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   Lille Chronik af den 8. Schnellbootflotille 
(Oversætning K. Scheuch) 

 
 
 
 
Første gang opstilt den 1.11.1941 i Kiel. 
 
Løst op den 10.7.1942 
 
Indsats: I norske farvande i områden Kolabugt / Murmansk 
 
  Station: Kirkenes 
 
Flotillechef Kptlt. Christiansen (Georg – Stuhr) 
 
Ny opstilt blev den 8. Schnellbootsflottille den 1.12.1942 i Kiel 
 
Indsats:  I norske farvande, bagefter i den Engelske Kanal og den sydlige  

Nordsø. 
 
Forudgående var en Führerbefehl ( Anmerkning: Ordre af Hitler): 
 
Citat: „Geheime Kommandosache! C/SKL (Vizeadmiral Fricke) 
 
 Forløbing melding over en forhandling ved Hitler den 22. Januar 1942 

Tema Norge, Punkt 3: Hitler forlanger at alle foranstaltninger bliver ført 
ud fremskyndet, siden faren er en umiddelbar. Han er derimod 
inforstået at Brest-gruppen fører ud dens opgave, at alle lette enheder 
er sat ind derfor, S-bådene bliver i Kanalen. Hitler ville gerne så have 
alle skibe i Norge.  
Hitler forlanger indsats af S-både i det norske område. Han billiger at 
sende en S-Flotille til Norge omtrent i den anden halvdel af Februar. 
Videre nede i samme citat: 
„Hitler forlanger at alle fartøje bliver sat ind i Norge“. (Enden af citatet) 
  

Vores feltpost nummer blev M 50 475 
 
Flotillencheffen blev Kptlt. Felix Zymalkowski fra 1.12.1942 til krigens ende. Han fik  
Ridderkrydset den10.4.45 (302). 
 
 
Bådene og deres kommandanter ved opstilningen 
 
S 44  Lt.z.S. Achim Quistorp 
S 64  Kptlt. Fr.W. Wilcke (ÄK) 
S 66  Lt.zS. Horst Schuur 
S 69  Oblt.z.S. Walter Knapp 
S 108  Ltz.S. Jasper Osterloh 
S 118   Lt.z.S. Wulf Fanger 
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I.V.O.  Lt.zS. Rosenlund 
Flo.Ing. Oblt.z.S. Newerla 
Dr. Stabsarzt Dr. Besserer 
 
Forsyningsskib af den ny opstilte 8. Schnellbootflottille var „Carl Peters“ –  
Kmdt.  Kptlt. Reuthal 
I.O (eller AO?) Oblt.z.S. Torray 
 
Fordrag Ob.d.M. ved Hitler den 22.12.1942 i Hitlers hovedkvarter: 
Citat: „1. Norge – Den 8. Schnellbootflotille med „Carl Peters“ er løbet du den 

18.12. til Norge og sejler til Bodø“ (ende af citatet) 
 
1. Sejlads: Kiel – Frederikshavn den 19.12.1942 
2. Sejlads: Frederikshavn – Kristiansand den 20.12. 
 
I Skagerrak bliver S 108 rammet af S 64. S 108 tabe stævnen. Nødreparation på et 
ophalerbedding i Kristiansand 
 
3. Sejlads: Kristiansand – Stavanger den 24. 12. 
4. Sejlads: Stavanger – Bergen den 25.12. 
5. SEjlads: Bergen – Aalesund den 26.12. 
 

I Aalesund i natten til den 27. storm. Alle både river sig løs fra Carl Peters – 
eller linerne må  kappes. Richard Theimer går overbord og får 
„Frisvømmercertifikatet“ – han bliver indlagt i Aalesund Sygehus. 

 
6. SEjlads: Aalesund – Trontheim 
 

S 108 og S 118 bliver i Trontheim, de andere 4 både sejler efter nytår i retning 
Bodø. S 108 får i „Trontheim Mech. Verkstett“ en ny stævn. Udmærket arbejde 
af værftet! Derefter sejler begge både efter flotillen til Bodø. 
 
