
Nikolai Martin Kaursland ”Nikken” 

Nikken var en av 42 unge menn som omkom når Undervannsbåten 

”Uredd” gikk ned i Fugløyfjorden en februar natt i 1943, bare 22 år 

gammel. 
 

I 2009 feiret det norske Undervannsbåtvåpenet sitt 100 års jubileum. Vi feiret at vi fikk vår første 

Undervannsbåt under norsk kommando den 28. November 1909. Vi hadde arrangementer på mange 

forskjellige steder rundt om i landet. Men i denne 100 årige historien er det en hendelse som står 

spesielt sterkt i alle ubåtfolks bevissthet, og det er tapet av Uredd i februar 1943. Grunnen er at dette 

er den eneste undervannsbåten Norge har mistet. 

Undervannsbåtvåpenet har siden 1949 3 ganger hvert år hatt oppstilling og bekransning av våpenets 

eget minnesmerke. Dette skjer 17. Mai, 7. Juni og i forbindelse med juleavslutningen hvert år. Og i 

jubileumsåret 2009, hadde vi i Undervannsbåtvåpenet lyst til å markere dette noe sterkere enn vi 

tradisjonelt har gjort. I tillegg har vi hatt utstillinger på de fleste steder vi skal ha arrangementer. Vi 

hadde lyst til å benytte disse mulighetene for å fortelle en litt mer personlig historie om en av de som 

tjenestegjorde på Uredd. Valget var enkelt, det måtte bli Utskrevet ledende dekksmann Nikolai 

Martin Kaursland fra Sund på Sotra. Så hvorfor akkurat han? Hva var så spesielt med Nikolai? 

Ved en ren tilfeldighet fikk jeg for noen år siden nærmere kjennskap til en av de for meg ukjente 

menn som gikk ned med Uredd. Det viste seg at en familie1 i nabolaget som har barn på samme alder 

som oss kunne fortelle at en onkel av konen i familien gikk ned med Uredd. Dette vekket min 

nysgjerrighet, og jeg sjekket da raskt i boken om Uredd om jeg kunne finne en blant mannskapet med 

etternavn Kausland. Ganske riktig. Nikolai Martin Kaursland2, og der står det: 

”KAURSLAND, Nikolai Martin. Utskrevet ledende dekksmann, født 28.3.1921 i Sund. Mønstret ut med 

MS Brandanger 1938, som ble torpedert i Nord-atlanteren 11. oktober 1940 på reise mellom San 

Pedro og Liverpool. Seks mann omkom. Kausland gikk inn i marinen og ble beordret om bord på 

”Bath” som ble torpedert i Nord-atlanteren 20.8.1941”3. 

Jeg har tenkt mye på Nikolai etter å ha lest dette. Denne teksten er bare en beskrivelse av kalde 

fakta. Men reflekter litt over hva som egentlig står der, og hvilke opplevelser som må ligge bak disse 

kalde fakta. Det har jeg gjort, og det har også gitt meg lyst til å finne ut mer om denne Nikolai, hvem 

var han egentlig? Er det kanskje noen som fremdeles husker Nikolai og som vil dele dette med oss. 

Jeg fikk kontakt med Nikolai sin yngre søster Brita Nesse og en gammel skipskamerat fra tiden om 

bord på MS ”Brandanger” av Bergen, Bård Haugland. Jeg har snakket med begge og de er begge 

glade for å kunne bidra til å hedre minnet av en god bror og skipskamerat. Jeg har også vært i kontakt 

 

1 Jan Helge Lie og Judith Kausland Lie. 
2 Kaursland er den gamle måten å skrive navnet på. Familien bruker Kausland i dag. 
3 Hegland. Undervannsbåten Uredd. S76. 



med Leif Hilding Lorentzen som tjenestegjorde på Uredd som telegrafist fra 1941 og frem til 

september 1942, da han begynte på den Britiske Sjøkrigsskolen. 

