
Krigshistorie uten sjøfolk 
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KronIIddorløtferen var krigsseiler, og har 
senere bl.a. vært Informllsjonss}ef I 
NORAD. 

«Overfor det britiske verlskapet 
hadde ho (London-regjeringen. 
L. V.) deBSutan eln materiell res
surs som vekt for krigføringa ut 
over den moralske støtta: Han
delsfJåten, nesten tusen skip 
med fire millioner tonn Iasteka-
1J8Sitet og 25 000 sjøfolk. Trans
portkapasitet var avgjerande 
for eln allianse som trong til
førsler over Atlanterhavet og 
andre hav. Helvta av oljen kom 
til Storbritannia på norsk kjøl. 
Dessutan ga fraktlnntektene 
regjeringa eit solid økonomisk 
grunnlag. Ho var sjølberga med 
pengar. til sktlnad frå andre 
eksilflokkar ... 

I Berge Furres «Norsk historie 
1\105-1990» er linjene ovenfor alt 
vi finner om handelsflåten og 

sjøfolkenes betydning for Norges fri
gjøringskamp under den annen ver
denskrig. Selv om det her dreier seg 
om en norgeshistorie som skal dek
ke hele tidsrommet fra landet vant 
sin selvstendighet 11905 og frem til 
våre dager, virker dette likevel som 
et lite sjokk for en som tilhører 
krigsgenerasjonen. 

Alt i alt opptar kapitlet «Krig og 
okkupasjon 1940-1945 .. 33 av 495 si
der. Her har kampene I Norge 11940, 
den sivile og militære molstanden 
mot okkupasjonsmakten - og 
utefronten - alle fått sine underav· 
snitt. Når det gjelder utefronten, er 
det Imldlerild først og fremst Lon· 
don'regjerlngens virksomhet og 
synspunkter som opptar forfatteren. 
Handelsflåten - Norges I særklasse 
viktigste bidrag til den allierie seler 
og dermed til Norges frigjøring -
må nøye seg med det som er slteri 
ovenfor. l boken utgjør det 7 - syv -
linjer. 

l sin fremstilling av kampene I 
Norge 11940 gjør Berge Furre rede 
for størrelsen på. de mllltære enhe· 
ter SOtr 'r involveri, og V ""iT de· 
taljer1\ stall bAde på. f\ ,alll· 
ert og h~" side. Om okkuph_Jonstid· 

en får vi videre opplyst at 366 nord
menn ble henrettet av tyskerne, og 
at ca. 40 000 personer ble arrestert 
«for kortare og lengre tid ... Kapitlet 
Inneholder imldiertld Ikke et eneste 
ord om de tap handelsflåten led, at 
over 4000 sjøfolk I løpet a v krigen 
~ ned med norske sktp.i>et vll sl 
at Innsatsen på havet krevde over 
dobbelt så mange liv som kampene I 
Norge i 1940 og motstandskampen 
hjemme tilsammen. 

" Slaget som avgjorde 
Englands og Norges 
skjebne" 

Med forundring konstaterer man 
også at Furre I kapitlet om krigen 
og okkupasjonen ikke med lm stav
else nevner rekvisisjonen av den 
norske uteflåten (som besto av 1022 
skip, ikke «nesten tusen .. som Berge 
Furre skriver) og etableringen av 
statsrederiet Norwegian Shipping 
and TradeMissIon (NORTRAS
HlP). Og selv om det ikke er ver
denskrigens hlstorte han har skrev
et, krever en beskrivelse av den 
omfattende norske deltagelsen i 
slaget om Atlanterhavet, slaget 
som avgjorde Englands - og der
med ogSa Norges - skjebne, mer 
enn de to knappe selnlngene Furre 
har spandert på den. Det kan nev
nes at de samlede allierte tap i dette 
nervepirrende og gruoppvekkende 
dramaet som strakte seg over flere 
år, var over 5000 skip og 50 000 sjø· 
folk. 

Tatt i betraktning at han har med 
et eget avsnitt om «Arbeiderrørsla 
under okkupasjonen., økulle man 
også ha forventet at Furre ville tatt 
med noen ord om arbeiderbevegel
sen og utefronten. Her, dvs. I Lon· 
don, satt både LO-formannen, Kon
rad Nordahl, og 
Sjømannsforbundets formann, Ing· 
vald Haugen. HandelsfJåtens nøk· 
kelstilling ga Ikke minst den siste 
en sentral posisjon, en posisjon som 
den maktbevisste formannen visste 
å utnytte. Påstander om at Lon
don-regjertngen lot seg diktere av 
Sjømannsforbundet, var da også en 
gjenganger I eksilmiljøet. 

