater.242 De fleste apparatene ble montert i løpet av 1941.243 

Paravanene var innretninger mot forankrede miner – de gjorde de sivile handelsskipene om til 

effektive minesveipere. Paravanene ble tauet fra såkalte «A-frames» eller «J-frames», som var 

montert helt foran ved skipets stevn.244 Paravanene så ut som små undervannstorpedoer. To 

paravaner ble tauet samtidig, en på hver side av skipet, og de var konstruert for å peile seg 

bort fra det tauende skipet. På denne måten oppsto det en lateral spenning i vaieren som tauet 

dem. Hvis en forankret mine kom mellom det tauende skipet og paravanen, kuttet vaieren 

minens forankring. Minen fløt så opp til overflaten – den kunne da nøytraliseres ved hjelp av 

håndvåpen.245 I følge Ottar Hays rapport, ble 72 skip i Nortraship utstyrt med paravaner.246 

Torpedovarslingsapparatene («Torpedo Detecting Device») var ganske enkelt 

undervannsmikrofoner (hydrofoner) som fanget opp lyden fra undervannstorpedoer. Selve 

varslingsapparatet ble montert på kommandobroa. Hydrofonene ble festet like under 

vannlinjen, en på hver side av skipet. Når lyden fra en undervannstorpedo ble fanget opp av 

en av hydrofonene, gav varslingsapparatet et skarpt lydsignal og blinket enten rødt eller grønt, 

                                                 
239 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 173. 
240 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 37. 
241 Military Analysis Network, «Degaussing». 
242 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 90. 
243 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 174. 
244 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 37. 
245 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
246 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 91. 
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avhengig av om torpedoen kom inn fra styrbord eller babord side.247 I følge Ottar Hays 

rapport, ble 47 skip i Nortraship utstyrt med torpedovarslingsapparater.248 

Røykleggingsapparatene («Clore Sulphonic Acid Smoke Making Apparatus for Convoy 

Screening») produserte en tykk, hvit røyk som hadde som formål å skjule skip for angripende 

ubåter, overflatefartøy og fly. I følge Ottar Hays rapport, fikk 22 skip i Nortraship slike 

røykleggingsapparater,249 mens langt flere fikk mer primitive røykflåter.250 Røykflåtene tjente 

samme formål som røykleggingsapparatene, men de var ikke like effektive.251 D.E.M.S 

Pocket Book 1944 gir detaljerte opplysninger om bruk av røykflåter: 

It is not practicable to lay down rules for the use of smoke floats in all the varying 

circumstances that may arise. […] The following notes for masters are, therefore, in 

the nature of advice only: i) If engaged by gunfire from a U-boat and your own gunfire 

is ineffective, start making smoke as it will screen you, even if only partly. […] Smoke 

at night or in poor visibility is often more effective than gunfire. ii) If a torpedo from a 

U-boat has been fired at you and missed, do not hesitate to use smoke.252 

Torpedonettene («Admirality Nets») ble tauet fra spesialkonstruerte bommer som var festet til 

skipsmastene. Torpedonettene så ut som en slags grov hønsenetting, og formålet var å hindre 

innkommende undervannstorpedoer fra å nå skutesiden. Nettene reduserte skipenes hastighet 

med om lag to knop, men «[…] they provided excellent moral support for the crew».253 

Nettene kunne taues under vann i omtrent tusen timer før de gikk i stykker – de ble derfor kun 

tauet i farvann der faren for ubåtangrep var stor.254 Mange allierte havnebyer, som for 

eksempel Alexandria i Egypt, var beskyttet av slike torpedonett under vann for å hindre at 

ubåter, undervannstorpedoer og froskemenn kunne trenge inn i havnebassenget. I følge Ottar 

Hays rapport, ble 5 skip i Nortraship utstyrt med slike torpedonett.255 

 

 

                                                 
247 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 129. 
248 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 91. 
249 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 91. 
250 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 130. 
251 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
252 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
253 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 36. 
254 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 36. 
255 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 91. 



60 

 

 

Britisk handelsskip utstyrt med torpedonett (Imperial War Museum) 

Som vi har sett ble 751 skip i Nortraship utstyrt med brobeskyttelsesanlegg («Bridge 

Protection») av betong, 298 ble utstyrt med brobeskyttelsesanlegg av plastikk. De første 

byggene var primitive og bestod av sandsekker og enkle plankeverk, i løpet av krigen ble 

disse byggene erstattet, først med sementblokker, senere med mer omfattende anlegg av 

betong og plastikk.256 Disse anleggene skulle først og fremst beskytte kommandobroen mot 

luftangrep. Størsteparten av anleggene i betong ble montert i løpet av 1940 og 1941, mens 

størsteparten av anleggene i plastikk ble montert i løpet av 1942 og 1943. Om bord 41 

fartøyer ble det også bygget blokkhus rundt kanonene og antiluftskytset, slike blokkhus ble 

ofte kalt «Pillar Boxes». De må ikke forveksles med rakettbatteriene med samme navn. 

Tabellen på neste side gir uttrykk for det totale antall blokkhus, brobeskyttelsesanlegg (i 

betong og plastikk) og avmagnetiseringsapparater montert om bord skip i Nortraship 

kvartalsvis i krigsårene 1940-1945. Statistikken er hentet fra sluttrapporten fra Merchant 

Marine Defence, gjengitt i Nortrashipflåtens skyttere (1989). 

                                                 
256 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 90. 
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Denne tabellen viser antall blokkhus, brobeskyttelsesanlegg og avmagnetiseringsapparater 

montert om bord skip i Nortraship kvartalsvis i krigsårene 1940-1945. 

Dato Blokkhus  

(«Pillar Box») 

Brobeskyttelses-

anlegg (betong) 

Brobeskyttelses-

anlegg (plastikk) 

Avmagnetiserings-

apparater («degaussing») 

30.06.40 - 88 - - 

30.09.40 - 231 - - 

31.12.40 - 104 - - 

Sum 1940 0 423 0 0 

Totalt 0 423 0 0 

31.03.41 - 47 4 - 

30.06.41 - 40 29 1 

30.09.41 - 59 7 6 

31.12.41 - 46 20 12 

Sum 1941 0 192 60 19 

Totalt 0 615 60 19 

31.03.42 - 70 29 20 

30.06.42 - 30 19 24 

30.09.42 2 8 26 36 

31.12.42 6 11 27 46 

Sum 1942 8 119 103 126 

Totalt 8 734 163 145 

31.03.43 9 4 28 58 

30.06.43 5 5 27 100 

30.09.43 11 3 19 76 

31.12.43 7 4 21 47 

Sum 1943 32 16 95 281 

Totalt 40 750 258 426 

31.03.44 - 1 12 33 

30.06.44 - - 14 30 

30.09.44 1 - 6 10 

31.12.44 - - 4 9 

Sum 1944 1 1 36 82 

Totalt 41 751 294 508 

31.03.45 - - - - 

30.06.45 - - 3 7 

30.09.45 - - 1 2 

Sum 1945 0 0 4 9 

Totalt 41 751 298 517 
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3.8 Øvrige forsvarsmidler 

Enkelte av forsvarsmidlene om bord skip i Nortraship passer ikke inn i Max Reids 

våpenkategorier – de var hverken kanoner, antiluftskyts, spesialvåpen eller passive våpen. Jeg 

har derfor valgt å legge til en kategori: Øvrige forsvarsmidler. Følgende forsvarsmidler var 

om bord skip i Nortraship, og inngår i denne kategorien: 

 Synkeminer («Depth Charges») 

 Håndvåpen (Rifler, revolvere og håndgranater) 

 Lysraketter («Snowflakes» eller «Star Shells») 

 Granatkastere («Holman Projector») 

Synkeminene var blant de viktigste våpnene i den omfattende allierte antiubåtkrigføringen.257 

De ble utviklet under første verdenskrig, og er dermed det eldste antiubåtvåpenet.258 

Synkeminene ble brukt av de militære fartøyene som eskorterte konvoiene, som for eksempel 

Flower-klasse korvettene i Den norske marinen.259 Noen få handelsskip i Nortraship ble også 

utstyrt med synkeminer, men det foreligger ingen opplysninger om hvor mange, så vidt meg 

bekjent. Som vi skal se i 3.14 Bevæpningen av D/T Marit II ble forsyningsskip utstyrt med 

synkeminer. Synkeminene var tønneformet med et tynt skall av jern – de så ut som oljefat og 

var omtrent like store. De var fylt med ca. 150 kg. sprengstoff og utstyrt med et tennapparat 

som ble stilt inn for hånd, slik at minen detonere på en viss dybde.260 Synkeminene ble rullet 

ut fra stativ som var montert over akterenden av skipet. En synkeminerekke bestod som regel 

av ti miner, hvor de første fem var ekstra tunge for å synke fortere enn de neste fem. Ideen var 

at ti miner skulle eksplodere samtidig på forskjellige dybder for å maksimere sjansen for å 

skade en ubåt.261 Bare skip som kunne holde åtte knop eller mer ble utstyrt med synkeminer: 

Skip som gikk saktere enn åtte knop kunne ta skade av egne synkeminer.262 

Som vi skal se i casestudien ble flere skip i Nortraship utstyrt med lettere håndvåpen som 

rifler, revolvere og håndgranater. Det foreligger ingen opplysninger om antall håndvåpen om 

bord skip i Nortraship så vidt meg bekjent. I en sluttrapport fra Sjøforsvarets Overkommando 

i New York, signert kommandørkaptein Solheim, heter det: «Videre har jeg sørget for innkjøp 

                                                 
257 Helgason, «Depth Charges». 
258 Helgason, «Depth Charges». 
259 Et eksempel på en slik båt er HNoMS Potentilla. 
260 Berg, I skjærgården og på havet – Marinens krig 8. april 1940 – 8. mai 1945, 69. 
261 Berg, I skjærgården og på havet – Marinens krig 8. april 1940 – 8. mai 1945, 69. 
262 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 37. 
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av 506 stk. 38 cal. Defender revolvere med ammunisjon, som er utdelt til hvert handelsskip 

med 2-3 revolvere pr. fartøy. Revolverne er betalt av Nortraship.»263 Alle andre 

forsvarsmidler fra USA ble levert til norske handelsskip på «loan basis». Solheim skriver: 

Mesteparten av det materiell som er mottatt fra USA er levert oss på såkalt loan basis, 

der så vidt jeg forstår ikke medfører noen finansielle forpliktelser for oss, idet 

kanonene eller det som er igjen av materiellet eventuelt skal tilbakeleveres USA etter 

krigen. Noen få kanoner og en del ammunisjon er rekvirert på regulær Lend-Lease.264 

Revolverne (og kanskje også de andre håndvåpnene) var det altså Nortraship selv som betalte 

for, i motsetning til de andre forsvarsmidlene. Reid fremholder at sivile handelsskip ble 

utstyrt med håndvåpen for å beskytte skip mot sabotasjeaksjoner ved havneopphold.265 

Lysrakettene («Snowflakes» eller «Star Shells») var rakettdrevne nødbluss som hadde som 

formål å belyse sjøen rundt et skip eller en konvoi ved angrep om natten. Rakettene ble avfyrt 

fra PAC-apparatene og gav et sterkt, hvitt lys.266 Når rakettene nådde en høyde på ca. 1200 fot 

ble det løsnet en fallskjerm, og nødblusset ble antent. Nødblusset brant i 60-70 sekunder.267 

Synet av en slik lysrakett i en konvoi var et dårlig tegn: Det kunne bety at en ubåt hadde klart 

å trenge seg forbi eskorten og inn til konvoien, og da ble alle forsvarsmidler om bord de 

bevæpnede handelsskipene bemannet.268 Det foreligger ingen opplysninger om hvor mange 

skip i Nortraship som ble utstyrt med slike lysraketter så vidt meg bekjent, men kaptein Olav 

Haugsøen nevner lysrakettene i sin rapport. 

«The Holman Projector» var kanskje det merkeligste våpenet som ble utviklet av «The 

Wheezers and Dodgers» i Department of Miscellaneous Weapon Development (DMWD). En 

«Holman Projector» var en primitiv granatkaster som kastet en håndgranat flere hundre fot 

opp i luften ved hjelp av damp eller komprimert luft.269 Om denne merkverdige innretningen 

skriver Max Reid: «This was a device which had to be seen to be believed!»270 Pawle 

fremholder at dette er det eneste dampdrevne våpenet som noen gang har blitt benyttet i 

                                                 
263 Sluttrapport fra New York, Nortrashipflåtens skyttere, 60. 
264 Sluttrapport fra New York, Nortrashipflåtens skyttere, 60. 
265 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 38. 
266 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
267 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
268 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 35. 
269 Pawle, The Secret War 1939-1945, 96ff. 
270 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 34. 
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krig.271 En håndgranat, som regel en britisk Mk. 36 Hand Grenade (ofte kalt «Mills Bomb»), 

ble plassert nederst i smal sylinder. Håndgranaten ble så skutt ut av sylinderen ved hjelp av 

damp (direkte fra skipets kjelerom, hvis skipet var dampdrevet) eller luft under trykk. Ideen 

var at flere eksplosjoner like ovenfor skipet ville tvinge angripende fly opp i høyden og ut av 

angrepsposisjon. Reid kaller disse granatkastene for «desperation weapons».272 De ble kun 

benyttet i starten av krigen da de bevæpnede handelsskipene manglet effektivt antiluftskyts, 

som for eksempel 20 m.m. Oerlikon automatkanoner. Granatkasteren ble etter hvert kjent som 

«The Potato Thrower» blant allierte sjøfolk, fordi mannskapene om bord skip som var utstyrt 

med disse granatkasterne øvde med poteter istedenfor ekte håndgranater. Ved enkelte 

anledninger kunne disse øvelsene utvikle seg til «lekekrig» mellom allierte handelsskip, der 

mannskapene bombarderte hverandre med poteter.273 Det foreligger ingen opplysninger om 

hvor mange skip i Nortraship som ble utstyrt med slike granatkastere, men kaptein Olav 

Haugsøen nevner granatkasterne i sin rapport. Skytterne i Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåtens, fikk opplæring i bruk av «Holman Projector».274 

3.9 Forholdet mellom våpenutstyr og antall skyttere 

Som vi skal se i den følgende casestudien, var det ofte alt for få utdannede skyttere om bord 

de bevæpnede handelsskipene til å betjene alle forsvarsmidlene. Dette blir adressert i kaptein 

Olav Haugsøens rapport til Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten datert 19. januar 

1943, der han henviser til en tidligere rapport til Sjøforsvarets Overkommando og Nortraship. 

I denne rapporten fremholder Haugsøen: 

Hvis det blir påstått at norske skuter i dag ligger på havets bunn fordi det om bord i 

fartøyene ikke fantes tilstrekkelig antall skyttere, eller fordi det ikke fantes skyttere i 

det hele tatt, er dette en påstand som vanskelig kan motbevises.275 

Videre viser Haugsøen til Trade Divisions bestemmelser i det såkalte «DEMS Confidential 

General Instructions» fra 4. november 1942, som angår supplering av britiske skyttere til 

allierte handelsskip. I følge disse bestemmelsene skulle allierte handelsskip få maksimum fire 

                                                 
271 Pawle, The Secret War 1939-1945, 96. 
272 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 34. 
273 Pawle, The Secret War 1939-1945, 99. 
274 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent. 
275 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 35. 



65 

 

britiske «gunners» fra DEMS: «For allierte fartøyer fastsettes mannskapsskalaen uttrykkelig 

maksimum 4 DEMS (Naval eller Maritime) skyttere, som om fornødent blir å redusere 

såfremt allierte skyttere skaffes til veie.»276 Det fantes følgende unntak fra denne regelen:277 

 1) For troppetransporter eller passasjerskip 

 2) For fartøyer med indisk besetning278 

 3) For fartøyer som deltar i særlig farlige operasjoner 

 4) For fartøyer i konvoier til Nord-Russland279 

Dette betød at for de aller fleste fartøyer i den norske handelsflåten, ville britene kun supplere 

inntil fire skyttere, og da forutsatt at det ikke fantes norske skyttere å oppdrive. Haugsøen 

fremholder: «Det er i denne forbindelse likegyldig hvor mye og hva slags skyts fartøyet 

har.»280 Haugsøen gir et eksempel på et norsk fartøy for å vise hvor «uholdbar stillingen er»: 

D/S XX, 9.400 tonn dw [dødvekttonn], forlot i desember måned UK for Nord-Afrika. 

Dens bestykning og det mannskap som i alt var nødvendig for betjening av skytset var: 

 1 4" kanon    7 mann 

 1 12-pounder    5 mann 

 2 20 m.m. Oerlikon   4 mann 

 2 0,5" Colt mitraljøser   2 mann 

 2 Rakettapparater («Pillarbox») 6 mann 

 2 Rakettapparater (FAM)   4 mann 

 4 Rakettapparater (PAC)  1 mann 

 4 Hotchkiss maskingevær  4 mann 

 3 Synkeminer    1 mann 

 For å betjene dette:    33 mann 

For å sikre utnyttelsen av disse forsvarsmidler skulle fartøyet minst ha hatt 15 

skytterutdannede mannskaper. Det fantes 4 norske og 2 engelske skyttere ved avgangen.281  

                                                 
276 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 32. 
277 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 32. 
278 Jeg har ikke klart å finne en årsak til at fartøyer med indisk besetning ble særlig prioritert i bemanningssaken i 

«DEMS Confidential General Instructions». 
279 Dette gjaldt blant annet det norske skipet D/T Marathon (se 3.14 Bevæpningen av D/T Marathon). 
280 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 32. 
281 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 34-35. 
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Haugsøen fremholder altså at om bord et skip med forsvarsmidler som krever 33 mann, burde 

minst 15 av dem være utdannede skyttere. Av dette tolker jeg at Haugsøen mente at om bord 

bevæpnede handelsskip, burde omtrent halvparten av betjeningen av forsvarsmidlene være 

utdannede skyttere. Videre fremholder Haugsøen: «Slike eksempler kan det nevnes hundreder 

av»,282 og som vi skal se i casestudien hadde han sannsynligvis rett i det. Forsvarsmidlene om 

bord handelsskipet i Haugsøens eksempel, trengte altså en samlet betjening på 33 mann, og 

Haugsøen foreslår 15 som et minimumsantall av utdannede skyttere for å «sikre utnyttelsen 

av disse forsvarsmidler». 31. januar 1943 fikk sjefen for Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten i Dumbarton en henvendelse fra kapteinen om bord det norske dampskipet D/S 

Norelg. I følge kapteinen hadde skipet alt for få utdannede skyttere om bord – han nektet 

derfor å forlate havn hvis han ikke fikk supplert ytterligere fem skyttere fra skytteravdelingen. 

I henvendelsen til SSH skriver han: 

Norelg skal avgå i midten av kommende uke. Fartøyet har følgende skyts. En 4" 

kanon, en 12-pounder, 2 stk. 0,5" Colter akterut, 4 stk. Oerlikon 20 m.m. 

maskinkanoner, 2 FAM rakettapparater, 2 sett rakettapparater [rakettbatterier] foruten 

PAC midtskips. Dessuten finnes dybdeminer, røkleggingsapparater og utstyr for kites 

and balloons. Vi har 4 norske skyttere. Fartøyet burde hatt 15 skyttere. Innen avgang 

må skipet suppleres med 5 skyttere […] Jeg er på det rene med at det er meget 

vanskelig for Skytteravdelingen å skaffe oss disse mannskaper, men såfremt de ikke 

kan skaffes, vil jeg ikke ta ansvaret ved å forlate havn.283 

Dette forholdet mellom våpenutstyret og antall utdannede skytter var viktig: Jo færre 

utdannede skyttere som fantes om bord, jo mer måtte den sivile besetningen delta i forsvaret 

av skipet ved eventuelle angrep. Som vi har sett i 2.7 En militarisering av handelsflåten?, 

mønstret utdannede skyttere på bevæpnede handelsskip som både skyttere og matroser. I 

skytterkontrakten lå altså en slags splittet lojalitet: Skytterne hadde sivil status og militær rang 

på en og samme tid. De var underlagt skipsføreren om bord, men rapporterte til Marinen i 

land. Skytterne hadde som oppgave å gjøre skipsarbeid som sivile arbeidere, og samtidig 

forsvare skipet som militære aktører. I litteraturen om sjøfolkene under andre verdenskrig, har 

den sivile besetningens rolle i forsvaret av handelsskip, blitt underkommunisert. De 

utdannede skytterne, som var militære, ble en del av den sivile besetningen. Og omvendt, den 

sivile besetningen ble en del av det militære personellet. 

