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En beskrivelse av "Kobben-klasse" perioden i Den Kongelige Norske Marine,
er en utfordring. Hvor dypt skal man dykke ned i historien? Hva med alle de
muntre historiene som dukker opp i løpet av en tre ukers patrulje i Barentshavet,
eller på Grand hotell i Hammerfest? Hva med redselen for å få paraplyer,
prester eller ryggsekker om bord? Hva med grunnstøtinger på 100 meters dyp?
Det handler ikke bare om fartøystypen, det handler også om en livsstil som
strakk seg over 40 år.

Jeg har derfor valgt å beskrive en del av Kobben-klasse perioden, begrenset til
en beskrivelse av fartøystypen og ikke oppbyggingen av UVBs organisasjon i
forbindelse med innfasing av Kobben-klassen, UVB skolen, vekstedkapasitet/
UVB bunker etc.

Når MMU Utstein nå ligger trygt på Marinemuseet er målsettingen i første
rekke å gi besøkende en beskrivelse av bakgrunnen for Kobben-klassen. For
tidligere kolleger kan dette være et bidrag til å friske opp minner om en etter
hvert svunnen tid.

Historien blir nok mer utfyllende når Undervannsbåtvåpenets historie skal
skrives i forbindelse med 100 års jubileet i 2009.

Kapitelet "Oppgaver i krig og fred" er skrevet av Fl kom (P) Jacob Børresen.

Forord

Marinemuseet 5. november 2005

Bjørn Erik Strønen



5

1909 - stabelavløping av Kobben

KOBBEN - KLASSE
UNDERVANNSBÅT 1964-2004

Norske
undervannsbåter
KNM Utstein (S-302) ble
sjøsatt i Emden i Tyskland,
19. mai 1965 som nummer 8
i en serie på 15 undervanns-
båter som Norge anskaffet fra
Tyskland i perioden 1964-
1967.
Fartøyets første skipssjef,
kapteinløytnant Hugo Over-
gaard, heiste kommando 15.
september 1965, gudmor var
Gunhild Hatlem. KNM
Utstein strøk kommando og
gikk i opplag på Haakons-
vern 5. oktober 1990.
Ideen om å få en Kobben-
klasse til Marinemuseet, ble
lansert da den originale
Kobben-klassen skulle re-
kondisjoneres. En rekke
personer kjempet en iherdig
kamp for å få realisert pro-
sjektet og innad i Sjø-
forsvaret var det delte
meninger om dette burde
gjøres eller ikke. Først etter
at Forsvarets Overkommando
og Forsvarsmuseet ble in-
volvert i prosjektet, ble det
fart i planene og den 5. juni
1998 gikk drømmen i opp-
fyllelse, KNM Utstein ble
overført fra Sjøforsvaret til
Marinemuseet og benevnes
nå Marinemuseets under-
vannsbåt MMU Utstein.
Båten er ikke rekondisjonert

og fremstår som en original
Kobben-klasse med noen
tekniske modifiseringer.

Historien om det norske
undervannsbåtvåpen kan
inndeles i 4 faser:

Utstein under stabelavløpning Emden
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KNM Utstein kommandoheis i Emden

Fase 1:
Perioden fra 1909-1929
A- og B-klassen
Den tyske marine overtar sin
første undervannsbåt i 1906.
Diskusjonene i Norge har da
pågått i lang tid men den 6.
november 1901 ble kaptein
Geelmuyden sendt til
Amerika for å overvære
prøver med en under-
vannsbåt konstruert av John
Holland. Kapteinens rapport
var såpass gunstig at det ble
fremsatt forslag i Stortinget
om bygging av en under-
vannsbåt. Forslaget falt, fordi
man mente at denne tekno-
logien var for lite utviklet til
praktisk bruk. I 1907 ble det
på nytt fremmet forslag i
Stortinget om bygging av en
undervannsbåt, og etter en
lengre debatt, gikk forslaget
igjennom og våren 1907 får
Germania Werft i Kiel i
oppdrag å bygge en under-
vannsbåt for den norske
marine.

Den 28. november 1909
heiser vi kommando på vår
første undervannsbåt
Kobben, med kaptein Tank-
Nielsen som sjef. Senere ble
det bestemt å anskaffe
ytterligere 3, senere 4 båter i
mai 1911. I 1913 ble det
besluttet at båtene skulle
benevnes A-klassen, og
Kobben fikk da betegnelsen
A-1.
Planen var at vi skulle
anskaffe 5 undervannsbåter,
men med utbruddet av
1. verdenskrig ble A-5
beslaglagt av tyske myndig-
heter før overlevering.
Båten fikk betegnelsen U A,
og ble først benyttet i
kystforsvaret, senere som
skolebåt.
I 1915 måtte undervanns-
båtflåten fornyes og
Stortinget godkjente
anskaffelse av 6 undervanns-
båter i tillegg til A-klassen.
Det ble også fremmet forslag
om anskaffelse av ytterligere
2 mindre kyst undervanns-

båter (C-klassen), men be-
slutningen  ble utsatt fordi
UVB miljøet mente at de var
for liten til å kunne gjøre
nytte for seg.
På grunn av at de aktuelle
leverandører av undervanns-
båter i Europa var involvert i
den første verdenskrig, var
man tvunget til å gå til USA
for anskaffelse av nye båter.
Valget falt på lisensbygging
av en amerikansk Holland-
type etter tegninger fra
Electric Boat Company.
Kontrakt på bygging av 6 B-
klasser ble inngått med
Marinens Hovedverft i
Horten som hovedleverandør.
To av skrogene ble bygget
ved Kaldnes Mekaniske
Verksted i Tønsberg. Thunes
Mekaniske Verksted i
Fredrikstad var under-
leverandør av hoved- og
hjelpemaskineri.
Konstruksjonstegningene var
fra perioden før første
verdenskrig, byggingen tok
lang tid og båtene var alle-
rede umoderne da de ble
operative.

Fase 2:
Perioden fra 1941-1965
U- og K-klassen
Tre U-klasser  ble overtatt fra
England under krigen
(Uredd, Ula og Utsira).
Uredd gikk tapt da den gikk
på en mine i 1943.
I 1946 overtok vi Utstein,
Utvær og Uthaug.
I 1948 overtok vi K-klassen
(Tysk VIIC-klasse) Kinn,
Kya og Kaura som alliert
krigsbytte.
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Dette ble ryggraden i
undervannsbåtvåpenet etter
krigen og gjorde at vi kunne
opprettholde erfaring og
kompetanse.

Fase 3:
Perioden fra 1964-2004
15 Kobben-klasse
undervannsbåter bygget i
perioden 1964-1967 ved
Rheinstahl Nordseewerke,
Emden, Tyskland.

og Norge om å vurdere et
felles undervannsbåtprosjekt
"Objektgruppe Viking". En
undervannsbåt på ca 1.650
tonn med en besetning på ca
22 personer, med en skrittvis
målsetting og byggestart i
løpet av 2005.  Høsten 2002
besluttet Stortinget at Norge
ikke skulle fortsette
prosjektet og i juli 2003 ble
samarbeidet avsluttet.

Neste generasjon.
Da "Kobben" heiste

Periode NavnKlasse

1909 Kobben 21 febr 1913 ble Kobbens navn endret til A-1.
Dette ble senere videreført for både A- og B- klassen. At båtene
ikke hadde et navn, vakte lite begeistring blant
undervannsbåtpersonellet.

1913 -1940 A-klasse A-2, A-3, A-4

1922 -1945 B-klasse B-1,B-2, B-3, B-4, B-5, B-6
(B-1 kom over til Storbritannia i 1940 og opprettholdt
kontinuiteten i undervannsbåtvåpenet, den ble kondemnert i
1946)

1941-1965 U-klasse Uredd (ex P 41) *) Britisk U-klasse.
KNM Ula (ex Varne/P 66),
KNM Utsira (ex Variance/P85),
KNM Utstein(ex Venturer/P68),
KNM Utvær (ex Viking/P69) ,
KNM Uthaug (ex Votary)

(1945)
1951 -1964

K-klasse
Ex VII C

KNM Kinn (ex U 1202), KNM Kya ( ex U 926), KNM Kaura
(ex U 995)

1964 - 2001 Kobben-
klasse

U3/klasse 201 KNM Kobben (Utlånt fra Tyskland)

KNM Kinn, Kya, Kobben, Kunna, Kaura
KNM Ula, Utsira, Utstein, Utvær, Uthaug
KNM Sklinna, Skolpen, Stadt, Stord, Svenner

1988 - Ula-klasse KNM Ula, Uredd, Utvær, Uthaug, Utstein, Utsira

*) Marinens fartøyer fikk først Den Kongelige Norsk. Marine (KNM) betegnelsen i 1946.

Frem til i dag har det vært 40 undervannsbåter under norsk kommandovimpel

Fase 4:
Perioden fra 1988 og
frem til i dag
6 Ula-klasse under-
vannsbåter bygget ved
Thyssen, Nordseewerke i
Emden, Tyskland fra 1989 -
1992. Ula-klasse perioden vil
stekke seg frem til ca 2020.

Prosjekt Viking (K-9)
I 1995 ble det inngått en
samarbeidsavtale mellom
Danmark, Sverige, Finland
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A-Klassen

B-Klassen

K-Klassen

Kobben

U-Klassen

Type XXI

Type XXIII

Klasse 205

Klasse 207 Kobben

Klasse 210 Ula

kommando i 1909,var det
blant de fagmilitære,stor
skepsis til det nye våpenet.
Dette skyldes flere forhold,
bla. liten artilleribestyrkning,
noe som den gang var viktig,
liten aksjonsradius og has-
tighet neddykket.
Både A-, B,- U,- og K-klassen
var overflatefartøy som
kunne dykke. To verdens-
kriger og en stor teknisk
utvikling skulle endre dette
bildet. Med Kobben og Ula-
klassen fikk vi undervanns-
båter  som kunne operere
mesteparten av tiden ned-
dykket og et helt nytt
konsept. I en periode hvor de
store nasjonene satset på
atomubåter med lag-
trekkende missiler, har situa-
sjonen endret seg til større
vektlegging av små under-
vannsbåter med diesel eller
brenselceller som fremdrift,
luft uavhengige systemer.

Prosjekt Viking ble stoppet
av økonomiske grunner, Ula-
klassen er, på tross av opp-
gradering, 20 år gammel. For
små nasjoner utgjør under-
vannsbåtens kapasitet, en
trussel som større nasjoner
må ta hensyn til. Den opera-
tive evne i Sjøforsvaret skal
styrkes og undervannsbåtene
er det eneste strategiske
våpen som alene kan avgjøre
utfallet av kriser.
Undervannsbåtvåpenet har en
historie og en fremtid, denne
siden viser en del av
historien. Vil det dukke opp
en ny ubåtklasse på denne
plansjen innen 2020?

Oversikten viser de forskjellige klasser og størrelsesforhold.
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Sovjetmarinens øvelsesområder i Nord-Atlanteren.