Forbundets fremsyn da det den 
28. februar - mer enn en måned før 
den tyske Invasjonen - besluttet at 
Ingvald Haugen skulle reise til Eng
land for å tilrettelegge en overfø
ring av forbundets funksjoner til 
London I tilfelle Norge skulle bli 
trukket Inn I kiigen, har heller ikke 
fått plass. Denne beslutningen må 
sees I sammenheng med at for
mannen I forbundets London-avde· 
llng, Johan Ingebretsen, allerede 
den 10. april kunne gå ut med sin 
BBC-appell til norske sjøfolk på alle 
hav om .. å bil på sin post og ikke på 
noe områ.de la seg forlede av opp-

fordringen fra Quisling om å selle 
flåten tilnøylrale havner». Den his
toriske betydning av dette har åpen. 
bart gått Berge Furre hus forbL 

" Forble på sin post 
gjennom hele krigen 

" 
På denne bakgrunn skal det Ikke 
forbause at Furre heUer Ikke omtal· 
er Sjømannsforbundets sentrale rol
le i oppbyggingen av uteadminist
rasjonen og -Ikke minst - dets 
Innsats når det gjaldt å avverge ar
beidskonflikter l Nortrashipflåten 
og holde skipene I kontinuerlig fart 
gjennom hele krigen. Siden han har 
vært opptatt av holdningene til 
krigen og okkupasjonsmakten 
hjemme i Norge, savnes også. en på
peking av det bemerkelsesverdige 
faktum at det overveldende flertall· 
et av sjøfolkene forble på. sin post 
gjennom hele krigen. Dette til tross 
for at de fleste av dem hadde hatt 
rommelig anledning til å stikke seg 
vekk I havnebyene I USA og Latin· 
Amerika, dvs. vendt' ryggen til hele 
krigen. Det 'ar særlig bem~' '. 
'""!verdlgl tens første år,l. 
alherte tIlb4"eslag på. alle trom~r -
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og med USA som ikke krtgførende 
Jand. 

Når det gjelder opptakten til den 
tyske Invasjonen av Norge. er det 
også egnet til å forundre at Berge 
Furre ikke kommer Inn på den 
norsk-britiske tonnasjeavtalen av 
11. november 1939. Denne avtalen 
Innehar som kjent at Norges Reder: 
forbund med den norske regjering
ens godkjennelse stilte ikke mindre 
enn 150 store og moderne tankskip 
og ca. 450 000 brt. tørrlast-tonnasje 
til disposisjon for Storbritannia. 

" Står til stryk" 

Da detaljene I denne delvis hemme
lig·stemplede avialen lekket ut, var 
den helt frem til april 1940 gjen· 
stand for stor oppmerksomhet fra 
tyskerne som hevdet at den var et 
eklatant brudd på den norske nøyt
ralitetspolitikken. HIstorikeren Atle 
Thowsen hevder I den forbindelse 
(<<Handelsflåten I krig 1939-19.5», 
Bind I, «Nortrashlp. Profitt og patri
otisme», s. 62) at «dette kan skyldes 
at Hitler vurderte å. bruke tonnasje· 
avtalen som påskudd for den plan· 
lagte invasjonen». Da den britiske 
mineleggingen av norske farvann 
ant sted i begynnelsen av april, 

GI.BI1?: HwJrdan kan et "" de~ 
lrIIp/Iiene I HOIgea ltamp tør frIhet __ 
_JI/IagIamt I et nytt hIåotI8IIfIIk? 

frembød Imldiertid dette seg natur
lIgnok som et bedre påskudd for ok· 
kupaajonen. Uansett dette utgjør 
Imidlertid tonnasjeavtalen en vlkt1g 
del av forhistorien til 9. april, og un
derstreker den rolle den norske 
skipsfarten spilte i tautrekningen 
mellom de krigførende parter. Det 
pussige er forøvrig at Furre har en 
langt mer Inngående skildring av 
skipsfarten under den første ver
denskrigen. Her har han således 
fått med seg både tonnasjeavialen 
som ble Inngå.tt med brttene som
meren 1917, og tallet på forliste skip 
og omkomne sjøfolk. 

Nettopp fordi hlstortkeren heter 
Berge Furre, virker utelatelsen av 
de momenter som er nevnt ovenfor, 
så skuffende. Syv linjer om handels
fiåten og sjøfolkenes rolle I Norges 
frigjøringskrig er Ikke en historiker 
verdig. Det vitner bAde om mang
lende innsikt og sviktende vurde
ringsevne. Et par sider ekstra ville 
vært tilstrekkelig til å rette opp 
mureren. Som det foreligger l dag, 
står dette kapitlet i en ellers kunn· 
skapsrtk og veibalansert hlstorie
fremstlliing til "tryk. 
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