                                                 
282 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 33. 
283 Rapport fra D/S Norelg, Nortrashipflåtens skyttere, 189. 
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3.10  Konklusjon 

Dette kapittelet inneholder en redegjørelse for alle forsvarsmidlene som fantes om bord 

norske handelsskip under andre verdenskrig. Denne redegjørelsen har manglet i litteraturen 

om de norske sjøfolkenes krig. Norske handelsskip ble utstyrt med et omfattende og reelt 

selvforsvar i krigsårene. Sivile handelsskip i mørkegrå krigsmundur, med mannskap 

bestående av både sivile og militære, skjøt ned fly, angrep ubåter, forsvarte konvoier og kuttet 

forankrede miner i et seks år langt krigsseilas. Det er påfallende hvor varierte handelsflåtens 

forsvarsmidler var. Dette var et direkte resultat av fiendens ulike angrepsmetoder. 

Handelsskip ble rammet av mange forskjellige angrep: Fra ubåter, overflatefartøy, 

undervannsminer og fly. Felles for nesten alle forsvarsmidlene var at de skulle tvinge fienden 

ut av angrepsposisjon: Vi kan derfor definere bevæpningen av sivile handelsskip som defensiv 

bevæpning. Det er også påfallende hvor mange som trengtes for å betjene alle 

forsvarsmidlene. I sin rapport til SSH skisserer Haugsøen et eksempel, der et bevæpnet 

handelsskip med forsvarsmidler som krever 33 mann, kun har 6 skyttere om bord. Videre 

beskriver han situasjonen som «uholdbar». Som vi skal se i neste kapittel, forekom slike 

misforhold mellom våpenutstyr og antall utdannede skyttere ofte. 

 

«Sir, eskorten vår er her!», men hvem eskorterer hvem? Tegning av et lite eskortefartøy og et 

stort handelsskip «armert til tennene» fra det britiske satiremagasinet Punch (Hjeltnes)  
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4 BEVÆPNINGEN AV SKIP I 

NORTRASHIP – EN CASESTUDIE 

4.1 Innledning 

Som vi har sett i kapittel 3, ble norske handelsskip i Nortraship utstyrt med et omfattende 

selvforsvar under krigen. I dette kapittelet vil jeg undersøke bevæpningen av åtte utvalgte skip 

i en casestudie. Med dette ønsker jeg å undersøke bevæpningen av åtte skip spesielt, for å 

trekke noen slutninger om bevæpningen av handelsflåten generelt. Jeg ønsker også å gi noen 

konkrete eksempler på hvordan handelsskip i Nortraship ble bevæpnet. De åtte skipene er: 

 M/S Mosdale («Cargo Liner» i Normal Scale of Arming) 

 M/S Fernbrook («Cargo Liner» i Normal Scale of Arming) 

 M/T Aristophanes («Fast Tanker» i Normal Scale of Arming) 

 M/T Bralanta («Fast Tanker» i Normal Scale of Arming) 

 D/T Marathon («Normal Tanker» i Normal Scale of Arming) 

 D/T Marit II («Normal Tanker» i Normal Scale of Arming) 

 M/S Montevideo («Normal Ocean Freighter» i Normal Scale of Arming) 

 M/S John Bakke («Normal Ocean Freighter» i Normal Scale of Arming) 

Jeg har kun valgt skip som overlevde krigen med hensyn til kildegrunnlaget. I casestudien vil 

jeg først og fremst undersøke hvilket våpenutstyr de utvalgte skipene ble bestykket med. Jeg 

vil også undersøke forholdet mellom våpenutstyret og antallet utdannede skyttere om bord. 

Ved å følge de utvalgte skipenes havnelogger («Port Logs») fra Nortraship London 

Information Department, kan vi følge skipenes bevæpning over tid. Havneloggene gir også 

opplysninger om antall utdannede skyttere om bord. Var det nok utdannede skyttere om bord 

de bevæpnede handelsskipene til å betjene de ulike forsvarsmidlene? For å svare på dette 

spørsmålet vil jeg ta utgangspunkt i D.E.M.S Pocket Book 1944 og kaptein Olav Haugsøens 

rapport fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten. Disse gir opplysninger om hvor 

mange som trengtes for å betjene hvert enkelt forsvarsmiddel i den norske handelsflåten. Hvis 

svaret på dette spørsmålet er nei, måtte den sivile besetningen få opplæring og delta i 

forsvaret av skipet ved eventuelle angrep. Denne problemstillingen er viktig i de to neste 

kapitlene om skytternes og de sivile sjøfolkenes våpenkompetanse. 
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4.2 Bevæpningen av M/S Mosdale 

M/S Mosdale var et av skipene som gjorde den norske handelsflåten til verdens mest moderne 

i 1940. Mosdale ble bygget i 1939 i København for Farsund-rederiet Mosvold.284 Mosvold 

satset tungt på spesialbygde kjøleskip som kunne frakte frukt fra Amerika til Europa. Mosdale 

var, som sine to søsterskip M/S Mosfruit og M/S Mostun, topp moderne linjeskip som kunne 

holde 15 knop med full last. I tidsskriftet Krigsseileren forteller Søren Brandsnes: 

På sin første tur til New York var skipet midt i oktober 1939 noen timer innom 

hjembyen Farsund. Det var flagging og stor feststemning, og gamle sjøulker og kjente 

nikket anerkjennende da det vakre skipet gled inn i havnen. Men det var også alvor 

med i bildet, krigen var brudt ut og fremtiden var usikker. Ingen ante at det skulle gå 

seks lange år før sjøfolkene kom hjem igjen.285 

Da Norge ble okkupert 9. april 1940, var Mosdale på vei til Santa Maria i Colombia for å laste 

bananer for Oslo. Mosdale ble så disponert av britiske Ministry of Shipping i en kort periode, 

før hun ble innlemmet i Nortraship og satt i den transatlantiske farten mellom Nord-Amerika 

og Storbritannia.286 I løpet av krigen krysset Mosdale Atlanterhavet 96 ganger, flere ganger 

enn noen andre norske skip, og da krigen var over hadde Mosdale fraktet over 120.000 tonn 

kjøtt og bacon til Storbritannia – Mosdale ble derfor kalt «fleskebåten».287 Da Mosdale hadde 

fullført sin 50. tur over Atlanterhavet i juli 1943, fikk hun besøk av Kong Haakon VII. 

Kaptein Gerner Sunde fikk i denne anledning utmerkelsen St. Olavsmedaljen med ekegren.288 

Mosdale ble kategorisert som en «Cargo Liner» i Trade Divions Normal Scale of Arming. 

Som vi har sett ble skip som kunne holde 15 knop eller mer plassert i egne grupper, fordi de 

kunne seile i større hastighet enn de eskorterte konvoiene. Disse skipene ble derfor sterkere 

bevæpnet. Mosdale seilte nesten utelukkende «independent» over Atlanterhavet.289 Hun 

kunne, som sitt søsterskip Mosfruit, krysse Atlanterhavet tur-retur på 22 dager, noe som ble 

lagt merke til hos allierte skipsfartsmyndigheter. Mosdale og Mosfruit ble løftet frem i 

Reports from the Director of Shipping, Canadas svar på Meddelelser fra Skipsfartsdirektøren, 

2. oktober 1941. Overskriften lød: «Norwegian Freighters Set Records!».290 Noen måneder 

                                                 
284 Krigsseilerregisteret: M/S Mosdale. 
285 Brandsnes, «Lykkeskipet Mosdale», 13. 
286 Warsailors: M/S Mosdale. 
287 Brandsnes, «Lykkeskipet Mosdale», 13. 
288 Lindbæk, Norway’s New Saga of the Sea, overs. Solum, 39. 
289 Warsailors: M/S Mosdale. 
290 Lindbæk, Norway’s New Saga of the Sea, overs. Solum, 39. 
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senere fikk kaptein Gerner Sunde et personlig brev fra Admiralitetet: «Sir, I am commanded 

by My Lords Commissioners of the Admirality to inform you that they have noted with 

satisfaction the outstanding performance of the motor ship Mosdale».291 Siden Mosdale ble 

regnet som et raskt og sikkert skip, fikk hun ved enkelte anledninger helt spesiell last. 

Storbritannia måtte betale kontant for alle de livsviktige forsyningene fra USA, men 

valutabeholdningene ble stadig mindre. Da ble whiskey et viktig betalingsmiddel: Mosdale 

fraktet over 30.000 kasser med skotsk whiskey til USA. Hun fraktet også store mengder post 

og flypost.292 Alt dette kan ha bidratt til at Mosdale ble særlig prioritert i bevæpningssaken. 

I løpet av krigen fikk M/S Mosdale følgende forsvarsmidler:293 

1 3" LA QF kanon 

1 37 m.m. M1 automatkanon 

4 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

3 0,5" Colt mitraljøser 

2 Hotchkiss maskingevær 

2 Rifler 

6 Revolvere 

3 Synkeminer 

4 P.A.C rakettapparater (type D) 

1 Sperreballong («Kite and Balloon Gear») 

1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

1 Torpedovarslingsapparat (TDD) 

1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

2 Røykflåter294 

Alle disse forsvarsmidlene var ikke om bord Mosdale samtidig. For eksempel ble Hotchkiss 

maskingeværene fjernet da skipet fikk to nye 20 m.m. Oerlikon automatkanoner. Det fremgår 

av havneloggene at Mosdale fikk oppgradert og utvidet det militære utstyret i løpet av krigen. 

I følge havneloggene var det aldri mer enn fem skyttere og en væpningsoffiser om bord: Dette 

var alt for få til å betjene det militære utstyret. Med utgangspunkt i kaptein Olav Haugsøens 

                                                 
291 Hauge, Lykkelige Mosdale – Sagaen om et skip, 151. 
292 Hauge, Lykkelige Mosdale – Sagaen om et skip, 55. 
293 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fc/L0150/004: M/S Mosdale Port Logs 
294 Røykflåtene blir ikke nevnt i havneloggene, men de blir så vidt nevnt i boka Lykkelige Mosdale – Sagaen om 

et skip: «Navy’n sendte også to røykbomber om bord. Hva de skulle brukes til, var det ingen som riktig visste». 
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rapport fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten og D.E.M.S Pocket Book 1944, 

krevde Mosdales forsvarsmidler en besetning på over 25 mann: 3" kanonen akter trengte en 

besetning på 7-9 mann, M1 automatkanonen trengte fem mann og Oerlikon automatkanonene 

trengte to mann hver.295 I tillegg kommer tre mitraljøser, diverse håndvåpen, rakettapparater 

og synkeminer. Vi kan derfor anta med sikkerhet at den sivile besetningen måtte delta i 

forsvaret av skipet ved eventuelle angrep. 4. februar 1943 var Mosdale på vei fra Storbritannia 

til Canada. Kl. 09.15 ble skipet angrepet av et tysk firemotors bombefly, Focke-Wulf 200, et 

fly norske sjøfolk gjorde seg bekjent med på sine turer over Atlanteren:296 

Været var klart med god synsvidde. […] Etter en stund oppdaget jeg et fly som kom 

mot oss i lav høyde. Jeg hadde utkikk på topp bro, bemannet b.b. bro Oerlikon. Vi var 

ikke sikre på hva slags fly det var. Skipperen ga ordre om å heise våre kjenningsflagg 

[…] og flyet svarte med et kort blink på [m]orselampen sin. Vi var nu sikker på at det 

var et fiendtlig fly, og på en avstand av ca. 800-1000 meter åpnet jeg ild. Alle kanoner 

og maskingeværer var bemannet, men bare b.b. bro Oerlikon kom i aksjon.297 

Det ble observert tydelige treff i bakdelen av flyet. Flyet besvarte ilden med sine kanoner, 

men «hele børsten gikk over midtskipet og i sjøen på st.b. side». Flyet turnet så mot babord og 

forsvant mot horisonten. På denne tiden, i januar 1943, var Mosdale bevæpnet med en 3" 

kanon, to Oerlikon 20 m.m. automatkanoner, tre 0,5" Colt mitraljøser og to Hotchkiss 

maskingevær. Om bord var fire norske skyttere fra SSH.298 Hvorfor kun den ene Oerlikon 

automatkanonen var i aksjon, forteller skytter Ingvar Tautras rapport ingenting om. Men hvis 

rapporten er korrekt, og alle kanoner og maskingevær var bemannet, må den sivile 

besetningen ha deltatt i forsvaret av skipet i stor grad. I Lykkelige Mosdale – Sagaen om et 

skip (Hauge 1954) blir forholdene om bord beskrevet slik: «Offiserer og mannskap fikk også 

våpeninstruksjon. Enkelte ble snart rene kløppere i å behandle våpnene».299 

Noen måneder tidligere hadde utkikken om bord Mosdale observert et periskop fra en tysk 

ubåt. Kanonen ble bemannet og tre skudd ble avfyrt mot ubåten. Samtidig ble en ubåtmelding 

ekspedert over radio av Nortrashipflåtens første kvinnelige telegrafist, den 23 år gamle 

                                                 
295 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 26. 
296 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 290. 
297 Rapport om angrep av fiendtlige fly, Nortrashipflåtens skyttere, 184. 
298 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fc/L0150/004: M/S Mosdale Port Logs. 
299 Hauge, Lykkelige Mosdale – Sagaen om et skip, 73. 
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Canadieren Fern Blodgett.300 Ubåten dykket og periskopet forsvant – kanonen akter, som 

hadde fått kallenavnet «Tordenskjold»,301 viste seg å være et effektivt våpen mot ubåter i 

overflatestilling. Mosdale fortsatte så i full fart med sikk-sakk-kurser mot Liverpool. 

4.3 Bevæpningen av M/S Fernbrook 

M/S Fernbrook ble bygget i 1932 i København for Oslo-rederiet Fearnley & Eger.302 Da 

Norge ble okkupert 9. april 1940, var Fernbrook på reise fra Whanganui på New Zealand til 

mandatområdet Nauru i det sentrale Stillehavet.303 Fernbrook ble så rekvirert av Nortraship. 

Fernbrook seilte for det meste i Middelhavet og på østkysten av USA under krigen.304 Hun 

ble, som M/S Mosdale, kategorisert som en «Cargo Liner» i Trade Divisions Normal Scale of 

Arming. Hun kunne holde 15 knop, og seilte derfor nesten utelukkende «independent». 

I løpet av krigen fikk M/S Fernbrook følgende forsvarsmidler:305 

 1 4" HA/LA kanon 

 1 3" LA kanon 

 2 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 2 0,5" Colt mitraljøser 

 2 Marlin maskingevær 

 1 Lewis maskingevær 

 1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

 1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

 8 Røykflåter 

Det fremgår av havneloggene at Fernbrook fikk oppgradert og utvidet det militære utstyret i 

løpet av krigen. Havneloggenes opplysninger om antall utdannede skyttere om bord er 

mangelfulle – det er derfor vanskelig å si noe sikkert om forholdet mellom våpenutstyret og 

antall utdannede skyttere. Den eneste havneloggen som gir opplysninger om antall utdannede 

skyttere om bord er fra Fremantle i Australia, i juni 1943.306 I følge denne havneloggen var 

                                                 
300 Blodgett giftet seg senere med kapteinen, Gerner Sunde, og fikk navnet Fern Sunde. Hun var den første av 22 

canadiske kvinner som tjenestegjorde på norske skip under krigen (Krigsseilerregisteret). 
301 Hauge, Lykkelige Mosdale – Sagaen om et skip, 66. 
302 Krigsseilerregisteret: M/S Fernbrook. 
303 Warsailors: M/S Fernbrook. 
304 Warsailors: M/S Fernbrook. 
305 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fc/L0141/0010: M/S Fernbrook Port Logs. 
306 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fc/L0141/0010: M/S Fernbrook Port Logs. 
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det kun tre utdannede skyttere om bord Fernbrook. På denne tiden var alle de nevnte 

forsvarsmidlene montert, med unntak av 4" kanonen. Med utgangspunkt i kaptein Olav 

Haugsøens rapport fra SSH og D.E.M.S Pocket Book 1944, krevde Fernbrooks forsvarsmidler 

en besetning på 15-20 mann: 3" kanonen trengte en besetning på 7-9 mann, Oerlikon 

automatkanonene trengte to mann hver, i tillegg kommer to mitraljøser og tre maskingevær 

som trengte en mann hver. Det var altså alt for få utdannede skyttere om bord til å betjene de 

ulike forsvarsmidlene – vi kan derfor anta med sikkerhet at den sivile besetningen måtte få 

opplæring og delta i forsvaret av skipet ved eventuelle angrep. 

4. oktober 1943 var Fernbrook på vei fra USA til Port Said i Egypt i konvoi.307 Kl. 18.45 ble 

konvoien angrepet av syv fiendtlige bombefly. I rapporten til SSH heter det: 

Kl. 18.45 gikk luftalarmen da det ble observert fiendtlige fly (7) i retning NW. Alt 

luftskyts var øyeblikkelig bemannet. […] Det første angrep ble utført av 2 fly i 90 

grader på b.b. baug. De kom innen rekkevidde og hadde kurs parallell med konvoien. 

De forsøkte å trenge inn mot konvoien, men ble holdt ute av en sterk sperreild.308 

Angrepet varte i omtrent en time. Flyene forsøkte flere ganger å trenge inn i konvoien, men 

ble holdt ute av en effektiv sperreild fra skipene i konvoien. Det ble observert flere treff i et 

fly fra en av automatkanonene om bord Fernbrook. Over 1000 skudd ble løsnet under 

angrepet, og resten av kvelden fortsatte Fernbrook med fullt bemannet antiluftskyts.309 Hvis 

Fernbrook hadde samme antall utdannede skyttere om bord i oktober som i juni dette året, kan 

vi anta med sikkerhet at den sivile besetningen deltok i forsvaret av skipet under dette 

angrepet. Fernbrook ble også angrepet i konvoi 11. mai 1944 langs kysten av Algerie. Kl. 

20.00 varslet commodoren om mulig flyangrep. En time senere ble konvoien angrepet av flere 

fiendtlige fly, som ble møtt av en effektiv sperreild fra skipene i konvoien. Et fly angrep 

konvoien i nærheten av Fernbrook: «Det ble møtt med kraftig kanonild fra oss og de andre 

skipene i nærheten, og flyet ble drevet vekk».310 Videre heter det i rapporten, signert fenrik O. 

Larsen: «Skytterne, forsterket med flere av skipsbesetningen, oppførte seg meget bra.»311 

 

                                                 
307 Warsailors: M/S Fernbrook. 
308 Rapport om aksjon mot fiendtlige fly, Nortrashipflåtens skyttere, 151. 
309 Rapport om aksjon mot fiendtlige fly, Nortrashipflåtens skyttere, 151. 
310 Aksjonsrapport fra skip nr. 01974, Nortrashipflåtens skyttere, 149. 
311 Aksjonsrapport fra skip nr. 01974, Nortrashipflåtens skyttere, 149. 
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4.4 Bevæpningen av M/T Aristophanes 

M/T Aristophanes var bare noen måneder gammel da Norge ble okkupert 9. april 1940. 