Politisk
situasjon i 60
årene
Oppbyggingen av Forsvaret i
60 årene var basert på den
kalde krigen med Sovjet-
unionen og Warszawa pakten
som den store trussel. Den
maritime doktrine var basert
på Norskehavet og
Atlanterhavet som de
viktigste baseringsområder
for Sovjetunionens
strategiske ubåter med
kjernefysiske våpen. NATO
og USA la stor vekt på
overvåking og antiubåt-
krigføring og var i ferd med å
bygge kontroll og varslings-
systemer SOSUS (Sound
Surveillance System)

i farvannet mellom
Storbritannia, Island og
Grønland.
Systemet kunne, innenfor en
radius på 50 nautiske mil
posisjonsbestemme alle
undervannsbåter i Atlanteren.
I tillegg kunne allierte
antiubåt fly daglig patruljere
store områder i Norskehavet
og Atlanterhavet. Imidlertid
var også dieseldrevne ubåter
et effektivt våpen mot sovje-
tiske ubåter. En konven-
sjonelle NATO ubåtflåte til
de land som grenser opp til
Sovjets passasjeområde
hadde betydning for den
strategiske ballansen.

I slutten av 1950,
begynnelsen av 1960 årene,

hadde sovjet en økende vekst
i bygging av ubåter og
tilsvarende vekst i kvalitet
samtidig som det ble en
større satsing på atomdrevne
ubåter med langtrekkende
ballistiske missiler.

En viktig rolle for
kystnasjonen Norge var
undervannsbåtoperasjoner i
Barentshavet, som bidrag til
tidlig varsling, før sovjets
ubåter kom ut i Norskehavet.
Dette var bakgrunnen for at
USA var villig til å betale
halvparten av bygge-
kostnadene, ca 55 millioner
kroner for anskaffelse av 15
Kobben-klasse under-
vannsbåter til Norge.
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undervannsbåt for uttesting,
ble avslått.
I 1956 ble det besluttet å
heve to undervannsbåter type
XXIII som ble senket under
krigen, ex U 2365 og
ex U 2367. Etter en om-
fattende overhaling ble de
året etter erklært operativ
under navnet U Hai (S 170)
og U Hecht (S 171). I perio-
den 1960-1966 ble båtene
flere ganger modernisert og
opererte som skolefartøy i
forbindelse med opp-
byggingen av det nye tyske
undervannsbåtvåpen.

Som en liten kuriositet kan
nevnes at en type XXIII,
U 4076, med norsk
betegnelse Knerten  hadde en
kort gjesterolle i Marinen i
Trondheim i 1949. Båten
skulle brukes til utvikling av
et lukket  kretsløpmaskineri,
men på grunn av problemer
med reservedeler og en

1962

Klasse XXIII
Hai/Hecht

Klasse XXI
Wilhelm Bauer

Bygget 1944 1945

Tonnasje 234/258 1621/1819
Lengde 34.7 76.7
Diameter 3.7 6.6
Besetning 14 58

Reservetorpedo 17

Fart 9.7/12.5 18.1/17.2

Torpedorør F/A 2 6

Dykkedybde 150 m 150 - 290 m
Rekkevidde 2600 nm/8 kn

175nm/4 kn
11150nm/12 kn

283nm/6 kn

Klasse 201 (GE)

395/433

42,4
4,6
21

0

10/17,5

8 (533 mm)

80
3000nm/5-6 kn

270nm/63kn

Tilbakeblikk
23. oktober 1954, ble Paris
avtalen signert. Avtalen
fastsatte begrensninger for
gjenoppbygging av det vest
tyske forsvar men la også
grunnlaget for medlemskap i
Den Vesteuropeiske Union
(WEU) samtidig som landet
ble NATO alliansens 15.
medlem. WEU satte krav til
tonnasje begrensninger for
den tyske marine. For
undervannsbåter var
begrensningen 250 tonn. Som
en konsekvens av den kalde
krigen og Tysklands

strategiske situasjon i
Østersjøområdet, ble
marinens rolle revurdert og i
1962 fikk de tillatelse til å
bygge 12 konvensjonelle
undervannsbåter begrenset til
350 tonn. Samme år ble
begrensningene igjen endret
og tonnasjen øket til 1000
tonn.

I 1955 startet Ingenieur-
kontor Lübeck (IKL) under
ledelse av professor Ulrich
Gabler, utviklingen av en ny
3.generasjons undervannsbåt
basert på erfaring og tidligere
teknologi.
Grunnlaget var en videre-
utvikling av  type XXI og
XXIII, utviklet og satt i
produksjon i 1943-1944.

Utviklingen ville ta tid, flere
konsepter og design ble
diskutert og utviklet. Før
byggingen av den nye
undervannsbåtklassen kunne

starte, var det viktig å bygge
opp en erfaren stam-
besetning, gi de opplæringer i
drift og vedlikehold av nytt
teknisk utstyr og foreta
testing av metoder og
operasjonskonsepter. En
forespørsel fra Tyskland til
de allierte, bla USA, om en
leieavtale for en mindre
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Klasse 201
I 1958 kunne Ingeniørkontor
Lübeck under ledelse av
professor Ulrich Gabler,
legge frem konstruksjons-
tegningene for en ny 350
tonns undervannsbåt med
betegnelsen  klasse 201.

Det nye konseptet gjorde et
stort skritt fra å være
overflatefartøy som kunne
dykke, til å bli en
konvensjonell undervannsbåt
som kunne tilbringe lengre
tid neddykket. Dette skyldes i
første rekke endring av

skrogformen og videre-
utviklingen av snorkel-
masten, noe som gjorde
ubåtene mindre sårbare, men
også videreutvikling av ubåt-
batteriene hvor bruk av
rørplater, øket kapasiteten
med < 20%.

Båten var slagkraftig sett i
forhold til størrelsen, 8
torpedorør i baugen, hvorav
to av rørene også kunne
benyttes til minelegging.
Fremdriftsmaskineriet besto
av en dobbelt anker like-
strømsmotor koblet til en 5
bladet propell og 3 del-
batterier. For ladning av
batteriene var det 2 diesel-
motorer med hver sin genera-
tor. Ved økonomisk drift
kunne båten ligge neddykket
ca 90 timer uten snorkling.
Maksimal fart på overflaten,
ca 12 knop, neddykket ca 17
knop.
Alle mastene var samlet i
tårnet og besto av snorkel-
mast, radarmast, radar-
varselmast, UHF mast, stav-
antenne, og kombinert
angreps- og observasjons-
periskop.
Med en besetning på 21
mann var det mulig å gå to
vakt system under gange.

Rammebetingelsene var
basert på liten tonnasje, lett
manøvrerbarhet og liten
besetning men likevel
slagkraftig og med en god
teknisk utrustning, beregnet
på beskyttelse av NATOs sjø
territorium med vekt på
Østersjøen og anti-

invasjonsforsvaret.
Ved utviklingen av klasse
201, ble det fra den tyske
marineledelsens side, reist
krav om at båten skulle
bygges i antimagnetisk mate-
riale. Østersjøen har en
gjennomsnittlig dybde på ca
55 meter og dette ville gjøre
undervannsbåtene mindre
sårbar for magnetiske miner.
Dette var første gang en
undervannsbåt ble bygget i
antimagnetisk materiale. Det
var kjent at bruk av anti-
magnetisk materiale kunne
medføre korrosjons-
problemer, men dette mente
man å kunne løse med en
tilfredsstillende overflate-
behandling.

I mars 1959 ga den tyske
marine en kontrakt til Kieler
Howaldswerke om bygging
av 12 undervannsbåter etter
disse spesifikasjonene.
En tre modell (mock up) i
full klasse 201 størrelse ble
bygget opp i en montasjehall
på Kieler Howaldswerke,
denne ble benyttet både for å
kunne tilpasse nytt utstyr
men også for undervisning
bla for den første besetningen
på U 3/KNM Kobben.

I 1961 ble første båt av
klasse 201, U 1 (S 180)
overlevert til den tyske
marine, etterfulgt av U 2
(S 181) og U 3(S 310) i 1962.
Under test perioden ble det
oppdaget korrosjons-
problemer i trykkskroget på
U 1, noe som skyldtes feil
legering i trykkskroget.

batterieksplosjon, kom båten
aldri i tjeneste.
I 1957 ble i tillegg en type
XXI (ex U-2540) hevet og
overhalt. Under navnet
Wilhelm Bauer (Y-880) ble
den satt i tjeneste i 1960. Den
ble i første rekke benyttet
som test ubåt for sonar- og
torpedo utrustning og
utvikling av snorkelanlegg
med dieselgeneratorer.
Type XXI og XXIII  la
grunnlaget for den teknisk og
operativ utviklingen for
Kobben-klassen.

Type XXI ble for øvrig etter
krigen, grunnlaget for
utvikling av den sovjetiske
ubåten av Whisky-klassen,
den amerikanske Guppu-
klassen og den franske
Narval-klassen.
Wilhelm Bauer ble tatt ut av
tjeneste i 1980 og inngår i
dag i Deutsches Shiffahrts-
museum Bremerhaven.
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Båtene var konstruert for 100
meter dykkedybde, av
sikkerhestmessige grunner
måtte dykkedybden reduseres
til 80 meter, senere til 40
meter. Man fant ingen til-
fredsstillende løsning på
korrosjonsproblemene og i
1963 måtte U 1 og U 2 tas ut
av tjeneste. Dette førte til
økonomiske tap i million-
klassen.

Et økende behov for plass til
mer teknisk utstyr og en
nyutviklet passiv sonar,
gjorde at de neste båtene i
serien U 4 til U 12, ble for-
lenget med 1.8m og ton-
nasjen øket til 420 tonn og
fikk betegnelsen klasse 205.
Hele serien på 12 båter skulle
vært overlevert i løpet av
1962 imidlertid oppsto det
problemer bl.a. på grunn av
konstruksjonsendringer og
U 8 ble først overlevert i
1963.

Selv om korrosjons-
problemene var mindre
synlig på de øvrige båtene i
serien, U 4 til U 8, medførte
dette en kortere levetid for
disse båtene og de ble tatt ut
av tjeneste i 1974.
Kontrakten for bygging av
U 9 - U 12 ble først kan-
sellert på grunn av korro-
sjonsproblemene, men ble
senere bygget med en annen
antimagnetisk legering.
Konstruksjonsendringer,
problemer med det anti-
magnetiske stålet i trykk-
skroget og problemer med
utvikling av passiv sonar,
forsinket hele det tyske

byggeprogrammet og kon-
trakten om bygging av 12
undervannsbåter som opp-
rinnelig ble inngått i 1959
med siste overlevering i
1962, gjorde at den siste
båten i serien, U 12, først ble
operativ i 1969.

Flåteplanen av
1960
Med "Flåteplanen av 1960"
gikk Sjøforsvaret inn i en ny
æra. Invasjonsforsvaret
skulle styrkes, Marinen
skulle moderniseres og for
Undervannsbåtvåpenet
medførte dette utfasing av
våre ca 20 år gamle U- og K
klasse undervannsbåter fra
krigen.

De operative krav til nye
undervannsbåter ble definert,
og man kom frem til at en
størrelse på mellom 500 og
800 tonn, ville tilfredsstille
behovet på bakgrunn av be-
manning, vedlikeholds-

kostnader etc. Oppbyggingen
satte store krav til
Sjøforsvarets Forsynings-
kommando (SFK) og til
ledelsen ved Undervanns-
båtinspeksjonen (UVBI).

Det ble gjort en vurdering av
hvorvidt Norge hadde den
nødvendige tekniske for-
utsetning for å kunne utvikle
en moderne undervannsbåt
frem til bygging og serie-
produksjon. Konklusjonen
var at bygging i Norge kunne
være teknisk mulig men
trolig ikke gjennomførbart
innenfor et rimelig kostnads-
messig og akseptabelt
tidsrom.