Oppveksten på Kleppe i Sund kommune på Sotra 
Nikolai ble født 28. mars 1921 på Kleppe i Sund kommune sør på Sotra. Det å vokse opp på 20-tallet i 

en liten kystkommune var nok tøft etter dagens målestokk. Yrkesvalgene var ikke mange. Det var 

fiske og småbruk, og ”- å reise ut, reise til sjøs”. Det var ikke så mange andre alternativer hvis man da 

ikke hadde velstående foreldre som kunne sende en vekk på utdanning, noe de færreste hadde 

muligheten til her ute. Hans søster husker Nikolai som en meget aktiv og sprek ung gutt. Det var aldri 

nei i hans munn hvis man spurte om han kunne hjelpe. Nå sier hun også at det var ikke alltid at 

arbeidet ble utført som han hadde lovet, men det er vel sånt som skjer når man har meget at tenke 

på!  

Førstereisgutt på M/S ”Brandanger” av Bergen 1938 
Nikolai valgte sjølivet som så mange andre fra øyene her ute. Det var ikke et vanskelig valg, å ferdes 

på sjøen var de jo vant med, de hadde vokst opp med å fiske, ro og seile hele året som barn og unge 

gutter. Men uansett var det nok tøft for en 17 åring å reise ut som førstereisgutt. Hans første båt ble 

M/S ”Brandanger” av Bergen, fra rederiet Westfal-Larsen, og året var 1938. Brandanger var på 4624 

brutto register tonn, 8600 tonn dødvekt, og levert rederiet i 1926 fra Burmeister & Wain maskin og 

skipsbyggeri i København. Brandanger gikk i fart på USA, Sør-Amerika og Europa. I november 1939 

mønstret Bård Haugland på Brandanger mens båten lå i San Francisco. Bård og Nikolai eller Nikken 

(som ble hans kallenavn), ble fort meget gode venner. De gikk vakt sammen og fant tonen og var 

alltid sammen både om bord og ved landlov. 

 

Bilde viser Nikolai til høyre, og Bård Haugland til venstre. Bildet er antagelig tatt vinteren 1940 i Brasil. Brandanger kom til Rio 31. januar 

1940. (Bilde utlånt fra Bård Haugland). 



Konvoitjeneste i Atlanteren 1940 
De skulle ikke få så lange tiden sammen før krigens realiteter kom også til Brandanger og hennes 

mannskap. Men Bård minnes spesielt ett øyeblikk som de fikk oppleve sammen som har brent seg 

fast. Det er innseilingen til Rio De Janeiro med Nikken til rors, og Bård som utkikk kvelden den 30. 

Januar 1940. Det sies at dette er den flotteste innseilingen til noen havn i verden, og med Kristus 

statuen opplyst, og smilet om munnen på Nikken ved roret er dette et bilde som Bård Haugland for 

alltid vil huske.  

 

MS Brandanger. (Bilde fra www.warsailor .com) 

Nikken og Bård fikk seile sammen i 11 måneder før en torpedo fra U-48 under kommando av 

Kapitänleutnant Heinrich Bleichrodt kl 2150 den 11. Oktober 1940 traff maskinrommet på babord 

side mens Brandanger var på vei til Liverpool med konvoi HX 77. Nikken sto til rors og Bård var på 

utkikk da det smalt. De to på vakt i maskin omkom sannsynligvis umiddelbart. Nikken og fire andre 

forsøkte å låre en motorbåt på styrbord side. Men det var dårlig vær og båten ble knust mot 

skipssiden og alle fem om bord falt i sjøen. Bare Nikken overlevde av disse. Bård forteller at han og 6 

andre under kommando av 1. Styrmann Sigurd Sandø fikk satt en livbåt på sjøen. De hadde nok med 

å holde livbåten mot været og hadde ingen mulighet til å manøvrere for å plukke opp folk som lå i 

sjøen. De kunne høre rop om hjelp gjennom støyen fra stormen men kunne ingen ting gjøre. Etter en 

halv time lå plutselig Nikken rett ved siden av livbåten og de fikk dratt han om bord. Nikken må ha 

hatt flaks samt vært meget sterk. Å ligge en halv time i sjøen i Oktober vest av Rockall i storm er 

ingen spøk selv for Sundsokninger. Den 16. Oktober etter nesten 5 døgn i livbåt ble de plukket opp av 

ett Britisk fartøy og kom til Liverpool den 19. Oktober. En annen livbåt med 16 overlevende fra 

Brandanger ble plukket opp den 12. Oktober og kom til Liverpool den 15. Nikken deltok under 

sjøforklaringen som ble avholdt den 25. Oktober i Liverpool. 