Aristophanes ble bygget i 1939 i Gøteborg, og levert til rederiet Jaris Skips A/S i Sandefjord i 

januar 1940.312 Hun ble, som de andre norske motortankerne som befant seg utenfor 

tyskkontrollert farvann 9. april, rekvirert av Nortraship.313 Aristophanes var en av de moderne 

motortankerne som gjorde den norske tankflåten helt spesiell. Aristophanes ble kategorisert 

som en «Fast Tanker» i Trade Divisions Normal Scale of Arming. Fordi hun kunne holde 15 

knop eller mer, kunne hun seile «independent», uten eskortert konvoi. Og seile 

«independent», det gjorde hun: Fra 1940 til 1945 seilte Aristophanes i konvoi kun tre 

ganger.314 Ellers seilte hun alene, til Buenos Aires, Curacao, Los Angeles, New York, 

Liverpool, Halifax, Sydney, Brisbane, Montevideo, Valparaiso og mange andre byer over hele 

verden. Med unntak av Middelhavet og Nordsjøen, seilte Aristophanes «independent» i alle 

krigens farvann.315 I et seks år langt krigsseilas fraktet hun tusenvis av tonn «crude oil» for de 

allierte. I løpet av krigen fikk M/T Aristophanes følgende forsvarsmidler:316 

 1 4" LA QF kanon 

 1 3" HA/LA QF kanon 

 6 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 2 0,5" Colt mitraljøser 

 2 Vickers maskingevær 

 2 P.A.C rakettapparater (type ikke kjent) 

 1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

 1 Paravane mot forankrede miner 

 1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

Det fremgår av havneloggene at Aristophanes fikk oppgradert og utvidet det militære utstyret 

i løpet av krigen. I følge havneloggene var det på det meste seks utdannede skyttere og en 

væpningsoffiser om bord – dette var alt for få utdannede skyttere til å betjene alle 

forsvarsmidlene. Med utgangspunkt i kaptein Olav Haugsøens rapport fra SSH og D.E.M.S 

                                                 
312 Krigsseilerregisteret: M/T Aristophanes. 
313 Rekvireringen av M/T Aristophanes var en konfliktfylt affære. Aristophanes ble bygget i Sverige, men da 

krigen brøt ut september 1939, forbød svenske myndigheter eksport av skip fra svenske verft med hensyn til den 

svenske nøytralitetspolitikken. En ad hoc-løsning på dette problemet skapte vanskeligheter for Nortraship da 

skipet ble (forsøkt) rekvirert våren 1940. Mer om dette i Thowsen, Profitt og patriotisme, 97. 
314 Warsailors: M/T Aristophanes.  
315 Warsailors: M/T Aristophanes. 
316 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fd/L0160/0007: M/T Aristophanes Port Logs. 
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Pocket Book 1944, krevde Aristophanes forsvarsmidler en besetning på omtrent 30 mann: 4" 

kanonen trengte en besetning på 7-9 mann, 3" kanonen trengte en besetning på 7 mann, hver 

av Oerlikon automatkanonene trengte to mann hver, i tillegg kommer to mitraljøser, to 

maskingevær og to rakettapparater. Vi kan derfor anta med sikkerhet at den sivile besetningen 

måtte få opplæring og delta i forsvaret av skipet ved eventuelle angrep. 

4.5 Bevæpningen av M/T Bralanta 

M/T Bralanta ble bygget i 1936 i Malmø for Oslo-rederiet Ludvig G. Braathen.317 Da Norge 

ble okkupert 9. april 1940, var Bralanta på vei fra Los Angeles til Yokohama i Japan. Etter en 

kort periode i Stillehavet, ble Bralanta rekvirert av Nortraship og satt i den transatlantiske 

farten mellom Nord-Amerika og Storbritannia.318 Bralanta ble, som M/T Aristophanes, 

kategorisert som en «Fast Tanker» i Trade Divisions Normal Scale of Arming: Hun var blant 

de særlig verdifulle motortankerne som kunne holde 15 knop eller mer. Likevel seilte 

Bralanta i konvoi langt oftere enn Aristophanes, fordi hun tjenestegjorde som «Admirality 

oiler», dvs. et forsyningsskip for de militære fartøyene som eskorterte de transatlantiske 

konvoiene.319 Hun ble også, som mange andre tankskip, utstyrt med «flight deck» for å kunne 

frakte fly lenket fast på dekk.320 Bralanta deltok i «Operasjon Torch», de alliertes landgang i 

Nord-Afrika, ved årsskiftet 1942-1943.321 Dette kan ha bidratt til at hun ble særlig prioritert i 

bevæpningssaken. I løpet av krigen fikk M/T Bralanta følgende forsvarsmidler:322 

 1 4" LA kanon 

 1 3" HA/LA kanon 

 6 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 2 Marlin maskingevær 

 4 P.A.C rakettapparater (type ikke kjent) 

 2 Sperredrager («Kite and Balloon Gear») 

 1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

 1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

 2 Blokkhus rundt kanonene («Pillar Box») 

                                                 
317 Krigsseilerregisteret: M/T Bralanta. 
318 Warsailors: M/T Bralanta. 
319 Warsailors: M/T Bralanta. 
320 Arnesen, «Krigsseilerhistorier». 
321 Krigsseilerregisteret: M/T Bralanta. 
322 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fd/L0161/0007: M/T Bralanta Port Logs. 
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Bralanta fikk de første forsvarsmidlene sommeren 1941. «Men det artilleri og krigsutstyr som 

båten den gang fikk var av meget primitiv art»,323 forteller kaptein Christian Fredrik Arnesen. 

Det fremgår av havneloggene at Bralanta fikk oppgradert og utvidet det militære utstyret 

gjennom hele krigen. I følge kaptein Arnesen ble 4" LA kanonen montert på en forsterket 

kanonplattform akter med eget ammunisjonsrom under dekk. 3" HA/LA kanonen ble montert 

på baugen, og de seks Oerlikon automatkanonene ble montert på mindre plattformer på hver 

side i forkant, på brovingene og i akterkant. Ammunisjonsrommet ble bygget under bakken 

med eget sprinkelanlegg. Begge kanonplattformene med de større kanonene var forbundet 

med kommandobroen via telefoner – på denne måten kunne forsvaret av skipet dirigeres fra 

broen. Alt dette, sammen med maskingevær, rakettapparater og sperredrager gjorde den sivile 

tankbåten Bralanta om «[…] til et helt lite krigsskip». Kaptein Arnesen forteller: «Til å 

begynne med hadde vi ikke spesialutdannede skytteroffiserer og mannskap. Skipene måtte 

selv klare jobben alene med sine egne folk. Styrmennene med en del av mannskapene ble 

etter tur sendt i land på et par dagers skytekurs.»324 I følge havneloggene var det på det meste 

seks skyttere og en væpningsoffiser om bord, mens kaptein Arnesens beretning forteller om ti 

skyttere og en væpningsoffiser. Det var uansett for få utdannede skyttere om bord Bralanta til 

å betjene alle forsvarsmidlene. Med utgangspunkt i kaptein Olav Haugsøens rapport fra SSH 

og D.E.M.S Pocket Book 1944, krevde Bralantas forsvarsmidler en besetning på omtrent 30 

mann: 4" kanonen trengte en besetning på 7-9 mann, 3" kanonen trengte en besetning på 7 

mann mens Oerlikon automatkanonene ble betjent av to mann hver. I tillegg kommer 

maskingevær og rakettapparater. Forholdet mellom våpenutstyret og antall utdannede skyttere 

om bord blir av kaptein Arnesen beskrevet slik: «Senere ble der bygget lugarer for 

skyttermannskapet og vi fikk fenrik og 10 skyttere om bord, men fremdeles måtte alle mann 

være med, og hver mann hadde sin faste plass og jobb ved hver sin kanon.»325 

4.6 Bevæpningen av D/T Marathon 

D/T Marathon ble bygget i 1930 i Newcastle for Oslo-rederiet Halle & Peterson.326 Da Norge 

ble okkupert 9. april 1940, var Marathon på reise fra Montevideo til Aruba. Marathon ble så 

rekvirert av Nortraship. Marathon seilte ved flere anledninger i de transatlantiske konvoiene 

mellom USA og Storbritannia under krigen – hun seilte også på østkysten av USA og i 

                                                 
323 Arnesen, «Krigsseilerhistorier». 
324 Arnesen, «Krigsseilerhistorier». 
325 Arnesen, «Krigsseilerhistorier». 
326 Krigsseilerregisteret: D/T Marathon. 
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Middelhavet.327 Med en fart på 11 knop ble Marathon kategorisert som en «Normal Tanker» i 

Trade Divisions Normal Scale of Arming. I Normal Scale of Arming fra 8. februar 1944, 

skulle en «Normal Tanker» få følgende forsvarsmidler (kun kanoner og antiluftskyts):328 

 1 4" - 6" HA/LA eller LA kanon 

 1 3" eller 12-pounder kanon 

 4-6 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 2 0,5" Colt mitraljøser 

Da Marathon ble satt inn i konvoifarten til Murmansk i begynnelsen av 1943, falt hun under 

kategorien «Ships on Special Operations». Dette blir markert i havneloggene fra 1943: 

«Vessel is engaged on special service».329 Selv om Marathon var «engaged on special 

service», fikk hun ikke bemerkelsesverdig sterkere bevæpning enn de andre skipene i denne 

casestudien. I løpet av krigen fikk D/T Marathon følgende forsvarsmidler:330 

 1 3" LA kanon 

 1 40 m.m. Bofors automatkanon 

 6 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 - Lewis maskingevær 

 4  P.A.C rakettapparater (type ikke kjent) 

 1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

 1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

Marathon var altså «engaged on special service», men hun fikk ikke bemerkelsesverdig 

sterkere bevæpning enn de andre skipene i denne casestudien. Men hun fikk 

bemerkelsesverdig flere utdannede skyttere: Som det eneste norske handelsskipet i konvoi JW 

53 fra Skottland til Murmansk i februar 1943, fikk Marathon 20 britiske skyttere om bord.331 

Dette kan tyde på at skip i kategorien «Ships on Special Operations» ble særlig prioritert i 

bemanningen av det militære utstyret, snarere enn selve utstyret. Som vi har sett i 3.9 

Forholdet mellom våpenutstyr og antall skyttere, ble skip som seilte på Nord-Russland 

bemannet med flere britiske skyttere enn hva bestemmelsene i «DEMS Confidential General 

                                                 
327 Warsailors: D/T Marathon. 
328 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 94. 
329 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fd/L0164/0001: D/T Marathon Port Logs. 
330 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fd/L0164/0001: D/T Marathon Port Logs. 
331 Hegland, Nortraships flåte, bind 2, Krigsseilasen under den allierte offensiv 1942-1945, 229. 
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Instructions» fra 4. november 1942 tilsa.332 Havneloggenes opplysninger om antall utdannede 

skyttere om bord Marathon ellers i krigen er mangelfulle – det er derfor vanskelig å si noe 

sikkert om forholdet mellom våpenutstyret og antall utdannede skyttere fra 1940 til 1945. 

I april 1944 var Marathon på vei fra USA til Italia, lastet med flybensin og lastebiler på dekk. 

I en sterkt eskortert konvoi ble Marathon angrepet av fiendtlige fly ved Kapp Bengut, Algerie. 

Rapporten fra væpningsoffiser J. Arnesen fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten 

tyder på at Marathon hadde færre skyttere denne gangen, enn ved turen til Murmansk i 1943: 

Kl. 23.40 ca. 4 n.m nord av Cape Bengutt ble alarm gitt, convoyen ble helt opplyst av 

lysbomber sluppet fra fly, flere fly høres i luften. Samtlige fartøyer i den store convoy 

åpner ild. De angripende fly slapp adskillige bomber, muligens torpedoer, og det var 

voldsomme og kraftige eksplosjoner, her om bord ved to, så merkbart at hele skipet 

rystet i hele sin lengde. Samtlige skyttere og alle de av mannskapet som ikke var på 

andre poster, deltok meget iherdig og ivrig i skytingen.333 

BBC meddelte neste dag at 14 fly angrep konvoien kvelden før, og at 4 fly ble skutt ned av 

konvoiens samlede antiluftskyts.334 11. desember 1944 var Marathon på vei fra Murmansk til 

Storbritannia i en sterkt eskortert konvoi. Også denne gangen ble Marathon angrepet av 

fiendtlige fly. I rapporten fra væpningsoffiser O. Nygaard heter det: «[…] vi får klar bane for 

to aktre Oerlikons og skyter. Er helt sikker på at vi har treff på den [flyet] og den […] går i 

vannet ca. 300 meter tvers av vår bb. låring.»335 Rapporten gir opplysninger om hvordan 

skytset ble bemannet under angrepet: En skytter og en matros bemannet Oerlikon nr. 6, en 

skytter og en matros bemannet Oerlikon nr. 5 og en kokk og en matros bemannet Oerlikon nr. 

4.336 D/T Marathon er et interessant skip: Hun ble i utgangspunktet kategorisert som en 

«Normal Tanker» i Trade Divisions Normal Scale of Arming, men falt senere under 

kategorien «Ships on Special Operations», da hun ble satt inn i konvoifarten til Nord-

Russland. Hun hadde ved en enkelt anledning flere utdannede skyttere om bord enn noen 

andre skip i denne casestudien, men rapportene fra de to episodene i 1944 tyder på at denne 

bemanningen i 1943 var midlertidig. Marathon fikk ikke nevneverdig sterkere bevæpning enn 

                                                 
332 I følge «DEMS Confidential General Instructions» skulle allierte handelsskip få inntil fire britiske skyttere. 
333 Rapport om kontakt med fiendtlige fly i Middelhavet, Nortrashipflåtens skyttere, 181. 
334 Rapport om kontakt med fiendtlige fly i Middelhavet, Nortrashipflåtens skyttere, 181. 
335 D/T Marathon reise Murmansk/UK, Nortrashipflåtens skyttere, 182. 
336 D/T Marathon reise Murmansk/UK, Nortrashipflåtens skyttere, 182. 
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andre skip i denne casestudien. Dette kan tyde på at «Ships on Special Operations» ble særlig 

prioritert i bemanningen av det militære utstyret, snarere enn selve utstyret. 

4.7 Bevæpningen av D/T Marit II 

D/T Marit II ble bygget i 1922 i Newcastle for et britisk rederi. Hennes opprinnelige navn var 

Scottish Strath, men da Arendal-rederiet Jørgen P. Jensen kjøpte skipet i 1937, fikk skipet 

navnet Marit II.337 Da Norge ble okkupert 9. april 1940, var Marit II på vei fra Cartagena i 

Colombia til Halifax i Canada.338 Damptankeren Marit II ble, som D/T Marathon, kategorisert 

som en «Normal Tanker» i Trade Divisions Normal Scale of Arming. 

Marit II seilte for det meste i Middelhavet og i de transatlantiske konvoiene mellom Nord-

Amerika og Storbritannia under krigen, der tjenestegjorde hun ved enkelte anledninger som 

forsyningsskip for de militære fartøyene som eskorterte konvoiene.339 I denne forbindelse ble 

hun utstyrt med synkeminer.340 Marit II ble rammet av en undervannstorpedo i september 

1942, da hun var på vei fra New York til London i konvoi. Skipet ble skadet, men kom seg til 

London for egen maskin. I løpet av krigen fikk D/T Marit II følgende forsvarsmidler:341 

 1 3" HA/LA kanon 

 6 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 4 0,5" Colt mitraljøser 

 6 Maskingevær (type ikke kjent) 

 60 Synkeminer 

 1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

 1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

Det fremgår av havneloggene at Marit II fikk oppgradert og utvidet det militære utstyret i 

løpet av krigen. Til tross for at Marit II og Marathon falt under samme kategori i Normal 

Scale of Arming, og at Marathon var «engaged on special service», fikk Marit II sterkere 

bevæpning. I 1944 ble D/T Marit II utstyrt med hele 60 synkeminer. Til sammenligning ble 

de norske Flower-klasse korvettene som eskorterte de transatlantiske konvoiene utstyrt med 

40 synkeminer. Havneloggen fra et lengre opphold i en tørrdokk i Baltimore i 1944 lyder: 

                                                 
337 Krigsseilerregisteret: D/T Marit II. 
338 Warsailors: D/T Marit II. 
339 Warsailors: D/T Marit II. 
340 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fd/L0164/0004: D/T Marit II Port Logs. 
341 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fd/L0164/0004: D/T Marit II Port Logs. 
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«The ship has been fitted to carry 60 depth charges. This work and the Fueling at Sea Gear 

proceeded simultaneously.»342 Marit II ble altså utstyrt med synkeminer i forbindelse med 

rollen som forsyningsskip. Ved «fueling at sea», var både forsyningsskipet og skipet som ble 

forsynt, særlig sårbare. Sannsynligvis ble Marit II utstyrt med så mange synkeminer for å 

kunne forsvare seg selv ved «fueling at sea», og for at hun kunne forsyne eskortefartøyene 

med synkeminer underveis. Havneloggenes opplysninger om antall utdannede skyttere om 

bord er mangelfulle – det er derfor vanskelig å si noe sikkert om forholdet mellom 

våpenutstyret og antall skyttere fra 1940 til 1945. 

4.8 Bevæpningen av M/S Montevideo 

M/S Montevideo ble bygget i 1928 i København. Da Norge ble okkupert 9. april 1940 tilhørte 

Montevideo Oslo-rederiet Holter-Sørensen – da var hun på vei fra New York til Buenos 

Aires.343 Montevideo ble så rekvirert av Nortraship og satt i den transatlantiske farten mellom 

USA og Storbritannia.344 Med en fart på 11 knop ble Montevideo kategorisert som en 

«Normal Ocean Freighter» i Trade Divisions Normal Scale of Arming. Montevideo seilte i de 

transatlantiske konvoiene gjennom hele krigen, hun deltok også i «Operasjon Overlord», de 

alliertes landgang i Normandie i juni 1944.345 Dette kan ha bidratt til at hun ble særlig 

prioritert i bevæpningssaken. I følge Trade Divisions Normal Scale of Arming fra 8. februar 

1944, skulle en «Normal Ocean Freighter» få følgende forsvarsmidler:346 

 1 4" - 6" HA/LA eller LA kanon 

 4 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 2 0,5" Colt mitraljøser 

I løpet av krigen fikk M/S Montevideo følgende forsvarsmidler:347 

 1 3" HA/LA QF kanon 

 4 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 2 0,5" Colt mitraljøser 

 3 Rifler 

                                                 
342 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fd/L0164/0004: D/T Marit II Port Logs. 
343 Warsailors: M/S Montevideo. 
344 Warsailors: M/S Montevideo. 
345 Krigsseilerregisteret: M/S Montevideo. 
346 Sluttrapport fra Merchant Marine Defence, Nortrashipflåtens skyttere, 94. 
347 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fc/L0150/0011: M/S Montevideo Port Logs. 
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 7 Revolvere 

 2 F.A.M rakettapparater 

 2 P.A.C rakettapparater (type D) 

 2 P.A.C rakettapparater (type J) 

 1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

 1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protecion») 

 1 Blokkhus rundt kanonen («Pillar Box») 

Det fremgår av havneloggene at Montevideo fikk oppgradert og utvidet det militære utstyret i 

løpet av krigen. I likhet med M/T Bralanta ble Montevideo utstyrt med blokkhus rundt 

kanonen. Blokkhuset ble telefonisk forbundet med kommandobruen, slik at forsvaret av 

skipet kunne dirigeres av en væpningsoffiser derfra. Montevideo ble utstyrt med flere 

rakettapparater og håndvåpen enn noen andre skip i denne casestudien. I følge havneloggene 

var det aldri mer enn fire utdannede skyttere om bord Montevideo. Med utgangspunkt i 

kaptein Olav Haugsøens rapport fra SSH og D.E.M.S Pocket Book 1944, krevde Montevideos 

forsvarsmidler en besetning på mellom 20 og 25 mann: 3" kanonen trengte en besetning på 7 

mann, mens Oerlikon automatkanonene trengte to mann hver. FAM-apparatene trengte to 

mann hver, mens PAC-apparatene ble betjent av én mann hver. I tillegg kommer mitraljøser 

og rifler, som trengte en mann pr. våpen. Det var altså alt for få utdannede skyttere om bord 

Montevideo til å betjene alle forsvarsmidlene, vi kan derfor anta med sikkerhet at den sivile 

besetningen fikk opplæring og deltok i forsvaret av skipet ved eventuelle angrep. 

4.9 Bevæpningen av M/S John Bakke 

M/S John Bakke ble bygget i 1929 i Gøteborg for Haugesund-rederiet Knut Knutsen O.A.S. 