Flere alternativer for
fornyelse av undervanns-
båtflåten ble diskutert, både
den fransk Daphne-klasse og
den svenske Hajen-klassen
var med i vurderingen.

Tar vi en kort sammenligning
mellom klasse 201 og
Daphne-klassen, ser vi at

KNM Kobben/U-3 passerer det tyske merineminnesmerket på
Laboe, med kurs for torpedoøvelser i Eckernførde.
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tonnasjen for klasse 201 er
halvparten av Dahpne, mao
mindre båt, bedre tilpasset
norske kystfarvann. Dahpne
har 8 torpedorør + 4 reserve-
torpedoer i motsetning til
klasse 201 som har 8 tor-
pedoer og ingen reserve.
Dahpne-klassen har nesten
dobbelt så stor rekke-vidde
som klasse 201, men har også
en dobbelt så stor besetning,
er mer kostbar båt å bygge,

og kostnadsmessig ville vi
trolig hatt råd til 6 Dahpne-
klasser. Til sammen-ligning
ville vi for samme prisen fått
10 Hajen-klasse
undervannsbåter.

Norge hadde et godt
industrielt samarbeid med
Sverige, også på forsvars-
materiell siden, men Sverige
var ikke medlem av NATO
og ettersom vi måtte finan-
siere en del av kjøpet fra
samarbeidspartner USA, ble
det et valg mellom våre

NATO partnere Frankrike
eller Tyskland.

Valget var ikke enkelt, men
konklusjonen ble at ved å
anskaffe et større antall tyske
undervannsbåter, fikk man et
større antall torpedoer "på
kjøl" og muligheter for en
større spreding av under-
vannsbåter langs kysten.
Antar vi at 1-3 båter til
enhver tid vil ligge på

rutinemessig overhaling/
verksted, ville det
kosteffektivt sett på bakgrunn
av torpedolast og besetning,
være en bedre investering å
anskaffe 15 klasse 201.

At valget falt på det tyske
klasse 201 konseptet, var
imidlertid en kombinasjon av
handelspolitiske og operative
hensyn, men det ble reist
sterk tvil om de operative
hensyn var godt nok ivaretatt.
Prisen var imidlertid gunstig,
ca 20 millioner kroner pr båt,

av dette dekket USA ca.
halvparten av anskaffelses-
kostnadene. De operative
krav ble bearbeidet og man
kom frem til en tilfreds-
stillende løsning. Til tross for
at båten var liten av størrelse,
tilfredstillet den de fleste
operative krav og hadde
samme slagkraft som
vesentlig større undervanns-
båter og var i tillegg langt
billigere i anskaffelse og

drift.
Et eventuelt kjøp fra
Tyskland ville medføre
gunstige gjenkjøps avtaler for
norsk industri, ikke bare for
motverdien av undervanns-
båtene, men i forholdet 5:3.
Når det gjaldt høyteknologi,
var norsk industri for liten og
begrenset til at dette kunne
medføre vesentlige materiell
leveranser, avtalen innebar
imidlertid at leveransene
kunne plasseres innen
rammen av norsk næringslivs
muligheter, dette ble i første

Tonnasje
Lengde
Diameter

Reservetorpedo

Fart

Besetning

Dykkedybde
Rekkevidde

Torpedorør F/A

Daphne klasse
(FR)

Hajen klasse
(SW)

Klasse 207
(GE/NO)

Kobben-klasse

Klasse 207
KNM Svenner

S 309

850/1040
58 m

720/785 435/485 464
45.2 m 46.7 m64,5 m

6.8 m 4.7 m 4.7 m5.1 m

45 17 1737
8/4 (550 mm) 8 (533 mm) 8 (533 mm)4 (533 mm)

0 0 04

16 kn 10/17 kn 10/17 kn16/20 kn
180 m 180 m

141 nm/6kn
14 nm/17kn

150 m 150 m
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U3 Kobben ankommer Håkonsvern 1962

rekke en støtte til norsk
konfeksjonsindustri.

Imidlertid ble det besluttet at
batteriene til båtene skulle
bygges i Norge, dette også ut
fra et militærpolitisk sikker-
hetsmessig aspekt. Under den
første verdenskrig var det
vanskelig å skaffe reserve-
deler til våre B-klasse båter
som deltok i nøytralitets-
vakten, spesielt gjaldt dette
levering av undervanns-
båtbatterier. Som en følge av
dette gikk Marinen inn for
bygging av en batterifabrikk i
Horten, imidlertid tok det tid
før Norsk Akkumulator-
fabrikk Co AS kunne levere
de to første batteriene i 1923.
Fabrikken ble senere privati-
sert, og under forskjellige
navn og eiere, er det levert en
rekke kvalitetsbatterier til
norske undervannsbåter.

Batteriene for Kobben-
klassen ble bygget på lisens
fra den svenske batteri-
fabrikken Tudor.
Tyske batteriprodusenter
laget fortsatt gitterplate-
batterier, mens svenskene
hadde utviklet rørplate-
batterier med betraktelig
høyere kapasitet.
Til sammen er det produsert
77 batterisystemer til
Kobben-klassen. Dette utgjør
så langt vi er kjent med, den
lengste sammenhengende
produksjonsserien av ubåt-
batterier i verden (start i
1962), og utgjorde 22 400
battericeller eller 7 290 tonn
med batterier!
Da batteriene ble bestilt

første gang i 1962, var prisen
pr. batterisystem i overkant
av 1 mill norske kroner.
Prisen på de siste batteriene
produsert for Norge i
begynnelsen av år 2000 var i
underkant av 8 mill kroner.

Fabrikken lever fortsatt i
beste velgående i  Horten
under navnet Exide Sønnak
AS og produserer batterier
bl.a. til Ula-klassen. I tillegg
er det levert 5 komplette
batterier til den danske
marine, 2 komplette batterier
til den polske marine (ex
Kobben-kl) og batterier til
den svenske Gotland-klassen.

KNM"Kobben",
U-3/klasse 201
10. juli 1962 ble den tyske
undervannsbåten U-3
(S 310), med kapteinløytnant

Sivert Farstad som sjef,
utlånt til Norge som test og
opplærings fartøy og fikk
betegnelsen KNM Kobben
etter vår første undervanns-
båt.

 Låneavtalen medførte
vesentlige fordeler for Sjø-
forsvaret, både øvings-
beredskapsmessig og
økonomisk. I tillegg til å
være opplæringsfartøy, fikk
undervannsbåtvåpenet
nyttige operative og tekniske
erfaringer for tekniske
endringer som til en viss ut-
strekning kunne tas hensyn
til for våre klasse 207 båter
som var under bygging.

Etter at man oppdaget
korrosjonsproblemer med det
antimagnetiske stålet i
skroget, ble det fra tysk side
lagt begrensninger på U-3/
KNM Kobbens dykkedybde
til 40 meter i tillegg skulle
dykkeområdet ha en max
dybde på 45 meter. Konse-
kvensene av dette var at U-3/
KNM Kobben, som kom til
Haakonsvern i desember

1962, den første tiden kun
kunne gå oppdykket i norske
kystfarvann.

Høsten 1963 ble det fra tysk
side, besluttet at U3/KNM
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Depotfartøyet KNM Sarpen (A-530) ble en kort periode i Kiel,
benyttet som losjiskip for besetningen på KNM Kobben/U-3

Kobben, U 5 og U 6 (Klasse
205), skulle trykktestes i
Oslofjorden. For ubåt-
besetningene ble dette en ny
opplevelse. For å øke vekten
men også oppdriften i tilfelle

lekkasje, ble under-
vannsbåtene fylt med trelast.
Dette var første gang noen
fikk flis i fingeren ved å
tjenestegjøre på undervanns-
båt.

Ved hjelp av kranfartøyet
Energie og Ausdauer, ble U3/
KNM Kobben, uten besetning
om bord, senket til 114
meters dybde. Testen var
vellykket. Like enkelt gikk
det ikke med U 5.
På 90 meters dybde ble det
registrert vann om bord og da
båten kom til overflaten var
torpedorommet, sentralbilgen
og maskinrommet fylt med
sjøvann. Årsaken ble aldri
klarlagt men trolig skyldes
det en menneskelig feil under
klargjøring før dykking.

Etter testen fikk U 3/KNM
Kobben øket dykkedybden til
100 meter, og båten kunne
gjennomføre videre tester
langs norske kysten.
Erfaringene var gode, en del

tekniske svakheter ble opp-
daget og endret, men stort
sett forløp testene uten større
problemer.

Klasse 201 var bygget etter
spesifikasjonene for å ha de
beste egenskapene ned-
dykket.
På overflaten hadde båten
meget dårlige manøvrerings-
egenskaper. For å redusere
kavitasjons støy, var pro-
pellen plassert aktenfor side-
roret. Sideroret hadde for
liten flate, og ble ikke på-
virket av propellstrømmen og
båten fikk en dreieradius om-
trent som på en 50.000
tonner, og uten taubåt var det
vanskelig å komme til og fra
kai, dette var spesielt merk-
bart i havner i Nord-Norge

med vanskelige strøm- og
vindforhold.

Tårnet var også et problem.
Ved transitt på overflaten, sto
vakthavende offiser og
utkikk, på en åpen bro, kun
beskyttet av et seildukstrekk.
I dårlig vær måtte de surres
fast, en våt og ubehagelig
fornøyelse. Under slike
forhold, spesielt midtvinters,
ble sikten redusert til et
minimum.
Det var ikke gyro-repeater
eller andre navigasjons
hjelpemidler på broen.
Ettersom telefonforbindelse
mellom vaktsjef, sentral og
E-dørk gikk via en ledning
gjennom tårnet, kunne tårn-
luken ikke stenges og
følgelig var det i urolig vær,
en jevn dusj av sjøvann i
sentralen. Dette var spesielt
merkbart i stiv kuling og grov
sjø under en transitt på over-
flaten fra Horten til Haakons-
vern i 1963, båten rullet ca
45 grader til hver side og det
var ikke mulig å skifte ut
vaktsjef og utkikk, det ble en
lang vakt!

For besetningen var det en
kald fornøyelse å være om
bord på vinterstid, båten ikke
utstyrt med varmeanlegg,
men hadde noen enkle varm-
luftsvifter i messene. Med lav
sjø og lufttemperatur, var det
spesielt under snorkling, om-
trent samme temperatur inne
som ute.

Den lengste neddykkede
passasjen som U3/ KNM
Kobben utførte, var fra
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U3/KNM Kobben. Legg merke til tårnkonstruksjonen

Haakonsvern til Bodø og
retur, 1090 nm, av dette var
ca 25 % av tiden snorkling.

20. juni 1964 ble båten ble
levert tilbake til den tyske
marine etter at den under
norsk kommando hadde til-
bakelagt ca 12.100 nm. Ved
overlevering uttalte sjefen for
det tyske undervannsbåt-
våpen at dette var en større
tilbakelagt distanse i løpet av
låneperioden enn til sammen
5 tyske undervannsbåter i
samme tidsrom.

I perioden 10. juli 1965 - 15.
september 1967, var U3/
S 310  skolefartøy for den
tyske marine, deretter ble den
tatt ut av tjeneste. I 1967 ble
trykkdokken i Kiel ferdig og
U3 /S 310 endte sine dager
under et trykkforsøk og bidro
derved til verdifulle informa-
sjoner om trykkskrogets
egenskaper.