Det kan nevnes at i denne konvoien med 37 handelsfartøyer ble seks senket. Deriblant ”Davanger” 

fra samme rederi, også senket av U-48 samme dag som Brandanger. U-48 var en av de mest 

suksessrike ubåter under krigen og senket 51 båter på til sammen over 300.000 tonn. 



Kapitänleutnant Heinrich Bleichrodt ble ett av essene til Dønitz med 24 båter senket på til sammen 

150.000 tonn. Han overlevde krigen og døde i 1977, 67 år gammel. 

Fra å være den jagede til å bli jeger. Gast på ”Bath” 1941 
Etter senkningen av Brandanger gikk Nikolai inn i Marinen. Han ble dekksmann på jageren Bath. 

Denne jageren var en del av den såkalte” lend - lease” avtalen mellom Storbritannia og USA, hvor 

Storbritannia fikk låne eldre fartøyer og fly i en kritisk fase tidlig i krigen for å avhjelpe den store 

materiellmangelen som var på alliert side. Norge fikk så bemannet denne jageren med norsk 

besetning. Båten var av Town klasse og fikk navnet HNoMS Bath under norsk kommando. Den norske 

marine overtok Bath i januar 1941. Skipssjef fra 9. April 1941 var Kaptein Fredrik Melsom. Han var 

sjef på undervannsbåten B1 i april dagene 1940, og var den eneste som klarte å seile over til 

Storbritannia når kampene sluttet i Norge sommeren 1940. Nikolai skulle senere bli nærmere kjent 

med B1. Melsom var 40 år gammel i 1941 og marineledelsen mente han var klar for større oppgaver 

og at B1 trengte en yngre sjef. Den nye sjefen på B1 ble Løytnant Rolf Quernheim Røren. Nikolai 

skulle også bli nærmere kjent med han litt senere. 

Jeg vet ikke så mye om tiden fra oktober 1940 og frem til januar 1941. I Nikkens militære rulleblad er 

det notert at han innrullert i marine 6. Januar 1941. Den 9. Januar er han beordret til Skegness. Dette 

er stedet hvor all militær grunnopplæring ble gjennomført for marinens personell. En form for 

rekruttskole antagelig. Han er beordret om bord på Bath den 6. April 1941 som Utskrevet 

dekksmann. Bath var krigsklar 1. Juni 1941 og ble stasjonert under Liverpool escort force.  

Bath var sammen med 7 andre fartøyer eskorte for konvoien OG 71 som gikk fra Storbritannia 17. 

August for Gibraltar. Denne konvoien besto av 22 handelsfartøyer og 8 eskorter. Natten til 19. August 

ble Bath truffet midtskips av en torpedo fra U-204 under kommando av Kapitänleutnant Walter Kell. 

Bath kantret og sank på få minutter. Fordi Bath og de andre eskortefartøyene visste det var ubåter i 

nærheten var alle synkeminer armert og båten klar til kamp. Når da Bath sank gikk alle synkeminene 

av og drepte mange av de som lå i sjøen. Av en besetning på 124 omkom 83, deriblant Kaptein 

Melsom, bare 41 overlevde, blant dem Nikolai. Også her må han ha hatt flaks. Men det kan også 

være at han var sterk og klarte å svømme vekk før synkeminene gikk av. 

Fra konvoi OG 71 ble 8 handelsfartøyer og 2 eskorter senket fra den 17. til 23. august. Det var 8 tyske 

ubåter involvert i angrep på konvoien. Blant ubåtsjefene som deltok i kampene mot denne konvoien 

var kjente tyske ubåt ess som Reinhard Suhren, Erich Topp og Adalbert Schnee. 