Da Norge ble okkupert 9. april 1940, lå John Bakke i havna i Gøteborg.348 Både de norske 

eksilmyndighetene og de tyske okkupasjonsmyndighetene gjorde krav på de om lag 40 norske 

handelsskipene som befant seg i Sverige på denne tiden.349 John Bakke var en av fem norske 

handelsskip som kom seg til Storbritannia som en del av «Operation Rubble» i desember 

1940 og januar 1941.350 John Bakke ble så innlemmet i Nortraship. Under krigen seilte John 

Bakke i Atlanterhavet, Middelhavet og Det indiske hav. Med en hastighet på 12 knop ble 

                                                 
348 Krigsseilerregisteret: M/S John Bakke. 
349 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 396. 
350 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 394. 
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John Bakke kategorisert som en «Normal Ocean Freighter» i Trade Divisions Normal Scale 

of Arming. I løpet av krigen fikk M/S John Bakke følgende forsvarsmidler:351 

 1 4" kanon (type ikke kjent) 

 1 12 pounder HA/LA kanon 

 6 20 m.m. Oerlikon automatkanoner 

 2 0,5" Colt mitraljøser 

 1 Twin-Marlin maskingevær 

 1 Lewis maskingevær 

 3 Rifler 

 4 F.A.M rakettapparater 

 4 P.A.C rakettapparater (type J) 

 1 «Pillar Box» rakettbatteri 

  - Sperreballonger («Kite and Balloon Gear») 

 1 Avmagnetiseringsapparat (permanent «M-coil») 

 1 Brobeskyttelsesanlegg («Bridge Protection») 

 - Røykflåter 

John Bakke ble altså utstyrt med et meget omfattende selvforsvar i krigsårene, og bevæpnet 

utover bestemmelsene i Normal Scale of Arming. I følge havneloggene var det syv utdannede 

skyttere om bord i 1942 og i begynnelsen av 1943 – dette var alt for få til å betjene alle 

forsvarsmidlene. Med utgangspunkt i Haugsøens rapport fra SSH og D.E.M.S Pocket Book 

1944, krevde John Bakkes forsvarsmidler en samlet besetning på over 30 mann. Dette betød 

at den sivile besetningen måtte delta i forsvaret av skipet i stor grad. I en beretning fra blant 

andre væpningsoffiser Alf Christensen, heter det: «Størsteparten av skipets sivile mannskap 

var gitt opplæring i bruk av våpen slik at de kunne supplere de faste skytterne under 

kamp.»352 Fra midten av 1943 deltok John Bakke i konvoiene til Malta.353 I denne forbindelse 

ble John Bakke supplert med langt flere skyttere: Fra mai til desember 1943 seilte John Bakke 

med 21 skyttere og en væpningsoffiser om bord. Ni av disse skytterne var norske, 

sannsynligvis var  resten britiske. John Bakke ble, som tankbåten D/T Marathon, særlig 

prioritert i bemanningssaken i forbindelse med særlig utsatt fart. Dette var i tråd med 

bestemmelsene i «DEMS Confidential General Instructions» fra 4. november 1942, der det 

                                                 
351 RA, Nortraship London Information Department (S-2117), Fa/L0048/0008: M/S John Bakke Port Logs. 
352 Christensen, «Motorskipet ‘John Bakke’», 184. 
353 Warsailors: M/S John Bakke. 
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fremgår at skip i særlig utsatt fart skulle bli prioritert i bemanningssaken. Ved starten av 1944 

var antallet utdannede skyttere om bord tilbake til «normalen». 

4.10  Konklusjon 

Med denne casestudien har jeg hatt som ambisjon å gjøre rede for åtte utvalgte skip i 

Nortrashipflåten. Jeg har undersøkt i) De utvalgte skipenes bevæpning, og ii) Forholdet 

mellom våpenutstyret og antall utdannede skyttere om bord. Med dette har jeg konkretisert 

bevæpningen av åtte skip spesielt, for å kunne trekke noen slutninger om bevæpningen av 

handelsflåten generelt. Under andre verdenskrig ble norske handelsskip i Nortraship en del av 

en britisk armeringspolitikk med røtter tilbake til første verdenskrig. Norske handelsskip ble 

likestilt med britiske og andre allierte skip i bevæpningssaken, og armert etter det britiske 

Admiralitetets Normal Scale of Arming. Historiker Bjørn Tore Rosendahl understreker 

britenes sterke innflytelse på den norske skipsfartspolitikken i sin avhandling Seafarers or 

war sailors? fra 2017, med særlig vekt på hvordan myndighetene sikret sjøfolkenes videre 

innsats i krigen. Han konkluderer: «A significant result drawn from all three articles in my 

study is that Allied, and primarily British, co-operation and influence had a strong impact on 

the Norwegian policy to ensure the seafarers’ service in the Second World War.»354 Denne 

betydelige britiske innflytelsen gjaldt utvilsomt også bevæpningen av norske skip. 

Det er, som nevnt i forrige kapittel, påfallende hvor varierte handelsflåtens forsvarsmidler var. 

Dette var et direkte resultat av fiendens ulike angrepsmetoder. Norske handelsskip ble utstyrt 

med et omfattende og reelt selvforsvar. Det er også påfallende hvor få utdannede skyttere det 

var om bord de bevæpnede handelsskipene, med hensyn til hvor mange som trengte for å 

betjene alle forsvarsmidlene. Et eksempel er tankbåten Aristophanes, som var utstyrt med 

forsvarsmidler om krevde omtrent 30 mann. Om bord var seks utdannede skyttere og en 

væpningsoffiser. Felles for alle skipene i casestudien er at det var for få utdannede skyttere 

om bord. Unntakene er damptankeren D/T Marathon, som fikk 20 britiske skyttere om bord 

ved en tur til Murmansk i 1943, og M/S John Bakke som seilte med 21 skyttere og en 

væpningsoffiser i 1943, da hun deltok i konvoiene til Malta. Disse unntakene må altså sees i 

sammenheng med at skipene ble satt i særlig utsatt fart. Forholdet mellom våpenutstyret og 

antall utdannede skyttere er viktig, fordi det sier noe om i hvor stor grad de sivile 

besetningene måtte få opplæring og delta i forsvaret av skipene under angrep. 

                                                 
354 Rosendahl, Seafarers or war sailors?, 167. 
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5 SKYTTERNES 

VÅPENKOMPETANSE 

5.1 Innledning 

Som vi har sett i kapittel 4 ble norske handelsskip i Nortraship utstyrt med et omfattende 

selvforsvar i krigsårene 1940-1945. Bevæpningen handlet om langt mer enn bare grå maling 

og gamle kanoner: Skipene ble bestykket med kanoner, automatkanoner, mitraljøser, 

maskingevær, håndvåpen, rakettapparater, sperreballonger/drager, avmagnetiseringsapparater, 

røykleggingsapparater, synkeminer, paravaner, hydrofoner og brobeskyttelsesanlegg. Denne 

omfattende bevæpningen krevde godt utdannet personell som kunne betjene og vedlikeholde 

de ulike forsvarsmidlene. Bevæpningen av den sivile handelsflåten handlet om det materielle 

utstyret på den ene siden, og utdannelsen og kompetansen på den andre. Som det het i DEMS 

No. 165, som forelå 5. juni 1941: «Little knowledge is dangerous!»355 

Som vi har sett i 2.6 Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, fikk Nortraship i 

London en henvendelse fra det britiske Admiralitetets handelsavdeling, Trade Division, i 

begynnelsen av 1941. Henvendelsen var en henstilling til Nortraship om å søke å få flere 

norske, utdannede skyttere om bord norske handelsskip. På denne tiden ble det meste av den 

norske handelsflåtens forsvarsmidler betjent av britisk personell. Dette førte til at 

Forsvarsdepartementet nedsatte en komité for å drøfte Trade Divisions henstilling. Komiteen 

bestod av representanter fra Nortraship, Handelsdepartementet og Sjøforsvaret. 17. juni 1941 

avga denne komiteen en enstemmig innstilling. Innstillingen skisserte en egen skytteravdeling 

for handelsflåten med navn Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten (SSH). Videre ble 

kaptein Olav Haugsøen utnevnt som sjef for denne avdelingen, som på vegne av Nortraship 

og Sjøforsvaret fikk i oppgave å «utdanne, administrere, fordele og kontrollere det 

skytterpersonell som skulle gjøre tjeneste som skyttere om bord de handelsskip som ble 

disponert av Nortraship».356 I dette kapittelet vil jeg undersøke følgende: Hvilken 

våpenkompetanse ble (forsøkt) formidlet til skytterne som ble utdannet i Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåten? I denne undersøkelsen har jeg forstått begrepet 

kompetanse som definert i Store Norske Leksikon: «Kompetanse er evne eller kvalifikasjoner, 

                                                 
355 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Skytterpersonellet i den norske handelsflåte – Norwegian Defensively Equipped Merchant Ships, 1. januar 1943. 
356 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 132. 
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for eksempel til å uttale seg, inneha en stilling eller treffe en beslutning.»357 Kompetanse i 

denne undersøkelsen betyr altså kunnskap om de ulike forsvarsmidlene om bord de 

bevæpnede handelsskipene: Dette kan bety evnen til å håndtere de ulike forsvarsmidlene, eller 

kunnskap om hvordan skip kan og bør forsvares ved ulike typer angrep. En sentral utfordring 

i forbindelse med våpenkompetansen er forholdet mellom teori og praksis. En skytter kunne 

for eksempel vite hvordan et skip kan og bør forsvares mot angripende fly, men ikke få det til 

i praksis, fordi skytteren ikke hadde tilstrekkelig trening i bruk av antiluftskyts. Før jeg går i 

gang med analysen av skytternes våpenkompetanse, vil jeg gjøre kort rede for væpnings- og 

inspeksjonsoffiserene og skytteravdelingens skytterskoler. 

5.2 Væpnings- og inspeksjonsoffiserene 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens fremste oppgave var som vi har sett «å 

utdanne, administrere, fordele og kontrollere det skytterpersonell som skulle gjøre tjeneste 

som skyttere om bord de handelsskip som ble disponert av Nortraship». I tillegg til 1798 

skyttere ble også 195 væpnings- og inspeksjonsoffiserer utdannet i SSH, og disse offiserene 

fikk en lengre og mer omfattende utdannelse enn skytterne. I denne oppgaven har jeg kun 

undersøkt skytternes og de sivile sjøfolkenes våpenkompetanse, men jeg vil likevel gjøre kort 

rede for væpnings- og inspeksjonsoffiserene i dette kapittelet. 

Allerede i krigens første år viste det seg ønskelig med norske inspeksjonsoffiserer i de mest 

trafikkerte havnene i Storbritannia og andre allierte havner.358 Tidlig i krigen var alle 

væpnings- og inspeksjonsoffiserene britiske fra Defensively Equipped Merchant Ships 

(DEMS). Spørsmålet om norske offiserer ble for alvor tatt opp våren 1942: På denne tiden var 

det et overskudd av skipsoffiserer i handelsflåten på grunn av de mange skipene som gikk tapt 

i løpet av 1939, 1940 og 1941.359 I juni 1942 startet det første kullet av offiseraspiranter sin 

utdannelse. Offisersutdannelsen varte i tre måneder, og etter fullført utdannelse ble offiserene 

skrevet ut som fenriker i Marinen. De ble så fordelt som enten væpningsoffiserer om bord 

bevæpnede handelsskip eller som inspeksjonsoffiserer ved stasjonene til Merchant Marine 

Defence (MMD).360 Væpningsoffiserenes viktigste oppgave var å lede forsvaret av skipet 

under angrep. Men de var underlagt kapteinen om bord og forpliktet til en rekke andre 

                                                 
357 Persvold, «Kompetanse». 
358 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 12. 
359 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 12. 
360 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 15. 
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oppgaver i forbindelse med skipets forsvarsmidler. I en instruks fra SSH til 

væpningsoffiserene heter det: «Vepningsoffiseren er under tjenesten om bord direkte 

underlagt skipsføreren som egen avdelingsleder.»361 Videre var væpningsoffiserenes oppgave 

å «[…] assistere skipsføreren i alle spørsmål vedrørende fartøyets forsvarsmidler eller andre 

foranstaltninger av defensiv art, deres vedlikehold og betjening.» Væpningsoffiserenes 

oppgaver var altså mange og varierte, de handlet om å føre tilsyn med skyts og ammunisjon, 

dets vedlikehold, oppbevaring og beredskap. Offiseren skulle også bistå i arbeidet ved 

supplering og fornying av skyts, og bestemme hvor forsvarsmidlene skulle monteres. 

Væpningsoffiseren var også forpliktet til å «[…] forestå besetningens opplæring i betjeningen 

av armeringen, og herunder drive regelmessige beredskapsøvelser.» Her skilles det ikke 

mellom de utdannede skytterne og de sivile besetningene: «Vepningsoffiseren har i egenskap 

av [å være] avdelingssjef kommandomyndighet over så vel militært som sivilt 

skytterpersonell under beredskapsøvelser eller kamp.»362  

Inspeksjonsoffiserene var bindeledd mellom de ulike instansene i land (Nortraship, DEMS, 

SSH og MMD) og de norske handelsskipene. I en instruks fra SSH heter det: 

Deres oppgave […] består i å være bindeleddet mellom skipsførere, den stedlige 

D.E.M.S-organisasjon, det stedlige Nortraship-kontor, de konsulære myndigheter og 

Skytteravdelingen, samt Nortraship London, i alle spørsmål vedrørende skyttere og 

armering (herunder ammunisjon).363 

Inspeksjonsoffiserenes oppgaver lignet de til væpningsoffiserene, men til forskjell fra 

væpningsoffiserene ble ikke inspeksjonsoffiserene med om bord. Oppgavene bestod av å 

inspisere fartøy som anløp havn: «De skal […] i den utstrekning det er overkommelig visitere 

alle norske fartøyer som anløper, for: 1) Å inspisere armeringen. 2) Å instruere besetningen. 

3) Å bistå skipsføreren i alle spørsmål som vedrører bestykningen.»364 

                                                 
361 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Sjøtjenesteordning og vilkår for offiserpersonell underlagt SSH, 30. september 1942. 
362 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Sjøtjenesteordning og vilkår for offiserpersonell underlagt SSH, 30. september 1942. 
363 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Instruks og veiledning for inspeksjons- og instruksjonsoffiserer (SSH), 28. juli 1942. 
364 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Instruks og veiledning for inspeksjons- og instruksjonsoffiserer (SSH), 28. juli 1942. 
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Av de 195 væpnings- og inspeksjonsoffiserene rulleført i Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten, ble 167 utdannet i Dumbarton og 28 i New York.365 

5.3 Skytterskolen i Dumbarton, Skottland 

Gjennom det britiske Admiralitetet leide Sjøforsvarets Overkommando fra høsten 1941 et 

bygg i Dumbarton, Skottland, ikke langt fra Glasgow. Bygget het Helenslee House. Helenslee 

House var opprinnelig en gammel enebolig, men før krigen ble boligen bygget om til en skole 

for ingeniører. Bygget ble offisielt overtatt av Sjøforsvarets Overkommando 1. oktober  1941, 

men utdannelsen av skyttere startet allerede 20. juli.366 Helenslee House ble brukt resten av 

krigen som skytterskole for skytteraspiranter i Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten, og som mannskapsdepot for ferdig utdannede skyttere. Til å begynne med 

måtte all undervisning skje ved en britisk skytterskole i Glasgow, men etter hvert som 

skytterskolen i Dumbarton ble utstyrt med det nødvendige undervisningsmateriell, ble all 

undervisning overført hit. Som vi har sett i 2.6 Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten, ble 975 skyttere og 167 offiserer utdannet ved skytterskolen i Dumbarton. 

Skytterskolen i Dumbarton var dermed den skolen i Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten som utdannet flest skyttere og offiserer. Fra begynnelsen av 1943 var 

skytterskolen i Dumbarton utstyrt med eksemplarer av alle forsvarsmidler som var montert 

om bord skip i Nortraship: Større kanoner, automatkanoner, mitraljøser, mindre maskingevær, 

håndvåpen og rakettapparater.367 Det fantes også eksemplarer av sperreballonger, 

sperredrager, røykflåter og synkeminer. Skolen hadde også modeller av ulike fly og diverse 

instruksjonsfilmer, og det ble laget ulike innretninger for innskytningsøvelser.368 Helenslee 

House i Dumbarton tjente altså både som skytterskole for skytteraspiranter og 

mannskapsdepot for ferdig utdannede skyttere. Skyttere som avmønstret i Storbritannia fikk 

repetisjonskurs i Dumbarton før de mønstret på nye skip.369 Orlogskaptein Olav Haugsøen 

ledet skytterskolen i Dumbarton fra opprettelsen 20. juli 1941 til sin død i august 1943. Etter 

Haugsøens død ble skytterskolen ledet av orlogskaptein Arthur Knudtzen. I alle årene tjente 

kapteinløytnant Karl Gidske som nestkommanderende.370  

                                                 
365 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 13. 
366 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 8. 
367 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 138. 
368 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 138. 
369 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 139. 
370 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 140. 
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5.4 Skytterskolen i Lunenburg, Canada 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens skole i Lunenburg, Canada ble startet 3. 

november 1941. Skolen startet med 49 skytteraspiranter som ble innlosjert i Marinens lokaler 

i «Camp Norway», Marinens avdeling i Lunenburg, ca. 100 km. sørvest for Halifax.371 

Marinens avdeling i Lunenburg, «Camp Norway»,372 ble opprettet allerede i november 1940, 

og bestod av et kontor i Halifax og en leir i Lunenburg.373 

Avdelingens oppgaver var til å begynne med å bygge om 16 norske hvalbåter til militære 

patruljefartøyer,374 rekruttering og utdannelse av skyttere til disse patruljefartøyene og 

organisering av en leir for ledige norske hvalfangere.375 Senere fikk avdelingen i oppdrag å 

bistå arbeidet med bevæpningen av norske handelsskip. Før USA kom med i krigen i 

desember 1941, hadde mange av de transatlantiske konvoiene som gikk østover sitt 

utgangspunkt i Halifax i Novia Scotia. Fra våren 1941 til våren 1942, var anløpene av norske 

handelsskip i Halifax i gjennomsnitt 65 fartøyer i måneden.376 Norske skipsførere henvendte 

seg her til Marinens avdeling i Lunenburg – de ønsket bevæpning og skikket personell til å 

betjene skytset.377 Men vinteren 1940-1941 var det vanskelig å skaffe forsvarsmidler til den 

norske handelsflåten – den amerikanske våpenproduksjonen var ikke kommet i gang, og 

britene ville ikke avse våpen fra sine begrensede våpenlagre i Canada. Det var knapt nok 

våpen til britiske skip som anløp canadiske havner. Heller ikke Marinen kunne avse 

forsvarsmidler eller personell så lenge ombyggingen av hvalbåtene pågikk. 

Marinen klarte likevel å skaffe 17 større kanoner og 150 mitraljøser ved hjelp av Nortraship 

og britiske marinemyndigheter i Canada (DEMS).378 Skytset ble montert om bord norske 

handelsskip som anløp Halifax. Skytset ble på denne tiden betjent av skipenes sivile 

besetninger, ofte med bare noen få dagers opplæring i våpenbruk av instruktører fra Marinens 

avdeling. Disse instruktørene kom fra leiren i Lunenburg. I enkelte tilfeller ble deler av 

besetningene sendt til leiren i Lunenburg for å få våpenopplæring der.379 Det ble snart klart at 

                                                 
371 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 41. 
372 Offisielt: Royal Norwegian Naval Service, Nova Scotia 
373 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 19ff. 
374 Høsten 1940 rekvirerte Marinen 16 av de 107 hvalbåtene som Nortraship disponerte, resten ble utleid til 

Royal Navy. Disse båtene ble bygget om til militære patruljefartøyer (Kjelsrud). 
375 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 43. 
376 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 141. 
377 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 40. 
378 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 40. 
379 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 40ff. 
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utdannelsen som de sivile sjøfolkene fikk, var helt uforsvarlig. I sin rapport til Sjøforsvarets 

Overkommando skrev sjefen for Marinens avdeling i Lunenburg følgende, her sitert etter 

Jostein A. Kjelsrud: «Det kommer stadig skipsførere og ber om hjelp. Vi gjør hva vi kan. Og 

selv om det er bedre enn ingenting å ha en instruktør én dag eller å sende mannskapet til 

Lunenburg for instruksjon et par dager, er situasjonen helt uholdbar.»380 Videre blir effekten 

av bevæpningen beskrevet som «illusoriske» som følge av den provisoriske utdannelsen av 

sivile sjøfolk. Etter at Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten ble opprettet 20. juli 

1941, ble alle utdannede skyttere fra Camp Norway overført til denne avdelingen. 3. 

november samme år ble Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens skytterskole ved 

«Camp Norway» startet. Som vi har sett i 2.6 Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, 

ble 635 skyttere utdannet ved skytterskolen i Lunenburg. I tillegg fikk 350 sivile sjøfolk fra 

norske handelsskip opplæring i våpenbruk.381 All skarpskyting foregikk om bord 

øvelsesfartøyet HMS Moss, og skolen ble utstyrt med eksemplarer av alle forsvarsmidler som 

fantes om bord skip i Nortraship. Det ble også benyttet annet undervisningsmateriell som 

flymodeller og instruksjonsfilmer.382 Skytterskolen fungerte, i likhet med skytterskolen i 

Dumbarton, som både skytterskole og skytterdepot. Antall norske handelsskip som anløp 

Halifax og tilgangen på skytteraspiranter var bestemmende for aktivitetsnivået ved skolen. 