Kobben-klasse,
klasse 207
Fra den opprinnelige klasse
201, gikk utviklingen mot
klasse 205 som ble
grunnlaget for byggingen av
Kobben-klassen.

Det var forskjell på de tyske
og de norske operative krav.
I første rekke fordi våre båter
skulle benyttes i Norskehavet
og operere på større dybder
enn i Øster-sjøen. Dette
medførte at vi kunne
redusere kravet til
antimagnetisme i skroget for
å øke dykkedybden og det ble
besluttet å bygge båtene av
den amerikanske ståltypen
HY 80. Tykkelsen på trykk-
skroget varierer mellom 16
og 23 millimeter.

Kobben-klassen  er  en
konvensjonell kystunder-
vannsbåt med dieselelektrisk
fremdrift. Oppdykket leverer
de to dieselgeneratorene

strøm til en dobbeltanker
elektromotor med aksling og
5 bladet propell, samtidig
lades de tre delbatteriene.
Batteriene kan kobles i serie
eller parallell via luft-styrte
hovedbrytere på E-dørk.
Neddykket er det kun
batteridrift. På periskop-
dybde med utkjørt snorkel-
mast, forsynes dieslene med
luft. Eksosen fra dieslene går
ut i sjøen i akterkant av
tårnet.
Dykkedybde i fredstid var
180 meter.

En av de viktigste er-
faringene med U3/ KNM
Kobben, var de dårlige
manøveregenskaper til og fra
kai. En endret sideror kon-
struksjon og krav til større
dykkedybde medførte en
økning av skrog diameteren,
skroget ble ca 90 cm lengre, i
tillegg ble det en del tekniske
endringer i sentralen, maskin-
rommet og en forbedret
tårnkonstruksjon.

Etter norsk ønske ble båtene
også utrustet med en konisk
montasjeluke i maskin-
rommet for enklere utskifting
av dieselmotorer og
generatorer. De endringer
som ble gjort, inkludert øk-
ning i tonnasjen gjorde at
båtene fikk en ny klasse-
betegnelse, klasse 207.

I 1961 gikk det ut en anbuds
innbydelse til tre tyske verft,
Kieler Howaldswerke i Kiel,
Schliekerwerft i Hamburg og
Rheinstahl-Nordeseewerke i
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Emden om bygging av 15
Kobben-klasse undervanns-
båter.
29 januar 1962 signerte
viseadmiral Erling Hostvedt
byggekontrakten med
Rheinstahl Nordseewerke
GmbH i Emden. For bygge-
verftet ble dette en stor
utfordring. På tross av at
verftet hadde bygget ca 30
undervannsbåter under
krigen, hadde den nåværende
arbeidsstokk ingen erfaring
med bygging av undervanns-
båter. Byggeprogrammet
kunne virke urealistisk, men
med god planlegging ble den
gjennomført i henhold til
tidsskjema.
Amerikansk finansiell støtte
var basert på en rask
gjennomføring av bygge-
programmet.
For å holde tidsrammen, ble

stålet (HY80) og sveise-
elektroder for de to første
båtene levert fra United
States Steel Corp i USA,
senere ble stålet levert fra
Ruhrstahl AG, Hattingen und
Westfalische Union  i
Tyskland.

Byggingen av den første
båten KNM Kinn, startet
sommeren 1963, ca to år etter
at byggekontrakten ble
signert. En ny tid ble inn-
ledet, 55 år etter at vi fikk vår
første undervannsbåt
Kobben, også den gang fra
Tyskland.

Kommandoheis
Med begeistring gikk den
første besetningen ombord,
og undervannsbåtvåpenet
gikk inn i en ny epoke. I
løpet av 3 ¼ år, ble 15

undervannsbåter overtatt av
den norske marine, en meget
stor utfordring for Marinen
og spesielt for UVBs organi-
sasjon.

At de nye undervannsbåtene
fikk betegnelsen Kobben-
klasse var naturlig ettersom
Kobben var navnet på vår
første undervannsbåt fra
1909.
Heldigvis videreførte man
ikke tradisjonen fra 1913 om
å gi båtene et nummer
istedenfor et navn. Navnene
fra "U- og K"- klasse-
perioden kom igjen til heder
og verdighet, og båtene fikk
navn fra holmer og skjær
langs vår værharde kyst, med
ett unntak, KNM Stord.

Jageren Stord (ex Success,
Savage klasse) med kaptein

Navn Penant nr. Sjøsetting Kommandoheis

KNM Kinn S 316 30. november 1964 08. april 1964
KNM Kya S 317 20. februar 1964 15. juni 1964
KNM Kobben S 318 25. april 1964 15. august 1964
KNM Kunna S 319 16. juli 1964 29. oktober 1964
KNM Kaura S 315 16. oktober 1964 05. februar 1965
KNM Ula S 300 19. desember 1964 07. mai 1965
KNM Utsira S 301 11. mars 1965 08. juli 1965
KNM Utstein S 302 11. mai 1965 15. september 1965
KNM Utvær S 303 30. juni 1965 01. desember 1965
KNM Uthaug S 304 08. oktober 1965 16. februar 1966
KNM Sklinna S 305 21. oktober 1965 27. mai 1966
KNM Skolpen S 306 24. mars 1966 17. august 1966
KNM Stadt S 307 10. juni 1966 15. november 1966
KNM Stord S 308 02. september 1966 14. november 1967
KNM Svenner S 309 27. januar 1967 12. juni 1967
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Utstein etter stabelavløpning i Emden

Skule Storheil som sjef har
en egen klang og glorie i
Marinen. Overtatt av den
norske marine i England i
1943, deltok i konvoitjeneste
mellom England og Russland
hvor den deltok i senkningen
av det tyske slagskipet
Scharnhorst. Senere deltok
den i invasjonen på franske-
kysten før den igjen ble satt
inn i eskortetjenesten for
Russlands-konvoiene. Etter
krigen gjorde KNM Stord
tjeneste i Marinen inntil den
ble hugget opp i 1959.

Et annet navn fra en tidligere
norsk undervannsbåt, Uredd,
ble imidlertid ikke videreført
på Kobben-klassen og det har
sin spesielle historie.
Uredd  ble overtatt av den
norske marine i England i
1941 med løytnant R Q
Røren som sjef. Den utførte
en rekke tokter langs norske-
kysten og den 5.februar 1943
gikk båten fra Lerwick på et
spesialoppdrag med kurs for

Noviken utenfor Bodø. 26.
februar 1943 ble båten med
en besetning på 42 mann
erklært tapt. Lenge var det
usikkert hva som hadde
skjedd men den 5.november
1985 ble vraket lokalisert og
det ble fastslått at Uredd
hadde gått på en mine. Da
båten var lokalisert og
årsaken klarlagt ble navnet
videreført den 3.mai 1990 da
KNM Uredd av "Ula-
klassen" heiste kommando.
Den siste båten i serien,
KNM Svenner, ble forlenget
med 1.5m (2 spantelengder),
og en økning i tonnasje på 27
tonn. Tårnet og sentralen ble
forlenget med plass til 2 peri-
skop for å kunne benyttes
som skolefartøy, bla for ubåt-
sjefskurs.

Etter kommandoheis i
Emden, seilte båtene til Kiel
hvor det ble gjennomført
tekniske sjøprøver i sam-
arbeid med Schiffsüber-
nahmekommando der

Bundesmarine (SÜK) og med
minesveiperen KNM Ogna
som sikringsfartøy.

Under de tekniske prøvene
viste båtene seg å ha meget
gode egenskaper. Det var
trolig ingen andre allierte
undervannsbåter på den tiden
som kunne gå neddykket med
17 knop (270 o/min) med kun
5 meter vann under kjølen!

I Tirpitzhafen og Scharn-
horstbrücke i Kiel, ble de
norske undervannsbåtene og
besetningene et kjent syn og
innledningen til et meget
godt samarbeid med tyske
kolleger.
For de første båtene ble dette
et opphold på flere måneder,
men etter hvert som det ble
det færre tekniske problemer,
og en økende erfaring, ble
sjøprøvene kortere og båtene
kunne sette kurs for hjemlige
farvann.

Utfordringene sto i kø,
parallelt med overtakelsen av
båtene i Emden, måtte UVB
skolen på Haakonsvern
bygges opp, instruktører,
teknisk og operativt personell
utdannes og ikke minst,
skipssjefer måtte få et
erfaringsnivå som kunne
videreføres til utdanning av
nye skipssjefer. Skipssjefenes
erfaring måtte nyttiggjøres i
utviklingen av en ny UVB
angrepstrener.
Teknisk personell måtte
skoleres, en stor del av ved-
likeholdet om bord ble utført
av egen besetning. Støtte-
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Besetningen på KNM Kya i 1965

funksjoner innen elektronikk,
maskin, elektro og torpedo
måtte bygges opp både på
Haakonsvern i Bergen, i
UVB bunkeren på Laksevåg
og senere ved Olavsvern i
Tromsø, som ble åpnet i
1968.

Etter 5 års tjeneste ble
torpedoer, ildledningsutstyr,
periskop, sjøkjølevanns-
anlegg og hylsepakkboks
skiftet ut og oppdatert.

På bakgrunn av Norges gode
erfaring med Kobben-
klassen, besluttet Danmark i
1965 å gå til innkjøp at to
ubåter av klasse 205,
Nordkaperen og Narvalen.
For å spare penger, ble det
besluttet å bygge båtene i
Danmark. Den danske
marine kunne overta båtene i
1970,- etter en byggeperiode
på 5 år! Lite trolig at dette
var en lønnsom investering.

Besetning
Operering av en under-
vannsbåt er ingen enmanns-

jobb. Det er trangt om bord,
isolert fra den øvrige verden
lever et lite samfunn i ukevis.
De seg ingen forskjell på dag
og natt, men årvåkenheten er
der hele tiden. Tjenesten om
bord er spesiell, alle er klar
til innsats om noe skulle
hende.

Kobben-klassens opera-
sjonsområde strakk seg fra
det nordlige Atlanterhav til

Barentshavet. Norskekysten
er en stor utfordring med
åpne havområder og trange
fjorder, med varierende
dybder fra 20 til 600 meter,
og med ekstreme salt- og
temperaturendringer.
Dersom man skal kunne
utnytte de taktiske utford-
ringene dette medfører, var
man avhengi av dyktige og
besetninger med erfaring
både teknisk og operasjonelt.

Tjenesten om bord på et
større marinefartøy er inndelt
i 18 detaljer, se oversikten på
neste side. På en undervanns-
båt med liten besetning, er
dette fordelt på det befalet
som er tilbeordret og
inndelingen kan variere fra
båt til båt med er i hovedsak
som det fremgår i tabellen på
neste side.

Utrustningskaien ved RNSW
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Skipssjef Kaptein
løytnant

Ansvar for båt og personell.

Torpedooffiser Løytnant 2. Detalj
Overordnet ansvar for torpedoer, håndvåpen og ammunisjon
6. Detalj
Overordnet ansvar for takkelutstyr/fortøyningsmateriell
9. Detalj
Overordnet ansvar for sonarutstyr og personell

Nestkomman-
derende

Løytnant Vaktsjef under gange.
Skipssjefens stedfortreder. Ansvar for personelladministrasjon,
dykkeberedskap og trimberegning.
3. detalj
Føre pengeregnskap og foreta innkjøp/proviantering i samarbeid
med kokken. Føre oversikt over tillegg i samarbeid med
sersjanten.