Vi vet at de overlevende fra Bath ble plukket opp av de andre eskortefartøyene i konvoien og ført til 

Gibraltar. Hva som skjedde etter dette og hvordan de kom seg tilbake til Storbritannia har jeg ikke 

fått greie på. Men antagelig blir de fraktet tilbake på returnerende eskortefartøyer eller handelsskip. 

I hans rulleblad står han tilbeordret Bath frem til 9. September selv om den ble senket den 18. 

August. Frem til 30. September var beordret om bord på ”Ranen”, ett fartøy som tilhørte Det 

Helgelandske Dampskipsselskap frem til krigen brøt ut. Royal Navy rekvirerte skipet under kampene i 

Nord-Norge og det ble seilt over til Skottland i juni 1940. Ble brukt som depot og losjiskip for Rosyth 

avdelingen.  



 

Bilde av Bath når den var USS Hopewell, antagelig på 1920 tallet.. (Bilde fra www.uboat.net). 

Hvordan Nikolai etter disse hendelsene hvor han to ganger har blitt torpedert og senket av fiendtlige 

ubåter, selv ender opp i ubåttjenesten er ikke lett å svare på. Han må ha vært en usedvanlig modig og 

mentalt stødig person. Kanskje han nettopp så muligheten for å slå tilbake mot fienden på en 

kraftigere måte, eller han kanskje ikke hadde noe valg, han rett og slett ble beordret.  

Ubåtmann og det siste tokt 
Nikken ble beordret om bord på B1 den 30. September 1941 som Utskrevet dekksmann. Han var om 

bord her frem til 31. November 1942. Sjef på B1 når Nikken kom om bord var Lt Røren, som snart 

skulle overta som sjef på P41 ”Uredd”. Fram til Nikken også ble beordret om bord på Uredd hadde 

han den siste tiden på B1 Løytnant Reidar M Sars som sjef. Sars ble en kjent ubåt sjef som sammen 

med Sigurd Valvatne byttet på å være sjef på ”Ula” som Norge overtok i 1943. B1 var gammel og ikke 

egnet til krigsoppgaver. Men båten gjorde en viktig jobb som treningsmål for Asdic skolen til Royal 

Navy. Dessuten fungerte B1 som opplæringsplattform for norske ubåtmannskaper slik at den norske 

marine kunne bemanne nye ubåter som Uredd, og senere Ula og Utsira. 

Sommeren 1942 traff Bård for siste gang Nikken. De var begge stasjonert i nærheten av Dumbarton 

og hadde hatt kontakt via brev. Nå fikk de en dag og en kveld sammen i Glasgow. Dette var siste gang 

de skulle treffes. 

Nikolai ble beordret om bord på Uredd 22. Desember 1942. Den første januar 1943 fikk han opprykk 

til Utskrevet ledende dekksmann. Antagelig var Nikken sammen med de fleste på B1 tiltenkt å overta 

Ula som ble sjøsatt den 22. januar 19434. (Ula ble overtatt 10. mars og ble erklært krigsklar 20. juni 

1943.) Det er kjent at noen av mannskapet på B1 skulle være med Uredd for å være bedre forberedt 

til å overta Ula. Jeg antar at det var grunnen til at Nikken ble beordret på Uredd ved juletider 1942.   

En liten historie om sjefen om bord fortalt meg av Leif Hilding Lorentzen vil si det meste om hva slags 

person denne Lt Røren var. Leif hadde også reist til sjøs som 17 åring, men på hvalfangst. Det var 

sikkert ikke mindre tøft. Ved en tilfeldighet endte hvalfangstskuta hans opp i London etter at krigen 

 

4 Abelsen. Marinens fartøyer 1939-1945 og deres skjebne. S61. 



var brutt ut i Norge. Han meldte seg til tjeneste i marinen og gikk ett halvt år på radioskole i London 

før han ble beordret på Uredd som telegrafist. Han fikk 4 patruljer med Uredd fra januar 1941 til 

september 1942. Om sommeren 1942 søkte han om opptak på den britiske Sjøkrigsskolen. Han 

forteller at Røren hjalp han med søknadene og til og med ble med han til London når han skulle på 

opptaksuke. Han forteller også at de gikk sammen på bar den ene kvelden i London. Dette var nok 

ikke vanlig i 1942 at en menig og en offiser gikk sammen ut for å spise. Dette forteller om en sjef som 

hadde stor omsorg for folkene sine. Leif forteller at Røren var en meget rolig og stødig kar, som var 

meget godt likt av sin besetning. Derfor tror jeg nok at også Nikken ble tatt godt imot om bord. 