Etter at USA kom med i krigen, gikk stadig flere transatlantiske konvoier fra New York, og 

med det avtok anløpene av norske handelsskip i Halifax. 

Det ble etter hvert upraktisk å ha skole og depot i Lunenburg, og 8. juli 1943 ble avdelingen 

flyttet til Travers Island i New York.383 I perioden mellom november 1941 og nedleggelsen i 

juli 1943, tjenestegjorde sjefen ved Marinens avdeling i Lunenburg, Aimar Sørensen, som 

øverstkommanderende, før han ble avløst av kapteinløytnant Gunnar Finsen.384 

5.5 Skytterskolen på Travers Island, New York  

Skytterskolen på Travers Island i New York ble åpnet 1. juli 1943 og offisielt overtatt av den 

norske regjering 18. september samme år. Norske myndigheter lånte eiendommen av US 

Navy på ordinær «Lend-Lease» basis, dvs. at alle utgifter vedrørende leiren, med unntak av 

                                                 
380 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 41. 
381 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 45. 
382 Kjelsrud, «Etsteds» på Kanadas østkyst», 44. 
383 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 8. 
384 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 8. 



90 

 

personellets lønn, ble betalt gjennom låne- og leieavtalen.385 Da skytterskolen ble åpnet 1. 

juli, bestod personellet av to offiserer, to kvartermestere og 28 menige. Disse kom fra en 

mindre skytterskole 11. State Street, New York.386 Her fikk sivile besetninger kortere kurs, 

slik som i «Camp Norway» i Lunenburg, Canada, før opprettelsen av Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåten. 9. juli kom 67 mann fra den nedlagte skytterskolen ved 

«Camp Norway» i Lunenburg, og 11. juli kom øvelsesfartøyet HMS Moss til skolen.387 

Skytterskolen på Travers Island var altså en fortsettelse av både skytterskolen i 11. State 

Street, som var forbeholdt sivile besetninger, og Sjøforsvaret Skytteravdeling for 

Handelsflåtens skytterskole i Lunenburg, som følge av at stadig færre handelsskip anløp 

Halifax i Canada. Som vi har sett i 2.6 Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, ble 

112 skyttere og 28 offiserer utdannet ved skytterskolen på Travers Island.388 Utdannelsen her 

var lik den ved skytterskolen i Dumbarton og Lunenburg. For at Sjøforsvaret skulle få adgang 

til å bruke skolen på Travers Island som skytterskole, hadde amerikanske myndigheter 

bestemt at det måtte være et visst antall rekrutter ved skolen til enhver tid.389 Utover 

sommeren og høsten 1944 gikk tilgangen på skytteraspiranter kraftig tilbake, og 

minimumskravet ble derfor ikke innfridd. 15. september ble all rekruttering og undervisning 

stanset, og leiren ble lukket 1. oktober 1944.390 I perioden mellom opprettelsen i juli 1943 og 

nedleggelsen i oktober 1944, tjenestegjorde kapteinløytnant Per Lea som sjef og løytnant 

Gunnar Firing som nestkommanderende.391 

5.6 Utdannelsen ved skytterskolene 

Hva slags våpenkompetanse ble formidlet til skytteraspirantene ved Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåtens skytterskoler? Hva slags forutsetninger hadde skytterne 

for å forsvare skip og mannskap ved ulike typer angrep, etter endt utdanning? Som vi har sett 

i kapittel 3, ble norske handelsskip utstyrt med et omfattende selvforsvar i krigsårene 1940-

1945. De bevæpnede handelsskipene ble utstyrt med en rekke forsvarsmidler som skulle 

forsvare skipene ved ulike typer angrep, og disse forsvarsmidlene krevde godt utdannet 

                                                 
385 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 142. 
386 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 142. 
387 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 142.  
388 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 11-13. 
389 Steen, Norges sjøkrig 1940-1945, bind 5, Sjøforsvarets organisasjon, oppbygging og vekst, 145. 
390 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 9. 
391 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 6. 



91 

 

personell. Som vi også har sett, var anskaffelsen av utdannet personell tidlig i krigen heller 

sporadisk: Før Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten ble opprettet i juli 1941, var 

100 mann var avgitt fra Marinen, en mann pr. skip så langt det rakk, resten var britiske 

«gunners» fra Defensively Equipped Merchant Ships. Ellers fikk deler av de sivile 

besetningene korte kurs, enten ved at en instruktør kom om bord, eller ved at deler av 

besetningene ble sendt på lengre kurs i land, for eksempel ved «Camp Norway» i Lunenburg, 

Canada. I generalrapporten fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten skriver 

nestkommanderende Karl Gidske følgende om avdelingen: «Avdelingens oppgave var å 

rekruttere, utdanne og administrere personell til betjening av de våpen som ble montert om 

bord i vår store handelsflåte til selvforsvar.»392 Det er avdelingens utdannelse av personell jeg 

vil undersøke i dette kapittelet. For utdannelsen var viktig: «Mange sivile sjøfolk gjorde et 

glimrende arbeid ved skytset, men kunne dog aldri erstatte den militære skytter som var 

ekspert i de forefinnende våpen.»393 Hvordan ble skytterne eksperter i behandlingen av 

forsvarsmidlene? Hva slags våpenkompetanse ble formidlet til skytteraspirantene ved 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens skytterskoler? 

Utdannelsen ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens skytterskoler var ikke lik i 

alle krigens år – utdannelsen av de første skytterne var kort, fordi våpnene i den norske 

handelsflåten var få. Etter hvert som den norske handelsflåten fikk flere forsvarsmidler, måtte 

utdannelsen ved skytterskolene utvides til åtte uker.394 I begynnelsen var også tilgangen på 

instruksjonsmateriell ved skytterskolene begrenset. Tilgangen på instruksjonsmateriell ble 

kraftig forbedret i løpet av det første halvannet året: Skytterskolene fikk flere kanoner, 

automatkanoner, mitraljøser, mindre maskingevær, håndvåpen, rakettapparater, flymodeller 

og instruksjonsfilmer. Skolene ble også utstyrt med eksemplarer av sperreballonger, 

sperredrager, røykflåter og synkeminer.395 Fra begynnelsen av 1943 var skytterskolene 

«meget godt utstyrt med instruksjonsmateriell».396 Denne utviklingen kommer tydelig til 

uttrykk i skytter nr. 195 Bjørn Nielsens beretning om hans tid i skytteravdelingen. Nielsen ble 

rekruttert til skytteravdelingen i oktober 1941, og da han kom til skytterskolen i Dumbarton 

for første gang ble han ikke imponert: «Førsteinntrykket av Dumbarton-basen var ikke så 

imponerende for de fleste. Det var lite våpen, få instruktører og matsituasjonen i Storbritannia 

                                                 
392 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 6. 
393 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 11. 
394 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 12. 
395 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent. 
396 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 11. 
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tillot heller ikke noen overdådighet.»397 Da Nielsen returnerte til skytterskolen i Dumbarton 

rundt årsskiftet 1942-1943, var opplevelsen en ganske annen: 

Etter nok en kystbåt, en liten bensintanker som het Lind, ble vi sendt tilbake til 

Dumbarton for nye kurser. Forholdene der var nå betydelig bedre på alle felter. Det 

var mere skyts og flere instruktører. Opplæringen var mer effektiv. Og takket være 

eget oppdrett av griser var kostholdet atskillig bedre, og det ble også arrangert 

hyggekvelder for skyttere slik at alt var triveligere.398 

Skytterskolenes tilgang på instruksjonsmateriell ble altså kraftig forbedret mellom 

opprettelsen i juli 1941 og begynnelsen av 1943 – som følge av dette ble utdannelsen stadig 

mer omfattende og varte lenger. Dette betød for eksempel at skytter nr. 5, Magnus O. Rygh, 

som ble utdannet ved skytterskolen i Dumbarton mellom august og oktober 1941,399 fikk en 

kortere utdannelse enn skytter nr. 1429, Sverre K. Skredsvik, som ble utdannet ved 

skytterskolen i Dumbarton mellom oktober og desember 1944.400 Det er derfor vanskelig å 

gjøre rede for en felles våpenkompetanse for alle de 1798 skytterne som ble utdannet i 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten i løpet av fire år. Utdannelsen av skytterne 

var sammensatt og i stadig utvikling, særlig i de to første årene av avdelingens virksomhet. 

Selv om det er vanskelig å gjøre rede for en felles våpenkompetanse for alle skytterne, kan en 

undersøkelse av utdannelsen ved skytterskolene gi et innblikk i hva som var forventet av 

skytterne og skytternes våpenkompetanse, og hva slags forutsetninger skytterne hadde for å 

forsvare skip og mannskap ved ulike typer angrep. 

Skytterutdannelsen ved skytterskolene bestod av et intensivt og tettpakket program over åtte 

uker. Skytteraspirantene ble drillet i alle våpentypene som fantes om bord norske handelsskip. 

Som vi har sett i kapittel 3, ble norske handelsskip utstyrt med mange forskjellige våpen, og 

siden skytterne måtte kunne tjenestegjøre på hvilket som helst norsk handelsskip etter fullført 

utdanning, måtte de få opplæring i bruk og vedlikehold av alle våpnene som fantes om bord i 

den norske handelsflåten. Dette betød begrenset opplæring i hvert enkelt våpen: I løpet av de 

åtte ukene fikk skytterne opplæring i over 20 forskjellige våpen.401 På denne måten ble de 

utdannede skytterne generalister heller enn spesialister. Hver dag bestod av en rekke praktiske 

                                                 
397 Nielsen, «Sjøkaptein ex. skytter nr. 195, Bjørn Nielsen forteller», 312. 
398 Nielsen, «Sjøkaptein ex. skytter nr. 195, Bjørn Nielsen forteller», 313. 
399 Korte rapporter om hver enkelt skytter tilknyttet S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 279. 
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401 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent. 
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øvelser, teoretiske innføringer og gymnastikk. De praktiske øvelsene bestod blant annet av 

sikteøvelser og ladeøvelser med større kanoner som 4" og 3" LA og HA/LA, mindre 

automatkanoner som 20 m.m. Oerlikon og 40 m.m. Bofors, mitraljøser som 0,5" Colt og 

mindre maskingevær som Hotchkiss, Lewis og Marlin. Særlig var sikte- og ladeøvelsene med 

de større kanonene viktige. Disse kanonene ble bemannet av fem, syv eller ni mann, og to av 

disse tok seg av innsiktingen. Kanonkommandøren rettet kanonen vertikalt, mens sideretteren 

rettet kanonen horisontalt.402 De større kanonene krevde koordinasjon og samarbeid i større 

grad enn de andre forsvarsmidlene. Dette kommer til uttrykk i programmet, der de større 

kanonene blir særlig prioritert ved sikte- og ladeøvelser. 

 

Kanoneksersis ved skytterskolen i Dumbarton (Marinemuseet/Digitalt Museum) 

Skytterne fikk også grundige gjennomganger av alle våpnenes detaljer og funksjoner, det 

gjaldt særlig å ta våpnene fra hverandre og sette dem sammen igjen: «Vi fikk instruksjon i å ta 

våpnene fra hverandre samtidig som vi fikk betegnelse på hver del slik at vi til slutt kunne ta 

                                                 
402 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Eksersis – reglement for 12 pdr. kanon, dato ukjent. 
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våpnene fra hverandre og sette dem sammen igjen nærmest i blinde», forteller skytter nr. 1295 

Arne Thommessen i sin beretning, som fikk sin utdannelse ved skytterskolen i Dumbarton i 

mars og april 1943.403 Dette gjaldt særlig automatkanonene, mitraljøsene og maskingeværene. 

I D.E.M.S Pocket Book 1944 blir vedlikeholdet av disse våpnene beskrevet slik: 

Jams and defects in automatic guns are usually due to injudicious stripping or lack of 

proper maintenance […] Special care should, therefore, be taken with all automatic 

weapons to ensure that the barrel champers are clean and free from rust, that 

ammunition is clean and dry and that cartridges are in correct alignment.404 

Videre blir viktigheten av vedlikeholdsarbeidet understreket i håndboken flere ganger. Fordi 

vedlikeholdet av de ulike forsvarsmidlene var så viktig, ble dette særlig prioritert i 

utdannelsen av skytterne. Utdannelsen av skytterne handlet altså ikke bare om bruken av de 

ulike forsvarsmidlene, vedlikeholdet av dem var vel så viktig. De praktiske øvelsene var 

preget av intensivitet og repetisjon. Fordi skytterne måtte få opplæring i mange forskjellige 

våpen over kort tid, var det begrenset med tid pr. våpen. Vi kan kalle noen av disse øvelsene 

for «lynkurs»: I følge programmet fikk skytterne opplæring i enkelte av våpentypene på et par 

timer, dette gjaldt særlig de mindre maskingeværene. På en dag kunne skytterne få opplæring 

i bruk av tre ulike våpen, i tillegg til teoretiske innføringer og gymnastikk. 

For eksempel så programmet for fredag i uke 3 slik ut:405 

 09.00-09.55 Ammunisjon  Innføring i ammunisjonsmagasiner om bord 

 10.00-10.55 37 m.m. M1   Adskillelse og sammensetning 

 11.00-11.55 Flytyper  Gjennomgang av flytyper på tavlen 

 13.15-14.00  Oerlikon/Pillarbox Pussing, vedlikehold og klargjøring 

 14.05-15.00 20 m.m. Oerlikon Skytetrening/eksersis 

 15.05-16.00 Film   «Eyeshooting» film406 

 16.05-17.00 Gymnastikk  Gymnastikk/eksersis 

De større kanonene og automatkanonene ble særlig prioritert i utdannelsen. Skytterne fikk 

mindre opplæring i bruk av mitraljøser og mindre maskingevær – for eksempel ble skytterne 

                                                 
403 Thommessen, «Beretning om S.S.H», 16. 
404 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
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opplært i «eyeshooting», dvs. sikting og skyting uten optiske hjelpemidler (D.E.M.S Pocket Book 1944). 
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kurset i bruk og vedlikehold av Hotchkiss maskingevær den aller første dagen. Denne 

opplæringen bestod av: «Oversikt over våpenet. Detaljert gjennomgang. Ladning av strip og 

belter. Ladeøvelser.»407 Opplæringen varte i snaue to timer. Hotchkiss maskingeværet blir 

ikke nevnt i programmet etter disse to timene den første dagen, med unntak av under 

«Tentamen i maskingevær» et par uker senere. Det samme gjelder også andre maskingevær, 

som for eksempel Lewis og Marlin. Dette kan tyde på at de større kanonene og 

automatkanonene krevde mer av skytternes våpenkompetanse, og ble derfor prioritert. Det 

kan også tyde på at maskingeværene om bord ble i større grad overlatt til de sivile 

besetningene. Det finnes flere eksempler i mitt kildemateriale på at de utdannede skytterne 

betjente de større kanonene og automatkanonene, mens deler av de sivile besetningene 

betjente maskingeværene. En viktig del av skytternes praktiske opplæring i bruk av 

antiluftskyts ved skytterskolen i Dumbarton, Skottland foregikk i den såkalte «Domen», ved 

DEMS-skytterskolen i Glasgow.408 «Domen» eller «The Dome Trainer», var et 

spesialkonstruert bygg for skytteraspiranter. Inne i «Domen», som var halvkuleformet og 

lignet en iglo, ble skytteraspirantene trent i bruk av antiluftskyts ved hjelp av et avansert 

filmprojekteringssystem. Systemet simulerte flyangrep ved å prosjektere film av angripende 

fly i taket og på veggene av «Domen». Skytterne brukte modeller av ulike våpen – disse 

modellene var utstyrt med en projektor som sendte et smalt, gult lys dit skytteren pekte, på 

denne måten kunne instruktøren følge skytterens treffsikkerhet, mens skytteren forsøkte å 

følge flyet som «fløy» rundt i taket og på veggene.409 «Domen» var et sofistikert system som 

simulerte flyangrep på en meget realistisk måte. «Domen» ble utviklet av den britiske 

marineoffiseren Henry Stephens, selve apparatet ble produsert av Kodak og Technicolour. 40 

slike «Domer» ble bygget i Storbritannia under krigen.410 

De teoretiske innføringene bestod blant annet av beskrivelser av fiendens angrepsmetoder. 

Som vi har sett i 3.3 Fiendens angrepsmetoder, møtte sjøfolkene fienden og fiendtlige 

handlinger i mange forskjellige situasjoner. En viktig del av utdannelsen handlet om å 

forberede skytterne på hvilke typer angrep de kunne møte, og hvordan de kunne forsvare 

skipet mot disse angrepene. Disse innføringene ble formidlet ved tavleundervisning, 

                                                 
407 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent.  
408 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent. 
409 History of Simulation, «Synthetic Training Devices of WW2». 
410 History of Simulation, «Synthetic Training Devices of WW2». 
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instruksjonsfilmer, flymodeller, undervisningshefter, fotografier og illustrasjoner.411 Særlig 

viktig var det å lære å skille de ulike flyene fra hverandre, blant annet for å unngå «friendly 

fire». I løpet av de åtte ukene ved skytterskolene, fikk skytterne kjennskap til over 70 

forskjellige fly fra USA, Storbritannia, Tyskland, Italia og Japan.412 Kjennskap til de ulike 

flyene var særlig viktig for å kunne identifisere fiendtlige fly før et eventuelt angrep. Som det 

heter i D.E.M.S Pocket Book 1944: «In a low-flying attack there will generally be less than 15 

seconds between first sighting and bomb-release».413 Skytternes evne til å identifisere fly var 

derfor helt avgjørende, og derfor særlig prioritert ved skytterskolene. De teoretiske 

innføringene bestod også av grunnleggende skytelære. De handlet om prosjektilbaner, 

brannrørsgranater («fuzing» av prosjektiler) og ammunisjon.414 

 

Britiske skytteraspiranter i DEMS øver på gjenkjenning av ulike fly (Imperial War Museum) 

                                                 
411 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent. 
412 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent. 
413 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
414 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: Program for 

skytterutdannelse ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten, dato ukjent. 
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Hver dag ble avsluttet med en times gymnastikk, og en gang i uken ble dagen avsluttet med 

en lengre utmarsj. Skytter Arne Thommessen forteller i sin beretning: «Hver dag ble avsluttet 

med ca. en times gymnastikk eller eksersis. Når vi hadde utmarsj ble den som regel på ca. fire 

timer. Dette bidro til at vi var i meget god fysisk form».415 Den siste uken av 

skytterutdannelsen bestod blant annet av gjennomganger av diverse reglementer for 

utdannede skyttere. Reglementene omhandlet skytternes rolle om bord bevæpnede 

handelsskip i forhold til kapteiner, andre offiserer og de sivile besetningene. De omhandlet 

også skytternes oppførsel i land og om bord, hyrebetingelser, landlov, bruk av uniform, 

forhold ved landsetting i nøytrale land i forbindelse med krigsforlis, lønningsbestemmelser og 

diverse andre plikter. Skytternes militære utdannelse bidro til at de ble høyt aktet blant de 

sivile besetningene, og de sivile skipsoffiserene hadde høye forventninger til dem. Dette 

kommer til uttrykk i en rapport fra kapteinen om bord motortankeren M/T Solstad. Kapteinen 

var ikke fornøyd med en skytters deltakelse i det «vanlige» skipsarbeidet – som vi har sett i 

2.7 En militarisering av handelsflåten? var de utdannede skytterne forpliktet til å delta i det 

øvrige dekksarbeidet som matroser. I rapporten heter det: «Som det fremgår av vedlagte 

journalutdrag har denne man opført sig meget lite tilfredsstillende, og særlig når man tar i 

betrakning at han tilhører marinen!»416 Kaptein Karl Gidske beskriver situasjonen slik i sin 

generalrapport fra SSH: «Misforhold [mellom skytterne og skipsoffiserene] kunne oppstå ved 

uklok og i enkelte tilfeller urettferdig behandling fra skipsoffiserenes side. Dette resulterte så i 

at skytterne tok seg fri og ble rapportert og refset for de forhold som de overtrådte.»417 Videre 

understreker han viktigheten av den disiplinære delen av skytternes utdannelse: «Det var 

derfor av den største betydning at skytternes utdannelse var best mulig, både når det gjaldt 

deres rent praktiske tjeneste, og den disiplinære side av utdannelsen.»418 

5.7 Konklusjon 

Skytteraspirantene ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens skytterskoler 

gjennomgikk et intensivt og tettpakket program i sin utdannelse. Skytteraspirantene fikk, i 

løpet av kun åtte uker, opplæring i bruk og vedlikehold av mange ulike forsvarsmidler – dette 

utgjorde den praktiske kompetansen. Den praktiske kompetansen ble formidlet til 

skytteraspirantene gjennom sikteøvelser, ladeøvelser, grundige gjennomganger av alle 

                                                 
415 Thommessen, «Beretning om S.S.H», 17. 
416 RA, Nortraship London Maritime Department (S-2118), G/L0342/0001: Vedr. kanonskytter/matros. 
417 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 14-15. 
418 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 15. 
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våpnenes detaljer og funksjoner, skytetrening, vedlikeholdsarbeid og trening i «Domen». 