Baseret påBodø mange farter, f.e. til Lofoterne, til Narwik og Harstad. 
Torpedoskydning i Ofotfjorden. Der også en stor flåderadioøvelse med de 
store enhadere som var opnåelig der. Radioøvelser også med Messerschmidt-
Jagtflyverne M-109, som er stationeret i Bodø-Flyvestation. 
 
I et tidligere lyshus på en ø i nærheden af Bodø indretter vi den senere 
berømte „Wobby-Bar“. 

 
I Hitlers hovedkvater bliver forhandlet over den 8. Schnellbootflotille 
 
Citat: Protokoll over forhandlingen af Ob.d.M ved Hitler den 18.3.43 i hovedkvateret 

Wolfsschanze. 
 2. fordrag klokken 15.30. 
 Tilstedeværende: Gen.Feldmarschall Keitel, General Jodl, Konteradmiral 

Voss, Kpt.z.S. v. Puttkammer 
 Punkt 5: Ansøgningen af Ob.d.M., at give den i området Bodø liggende 8. S-

Flotille fri til indsats i Mellemhavet (transfer i anslut til R-bådene og M.F.P.), er 
ikke stemt til af Hitler uden afløsning, siden tilstedeværelse af S-både i Norge 
er også fremdeles nødvendig. Hitler ordner an at undersøge om en S-flotille i 
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Kanalen  kann sendes til indsats i Norge som afløsning, han er under den 
forudsætning indforstået med delegation af en S-flotille til Middelhavet.“  

         (ende af citatet) 
 
Der var den 8. S-Flotille næsten blevet transferet til Middelhavet! 
 
I Bodø fik den 8. S-Flotille efter et konkurrence dens flotille-kendetegn, det 
springende rensdyr. 
 
På de enkelte både blev navnene af kommandanterne malet på døren til broen og 
deres initialer på hækket.  
Eksempel:  
  

 
Om sommeren 1943 er vi så tilbage til Tyskland. Vi, S 108, indfører den 8.7.43 ved 
Schlichting i Travemünde S 127 i flåden. Med denne nye båd sejlte vi efter et farvel 
for „Carl Peters“ til Rotterdam. Waalhaven/Rotterdam var dennye station. Her kom i 
August 43 Oberfunkmeister Werner (Ohm) Krüger til os. 
I foråret 1944 sejlte den 8. S-Flotille til Ymuiden med stationt Juno-Skole i Haarlem, 
senerer Ripperda-Kasernen og helt i enden private huse i Ymuiden. Undtaget er de 
midlertidige ophold i Belgien og Frankrig under invasionen. 
 
S 701 (Kmdt. Kptlt. Siegfried Wörmcke) og  
S 197 (Kmdt. Ltn Wulf Fanger) sejlte i begyndelsen af April 1945 fra Amsterdam til 
Den Helder. 
 
I Den Helder oblevede vi kapitulationen. Fordi vores to både havde ingen 
understøtning af en flotille tog chefen af den 2. S-Flottille, Kptlt. Wendler, os under 
sone vinge. Han forsynte os storstilet med proviant og marketendervarer. 
 
Vi gik i Fangenskab ved en bei einer canadisk enhed i Den Helder, men sovede 
fremdeles på vores både. 
KKpt. Bernd Klug kendte chefen af den canadiske enhed personlig, hvad kom os 
meget til gode. 
 
Kptlt. Bernd Rebensburg blev en dag med en flyver bragt til England. 
 
Da bådene senere skulle blive sejlet til Tyskland, rammte S 701 den ydre port af 
slusen i Den Helder. Kabelet af maskintelegraphen mellem boren og maskinen var 
bristet. Stort palaver! Hollænderne havde helst beholdt os der! 
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Kptlt. Wendler havde ladt sin Fiat Topolino (Rugbød) stille op uden for slusener. Kørt 
f☼ udsejlingen blev rælingen af sin båd lagt ned og omtrent 10 mand hivede bilen on 
bord. Den kom med til Wilhelmshavenn! 
 
Før afrejsen til Tyskland havde den canadiske chef endnu forsynet hver båd med 1 til 
1 ½ tons af proviant. Det stammede vel alt fra et tidligere tysk proviantamt, men det 
var en nobel gestus af ham. 
 
I Wilhelmshaven blev resterne af Kriegsmarinen løst op lidt efter lidt.  
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