Minør/sersjant Kvartermester Ansvar for torpedoer, torpedorør, føre mannskapslister. Ansvar
for takkelutstyr.

Navigasjons-
offiser

Løytnant

Maskinmester Løytnant

Torpedomann Matros/menig

4. Detalj
Assisterer skipssjefen med skipets navigering plotteutstyr, karter,
nautiske bøker og ansvarlig for føring av krigsdagboken.
7. Detalj
Overordnet ansvar for samband og sambandspersonell.
10. Detalj
Overordnet ansvar for radarutstyr

1. maskinist Kvartermester

Sentral-
maskinist

Kvartermester

Diesel-maskinist Kvartermester

 5. Detalj Maskindetaljen

12. Detalj Havaridetaljen
Overordnet ansvar for drift og vedlikehold av maskineri, skrog
og elektrisk anlegg, havarivern utstyr og dykketeknisk fast
montert materiell og havari/ABC-verntjenesten.

1. elektriker Kvartermester

2. elektriker Kvartermester

Ansvar for drift og vedlikehold av maskindetaljens elektro- og
navigasjonstekniske materiell (Hoved E-motor, elektrisk
hjelpemaskineri, hovedbatterier, gyro, logg plottebord,
avmagnetiseringsanlegg).

Tele/sonar-
mekaniker

Kvartermester Ansvar for drift og vedlikehold av fartøyets elektroniske
materiell (sonar, radar, radarvarsler)

Sonaroperatør Matros/menig Operering av aktiv og passiv sonar.

Telegrafist Matros

Radiobestyrer Kvartermester Ansvar for drift av radiostasjon, sambandsmateriell/
meldingstrafikk og kampopplysningstjenesten (KOPPO)

Kokk Matros/menig Ansvar for forpleining.

Tjeneste-
stilling Detalj/oppgaver ombordGrad
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“Trim 50 liter forover....”
Tidligere dykkelege orlkapt
(sanitet) Jon Sebelien skrev
en gang i 50 årene en artikkel
Ubåttjeneste sett fra et
medisinsk synspunkt, her er
en av hans konklusjoner:
Mange tror at ubåtvåpenet bare
ønsker å "skumme fløten" av
rekruttskolene, men dette er helt
feilaktig. Mange ytterst dyktige,
- ofte nettopp de mest
intelligente typene er -
beklagelig nok- absolutt uegnet
for ubåttjeneste.
Dette skyldes at de ofte ikke er
så psykisk robuste, men tenker
mer - og gjerne litt for mye -
over tingene og lett får unødige
skrupler.
Den ideelle ubåtmann er først
og fremst en rolig kar, uten
problemer og komplekser. Han
er stø og pålitelig, han er kvikk i
oppfattelsen og har en middels
god intelligens, og sist men ikke
minst, han har en, om jeg må si,
sosial innstilling overfor kame-
ratene ombord, overfor våpenet
og militære i alminnelighet.

På tross av påstanden om at
de mest intelligente ikke er
egnet til undervanns-

båttjeneste, stiller tjenesten
store krav til personellet.
Erfaring er her en viktig
faktor, noe som i 60 og 70
årene medførte at svært
mange ble både 8 og 10 år og
ofte lengre, i undervanns-
båtvåpenet.
Tyske undervannsbåter var
satt opp med en besetning på
21 mann, med norsk be-

setning var dette redusert til
18 mann, uten at det gikk ut
over sikkerhet om bord.
Dette skyldes i første rekke et

annet utdannings- og
opplæringssystem men også
en større grad av selvstendig
arbeidsfordeling.

Besetningen var, under
landligge eller under pat-
ruljerutine i sjøen, inndelt i
to eller tre vaktkvarter. En
todeling benevnes Kongens
og Dronningens kvarter, eller
krigsvakter.
En tredeling benevnes rødt,
hvitt og blått kvarter. I havn
medfører dette vakt om bord
hver 3.dag, i sjøen var
inndelingen 2 timer vakt, 4
timer fri.

Under transitt på overflaten
var det god plass i tårnet til
vaktsjef og utkikk og til
besetningsmedlemmer som
ønsket et kort opphold for
frisk luft og vakker utsikt.
Inne i tårnet var det i tillegg

til mastene, aktiv sonar, lan-
terner og fortøynings-
materiell.
Periskopet var utkjørt ved

Passasjerutine, vaktsjef og utkikk i tårnet
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Skaffe på banjeren

nattseiling på overflaten, en
blinkende topp lanterne på
periskopet, viste at det var en
undervannsbåt under transitt.
For de som tidligere hadde
tjenestegjort på K- og U
klassen, ble Kobben-klassen
en stor forbedring, men nye
besetningsmedlemmer kunne

nok finne det litt trangt om
bord den første tiden.
Båtens viktigste mann,
kokken, har en bysse på ca
1x1.12 m å boltre seg på,
ferskvann i 50 l dagtank med
fartøyets eneste ferskvanns-
kran, 25 liter vannkoker, 4
kokeplater, 150 liter
kjøleskap og 25 l stekeovn
for 18 mann. Her møttes alle
minst to ganger i døgnet for å
få vann til tannpuss. Be-
setningen levde som grever
og baroner de første dagene
på patrulje. Senere ble det
slutt på melk, grønnsaker og
frukt, så var det slutt på
brødet, etter hvert ble det mer

og mer hermetikk og kokken
kunne boltre seg i helt nye
ukjente retter, i stor grad
basert på Joika-kaker.
Senere ble frysekapasiteten
om bord økt og måltidene
kunne pakkes i porsjoner på
land og fryses ned, derved
ble kostholdet mer variert.

Det er 14 faste køyer om
bord. Forre messe er på
1.80x1.80 m, 8 mann sover
på skift i de 5 køyene. Aktre
messe er på 1.80x2.50 m og
deles av 4 mann. På banjeren
er det 4 køyer, i tillegg er det
to seilduks køyer, hvor
kokken legger beslag på den
ene. Sjefen har egen ballsal,
en "lugar" på 1.50x1.30 m,
han har eget skrivebord men
må ligge med beina under
kartbordet.
Sjefen og kokken er de
eneste som har fast køy, i de
øvrige køyene var det alltid
en varm madrass til de som

gikk av vakt.
Under køyene er det alu-
miniumskasser for opp-
bevaring av reservedeler og
proviant.
Hver mann har et skap på
0.50x0.30 m til private
effekter.
Under måltidene må alle
tørne ut, køyene slås ned,
bordene dekkes med
Marinens porselen, med
anker og blå kant, litt stil må
det være!

På aktre herretoalett, 1.10 x
0.75 m kunne døren låses,
slik at man kunne til-bringe
noen minutter i enerom og
stille meditasjon, inntil
nestemann banket på. Her er
det en håndvask med
oppvarmet sjøvann.
Imidlertid kunne det by på
problemer å slå lens i stående
stilling, på grunn av
krumningen på skroget, ble
avstanden til toalettskålen,
spesielt for de over 170 cm, i
lengste laget, da var det
viktig å ha et kraftig trykk for
å treffe potten.

Sivile klær ble hengt opp i
torpedorommet og "duften"
av ubåtmann under selskaps-
dansen på de Nord-norske
restauranter, var vanskelig å
bortforklare.

Fra midten av 1980 årene ble
kvinnelige besetnings-
medlemmer et vanlig syn om
bord og undervanns-
båtvåpenet fikk verdens
første kvinnelige undervanns-
båtsjef i 1990.
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Torpedo og
ildledning
I prinsippet kan man si at den
viktigste del av en under-
vannsbåt ligger helt forut, de
første 10 meterne, -
torpedorommet. Kobben-
klassen har 8 baugrør med
hengslede baug lemmer. Det
er ingen reservetorpedoer. To
av rørene kan også benyttes
til minelegging eller for
utslusing av marine-jegere.

Ved gjennomføring av
Flåteplanen av 1960 var det
en forutsetning fra Sjefen for
Marinen at det skulle i første
rekke investeres i ny-
bygningsprogrammet, og
våpenplattformene kom da i
annen rekke.
Etter krigen i 1945, var det ca
1200 tyske torpedoer som lå
igjen etter den tyske marine.
De fleste var av typen G7
som senere ble omdøpt til T1.
Både for overflatefartøyer og
for undervannsbåtene var
konsekvensene at man skulle
benytte tyske T1 torpedoer
fra krigen, senere ble dette
gradvis oppgradert.

I tillegg til at båtene skulle
utrustes med den tyske T1
torpeder som hovedvåpen,
var det også behov for en
anti-ubåt torpedo. Valget falt
på den amerikanske mål-
søkende torpedoen Mk 37
som også kunne benyttes mot
overflatefartøy.
Torpedorørene ble derfor
utstyrt og tilpasset slik at det
var mulig å laste Mk 37 i rør

III-IV, og T1 i rør I-II-VII-
VIII og enten Mk 37 eller T1
i rør V-VI. (Se side 37). Dette
gav mulig-het for at torpedo-
lasten kunne bestå av 4+4
eller 6+2. Det vanligste var 6
T1 og 2 Mk 37 torpedoer.
Ved ut-skyting startet
torpedoene i røret og går ut
for egen maskin, dette gjelder
begge torpedoene.

I løpet av 70 og 80 tallet
gjennomførte Sjøforsvaret
flere utredninger angående
valg av nye torpedoer basert
på et ønske om standardi-
sering av både økonomiske,
vedlikeholdsmessige årsaker
i tillegg til større krav til
rekkevidde og nøyaktighet.

På bakgrunn av dette, ble det
inngått en avtale mellom den
norske, danske og svenske
marine om felles kjøp av den
svenske torpedoen TP61mot
overflatemål.
Dette medførte at Kobben-
klassens torpedorør, unntatt
rør III og IV, måtte modi-
fiseres for å kunne laste
TP61. Da endringene om-
fattet 90 torpedorør, 6 rør på
hver av de 15 båtene, ønsket
man av økonomiske grunner,
minst mulig forandring på
torpedorøret.
Det ble da gjort en del
tekniske endringer både på
rør og torpedo som gjorde at
den norske versjonen av
TP61 ikke kunne benyttes av
den svenske eller danske
marine og vice versa.
Den tidligere løsningen med
kombinerte rør V og VII ble

beholdt. Lastemønsteret ble
det samme som tidligere med
4+4 eller 6+2, hvorav det
vanligste var 6 TP61 og 2 Mk
37.
  Den norske utgaven fikk
betegnelsen TP61:1 N
(Norge), eller TP611 N og
var en langdistanse trådstyrt
torpedo med bare en hastig-
het og hvor dybde innstilling
måtte gjøres før avfyring.
Framdriftsmaskineriet er en
12 sylindret stjernemotor
(2x6 sylindrer), bygget på
dampmaskinprinsippet. For
fremdrift har torpedoen
tanker for hydrogenperoksyd
(Zeta), sprit, vannog luft. I
prinsippet går Zeta i flytende
form fra tank til katalysator,
her spaltes det fra flytende
form til en gassblanding
bestående av oksygen og
vanndamp. Oksygenet brukes
til å underholde for-
brenningen i et varme-
kammer som tilføres sprit
som brennstoff.
I varmekammeret tilføres
vann som raskt varmes opp
til damp og denne damp-
blandingen tilføres maskinen
som drivgass.