Skytteraspirantene fikk også opplæring i hvordan bevæpnede handelsskip kunne forsvares ved 

ulike typer angrep – dette utgjorde den teoretiske kompetansen. Den teoretiske kompetansen 

ble formidlet til skytteraspirantene gjennom tavleundervisning, instruksjonsfilmer, 

flymodeller, undervisningshefter, fotografier og tegninger. Våpenkompetansen som ble 

formidlet til skytterne var altså både praktisk og teoretisk. Siden skytterne måtte kunne 

tjenestegjøre på hvilket som helst norsk handelsskip etter fullført utdanning, måtte de få 

opplæring i bruk og vedlikehold av alle forsvarsmidlene som fantes om bord i den norske 

handelsflåten, og som vi har sett i kapittel 3, var forsvarsmidlene mange og forskjellige. Dette 

betød begrenset opplæring i hvert enkelt våpen, og at enkelte våpen ble særlig prioritert. 

Våpnene som ble særlig prioritert var de større kanonene og automatkanonene. 

Istedenfor at noen skyttere ble utdannet som dedikerte kanonører, mens andre ble utdannet 

som maskingeværskyttere eller rakettoperatører, fikk alle skytteraspirantene den samme 

utdannelsen, og alle skytteraspirantene fikk opplæring i alle forsvarsmidlene. Skytterne ble 

derfor generalister heller enn spesialister. Utdannelsen i skytteravdelingen var under 

kontinuerlig utvikling under krigen, særlig i de to første årene av avdelingens virksomhet. 

Dette var et resultat av den økende tilgangen på undervisningsmateriell og handelsflåtens 

stadig mer omfattende bevæpning. Utdannelsen var derfor annerledes for en skytter som 

fullførte utdannelsen i 1941, sammenlignet med en skytter som fullførte utdannelsen i 1944. 

Som vi har sett i 5.3 Skytterskolen i Dumbarton, Skottland, fikk skyttere repetisjonskurs ved 

skytterskolene ved lengre opphold i land. Dette kan bety at forskjellen mellom skytterne som 

fullførte utdannelsen tidlig og skytterne som fullførte den sent, ble utjevnet til en viss grad. 

Fordi vedlikeholdet av de ulike forsvarsmidlene var så viktig, ble dette særlig prioritert i 

utdannelsen av skytterne. Utdannelsen av skytterne handlet altså ikke bare om bruken av de 

ulike forsvarsmidlene, men også om vedlikeholdet av dem. Dette kommer tydelig til uttrykk i 

et skriv fra Sjøforsvarets Overkommando: «I sjöen skal antiluftskyts og kanoner inspiseres 

hver dag, eventuelle mangler rettes, alle deler smöres, bevegelige deler/åpnings og 

lukkemekanismen, avfyringmekanismen og høyde og siderettingsmekanismen pröves. 

Generaleftersyn foretas minst en gang i uken både ved land og i sjöen.»419 

  

                                                 
419 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001:  

Instruks for eftersyn og pussing av kanoner på handelsflåten, dato ukjent. 
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Skytter nr. 2107 Walther H. Johannessen ved skytterskolen i Lunenburg, 1943 (Roy W. Johannessen/privat) 
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6 DE SIVILE SJØFOLKENES 

VÅPENKOMPETANSE 

6.1 Innledning 

Som vi har sett i kapittel 4 var det sjeldent nok utdannede skyttere om bord de bevæpnede 

handelsskipene til å betjene alle forsvarsmidlene. Et eksempel fra casestudien er 

motortankeren M/T Aristophanes, som var utstyrt med forsvarsmidler som trengte en samlet 

besetning på over 30 mann. I følge havneloggene var det på det meste kun seks utdannede 

skyttere om bord Aristophanes. Kaptein Olav Haugsøen i Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten beskriver en lignende situasjon som «uholdbar» i sin rapport til SSH.420 Felles 

for alle de utvalgte skipene i casestudien, er at alle hadde for få utdannede skyttere om bord. 

De sivile besetningene måtte derfor få opplæring og delta i forsvaret av skipene ved 

eventuelle angrep. Dette kommer tydelig til uttrykk i Karl Gidskes generalrapport fra 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten: «Det var en del av Skytteravdelingens arbeid 

å gjøre besetningene om bord i handelsfartøyene positive overfor de forsvarsmidler som 

fantes om bord i eget fartøy, i det besetningene til enhver tid, helt eller delvis, måtte fordeles 

til å supplere skytterne ved de forskjellige våpen.»421 Forsvaret av de bevæpnede 

handelsskipene var et felles anliggende for hele mannskapet – ikke skytternes oppgave alene, 

slik det ofte har blitt gjort uttrykk for den norske litteraturen. Men hvilke forutsetninger hadde 

de sivile besetningene for å betjene de ulike forsvarsmidlene? Som vi har sett handlet 

bevæpningen av handelsskipene om det materielle utstyret på den ene siden, og utdannelsen 

og kompetansen på den andre. I dette kapittelet vil jeg gjøre kort rede for hvordan en teoretisk 

og praktisk våpenkompetanse ble formidlet til de sivile sjøfolkene i Nortraship. 

6.2 Teoretisk formidling av våpenkompetansen 

Norske handelsskip seilte på alle verdens hav, i alle krigens år. Skip og mannskap var spredt 

utover hele kloden – derfor var den teoretiske formidlingen av våpenkompetansen ingen enkel 

oppgave. Men Nortraship og Merchant Marine Defence hadde kontorer og konsulater i store 

deler av verden, det hadde også britenes DEMS-organisasjon. Disse instansene formidlet en 

                                                 
420 Se 3.9 Forholdet mellom våpenutstyr og antall skyttere. 
421 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 15. 
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teoretisk våpenkompetanse til sivile sjøfolk om bord bevæpnede handelsskip gjennom 

litteratur. I min undersøkelse av bevæpningen av skip i Nortraship, har jeg sett at en viss 

teoretisk våpenkompetanse ble formidlet til de sivile sjøfolkene gjennom håndbøker fra 

britiske Defensively Equipped Merchant Ships (DEMS), og diverse rundskriv fra 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten (SSH). Om alle de sivile sjøfolkene hadde 

tilgang til disse håndbøkene og rundskrivene, og om de faktisk leste dem, er selvfølgelig 

vanskelig å si noe sikkert om. Men uansett om håndbøkene og rundskrivene ble lest eller ikke, 

gir de innblikk i hva som var forventet av de sivile sjøfolkene, og hva slags forutsetninger de 

hadde (eller burde hatt) for å delta i forsvaret av skipene ved ulike angrep. 

Den viktigste kilden til teoretisk våpenkompetanse for de sivile sjøfolkene var D.E.M.S 

Pocket Book, som ble distribuert til kapteiner, væpningsoffiserer og skyttere om bord 

bevæpnede handelsskip. Jeg antar at det fantes eksemplarer av denne håndboken om bord de 

fleste av de norske handelsskipene. Som vi har sett i kapittel 3 og 4, var handelsflåtens 

omfattende selvforsvar et resultat av fiendens mange og varierte angrepsmetoder. Handelsskip 

ble rammet av mange forskjellige angrep: Fra ubåter, overflatefartøy, undervannsminer og fly. 

Den teoretiske kompetansen som ble formidlet til de sivile sjøfolkene, handlet om å forberede 

sjøfolkene på hvilke angrep de kunne utsettes for, og hvordan de kunne forsvare skip og 

mannskap mot disse angrepene. D.E.M.S Pocket Book 1944 inneholder detaljerte beskrivelser 

av fiendens angrepsmetoder, dette gjelder særlig angrep fra fly. 

 

Eksempel på formidling av teoretisk våpenkompetanse i D.E.M.S Pocket Book 
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6.3 Praktisk formidling av våpenkompetansen 

I min undersøkelse av bevæpningen av skip i Nortraship, har jeg sett at en praktisk 

våpenkompetanse ble formidlet til de sivile sjøfolkene gjennom våpenøvelser om bord de 

bevæpnede handelsskipene. Disse våpenøvelsene ble hovedsakelig organisert av de utdannede 

skytterne fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten. Om bord fartøyer med egen 

væpningsoffiser, hadde væpningsoffiseren ansvaret for å gjennomføre våpenøvelsene: 

«[Væpningsoffiseren har ansvar for] å forestå besetningens opplæring i betjeningen av 

armeringen, og herunder drive regelmessige beredskapsøvelser. Disse øvelser som skal 

foretas så vel om natten som om dagen, skal også innebefatte ordreoverføring og ildledelse 

under hensyn til de forskjellige forhold hvorunder angrep kan inntreffe.»422 

I følge D.E.M.S Pocket Book 1944, skulle disse våpenøvelsene vare omtrent en time: «More 

value is obtained by short and frequent drills than by long and infrequent ones. One hour is 

long enough for any one drill.»423 Væpningsoffiseren var hele tiden underlagt kapteinen.424 

Det var altså opp til kapteinen å tillate og sette av tid til våpenøvelser. Dette kunne føre til 

konflikter mellom skyttere og væpningsoffiserer på den ene siden, og skipsførere på den 

andre. En slik konflikt kommer tydelig til uttrykk i en rapport fra skytter Knut Bakke, som 

tjenestegjorde om bord dampbåten D/S Tanafjord. Han skriver: 

Jeg tjenestegjorde som matros/skytter om bord i D/S Tanafjord, […] skipet ble utstyrt 

med en 4" kanon, to Hotchkiss maskingevær, to Marlin maskingevær, en «Holman 

Projector», to PAC raketter, to rifler og 10 smokefloats før vi forlot havn. Foruten 

undertegnede var det 4 av mannskapet som kunne skyte med MG. Før vi forlot havn 

var en engelsk P. O. om bord og trente opp kanonmannskapet som besto av skipets 

mannskap med undertegnede som kanonkommandør. Jeg fikk ordre av samme 

instruktør om å holde kanonøvelser regelmessig.425 

I dette tilfellet, der det kun fantes én skytter om bord, fikk altså skytteren rollen som 

kanonkommandør, og deler av den sivile besetningen fikk rollen som kanonmannskap. I dette 

tilfelle var regelmessige våpenøvelser avgjørende. Videre fremgår det av rapporten at 

                                                 
422 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Sjøtjenesteordning og vilkår for offiserpersonell underlagt SSH, 30. september 1942. 
423 RA, Nortraship London Disbursement Department (S-2120), Fad/L0190/0001: D.E.M.S Pocket Book 1944. 
424 RA, Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217), D/L0001: 

Sjøtjenesteordning og vilkår for offiserpersonell underlagt SSH, 30. september 1942. 
425 Bakke, «Rapport fra skytter nr. 308, Knut Bakke», 208-209. 



103 

 

skytteren ikke fikk holdt regelmessige våpenøvelser fordi kapteinen ikke tillot det. 

Situasjonen var så alvorlig at skytteren, sammen med 16 andre av skipets mannskap, 

rapporterte forholdene til generalkonsulen i Calcutta.426 Dette tilfellet er nok ikke 

representativt for situasjonen om bord bevæpnede skip i den norske handelsflåten, men det gir 

uttrykk for hvor stor innflytelse kapteinen hadde om bord, både når det gjaldt bruk av 

forsvarsmidlene og hvilken kompetanse som var tilgjengelig for de sivile sjøfolkene. Under 

våpenøvelsene om bord ble de større kanonene særlig prioritert. De større kanonene krevde 

koordinasjon og samarbeid i større grad enn de andre forsvarsmidlene. Som vi har sett ble de 

større kanonene betjent av mellom 5 og 9 mann, avhengig av type. Våpenøvelsene handlet 

hovedsakelig om å drille mannskapet i sine oppgaver ved de ulike postene. 

6.4 Konklusjon 

Det er vanskelig, kanskje umulig, å gjøre rede for en felles våpenkompetanse for alle de sivile 

sjøfolkene om bord norske handelsskip under andre verdenskrig. Det er snakk om veldig 

mange mennesker, veldig mange skip og fem lange år. For det første var skipene bestykket 

med en rekke ulike forsvarsmidler. Noen var sterkere bevæpnet enn andre, og kombinasjonen 

av forsvarsmidler varierte stort. For det andre varierte antall utdannede skyttere om bord. 

Dette betød at det ble stilt ulike krav til de sivile sjøfolkenes deltakelse og kompetanse om 

bord hvert enkelt skip. For det tredje seilte norske sjøfolk i alle verdens farvann, noen så lite 

til krigen og ble aldri direkte berørt av krigshandlinger. Krigen var ikke bare dramatikk, de 

aller fleste dager var rett og slett hverdager.427 Men siden det ofte var for få utdannede 

skyttere om bord de bevæpnede handelsskipene, måtte de sivile besetningene få opplæring og 

delta i forsvaret av skipene ved angrep. I min undersøkelse av bevæpningen av skip i 

Nortraship, har jeg fått inntrykk av at dette samarbeidet mellom skyttere og sivile sjøfolk gikk 

bemerkelsesverdig bra. Jeg har ikke sett et eneste tilfelle av uhell i forbindelse med 

forsvarsmidlene, der sivile sjøfolk har vært involvert. Jeg har heller ikke sett noen tilfeller der 

de sivile sjøfolkenes deltakelse i forsvaret av skip under angrep har blitt kritisert, snarere tvert 

om. I hver eneste rapport som omhandler de sivile sjøfolkenes deltakelse i kamp, har de sivile 

sjøfolkenes innsats fått skryt. Det er vanskelig å gjøre rede for en felles våpenkompetanse for 

de sivile sjøfolkene, men mye tyder på at den kompetansen som ble formidlet, var vellykket. 

                                                 
426 Bakke, «Rapport fra skytter nr. 308, Knut Bakke», 209. 
427 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 160. 



104 

 

7 KONKLUSJON 

7.1 Innledning 

I dette konkluderende kapittelet vil jeg forsøke å samle alle trådene og sammenfatte funnene 

fra de foregående kapitlene. Her presenterer jeg oppgavens hovedproblemstilling og 

underproblemstillinger på nytt, for å svare på dem i lys av oppgavens samlede funn. I dette 

kapittelet diskuterer jeg også den psykologiske og den militære effekten av bevæpningen, før 

jeg avslutter med noen tanker om oppgaven i en videre kontekst og forslag til videre 

forskning. Helt til sist følger en epilog som omhandler sjøfolkenes etterkrigstid. 

7.2 De sentrale problemstillingene 

Som vi har sett havnet den norske handelsflåten i midten av en ekstrem interessekonflikt 

under andre verdenskrig: For de allierte måtte forsyningslinjene opprettholdes og forsvares til 

enhver pris, mens for aksemaktene var det avgjørende å strupe de alliertes tilgang til ressurser 

i så stor grad som overhodet mulig. Resultatet var en ødeleggelseskrig der en sivil 

yrkesgruppe, sjømannsstanden, ble en sentral aktør. Andre verdenskrig var en krig om 

ressurser, og krigens utfall ble avgjort på det strategiske, det taktiske og det operasjonelle 

nivået. Sjøfolkenes innsats, og de alliertes forsvar av handelsskipene, var en del av krigen på 

det operasjonelle nivået. For at de allierte skulle kunne lykkes på det strategiske og det 

taktiske nivået, måtte sjøfolkenes innsats og de tusenvis av handelsskip i alliert tjeneste 

forsvares. De alliertes fremste forsvar av handelsskipene var konvoiene: «Broer av skip», 

langstrakte formasjoner på opptil ti kolonner, eskortert av militære fartøy som destroyere, 

slagskip, hangarskip, luftskip, ubåter og fly. En annen viktig del av de alliertes forsvar av 

handelsskipene var handelsskipenes selvforsvar. Som tidligere nevnt finnes det ingen tematisk 

og systematisk undersøkelse av dette selvforsvaret i den norske forskningslitteraturen. 

Bevæpningen har blitt skrevet om ved flere anledninger: I sjøforklaringer, i krigsseilernes 

egne memoarer og i faghistorikernes bøker, men bevæpningen har ikke blitt konkretisert, 

systematisert eller kontekstualisert i særlig stor grad. Denne oppgavens hovedproblemstilling, 

som har vært grunnlaget i alle kapitlene, er følgende: 

Hvordan ble skip i Nortraship bevæpnet i krigsårene 1940-1945? 
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Denne hovedproblemstillingen er vid, jeg har derfor delt den opp i mindre 

underproblemstillinger. Oppgavens struktur har langt på vei fulgt underproblemstillingene. 

Jeg har valgt en så vid hovedproblemstilling, fordi jeg ønsker å si noe om det sammensatte og 

komplekse bildet av bevæpningen av skip i Nortraship. Oppgavens første problemstilling er: 

Med hvilket våpenutstyr ble skipene i Nortraship bestykket i krigsårene 1940-1945? 

Bevæpningen av skip i Nortraship handlet om langt mer enn bare grå maling og gamle 

kanoner: Sivile handelsskip i mørkegrå krigsmundur, med mannskap bestående av både sivile 

og militære, skjøt ned fly, angrep ubåter, forsvarte konvoier og kuttet forankrede miner i et 

seks år langt krigsseilas. Skipene ble bestykket med kanoner, automatkanoner, mitraljøser, 

maskingevær, håndvåpen, rakettapparater, sperreballonger/drager, avmagnetiseringsapparater, 

røykleggingsapparater, synkeminer, paravaner, hydrofoner og brobeskyttelsesanlegg. Kaptein 

Arnesen forteller i sin beretning om hvordan bevæpningen av M/T Bralanta gjorde den sivile 

tankbåten om «[…] til et helt lite krigsskip», og hvordan alle om bord måtte delta i forsvaret 

av skipet, selv med 10 utdannede skyttere om bord.428 De norske handelsskipene i Nortraship 

ble en del av en britisk armeringspolitikk, med røtter tilbake til første verdenskrig. Dette 

støtter opp under Bjørn Tore Rosendahls funn i avhandlingen Seafarers or war sailors?, der 

Rosendahl understreker britenes store innflytelse på norsk skipsfartspolitikk under krigen. De 

norske handelsskipene ble sidestilt med britiske handelsskip i bevæpningssaken – norske 

handelsskip ble også særlig prioritert og bevæpnet utover bestemmelsene i Trade Divisions 

Normal Scale of Arming. Et eksempel på dette fra denne casestudien er fruktbåten M/S 

Mosdale, som krysset Atlanterhavet nesten hundre ganger i løpet av krigen og fraktet over 

100.000 tonn kjøtt til Storbritannia. I krigen på havet møtte sjøfolkene fienden og fiendtlige 

handlinger i vidt forskjellige situasjoner. Handelsskip ble rammet av mange forskjellige 

angrep: Fra ubåter, overflatefartøy, undervannsminer og fly. Resultatet var et omfattende 

selvforsvar bestående av en rekke ulike forsvarsmidler, som på hver sin måte skulle forsvare 

skip og mannskap ved ulike typer angrep. Felles for nesten alle forsvarsmidlene var at de 

skulle tvinge fienden ut av angrepsposisjon. Den store kanonen akter skulle tvinge angripende 

ubåter i overflatestilling til å dykke – som vi har sett måtte de tyske ubåtene benytte seg av sitt 

elektriske fremdriftssystem under vann. Under vann var de tyske ubåtene begrenset av både 

hastighet og rekkevidde, de hadde derfor ikke mulighet til å holde følge med handelsskipene. 