Når Nikken kom om bord på Uredd hadde den gjennomført 7 krigspatruljer allerede. Det var altså en 

erfaren besetning som nå forberedte seg på den neste patruljen. Etter julefeiring i Dundee ble 

besetningen samlet om bord den 27. desember og båten gikk til Lerwick for øvelser og diverse 

reparasjoner blant annet av radioutstyret om bord. Den 5. januar 1943 gikk det en melding ut om at 

Tirpitz var gjort seilklar. Alarmen gikk og allerede 6. januar gikk Uredd ut for sin patrulje etter å ha 

tatt om bord forsyninger for 21 dager. Sammen med 5 andre undervannsbåter fra 9. flotilje ble de 

tildelt hver sine patruljeområder langs norskekysten for om mulig å rapportere og eventuelt senke de 

tyske flåtestyrker hvis disse gikk til havs. På denne patruljen senket Uredd det tyske depotskipet 

”Adolf Luderitz” ved Vanylsgapet den 17. januar. Uredd returnerte til Lerwick den 19. 

Det neste oppdraget var topphemmelig. Røren dro til London for å briefes. Ingen om bord utenom 

sjefen visste hva oppdraget var. Mannskapet ble ikke briefet om dette før de var kommet i sjøen. For 

de fleste spilte det ikke så stor rolle heller. Oppgavene var de samme. 

Men kanskje akkurat det siste oppdraget var litt spesielt. De skulle landsette sabotører i Noviken ved 

Gildeskål i Nordland, og dermed også utsette seg for farer som de vanligvis ikke opplevde. 

Sabotørene fra Linge kompani skulle sprenge kraftstasjonen til Sulitjelma gruver. De var nok alle klar 

over minefaren, men stolte på at Sjefen, Lt Røren, som alltid, skulle ta de beste beslutninger. Det 

gjorde han også, ut fra de opplysningene han hadde på det tidspunktet. Opplysningene om ett mulig 

minefelt i fugløyfjorden var tilgjengelig, men ble vurdert som så lite sannsynlig at man fra britisk side 

valgte ikke informere skipssjefen om dette på etteretningsbriefene før oppdraget. Det skulle vise seg 

å få skjebnesvangre følger. Jeg tror personlig at en erfaren sjef som Røren ville valgt en annen rute 

om han hadde den minste tvil om at det var muligheter for et tysk minefelt der. Denne saken 

medførte da også et alle opplysninger som forelå skulle overbringes de norske sjefene i fm 

planlegging av tokt uansett. 

Uredd gikk ut fra Lerwick den 5. februar 1943. Den skulle vært tilbake rundt den 21. Den ble meldt 

savnet den 24. februar 1943. 

Hva gikk gjennom hodene til Nikken og de andre om bord når de hørte minevaieren gli langs skroget. 

Jeg tror de fleste var opptatt av å gjøre jobben sin slik de alltid gjorde, helt til det siste. Alt skjedde 

nok meget fort, båten blir vannfylt på et øyeblikk ved en slik stor skade som Uredd fikk når minen 

gikk av tett inntil skroget ved maskinrommet. Bård Haugland har tenkt mye på dette, hva som var 

deres siste tanker. Han skriver: 

”I ettertid kan man undres over hva som var Nikkens siste tanker, da han i Atlanterhavets storm og 

mørke kjempet en håpløs kamp for livet – men som ved et under ble berget – og da han Fugløyfjorden 

endte sitt liv. 



Jo, jeg antar at Nikkens tanker kretset sannsynligvis omkring hans foreldre og søsken i Sund på Sotra 

– men fikk han også et glimt av den veldige Kristus statuen på Corcovado toppen 700 meter over Rio 

De Janeiro`s nattehimmel? Slik som han hadde opplevet denne Kristus da han som rormann på 

Brandanger seilte inn på Rio`s havn en mørk kveld i februar i 1940?” 