I motsetning til den tyske T1
torpedo, har TP61 en
forholdsvis liten luftbeholder.
I startfasen, i noen få sek-
under, tilføres trykkluft for
start av gyro, trykksetting av
drivstoffbeholder, styreror og
varmekammer. Ved en
hastighet på ca 4 meter i
sekundet, stenges luft til
varmekammeret og tor-
pedoen går over til Zeta drift.
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* stridsklar
** kan styres dypere for

å få bedre målsøker rekkevidde

Et problem med styrte
torpedoer er at ved sving kan
sideror virke som dybderor,
og dybderor som sideror.
Under øvelses skyting viste
det seg at torpedoen krenget
så mye at det ble en ganske
stor svingradius. Dette er lite
ønskelig og svært vanskelig å
takle for ildledningen.
På denne tiden var det en
svensk torpedooffiser som
var marine attasje i
Frankrike. Under en
omvisning på en fransk
marinebase så han noen

Lengde

Diameter

Fremdrift

Fart

T-1 MK 37 ModI/II TP 6
(1973)

TP 613

7.163m

53.34 (21”)

161” (4.09) 702m 700m

53.3 cm 53.3 cm19”

1765 kg 1850 kg*766 kg

Komprimert luft/
parafin

Hydrogen-
peroksyd (Zeta)/sprit

Hydrogen-
peroksyd (Zeta)/sprit

Elektrisk

30, 40, 44 knop 45 knop >30>15 knop

Vekt 1572 kg

Distanse 12.500 m
v/30 knop (110HK)

7.000 m
v/40 knop
(250 HK)
4.500 m

v/44 kn (350 HK)

18.500 m > 25.000>8.000 yds

Styring Rettløpende/
trådstyrt

(fra 1968)

Trådstyrt,
rettløpende

Trådstyrt/
målsøkende passiv

Trådstyrt/aktiv/
passiv/heimende

Max dybde

Krigshode

12 m 12 m 12 m **

250 kg
Hexotonal

245 kg
Hexotonal

300 kg TNT/
275 kg Tritonal

144 kg

Tabellen viser en oversikt over torpedoer ombord

MK37 torpedo øverst og T1 torpedo under.
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Torpedolasting med lasterigg

skulle utrustes med TP613.
På den tiden hadde vi kun 6
Kobben-klasser, hvorav fire
ble ombygget til å ta TP613,
KNM Kunna, Skolpen, Stord
og Svenner. KNM Kobben
og Sklinna skulle fortsatt
bruke TP612.
Da Norge gikk til innkjøp av
TP611, var prisen ca. 2.5 mill
kroner pr. stk. Moderni-
seringen kostet ca. 1 mill.
kroner.  Til sammenligning
kan nevnes at DM2
torpedoen som Ula-klasse
undervannsbåtene har i dag,
koster ca.12 mill kroner pr
stk.

Under torpedolasting må en
stor del av innredningen på
banjer og i messer
demonteres, en spesiell rigg
monteres utvendig i
baugseksjonen, foran de to
øverste torpedorørene.
Baug lemmene åpnes og
torpedoen dras inn i rørene
ved hjelp av laste/losse
spindel i rørene, og ved hjelp
av et spesielt heise/talje arr-
angement hales den inn i
båten, senkes og de nederste
rørene lades.
Opp og nedrigging tar ca en
arbeidsdag. Det er mulig å
laste torpedoer fra moderskip
i sjøen, men dette forutsetter
pent vær og stille sjø.

Torpedoens bane mot målet
kontrolleres fra et
ildledningssystem (torpedo
regnemaskin) i sentralen. I
den første perioden var denne
levert fra N. V. Hollandse
Signaal-apparaten (HOSA)
M8-10. Med utfasingen av

ekstra ror på de franske
torpedoene og han spurte om
hensikten. Forklaringen var
at det var for å motvirke
krengning i sving.
Ved hjemkomst til Sverige
kontaktet han torpedo-
fabrikken og det ble laget
stabilisator (franske ror) på
alle TP611 torpedoer.
Torpedoen fikk nå en be-
traktelig mindre svingeradius
og ny betegnelse ble TP61:2,
eller TP612.

Det ble tidlig oppdaget at
kombinasjonen lange dis-
tanser, trådstyring og hav-
strømmer gjør det pro-
blematisk å treffe målet.
Ildledningen taklet ikke alltid
disse kombinasjoner, og
bommet man med 5 meter
eller 500 meter, så er et
bomskudd et bomskudd.
Utviklingen gikk videre, det
ble montert en målsøker i
stridsdel / øvningsdel og ny
elektronikk og etter en del
tester ble den første TP613

målsøkende torpedo
prøveskutt i 1981.

På TP613 ble alle data om
mål og eget fartøy pro-
grammert i torpedoen før
avfyring, ved trådbrudd gikk
torpedoen etter de data som
var programmert inn, mao "
fire and forget" prinsippet.
Når torpedoen nærmet seg
målområdet går den over i et
søkemønster, her er det flere
søkemønster å velge mellom.
TP613 fikk 2 hastigheter som
kunne forandres underveis
enten gjennom tråd eller ved
programmering før uskyting.
Fart på TP612 og TP613 er
forskjellig, i tillegg ble dis-
tansen for TP613 øket. I
tillegg til en ny torpedo type
måtte også ildledningen
oppgraderes.
I begynnelsen ble det bare
bygget om torpedoer til
Hauk- klasse MTB,
imidlertid var dette så ve-
llykket at man i 1993 ble det
besluttet Kobben-klassen
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T1, ble det behov for et nytt
ildledningssystem
Kongsberg Våpenfabrikk i
samarbeid med Forsvarets
Forskningsinstitutt utviklet
Multisensor Ildlednings-
anlegget MSI- 70U som
erstatning for HOSA M8-10.

Operativ
tjeneste
Den tyske marine hadde etter
krigen, ingen erfaring med
operering av denne typen
undervannsbåter, altså måtte
UVB bygge opp kompetanse.
Begynnelsen på Kobben-
klasse perioden var derfor
preget av at våpenet skulle
videreutvikles.
Operasjonskonsepter måtte
utvikles med vekt på større
tilstedeværelse i Nord-Norge.

I krise og krig er under-
vannsbåtene en kost effektiv
våpenplattform. Den største
operative fordelen, er en unik
operativ frihet til vedvarende
operasjoner. Den kan opp-
holde seg uoppdaget bak
fiendens linjer, selv i om-
råder hvor fienden har luft-
herredømme. Den skaper
usikkerhet i operasjons-
området, og kan påføre
fienden store tap der det er
minst ventet. Med sin anti-
ubåtkapasitet, er den en
trussel mot andre ubåter i
området.
For å sitere en tidligere sjef
for Undervannsbåt-
inspeksjonen:
Det som preger våre
undervannsbåter er deres plass i

invasjonsforsvaret. Ingen andre
av Marinens enheter vil under
vedvarende operasjoner og
upåvirket av vær og lysforhold
ha den samme operative frihet
og mulighet for utholdenhet og
slagkraft. I vår fremtidige
forsvarsstruktur vil undervanns-
båtene fortsatt være hovedpilar
for å sikre landets sjømilitære
forsvarsevne.

Kobben-klassens oppdrag
kan kort sammenfattes:

- bidra til anti invasjons-
forsvaret

- beskytte egne forsynings-
linjer

- angripe fiendens for-
syningslinjer og fiendtlige
forsynings konvoier

- kunne utføre spesial-
operasjoner, landsetting
av sabotører etc.

I perioden frem til re-
kondisjoneringen av Kobben-
klassen og byggingen av Ula-
klassen på slutten av -80
tallet, var gjennomsnittlig 8-
10 båter til enhver tid opera-
tive, av de resterende var 2
av båtene på 4 års rutine de
øvrige lå i beredskap langs
kai i Haakonsvern i Bergen
eller Olavsvern i Tromsø.
Det høye antallet operative
undervannsbåter gjorde at
besetningen fikk en god
faglig operativ og teknisk
kompetanse som senere kom
til nytte når de senere tjen-
estegjorde ved Forsvarets
overkommando, forsvars-
kommandoene, ved skoler og
verksteder eller i inter-

nasjonal tjeneste i NATO.

Oppgaver i krig
og fred
Kobben-klassens hoved-
oppgave i tilfelle krig var å
inngå som ledd i det lagdelte
sjøinvasjonsforsvaret, med
prioritet til Nord-Norge, som
var ansett som den mest
utsatte landsdel. En annen
viktig oppgave i krig var
bidrag til beskyttelse av
forsyningslinjene i leden
mellom Trøndelag og Nord-
Norge der Kobben-klassen
var tildelt an anti-ubåtrolle
utenfor innløp der sovjetiske
ubåter kunne trenge inn og
true forsynings- og
forsterkningstransportene. En
tredje viktig rolle var å sette i
land spesialstyrker,
etterretningsfolk og sabotører
bak fiendens linjer. Endelig
kunne ubåtene settes inn i
offensive operasjoner mot
sovjetisk skipsfart og flåte-
styrker.

Invasjonsforsvarsrollen
Fordi det var ansett at
Finnmark ikke ville la seg
forsvare, var forsvaret av
Nord-Norge konsentrert om
Troms med den fremre for-
svarslinjen langs den såkalte
"Lyngen-linjen", eidet
mellom Vollan i bunnen av
Balsfjorden og Storfjord i
bunnen av Lyngenfjorden.
Tyngdepunktet i forsvaret lå i
området rundt Bardufoss, det
såkalte "kjerneområdet".
Forsvarsplanene og
forberedelsene bygget i stor
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Et siste rundskue, “Klar til å dykke opp.....”
Barr and Stroud periskop

grad på tyskernes planer for
forsvar av det samme om-
rådet under den andre
verdenskrig. Faktisk deltok
forhenværende tyske
offiserer i rekognosering og
planlegging etter krigen, på
slutten av 1940-tallet.
Målsettingen med den norske
forsvarsinnsatsen var å kunne
holde stand inntil allierte
forsterkninger kunne
ankomme. Det var derfor
viktig å forsvare mottaks-
havner og flyplasser i tillegg
til å forhindre et fiendtlig
gjennombrudd av fronten.
Viktige områder å forsvare
var således Ofoten-halvøya
med Evenes flyplass,
Hardstad havn i nordvest og
Narvik havn i øst.
Kjerneområdet var dessuten
karakterisert av at dype
seilbare fjorder trengte langt
inn i landet og gjorde at
Hæren var sterkt utsatt for å
bli utflankert ved innsats av
fiendtlig marineinfanteri.
Sjøforsvarets oppgave var
således å sikre Hærens ut-
satte flanke og rygg gjennom
evne til å nedkjempe
sovjetiske amfibiestyrker før
de nådde inn til stranden. For
dette formål var det anlagt
kystartillerifort sørvest i
kombinasjon med minefelt i
alle de større fjordene fra
Lyngenfjorden i øst til
Vestfjorden i vest.