Den mest effektive taktikken mot angripende ubåter i overflatestilling, var å dreie til en av 

                                                 
428 Arnesen, «Krigsseilerhistorier». 
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sidene for å få ubåten direkte aktenfor skipet, for så å gi maks hastighet framover og samtidig 

besvare ilden med skipets kanon(er). Av punkt 276 i håndboken for ubåtkapteiner fra 1942, 

fremgår det at dette var en effektiv taktikk: «As soon as the enemy ship, in an artillery duel, 

begins to find the range, the submarine must turn away or submerge».429 Mens den store 

kanonen akter skulle tvinge ubåter nedover, skulle HA-kanonene, automatkanonene, 

mitraljøsene, maskingeværene, rakettapparatene og granatkasterne tvinge fly oppover: På 

denne måten ble bombeflyenes treffsikkerhet betydelig redusert. Og som vi har sett, i 

kildematerialet finnes det flere eksempler på at de bevæpnede handelsskipenes antiluftskyts 

klarte nettopp det. Dette gjaldt særlig handelsskipenes samlede antiluftskyts i konvoi. Felles 

for alle de nevnte forsvarsmidlene var altså å tvinge fienden ut av angrepsposisjon, vi kan 

derfor definere bevæpningen av sivile handelsskip under andre verdenskrig som en defensiv 

bevæpning. Rakettapparatene skulle også tvinge fiendtlige fly opp i høyden og ut av 

angrepsposisjon. Disse spesielle forsvarsmidlene blir nesten ikke omtalt i den norske 

krigsseilerlitteraturen, på tross av at over 4000 rakettapparater ble montert om bord norske 

handelsskip i krigsårene. Alle forsvarsmidlene om bord handelsskip i Nortraship: Kanonene, 

antiluftskytset, spesialvåpnene, de passive våpnene og de øvrige forsvarsmidlene, utgjorde til 

sammen et reelt og omfattende selvforsvar. Dette selvforsvaret gjorde den sivile norske 

handelsflåten i stand til å forsvare seg selv mot en rekke angrep. 

Som vi har sett i casestudien, var det ofte for få utdannede skyttere om bord de bevæpnede 

handelsskipene til å betjene alle forsvarsmidlene. Olav Haugsøen skisserer i sin rapport et 

eksempel, der et bevæpnet handelsskip, som har forsvarsmidler som krever 33 mann, kun har 

6 utdannede skyttere om bord. Videre fremholder Haugsøen at dette skipet trengte minimum 

15 utdannede skyttere for å «sikre utnyttelsen av forsvarsmidlene».430 Det fremgår av 

casestudien at Haugsøens eksempel gir et godt bilde av situasjonen om bord norske 

bevæpnede handelsskip. Vi har også sett et eksempel der kapteinen om bord det norske skipet 

D/S Norelg nektet å forlate havn, fordi det var for få utdannede skyttere om bord. Felles for 

alle de utvalgte skipene i casestudien, er at alle hadde for få utdannede skyttere om bord. 

Unntakene er damptankeren D/T Marathon, som fikk 20 britiske skyttere om bord ved en tur 

til Murmansk i 1943, og M/S John Bakke som seilte med 21 skyttere og en væpningsoffiser i 

1943, da hun deltok i konvoiene til Malta. Disse unntakene må altså sees i sammenheng med 

at skipene ble satt i særlig utsatt fart. Det tyder på at de britiske og de norske sjømilitære 

                                                 
429 Coates, The U-Boat Commander’s Handbook, 84. 
430 Vernepliktig kaptein O. Haugsøens rapport, Nortrashipflåtens skyttere, 33. 
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myndigheter var fleksible når det gjaldt bemanning og fordeling av utdannede skyttere – de 

fordelte skyttere dit det var behov. Forholdet mellom våpenutstyret og antall utdannede 

skyttere er viktig, fordi det sier noe om i hvor stor grad de sivile besetningene måtte delta i 

forsvaret av skipene. Oppgavens andre problemstilling lyder: 

Hvilken våpenkompetanse ble (forsøkt) formidlet til skytterne og de sivile sjøfolkene om 

bord skip i Nortraship i krigsårene 1940-1945, og hvordan ble dette gjennomført? 

I min analyse av skytternes våpenkompetanse har jeg sett at skytterne var generalister, heller 

enn spesialister: I løpet av utdannelsen ved Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens 

skytterskoler, fikk skytteraspirantene opplæring i bruk og vedlikehold av mange forskjellige 

våpen i løpet av kun åtte uker. Siden skytterne måtte kunne tjenestegjøre på hvilket som helst 

norsk handelsskip etter fullført utdanning, måtte de få opplæring i bruk og vedlikehold av alle 

forsvarsmidlene som fantes om bord i den norske handelsflåten, og som vi har sett i kapittel 3 

og 4, var forsvarsmidlene mange og forskjellige. Dette betød begrenset opplæring i hvert 

enkelt våpen, og at enkelte våpen ble særlig prioritert i utdannelsen. Istedenfor at noen 

skyttere ble utdannet til dedikerte kanonører, mens andre ble utdannet til maskingeværskyttere 

eller rakettoperatører, fikk alle skytteraspirantene den samme utdannelsen, og alle 

skytteraspirantene fikk opplæring i alle forsvarsmidlene. 

Den praktiske kompetansen ble formidlet til skytteraspirantene gjennom sikteøvelser, 

ladeøvelser, grundige gjennomganger av alle våpnenes detaljer og funksjoner, skytetrening, 

vedlikeholdsarbeid og trening i «Domen». Den teoretiske kompetansen ble formidlet til 

skytteraspirantene gjennom tavleundervisning, instruksjonsfilmer, flymodeller, 

undervisningshefter, fotografier og tegninger. Det er vanskelig, kanskje umulig, å gjøre rede 

for en felles våpenkompetanse for alle de sivile sjøfolkene om bord norske handelsskip under 

andre verdenskrig. De sivile sjøfolkene hadde helt forskjellige forutsetninger, fordi skipenes 

bevæpning varierte, bemanningen av skytset varierte og seilingsrutene varierte. Men en viss 

teoretisk og praktisk våpenkompetanse ble formidlet til de sivile sjøfolkene gjennom 

håndbøker, rundskriv og våpenøvelser. I arbeidet med denne oppgaven har jeg fått inntrykk 

av at samarbeidet mellom skyttere og sivile sjøfolk fungerte bemerkelsesverdig bra. Dette 

tolker jeg som at den kompetansen som ble formidlet, var vellykket. 
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7.3 Den psykologiske effekten av bevæpningen 

«Jeg tror vi alle var glade for å ha våpen om bord!» kunne matros Kåre Bjerknes fortelle i sin 

beretning om tiden om bord norske handelsskip under andre verdenskrig – jeg har valgt å 

bruke denne uttalelsen i tittelen på denne oppgaven. Uttalelsen gir uttrykk for en følelse av 

lettelse over å ikke være totalt forsvarsløse. Videre forteller han om hvordan det kun var to 

skyttere om bord, og hvordan hele mannskapet måtte delta i forsvaret av skipet under angrep. 

Det fremgår av denne beretningen, at forsvaret av skipet var hele mannskapets felles 

anliggende – ikke bare de utdannede skytternes oppgave. Maskinist Haavard Øien var om 

bord tankbåten M/T Britamsea da det ble bevæpnet i Boston, USA. Han fortalte: «Vi følte oss 

uvegerlig litt mer beskyttet, ikke så utsatt.»431 Guri Hjeltnes understreker hvordan 

bevæpningen gav sjøfolkene en anledning til å være aktive i forsvaret av skipet, fremfor å føle 

seg passive og hjelpeløse. En skytter uttalte: «Det var en lettelse å ha noe mellom hendene, 

det var godt å skyte løs mot jævlene!»432 I Store Medisinske Leksikon blir det såkalte 

«krigsseilersyndromet» beskrevet.433 Spesialist i klinisk psykologi Eva Therese Næss 

understreker særlig passiviteten som en årsak til de mange sjøfolkenes psykiske senskader i 

etterkrigstiden. Hun skriver: «Forsvarsløsheten og den påtvungne passiviteten overfor 

overmakten forsterket hjelpeløsheten og angsten».434 

Bevæpningen av de sivile handelsskipene hadde en reell psykologisk effekt, fordi det gav 

sjøfolkene en følelse av å ikke være forsvarsløse – samtidig gav våpnene dem en sjanse til å 

være aktive, ikke passive, i møte med fienden. Max Reid understreker også den psykologiske 

effekten av bevæpningen i sin analyse av bevæpningen av canadiske handelsskip: 

[…] DEMS provided a major psychological result. The discipline, stability and 

presence of the navy on board, provided a «settling» factor to the merchant crews. In 

some cases, the crews might not have otherwise sailed, or when at sea, might have 

disrupted the safe and timely arrival of the ship and its convoy.435 

Karl Gidske kommenterer den moralske betydningen av bevæpningen i sin generalrapport fra 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten. Gidske argumenterer for at «[…] den 

                                                 
431 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 150. 
432 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 159. 
433 Mer om «krigsseilersyndromet» i 7.7 Epilog. 
434 Næss, «Krigsseilersyndrom». 
435 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 69. 
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moralske betydning av å kunne ha noe å sloss med under angrep vanskelig kan 

overvurderes.»436 Videre fremholder Giske at bevæpningen møtte motstand blant enkelte 

sivile besetninger, gjerne tidlig i krigen, men det gjaldt kun besetninger som ikke hadde vært 

utsatt for direkte angrep: «Denne innstillingen forandret seg gjerne totalt etter at slike fartøyer 

ble skiftet over i ‘farlige’ farvann, eller hadde vært utsatt for angrep.»437 

 

Sivilt mannskap om bord den norske tankbåten M/T B. P. Newton inspiserer sitt nye antilufskyts,  

et Lewis maskingevær fra første verdenskrig (Imperial War Museum) 

7.4 Den militære effekten av bevæpningen 

Den psykologiske effekten av bevæpningen av sivile handelsskip har blitt diskutert ved flere 

anledninger,438 men som vi har sett i denne oppgaven handlet bevæpningen om noe mer enn 

«bare» en følelse av trygghet. Norske handelsskip i Nortraship ble utstyrt med et omfattende 

                                                 
436 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 16. 
437 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 16. 
438 Se for eksempel Hjeltnes, Sjømann – Lang vakt, 159-160. 
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og reelt selvforsvar som gjorde skipene i stand til å forsvare seg selv mot en rekke angrep. 

Med tanke på de enorme ressursene som ble brukt på å modifisere, bevæpne og bemanne 

norske handelsskip, er det naturlig å spørre: Var det verdt det? Eller spurt annerledes: Ville 

flere norske handelsskip blitt senket hvis skipene ikke hadde blitt bevæpnet? Jeg mener det er 

rimelig å påstå at bevæpningen av handelsskipene virkelig var verdt det, og at bevæpningen 

bidro til at færre norske handelsskip ble senket i krigsårene. 

Karl Gidske presenterer følgende tall i sin generalrapport fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for 

Handelsflåten 10. september 1946, med forbehold om at tallene ikke er endelige. Han skriver: 

«Etterfølgende tabell er oppsatt på grunnlag av rapporter fra vepningsoffiserer og skyttere og 

kan neppe betraktes som endelige; en går ut fra at Nortraship ved journalutdrag fra båtene, 

særlig i krigens første år, har opplysninger som vil øke tallene.»439 

  Undervannsbåter: 

   Senket     2 

  Skadet, muligens senket  2 

  Tvunget til å avbryte angrep  7 

  Fly: 

   Nedskutt    14 

  Nedskutt i konvoi440   35 

  Skadet, muligens nedskutt  3 

Det er ikke mulig å vurdere effekten av bevæpningen på bakgrunn av disse tallene alene. Som 

vi har sett var bevæpningen av handelsskipene i defensiv øyemed. Målet med bevæpningen 

var ikke nødvendigvis å senke ubåter eller å skyte ned fly: Målet var å tvinge fienden ut av 

angrepsposisjon. Gidske skriver: «[…] kunne ubåten tvinges i undervannsstilling eller flyet 

tvinges opp i høyden, slik at torpedoen eller bombene ikke nådde sitt mål, var dermed 

hensikten nådd, nemlig å forsvare fartøyet.»441 Bevæpningens effekt må vurderes på bakgrunn 

av angrep som ble avbrutt, eller angrep som ikke ble gjennomført i det hele tatt. For å vurdere 

effekten av den defensive bevæpningen, må vi altså vurdere noe som ikke skjedde – det er en 

krevende øvelse. Max Reid beskriver denne utfordringen slik i DEMS at War!:  

                                                 
439 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 15. 
440 «Nedskutt i konvoi» er samlet under ett fordi flyene ble nedskutt av konvoiens samlede antiluftskyts. Tilfeller 

der fiendtlige fly ble skutt ned av skip i konvoi, var det umulig å kreditere enkelte skip. 
441 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 15. 
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While post war records from both sides provided fairly accurate counts of submarines, 

ships and aircraft destroyed, these records did not record the number of enemy attacks 

thwarted or not even attempted because of the risk posed by the merchant ship’s 

armament. […] It is this latter category where DEMS successes might have been 

analyzed and recorded. […] The only meaningful records maintained by DEMS were 

the ammunition and gun maintenance logs.442 

Det finnes eksempler på at bevæpningen av sivile handelsskip påvirket fiendens 

angrepsmetoder direkte, dette gjelder for eksempel rakettapparatene. PAC-apparatene og 

FAM-apparatene var effektive våpen mot fly som angrep i lav høyde. Apparatene førte til at 

fiendtlige fly endret sine angrepsmetoder – historiker Gerald Pawle fremholder: «[…] they 

[rakettapparatene] led to a radical change in enemy tactics».443 Historiker John Slader støtter 

opp under denne påstanden. Han skriver: «The fitting of PACs and FAMs led to the enemy 

abandoning attacks at masthead height. It was said they were much feared by German 

aircrews.»444 Mye tyder på at det var de bevæpnede handelsskipenes antiluftskyts som var de 

mest effektive forsvarsmidlene. Ved å se på antall norske skip senket av fly i krigsårene, ser 

vi at 27 norske handelsskip ble senket av fly i 1941 – i årene 1942 og 1943 var dette tallet 

redusert til 13 og 1, og i løpet av 1944 og 1945 ble ingen norske skip senket av fly.445 Karl 

Gidske er tydelig i sin vurdering av bevæpningen: 

Selv om en etter krigen kan si at armering av handelsflåten og militær betjening av 

denne armering har gitt meget gode resultater, og på avgjørende måte medvirket til å 

vinne krigen, så er det et faktum at en i krigens begynnelse på grunn av manglende 

forberedelser, våpen og trent personell, mistet mange og verdifulle fartøyer som 

sannsynligvis ville vært reddet om en fra krigens første dag hadde vært utstyrt med 

forsvarsmidler. På grunn av manglende våpen kunne fiendens bombefly fly i høyde 

med mastetoppene og formelig legge sine bomber som de ønsket, for så å komme 

igjen og pepre fartøyet med maskingevær til fartøy og besetning var senket […] 

«Raider» og ubåter kunne selv på store avstander og mot hurtiggående fartøyer, i ro og 

mak manøvrere seg inn på skuddhold og senke sitt offer.446 

                                                 
442 Reid, DEMS at War! Defensively Equipped Merchant Ships and the Battle of the Atlantic 1939-1945, 68. 
443 Pawle, The Secret War 1939-1945, 94. 
444 Slader, The Fourth Service – Merchantmen at War 1939-1945, 45ff. 
445 Se 3.5 Antiluftskytset og tabellen på side 50. 
446 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 18. 
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Om bevæpningen virkelig «på avgjørende måte medvirket til å vinne krigen», kan vel 

diskuteres. Men jeg mener likevel det er rimelig å påstå at bevæpningen av sivile handelsskip 

hadde en reell militær effekt, og at denne effekten har blitt underkommunisert i 

forskningslitteraturen om de norske sjøfolkenes innsats under andre verdenskrig. 

7.5 Oppgaven i en videre kontekst 

Under den kalde krigen ble navnet Nortraship igjen benyttet, denne gang som betegnelsen på 

regjeringens beredskapsorganisasjon for handelsflåten. Historiker Bjørn Basberg fremholder: 

«De beredskapsplaner som ble utarbeidet av myndighetene og rederinæringen i 

etterkrigstiden, inkluderte en skipsfartsadministrasjon etter modell av krigsårenes 

Nortraship.»447  Ved lov av 19. desember 1952, vedtok Stortinget NATOs planer i det såkalte 

«National Shipping Authority»: Disse planene ga staten adgang til rekvisisjon av 

handelsflåten i tilfelle krig eller kriseforhold.448 Jon Rustung Hegland skrev i Norsk Militært 

Tidsskrift i 1981: «Norges Rederiforbund huser i dag et beredskapssekretariat som erkjenner 

den historiske utvikling av handelsflåten som et nasjonalt forsvarsanliggende i en krisetid, 

sivilt som militært.»449 Etter terrorangrepet i New York 11. september 2001, ble navnet 

Nortraship igjen tatt i bruk. Det finnes fortsatt oppdaterte og moderne planer for utnyttelse av 

den norskkontrollerte handelsflåten i krise eller krig. Disse planene styres av Nærings- og 

fiskeridepartementet, og disse planene utgjør retningslinjene for dagens Nortraship.  

Det foreligger ingen planer om bevæpning av sivile skip, hverken i fred, krise eller krig. Men 

i den nasjonale planen for forsvaret av Norge, ved bruk av Totalforsvaret og landets samlede 

ressurser, utgjør handelsflåten en «vesentlig nøkkelrolle».450 Dette tolker jeg som at det finnes 

konkrete planer for utnyttelsen av den norske handelsflåten ved en eventuell ny krig, men 

ingen planer om hvordan handelsflåten skal forsvares i en slik situasjon. Kaptein Karl Gidske 

er klar i sitt syn i sin generalrapport fra Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåten: 

På grunnlag av den lærdom som disse erfaringer [erfaringene fra skytteravdelingens 

virksomhet under krigen] gir, tillater man seg å påpeke nødvendigheten av selv i 

fredstid å treffe visse forberedelser til forsvar av handelsflåten i fremtidig krig. Disse 

forberedelser bør, foruten materiell, også omfatte utdannelse av personell, og denne 

                                                 
447 Basberg, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 2, Nortraship – Alliert og konkurrent, 351. 
448 Basberg, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 2, Nortraship – Alliert og konkurrent, 351. 
449 Hegland, «Den fjerde forsvarsgren». 
450 Personlig kommunikasjon pr. e-post med John Hammersmark, Norges Rederiforbund. 
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trening bør ikke bare ta sikte på behandling av materiellet, men også trene personellet 

mentalt slik at det står fullt rustet i påkommende tilfelle.451 

7.6 Videre forskning 

Det er liten eller ingen tradisjon for komparative studier i krigsseilerlitteraturen,452 på tross av 

at sjøfolkene om bord allierte handelsskip kom fra mange forskjellige nasjoner, som for 

eksempel Norge, Danmark, Storbritannia, USA, Canada, Nederland, Hellas, Jugoslavia, India 

og Kina. Et nytt internasjonalt forskningsfelt, som behandler sjøfolkenes krig i et 

internasjonalt perspektiv, er i sin spede begynnelse.453 Denne oppgaven har omhandlet 

bevæpningen av norske handelsskip. En viktig påstand som har vært fremmet flere ganger, er 

at norske skip ble sidestilt med britiske og andre allierte i bevæpningssaken, men denne 

påstanden har jeg ikke undersøkt nærmere. Denne problemstillingen mener jeg det burde 

forskes videre på – ble virkelig sivile handelsskip fra ulike allierte nasjoner likestilt i 

bevæpningssaken? Et land det kan være naturlig å sammenligne Norge med i denne 

forbindelse, er Nederland. Da Nederland ble okkupert i mai 1940, var den nederlandske 

handelsflåten verdens syvende største. Akkurat som den norske regjeringen, flyktet den 

nederlandske til London og etablerte en regjering i eksil. I 1942 rekvirerte den nederlandske 

eksilregjeringen alle nederlandske handelsskip, som etter 12. mai 1940 var disponert av det 

delvis private initiativet Netherland(s) Shipping and Trading Comittee (NSTC).454  

Både Norge og Nederland disponerte altså betydelige handelsflåter, begge landene var 

okkupert av Tyskland, begge landene etablerte eksilregjeringer i London og begge 

eksilregjeringene rekvirerte sine handelsflåter. Et annet land det ville vært interessant å 

sammenligne Norge med i bevæpningssaken, er Danmark. Siden den danske regjeringen ikke 

hadde mulighet til å flykte da Danmark ble besatt av Tyskland 9. april 1940, ble alle danske 

handelsskip utenfor tyskkontrollert farvann beslaglagt av britiske myndigheter. Den danske 

handelsflåten førte britisk flagg,455 og driften foregikk i regi av britiske rederier.456 I følge 

Atle Thowsen var den danske frykten for represalier stor da britene forsøkte å forhandle frem 

                                                 
451 Generalrapport fra S.S.H, Nortrashipflåtens skyttere, 18. 
452 Rosendahl (red.), Allied Seafarers in the Second World War, 14. 
453 Ohman Nielsen, «Some reflections on the emergence of an international field of historical research», 261. 
454 Klooster, «An Overview of the Dutch Merchant Fleet in the Second World War», 247. 
455 Dette gjaldt frem til desember 1943, da britiske myndigheter tillot utlendinger om bord britiske handelsskip å 

føre fremmed flagg. Fra julaften 1943 førte de beslaglagte danske handelsskipene Dannebrog. (Basberg) 
456 Basberg, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 2, Nortraship – Alliert og konkurrent, 43. 
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en tonnasjeavtale etter krigsutbruddet i september 1939. Danmark var det eneste nordiske 

landet som godtok tilbudet om en ikkeangrepspakt med Tyskland i mai 1939, og denne pakten 

forpliktet Danmark til å opprettholde «normale handelsforbindelser».457 Det kan tenkes at det 

fantes en større pasifistisk holdning blant danske sjøfolk enn blant norske, i frykt for 

represalier hjemme i okkuperte Danmark. 