Jeg tror at Bård er meget nærme sannheten. 

 

Maleri av Uredd. Postelthtwaite. (Marinemuseet Horten) 

Nikkens søster Brita forteller at de ikke hørte fra han etter at de fikk et brev som var postlagt i Halifax 

januar 1940. De visste ingenting verken om senkningen av Brandanger, Bath eller Uredd. Hun 

forteller at 17. Mai 1945 dro hele familien til Bergen for å feire frigjøringen sammen med de fleste 

andre fra bygden. Det var en fantastisk folkefest minnes Brita. Men da de traff en sambygding i 

marineuniform som de ikke hadde sett siden før krigen fikk de vite sannheten, han kunne fortelle at 

Nikken ikke greide seg, han var gått ned med Uredd. Brita forteller at etter det husker hun ikke mer 

fra den 17. Mai feiringen. Det gikk brått fra å være en gledens dag med håp om fremtiden til et mørkt 

trist minne hvor plutselig alt håp var ute. Hun forteller at hennes Mor tok det veldig tungt. Det tok 

også lang tid før de fikk den offisielle beskjed om hva som var hendt. 

Men hun minnes også at da man fant Uredd i 1985 så ble alle informert og mange i familien var med 

på minnehøytidelighetene i Gildeskål i 1986 og 87. Det som er litt spesielt er at i forbindelse med 

avdukningen av minnesmerket over Uredd i Gildeskål i 1987 var jeg om bord på den ene av Kobben 

klasse undervannsbåtene som lå utenfor og dannet en liten æresgarde på sjøen.  



 

Bilde fra kransenedleggelse på minnesmerke over Uredd, ved Gildeskål. Norsk UVB av Kobben kl i bakgrunnen. 

Avslutning 
Det har i media de siste årene vært kommentert og diskutert mye rundt heltedyrkelsen av 

enkeltpersoner i etterkant av filmen om Max Manus. Det er liten tvil om at Max manus og andre 

gjorde ting som hadde stor betydning, og at det de gjorde krevde mot og dyktighet. Men jeg håper at 

denne artikkelen også kan fortelle at det er ganske mange andre som også har gjort en innsats som 

fortjener heder. I ett strategisk perspektiv sies det at det var tre ting som vant krigen for de allierte, 

det var: 

- Den røde arme som slo tyskernes krigsmaskin på østfronten 

- Den amerikanske industriproduksjonen av krigsmateriell 

- Og til slutt den allierte handelsflåten som fraktet dette materiellet til Europa 

I dette perspektivet er det liten tvil om hvor den viktigste innsatsen fra Norges side var. Det var vår 

handelsflåte. Hver 10`ende sjømann ble igjen på havet i løpet av seks krigsår. Men det er også viktig 

ikke å glemme marinens innsats her. Faktisk omkom hver 4`de i marinen fra 1940 – 45. 

I dette perspektivet står faktisk Nikolai Martin Kausland`s innsats som ekstra spesiell, fordi han bidro 

med sitt liv i det for Norge viktigste bidrag til den allierte seier. At han kjempet på alle de tre 

områdene, handelskrigen, krigen mot de tyske ubåtene og krigen mot de tyske forsyningslinjene i 

Norge er ekstra spesielt. Det er ganske utrolig hva han rakk å oppleve i sitt korte liv. 

Jeg vil takke Nikkens skipskamerat Bård Haugland for mange fine samtaler, brev og bilder. Jeg vil 

takke Brita Nesse for fine samtaler og personlig informasjon, og Leif Hilding Lorentzen for fine 

samtaler, og beskrivelser av de som han husker fra besetningen på Uredd.  



Jeg vil med dette få hedre Nikolai Martin Kaurslands minne. Du vil for meg for alltid stå som et 

symbol for den offervilje og det mot som ble utvist blant våre sjøfolk under krigen. For meg er du en 

helt. 

 

Aslak Heen  
Kommandør 
Sjef Undervannsbåtvåpenet.  
 

Skrevet i forbindelse med Undervannsbåtvåpenets 100 års jubileum i 2009. 