Sjøinvasjonskonseptet var et
lagdelt forsvar i dybden.
Ytterst i fjorden, rett innenfor
territorialgrensen, lå under-
vannsbåtene. Deres oppgave

var todelt. De skulle varsle
om at invasjonsflåten hadde
passert inn i norsk
territorialfarvann og forsøke
å senke troppebærende
fartøyer. Litt lenger inne i
fjorden, omtrent ute ved kyst-
artilleriets effektive skudd-
vidde, lå motortorpedobåtene
(MTBene) i skjul. Sammen
med Kystartilleriet (KA)
hadde MTB-våpenet på
1960-tallet utviklet et kon-
sept for koordinert angrep på
styrken. MTBenes torpedoer
skulle treffe de troppe-
bærende fartøyene samtidig
som kystartillerikanonenes
granater begynte å slå ned.
På 1970- og 80-tallet, etter
hvert som MTBene og Luft-
forsvarets F-16 fikk Penguin-
missiler ble denne taktikken
avleggs. Konseptet var nå at
luft- og fartøysleverte Pen-
guin skulle skade og forsinke
invasjonsstyrkens fartøyer
slik at de etterpå ville utgjøre

lettere mål for Kystartilleriets
kanoner og Kobben-klassens
torpedoer.

En Kobben-klasse hadde 8
torpedoer om bord. I
invasjonsforsvarsrollen var
seks av rørene ladet med
anti-skip torpedoer og to av
rørene med lettvekts anti-
ubåttorpedoer. Disse egnet
seg ikke til angrep på troppe-
transportfartøyer men kunne
brukes i selvforsvar mot
angripende eskorter. Det var
ikke ansett at Kobben-klassen
ville få inn mer enn ett
angrep før invasjonsstyrken
hadde passert. Dersom den
hadde våpen igjen i rørene
skulle ubåten følge etter
invasjonsstyrken inn til
landgangsområdet og forsøke
å få inn et nytt angrep der.

Fram til midt på 1970-tallet
var Kobben-klassens anti-
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skiptorpedo eks-tyske T-1
rettløpende 21 tommers
torpedoer med maks rekke-
vidde på 8.000 meter ved 40
knops fart og et krigshode
med 280kg sprengstoff.
Optimal skuddvidde var
ansett for å være i størrelses-
orden 2.000 meter og for å
være sikker på å treffe fyrte
man salver på to til tre
torpedoer spredd over målets
lengde slik at i alle fall en av
dem ville treffe. I ekstreme
tilfeller, dersom målet var
spesielt stort eller særlig
verdifullt og man var tvunget
til å skyte på større enn
optimal avstand, kunne det
være aktuelt å skyte en salve
på fire torpedoer og spre
salven over større bredde enn
målet.

Torpedoangrep av denne
typen foregikk som hoved-
regel på periskopdybde.
Omregning av avstanden fra
bueminutter til yards skjedde
raskest og mest nøyaktig i
skipssjefens hode og be-
regning av målets kurs ble
fastsatt på basis av hans
skjønnsmessige vurdering av
vinkelen på baug. Målets fart
kunne beregnes ved å telle
propelleromdreiningene eller
ved å estimere avstanden fra
baugen til 2. baugbølge og
regne ut farten på det grunn-
laget. Ettersom torpedoene
bare kunne gå rett frem siktet
man med båten mot
treffpunktet i skudd-
øyeblikket. Med målets
avstand, kurs og fart som
inngangsverdier regnet man

ut forsprangsvinkelen, eller
relativ peiling til målet i
skuddøyeblikket. Under hele
fyringssekvensen ville
periskopet være oppe, innstilt
på forsprangsvinkelen. Idet
målets baug krysset peri-
skopets senterlinje ble
torpedo nr. 1 avfyrt. Idet
målets midtskip passerte,
torpedo nr. 2 osv. Når salven
var avfyrt og ubåten derfor
med stor sannsynlighet var
oppdaget, var det å gå dypt,
stenge av for synkemine-
angrep og foreta unnvikelses-
manøver. Den korte skudd-
avstanden gjorde det vanlig-
vis nødvendig å passere
uoppdaget kloss forbi eller
rett under eskortefartøyene
før man kom på skuddhold av
hovedmålet, en nervepirrende
eksersis som krevde mye
trening før den kunne
gjennomføres uten fare for
kollisjon mellom ubåt og
eskortefartøy. Mye av
treningen på ubåtsjefskurs
var fokusert på nettopp denne
manøveren.

På 1970-tallet hadde T-1
nådd slutten av sin levetid og
ble erstattet av den svensk-
produserte TP-61, en
trådstyrt, målsøkende torpedo
med rekkevidde i størrelses-
orden 18 - til 20.000 meter.
Den nye torpedoen represen-
terte en våpenteknologisk
revolusjon.
Torpedoen kunne nå avfyres
på maksimal avstand, med
det samme målet var
identifisert og før man hadde
regnet ut nøyaktig kurs og

fart på målet.
Torpedoen kunne for
eksempel styres ut til siden
slik at den kom inn mot målet
fra en annen retning enn der
ubåten befant seg. Og så
kunne man eventuelt gå dypt,
arbeide videre på mål-
løsningen mens man styrte
torpedoen mot målet inntil
den kom så nær at den fanget
opp støyen fra målet og
overtok selv. Risikoen ved et
torpedoangrep for under-
vannsbåten var dermed
drastisk redusert. Dette var
teorien. I virkeligheten var de
nye torpedoene og regne-
maskinen som fulgte med
beheftet med utallige feil.
Det var stadige trådbrudd
som førte til at man mistet
kontakt med torpedoen kort
tid etter avfyring. Regne-
maskinen regnet feil og etter
hvert viste det seg også at det
var feil på torpedoens tenn-
apparat slik at den ikke ville
ha detonert i et virkelig
tilfelle. Våpenet var med
andre ord ikke i operativ
stand. Og det lykkes ikke å få
det i stand før etter den kalde
krigens slutt.
I realiteten seilte Kobben-
klassen i 20 år uten våpen
som virket tilfredsstillende.

TP-61 var dessuten så dyr at
den bare kunne anskaffes i et
begrenset antall. I realiteten
var ubåtvåpenet etter
innføringen av TP-61 et
"ettskuddsvåpen" i den
forstand at det etter det
innledende invasjons-
forsvarsslaget ikke ville være



29

våpen igjen til å bestykke de
ubåtene som måtte ha
overlevd.

Antiubåtrollen
Kobben klassen var særdeles
stillegående og var derfor
ansett som en effektiv anti-
ubåt plattform, ettersom de
sovjetiske ubåtene støyet en
god del mer. Kobben-
klassens passive sonar var
også ansett for å være over-
legen den passive sonaren om
bord i sovjetmarinens
konvensjonelle ubåter av
Whisky og Foxtrot klassen,
som var ansett for å være den
viktigste trusselen mot skips-
farten i leden innaskjærs.

Anti-ubåtangrep foregikk fra
dypet og var basert kun på
passive peilinger. Gjennom å
observere endringer i
peilings-
forandringshastigheten,
peilingsraten, til målet som
følge av endringer i egen
kurs lot det seg gjøre å anslå
målets avstand, kurs og fart
med tilstrekkelig nøyaktighet
til at man kunne avfyre en
Mk 37 målsøkende torpedo
mot det, med rimelig sjanse
for å lykkes.

Anti-ubåtangrep foregikk i et
annet tempo enn peri-
skopangrep og med tilsyne-
latende mindre dramatikk.
Men det stilte store krav til
sonaroperatørene både å
fange opp og identifisere den
svake støyen fra en annen
ubåt og å peile målet
nøyaktig nok til at det lot seg

gjøre å regne ut en mål-
løsning.  Når Kobben-klasse
ubåter øvde mot hverandre
var det nødvendig å utstyre
målubåten med en støykilde.
Båtene var for stillegående til
at sonaren greide å fange

dem opp tids nok til at det ble
en realistisk øvelse av det.

Landsetting av
spesialstyrker m.v.
Landsetting av spesial-
styrker skjedde på to måter:
Ubåten dykket delvis opp i
god avstand, og gjerne i
mørke, utenfor synsvidde av
landsettingsstedet.
Landsettingsstyrken ville i

slike tilfelle ha med seg en
gummibåt som ble blåst opp
og plassert oppe på tårnet
med folkene om bord. Dette
tok bare noen minutter.
Ubåten ville deretter dykke
til periskopdybde og slepe

gummibåten i periskopet så
langt inn mot stranden som
mulig. Eller spesialstyrker,
kampsvømmere, kunne sluses
ut av torpedorørene.
Fordi Kobben-klassen var en
liten ubåt befant de to øverste
torpedorørene seg ikke mer
enn en fem seks meter under
vannflaten når båten var på
periskopdybde.
Dermed var det mulig for

Kobben-klassen var stillegående og svært vanskelig å oppdage, noe
som bl.a. skyldes den 5-bladede propellen. Her ble det imidlertid

operert med flere varianter avhengig av resultatet fra støymålinger
etter årsrutiner.
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dykkere som pustet surstoff
eller blandingsgass i lukket
kretsløp å svømme ut fra
torpedorørene uten å risikere
å bli forgiftet. Men det var en
risikabel metode som
forutsatte at ubåten var i så
god trim og dybderors-
mannen så dreven, at man
ikke kom for dypt. "Mistet
man trimmen", som det het,
og kom for dypt var det
straks fare for dykkernes liv
og helse.
Landsetting av spesialstyrker
var en krevende eksersis som
stilte store krav til nøyaktig
navigasjon og presis
manøvrering og som derfor
ble øvet jevnlig i tett
samarbeid med marinejeger-

avdelingen i Ramsund.

Kobben-klassens to viktigste
oppgaver i fred å øve på
krigsoppgavene og å være til
stede i Nord-Norge som ledd
i beredskapen mot og
avskrekkingen av

Sovjetunionen. I tillegg ble
båtene regelmessig brukt til
etterretningsoppdrag i
Sovjetmarinens øvings- og
operasjonsområder i Barents-
havet. De ble også sendt ut
for å avskjære sovjetiske
ubåter som ble observert i
transitt ut forbi Skagen og
deltok i søk etter fremmede
undervannsbåter i norsk
territorialfarvann.

Trening og øvelser
Trening og øvelser nød-
vendig for å tømre sammen
besetning og materiell til en
operativ ubåt var meget
omfattende.
Grunnkurset som alle
kategorier personell måtte

igjennom før de fikk komme
om bord var et 4 ukers
Kobben-kurs. Et grunnlegg-
ende kurs i alle båtens sys-
temer, sikkerhetsregler og
rutiner osv. Deretter var det
et kurs ved havariskolen der
man blant annet ble testet for

klaustrofobi og en runde i
oppstigningstanken ved
Dykker og froskemannskolen
på Haakonsvern (DFS).
I tillegg var det
spesialistutdanning for de
enkelte avhengig av hvilke
funksjoner de skulle bekle
om bord.
For de operative offiserene
skjedde opplæring i
vaktsjefsfunksjonene opp-
dykket og veddykket om
bord. Opplæring i funk-
sjonene på angrepslaget, den
organisasjonen som ble
etablert når ubåten skulle i
kamp, skjedde til dels ved
angrepstreneren i land, dels
om bord.
For offiserer som skulle bli
nestkommanderende om bord
ble det avholdt såkalte
koordinatorkurs der elevene
fikk prøve seg som sjef i
periskopet under angrep og
fikk lære å sette trim.