I denne oppgaven har vi sett at 1978 mann ble utdannet til skyttere i Sjøforsvarets 

Skytteravdeling for Handelsflåten. De aller fleste av disse var frivillige dekksfolk fra 

handelsflåten. Men hvordan ble de rekruttert? I denne oppgaven har jeg beskrevet to 

eksempler: Den ene, skytter nr. 828 Peder Andersen, meldte seg til tjeneste i 

skytteravdelingen etter torpederingen av tankbåten M/T Norness. Andersen tok et eksplisitt og 

tilsiktet valg om å bidra mer aktivt i krigsinnsatsen, etter selv å ha opplevd et direkte angrep. 

Den andre, skytter nr. 195 Bjørn H. Nielsen, meldte seg til tjeneste i skytteravdelingen etter at 

han tilfeldigvis så en beskjeden plakat ved det norske konsulatet i Glasgow. Det fantes altså 

forskjellig motivasjon blant sjøfolkene som meldte seg til skytteravdelingen, men hvilke tiltak 

gjorde Sjøforsvaret for å rekruttere flest mulig? Som vi har sett i denne oppgaven var behovet 

for utdannede skyttere stort, blant annet fordi handelsflåten fikk stadig flere forsvarsmidler. I 

1943 alene, ble den norske handelsflåten utstyrt med 1230 Oerlikon automatkanoner. Det er 

derfor nærliggende å tro at Sjøforsvarets iverksatte et omfattende rekrutteringsarbeid. 

I masteroppgaven Ikke bare livbåter og redningsdrakter fra 2018, understreker Thea Eriksen 

viktigheten av det internasjonale samarbeidet i forbindelse med utviklingen av sikkerheten og 

sikkerhetsutstyret om bord norske handelsskip under krigen.458 Var det internasjonale 

samarbeidet like viktig i bevæpningssaken? I arbeidet med denne oppgaven har jeg fått 

inntrykk av at britene, til dels også amerikanerne, var alene om å utarbeide 

armeringspolitikken, men var det virkelig slik? Eriksen diskuterer også betydningen av 

Nortraship som statseid rederi, og knytter sine funn til Bjørn Tore Rosendahls funn i 

avhandlingen Seafarers or warsailors? fra 2017. Hva betød det at Nortraship var et statseid 

rederi i bevæpningssaken? Dette mener jeg det kan og bør forskes videre på. 

Det siste jeg vil foreslå som en videre forskningsmulighet, er bevæpningen av britiske 

handelsskip med indisk besetning. Dette ville eventuelt vært en mer internasjonal studie med 

en undersøkelse av britiske primærkilder. Bestemmelsene i «DEMS Confidential General 

                                                 
457 Thowsen, Handelsflåten I krig 1939-1945, bind 1, Nortraship – Profitt og patriotisme, 91. 
458 Eriksen, Ikke bare livbåter og redningsdrakter, 113ff. 
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Instructions» fra 4. november 1942, var tydelige: Fartøyer med indisk besetning skulle 

prioriteres i bemanningssaken. I følge bestemmelsene skulle allierte handelsskip suppleres 

med inntil fire britiske skyttere, men det fantes følgende unntak: For troppetransporter og 

passasjerskip, for fartøyer i særlig utsatt fart, for fartøyer som deltok i konvoiene til Nord-

Russland og for fartøyer med indisk besetning. Mange indiske sjøfolk, såkalte «lascars», var 

involvert i den britiske handelsflåten under krigen. Gopalan Balachandran fremholder at så 

mange som 45.000 indere arbeidet på britiske handelsskip ved krigsutbruddet.459 Hvorfor ble 

fartøyer med indisk besetning prioritert på lik linje med fartøyene som gikk i konvoier til 

Nord-Russland? Dette mener jeg det kan og bør forskes videre på. 

7.7 Epilog 

Andre verdenskrig var en total krig. En total krig kjennetegnes ved at militære og sivile mål 

er likestilte, og at alle tilgjengelige våpen og strategier blir benyttet i krigføringen. Et annet 

kjennetegn ved total krig er en unormal høy grad av statlig kontroll som et direkte resultat av 

krigens krav. For Norges del gjaldt den statlige kontrollen skipsnæringen og sjøfolkene. 

Under andre verdenskrig plasserte de stridene nasjoner alle økonomiske, industrielle og 

vitenskapelige ressurser tilgjengelig for krigsinnsatsen. Sjøfolkene, som har som 

arbeidsoppgave å flytte ressurser fra et sted til et annet, ble trukket inn i denne totale krigen. 

Krigen gjorde skillet mellom sivile arbeidere og militære aktører tvetydig og uklart – dette 

gjaldt særlig sjøfolkene, og særlig sjøfolkene om bord bevæpnede handelsskip. Dette skillet 

ble tvetydig og uklart som følge av hva sjøfolkene fraktet, hva de opplevde på sjøen, hvordan 

de ble behandlet av myndighetene og, som vi har sett i denne oppgaven, hvordan de forsvarte 

sine skip med ulike våpen. Historiker Bjørn Tore Rosendahl fremholder at de sivile 

sjøfolkenes formelle status ble diskutert og problematisert av allierte myndigheter under 

krigen. I 1943 fikk den norske ambassaden i Washington D.C en forespørsel fra U.S State 

Department. I forespørselen ble det etterspurt en offisiell uttalelse fra norske myndigheter 

angående de norske sjøfolkenes status. Svaret de fikk, lød: «They are not subject to military 

discipline and are not integrated into the Norwegian armed forces.»460 Men det ble av ulike 

grunner diskutert om norske myndigheter skulle definere sjøfolkene som militære, ikke sivile. 

En britisk tilsatt i British Merchant Shipping Mission i Washington D.C, beskrev sjøfolkene 

                                                 
459 Balachandran, «Indian seafarers in the Empire’s Wars», 114. 
460 Rosendahl, Seafarers or war sailors?, 161. 
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som «semi-militazired».461 I denne oppgaven har jeg ikke hatt som ambisjon å definere, 

eventuelt redefinere, de norske sjøfolkene som sivile, militære eller semi-militære. Men 

sjøfolkenes status som sivile arbeidere blir utvilsomt utfordret av den omfattende 

bevæpningen av handelsskipene. Hvor mange våpen kan et sivilt handelsskip bære før det 

defineres som et militært skip? Hvor mange militære fly kan sivile handelsskip skyte ned før 

mannskapene om bord defineres som militære aktører? Jeg lar disse spørsmålene stå. 

I NRK-programmet Brenner og bøkene diskuterte forfatter Jon Michelet superhelters rolle i 

skjønnlitteraturen. Michelet argumenterte for at superhelter ofte er ekstraordinære mennesker 

som blir satt til å løse ordinære oppgaver, som for eksempel å bekjempe kriminalitet. Da 

Michelet ble spurt om å reflektere over sin egen hovedkarakter Halvor Skramstad i En sjøens 

helt, kom han til en konklusjon som jeg mener beskriver de norske sjøfolkene under andre 

verdenskrig godt: Sjøfolkene under andre verdenskrig var det motsatte av skjønnlitteraturens 

superhelter – de var ordinære mennesker som ble satt til å løse ekstraordinære oppgaver. I et 

seks år langt krigsseilas fraktet sjøfolkene livsviktige forsyninger for de allierte, om bord 

gråmalte handelsskip i sikk-sakk kurser, med utsvingte livbåter, krigsmateriell i lasterommet 

og våpen på dekk. De var vanlige arbeidsfolk, ingen av dem hadde meldt seg til krig. De var 

helt vanlige mennesker som stod i et arbeid, og som sivil yrkesgruppe ble de kollektivt trukket 

inn i verdenskrigen. Nordahl Grieg beskrev det slik i diktet Sjøfolk:462 

 De er ikke vår krigsmakt. De er bare med i krigen. 

 Lenger enn vi andre har de ført sin harde, bitre strid; 

 De har prøvd å stanse volden, før den stod i grinden hjemme. 

 Brødre av dem, norske sjøfolk, stupte navnløse ved Madrid. 

Denne livsfarlige og livsviktige innsatsen til tross – sjøfolkene ble møtt med mangel på 

empati og forståelse da de kom hjem. Sjøfolkene returnerte ikke i samlet flokk, men én og én, 

noen i løpet av 1945, andre i løpet av 1946, 1947 og 1948.463 Mange av dem kom hjem med 

alvorlige psykiske lidelser etter årevis med ekstreme påkjenninger, til et offentlig helsevesen 

som ikke var i stand til å hjelpe eller forstå. Det medisinske begrepet posttraumatisk 

stresslidelse fantes ikke i 1940-årene, og kunnskapen om senskader som følge av krig var 

                                                 
461 Rosendahl, Seafarers or war sailors?, 161. 
462 Jerman, Vår ære og vår avmakt, 168-169. 
463 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 4, Krig, hjemkomst, oppgjør, 371. 
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ikke-eksisterende.464 I stedet ble de hjemvendte sjøfolkenes psykiske lidelser samlet under 

betegnelsen «krigsseilersyndromet».465 Hver enkelt sjømann har sin egen historie. Noen klarte 

seg bra i etterkrigstiden, og fortsatte sitt vanlige familie- og arbeidsliv. Her er mange nyanser 

og store forskjeller, men også noen likheter.466 

Da sjøfolkene omsider kom hjem, én og én, var festen i Norge over. Motstandsmennene i 

Milorg, «gutta på skauen», shetlandsfarerne og andre hadde fått heltestatus i en forenklet 

fortelling om Norges krig og frigjøring, en dikotomisk forståelse av krigen med soleklare 

vinnere og tapere. De hjemvendte sjøfolkene fikk ikke sin plass i denne fortellingen. 

Sjøfolkene «vant krigen, men tapte freden».467 Rolf Kolling, jagerflyger i den norske 332-

skvadronen i England fortalte: «Da vi kom hjem, var vi flygere liksom helter. Vi var 36 mann, 

med 36 helt nye Spitfire-fly som fløy fra Skottland og hjem til Norge. Der sto kronprins Olav 

og håndhilste på oss alle sammen.»468 Til sammenligning, slik minnes Jan Ørner 

hjemkomsten til Norge, etter å ha vært på sjøen siden 1941: 

Jeg så krigsseilere som lå i telt i Østmarka vinteren 1945-1946. Det var ikke noe 

staselig syn. Det kunne vært uttrykt stor glede, for eksempel. For at folk kom hjem 

igjen. Jeg hadde forestilt meg begeistring, enorm begeistring. Vi hadde jo hørt på 

radioen i England. Men all feiring var jo ferdig da vi kom hjem.469 

Guri Hjeltnes skiller mellom sjøfolkenes offentlige og private hjemkomst. Mange sjøfolk 

opplevde å bli møtt med mangel på empati og forståelse i nære relasjoner, fordi ingen hjemme 

hadde kunnskap om hva krigen på havet handlet om. Leif Vetlesen forteller: «Fetteren min 

kom bort til meg i et familieselskap og sa til meg: ‘Hei Leif, så hyggelig å se deg igjen! Du 

var heldig du, som slapp unna hele krigen!’ Da hadde jeg seilt i Atlanterhavskonvoiene i fem 

år.»470 Denne mangelen på kunnskap er kanskje den aller viktigste grunnen til at sjøfolkene 

                                                 
464 Adam Egede-Nissen jobbet med sjøfolk ved det norske legekontoret i New York under krigen. Han fortalte: 

«Vi tenkte ikke på virkninger på sjøfolkene etter krigens slutt. Vi tenkte bare på dagens problemer, at nå måtte vi 

se og få denne karen frisk og lappe på den syke og skadede. Jeg tror ikke noen av oss leger tenkte så langt som til 

senfølger av seilingen, og at disse skulle kunne markere seg 20-30-40 år etter krigen.» Mer om sjøfolkenes 

senskader og vår kunnskap om dem i Hjeltnes, Krig hjemkomst, oppgjør, 450-453. 
465 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 4, Krig, hjemkomst, oppgjør, 453ff. 
466 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 4, Krig, hjemkomst, oppgjør, 450. 
467 Dette paradoksale utsagnet har blitt brukt om sjøfolkenes vanskelige etterkrigstid ved flere anledninger. 
468 Sem & Aniksdal, Krigsseilere – Å overleve freden, 70. 
469 Sem & Aniksdal, Krigsseilere – Å overleve freden, 74. 
470 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 414. 
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ikke fikk den anerkjennelsen de fortjente da de kom hjem.471 Med denne oppgaven har jeg 

hatt som ambisjon å bidra med ny empirisk kunnskap om sjøfolkenes krig. Handelsflåtens 

selvforsvar er en viktig del av sjøfolkenes historie, denne delen har det ikke blitt gjort 

tilstrekkelig rede for i den norske krigsseilerlitteraturen. Som Guri Hjeltnes skrev: «Det er 

skrevet om sjøfolkene før. Stoffet tåler flere runde. Etter denne boken, enda en, og enda 

flere.»472 Denne oppgaven er min første runde. Og forhåpentligvis blir den ikke min siste. 

 

 

 

  

                                                 
471 Da historiker Bjørn Tore Rosendahl ble spurt om dette i TV-serien Norge nå, trakk han frem mangelen på 

kunnskap som den viktigste grunnen til den manglende anerkjennelsen av sjøfolkenes innsats. 
472 Hjeltnes, Handelsflåten i krig 1939-1945, bind 3, Sjømann – Lang vakt, 9. 
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UPUBLISERTE KILDER 

Riksarkivet 

Nortraship London, Disbursement Department (S-2120) 

  Fad/L0190/0001 

   - D.E.M.S Pocket Book 1944 

Nortraship London, Information Department (S-2117) 

  Fc/L0150/004 

   - M/S Mosdale Port Logs 

 Fc/L0141/0010 

  - M/S Fernbrook Port Logs 

Fd/L0160/0007 

 - M/T Aristophanes Port Logs 

Fd/L0161/0007 

 - M/T Bralanta Port Logs 

Fd/0164/0001 

 - D/T Marathon Port Logs 

Fd/0164/0004 

 - D/T Marit II Port Logs 

Fc/L0150/0011 

 - M/S Montevideo Port Logs 

Fa/L0048/0008 

 - M/S John Bakke Port Logs 

Nortraship London, Maritime Department (S-2118) 

 G/L0342/0001 

  - Vedr. kanonskytter/matros  
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Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening (PA-1217) 

  D/L0001 

   - Ad. matros/skytternes mønstringstid, 24. august 1944. 

  - Armering av norske skip og skytterbekvemmeligheter, 4. oktober 1943. 

   - Eksersis – reglement for 12 pdr. kanon, dato ukjent. 

   - Instruks for eftersyn og pussing av kanoner på handelsflåten, dato ukjent. 

   - Instruks og veiledning for inspeksjons- og instruksjonsoffiserer, 28. juli 1942. 

   - Program for skytterutdannelse ved SSH, dato ukjent. 

  - Rapport fra M/T G. C. Brøvig, 19. juni 1943. 

   - Sjøtjenesteordning og vilkår for offiserpersonell i SSH, 30. september 1942. 

  - Skytterpersonellet i den norske handelsflåten, 1. januar 1943.  

  - Virksomhetsrapport 1/7 1943 – 30/6 1944, 30. juni 1944. 
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- Kapteinens rapport angående aksjon mot ubåter, M/T Minister Wedel (185). 

- Korte rapporter om hver enkelt skytter tilknyttet SSH (263-563). 

- Rapport fra væpningsoffiser om bord M/T Noreg (190-191). 

- Rapport fra D/S Norelg (189). 

- Rapport om aksjon mot fiendtlige fly, M/S Fernbrook (151-152). 

- Rapport om angrep av fiendtlige fly, M/S Mosdale (184). 

- Rapport om ex M/T Pan Norways krigsforlis (194). 

- Rapport om kontakt med fiendtlige fly i Middelhavet, D/T Marathon (181). 

- Sluttrapport fra Merchant Marine Defence (86-96). 

- Utdrag fra dekksdagboken, M/S Washington Express (224). 

- Utdrag fra kapteinens rapport fra Palermo, D/S Brisk (136). 
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Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig (1940-1945), direkte avskrift av de originale forklaringer, 

som oppbevares på Riksarkivet. Bind 1. Oslo: Norsk sjøfartsmuseum, 2003. 

 - M/T Elsa 

Sjøforklaringer fra 2. verdenskrig (1940-1945), direkte avskrift av de originale forklaringer, 

som oppbevares på Riksarkivet. Bind 2. Oslo: Norsk sjøfartsmuseum, 2003. 

- D/S Torvanger 

- M/S Vinni 

Tilbakeblikk – Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening. Bergen, 

Sjøforsvarets Skytteravdeling for Handelsflåtens veteranforening, 1995. 

- Andersen, Peder. «Rapport fra torpedering av D/S Torvanger» (331-334).  

- Andersen, Peder. «Rapport om torpedering av M/T Norness» (329-330). 

- Bakke, Knut. «Rapport fra skytter nr. 308, Knut Bakke» (208-209). 

- Christensen, Alf R. «Motorskipet ‘John Bakke’» (183-185). 
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https://www.historyofsimulation.com/flexible-gunnery-simulators 
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M/T Aristophanes. Besøkt 08.02.2019. 
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D/S Bergensfjord. Besøkt 09.01.2019. 
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Peder Andersen. Besøkt 01.05.2019. 
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D/T Ranella. Besøkt 08.01.2019. 
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«Degaussing». Besøkt 27.04.2019. 
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M/S Fernbrook. Besøkt 23.03.2019. 
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M/S John Bakke. Besøkt 16.04.2019. 

http://www.warsailors.com/singleships/johnbakke.html 

D/T Marathon. Besøkt 21.01.2019. 

http://www.warsailors.com/singleships/marathon.html 

D/T Marit II. Besøkt 10.04.2019. 

http://www.warsailors.com/singleships/maritII.html 

M/S Montevideo. Besøkt 15.04.2019. 

http://www.warsailors.com/singleships/montevideo.html 

M/S Mosdale. Besøkt 02.03.2019. 

http://www.warsailors.com/singleships/mosdale.html 

M/S Torrens. Besøkt 25.03.2019. 

http://www.warsailors.com/singleships/torrens.html 
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