Før man fikk bli ubåtsjef
måtte man gjennom ubåt-
sjefskurs. Marinen hadde en
egen sjefskursbåt med to
periskop, KNM Svenner.
Formålet med sjefskurset var
først og fremst å lære opp
sjefseleven til å bli sikker.
Dernest fikk han opplæring i
grunnleggende ubåttaktikk,
hvor man skulle plassere seg
i farvannet, i forhold til sol,
vind og vær under et peri-
skopangrep, hvordan unnvike
et motangrep, hvordan hus-
holde med batterikapasitet
under en krigspatrulje og
mye mer. Men først og sist
var fokus på sikkerhet. En
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ubåt er i en meget sårbar fase
når den beveger seg opp til
periskopdybde. Fra 20 meter
og oppover er gjerne sonar-
forholdene dårlige, særlig i
dårlig vær, og man ser ingen
ting i periskopet.

På periskopdybde ser man
andre fartøyer men fartøyene
ser ikke ubåten. Ansvaret for
å unngå kollisjon med andre
fartøyer hviler derfor fullt og
helt på ubåten. Kobben-
klassen er en ettskrogsbåt og
uten inneling i vanntette
avdelinger. Dersom den
kolliderer slik at det går hull i
skroget har den liten reserve
oppdrift og vil synke i løpet
av svært kort tid. For å klare
seg under slike forhold
kreves det sikker vurderings-
evne basert på rutine og
erfaring, evne til å reagere
instinktivt riktig under press
og når man er utmattet.
Dessuten må man ha "peri-
skopøye", evnen til å kunne
danne seg et korrekt bilde av
situasjonen på overflaten
gjennom et periskop med et
synsfelt på bare noen få
grader.

Strykprosenten på ubåt-
sjefskurs var i perioder meget
høy. Hvert år ble det i tillegg
til de norske sjefselevene
sendt en eller to offiserer til
ubåtsjefskurs i Storbritannia.
De fleste norske som ble
utdannet i UK besto.
Etter lange perioder med
stilleliggende, etter ferie,
hovedoverhaling eller når
kommando skulle heises på

en ny båt, måtte besetningen
rystes sammen til et lag. Det
skjedde gjennom en såkalt
oppøving med avsluttende
generalmønstring under
overoppsyn av under-
vannsbåtinspektøren. Her ble
besetningen utsatt for alle
tenkelige og utenkelige
utfordringer og skipssjefen
måtte utføre alle de viktigste
hovedoppgavene, slik som
blindnavigering i overflate-
stilling, navigering i trangt
farvann neddykket, land-
setting av spesialstyrker,
angrep på eskortert mål,
snorkling med hurtigstans,
brann, unnslipning osv osv.
under skarpt overoppsyn av
mønstringsteamet. Ved
bestått generalmønstring ble
båten erklært operativ og
kunne sendes på NATO-
øvelser, på tokt til Nord-
Norge eller andre oppdrag.

En viktig øvelse var den
britiske Joint Maritime
Course, JMC, som foregikk
ut fra Rosyth i Skottland fire
ganger om året. Her deltok
overflatefartøyer og under-
vannsbåter fra alle NATO-
landene rundt Nordsjøen. Når
NATOs stående atlanterhavs-
styrke var med, ca en gang i
året, deltok også amerikanske
og kanadiske enheter. JMC
var delt i to. Første uken var
en standardisert prosedyre-
øvelse mellom ubåt og
overflatefartøy og ubåt og
fly. Andre uke var et stramt
planlagt krigsspill der over-
flatefartøyene seilte rundt en
forhåndsplanlagt rute hvor de

stadig ble angrepet av under-
vannsbåter, fly, MTBer og
andre overflatefartøyer.
Høydepunktet for de norske
ubåtene var når vi fikk øve på
angrep mot amerikanske eller
britiske atomubåter. Kobben-
klassen utmerket seg under
disse øvelsene. Båtene var
anerkjent som meget stille-
gående å vanskelig å forsvare
seg mot, og de norske ubåt-
besetningene fikk vist at de
ikke sto tilbake for noen.

Andre viktige øvelser var de
årlige Flotex-øvelsene og de
årvisse store NATO-øvelsene
der Kobben-klassen fikk
anledning til å øve seg i
krigstidsoppgavene. Et
høydepunkt var øvelsene på
1980-tallet der amerikanske
hangarskip opererte inne i
Vestjorden for å prøve ut et
konsept for framskutte opera-
sjoner med hangarskip der
hangarskipene kunne
beskytte seg mot sovjetiske
radarsøkende missiler ved å
gjemme seg i radarskyggen
fra Lofotveggen. Kobben
klassen kom seg ved flere
anledninger uoppdaget i
skuddposisjon og "senket" de
amerikanske hangarskipene
uten at det på noe tidspunkt
lyktes de amerikanske eskort-
ene å lokalisere og bekjempe
dem. Amerikanerne følte seg
så brydd over dette at de an-
modet om at Kobben-
klassens vellykte angrep ikke
ble inkludert i øvelses-
rapporten som ville bli lest i
Pentagon.
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Operasjons- og
seilingsmønster -
tilstedeværelse i Nord-
Norge
En Kobben-klasse under
kommando gjennomførte i
gjennomsnitt to tiukers tokt
til Nord-Norge hvert år.
Forsvarssjefens krav til til-
stedeværelse i Nord-Norge
gjorde at to til tre ubåter
måtte tilbringe jul- og nytt-
årshelgen i Nord-Norge hvert
år. Under opphold i Nord-
Norge var ubåtene alltid
lastet med full krigslast av
ferdig armerte torpedoer.

Hvert Nord-Norge-tokt
omfattet som regel en over-
våkingspatrulje i Barents-
havet av tre ukers varighet.
Oppgaven var å rapportere
om sovjetiske marinefartøyer
og deres bevegelser. Ved
kontakt ble det tatt lydbånd-
opptak og, om mulig peri-
skopfotografi, av kontakten.
På 1960-tallet kunne det skje
at man ikke fikk mer enn en
håndfull hydrofonkontakter i
løpet av tre uker, og aldri
kom innen synsvidde av noe
overflatefartøy. Innen slutten
av 1970-tallet, når forfatteren
av disse linjer forlot
ubåtvåpenet, var
"trafikktettheten" blitt meget
stor og patruljene desto mer
begivenhetsrike. Det er
imidlertid grunn til å anta at
Etterretnigsstabens utbytte av
informasjonene Kobben-
klassen klarte å samle inn var
magert, fordi kvaliteten på
opptak og bilder ofte var
dårlig og fordi de hadde mer

effektive overvåkingsmidler
til rådighet slik som Luft-
forsvarets P-3 Orion og
etterretningsfartøyet Marjata.
Det egentlig bakenfor-
liggende formålet med
patruljene kan like gjerne ha
vært som ledd i avskrek-
kingen av Sovjetunionen. Så
vidt vi vet er bare til meget få
tilfelle der Kobben-klassen
ble oppdaget av sovjetiske
enheter. Og når de ble opp-
daget brøt de kontakten
meget raskt. Det må ha vært
deprimerende for russerne
som visste at vi var der. De

registrerte ganske sikkert når
vi gikk ut og dykket og når vi
kom tilbake igjen.
Når ubåtene ikke lå i
Barentshavet gjennomførte
de såkalte kystpatruljer,
neddykket transitt utenfor
kysten og inn i fjordene der
de ville ha sine operasjons-
områder i tilfelle krig, for å
gjøre seg krabbekjent. For å
holde besetningen i age var

det vanlig å "angripe" skips-
farten i leden. Forskjellig
taktikk ble prøvet ut, slik som
å legge seg stille på bunnen.
Ubåtbasen i Nord-Norge,
Olavsvern orlogsstasjon, lå
inne i Ramfjorden, en side-
fjord til Balsfjorden.
Eneste vei ut var enten
sørover gjennom Rystraumen
og ut Malangen eller
nordover gjennom Tromsø-
sundet og videre Grøtsundet
ut i Ullsfjorden. Og enste
mulighet for å komme seg ut
i neddykket tilstand var gjen-
nom Rystraumen, en hals-

brekkende øvelse som
imidlertid ble regelmessig
gjennomført uten uhell. Et
annet "karstykke" var å gå
neddykket gjennom
Magerøysundet.

Transitten mellom Nord- og
Sør-Norge kunne foregå
neddykket i faste såkalte
"transit lanes" eller den
kunne foregå oppdykket i leia
innaskjærs.
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Med KNM Haakon VII i periskopet

Under oppdykket transitt ble
ubåten navigert fra tårnet, en
primitiv "åpen bro" uten
radar eller andre
navigasjonshjelpemidler enn
Ullrings peileskive og et
sammenbrettet kart og uten
andre bekvemmeligheter enn
et sittebrett hengt opp over
tårnluka og en vindskjerm for
å ta av for den verste blåsten.
Tårnet var vanligvis bemann-
et med vaktsjef og utkikk.
Rormannen satt nede i
sentralen og fikk rorordre
gjennom intercom fra broa.
Radaren var også plassert
nede i sentralen. Ved radar-
navigasjon måtte den be-
mannes av en ekstra vaktsjef
som kommuniserte med vakt-
sjef på bro gjennom inter-
com. Om natten var topp-
lanterna og en gul roterende
blink festet til periskop-
masten i utkjørt stilling.
Overflatetransitthastighet for
Kobben-klassen var 8 knop.
Den lave farten kombinert
med de primitive naviga-
sjonshjelpemidlene gjorde at
de operative ubåtoffiserene
kanskje var de av marinens
offiserer som kjente hoved-
leden mellom Bergen og
Tromsø aller best.

Kontroll av ubåter
neddykket, såkalt
"waterspace management",
for å unngå kollisjon mellom
vennlige ubåter i samme hav-
område eller for å unngå at
anti-ubåtenheter angriper
egne ubåter skjer etter
samme prinsipp som luft-
romskontroll for å forhindre

at fly kolliderer i lufta. Det er
etablert faste transittruter og
faste dykkefelt som ubåtene
får reservert. Når en ubåt er i
transitt neddykket får den et
dykkefelt rundt seg som be-
veger seg langs transittruten i
transitthastighet, en såkalt
"moving haven". Det er også
etablert rutiner for at ubåter
kan transittere sammen to
eller tre og for at en ubåt kan
transittere gjennom et felt
som er tildelt en annen ubåt.

Ubåtenes bevegelser
kontrolleres fra såkalte ubåt-
kontrollsentre i land,
bemannet med tidligere ubåt-
sjefer. I Norge var det to
slike, en i Forsvars-
kommando Nord-Norge
(FKN) på Reitan utenfor
Bodø, og en i Forsvars-
kommando Sør-Norge (FKS)
på Jåtta i Stavanger, integrert
i Sjøkommandørens sjø-
operasjonssenter. Herfra
utstedes såkalte "Subnotes"
til ubåtene som gir detaljer

om tidspunktet og posisjonen
for dykking og oppdykking,
transittrute og hastighet, om
dykkefelt, om eventuelle
øvelser underveis, om
sambandsrutiner, hvilken
ubåtkringkaster man skal
lytte til og hvilke operativ
kommando man er underlagt.
Litt avhengig av ubåtens
øvingsstatus og oppdragets
art, kan ubåten bli pålagt å
rapportere f. eks. en gang i
døgnet, ved å sende en såkalt
"Check-melding". Uteblir en
pålagt check-melding er det
alvorlig og fører til at det blir
iverksatt søk etter savnet
ubåt.

Ubåtkontrollsenteret
kommuniserer med den
neddykkede ubåten gjennom
en lavfrekvent ubåtkring-
kaster. Den lave frekvensen
gjør at ubåten kan motta
radiosignalene neddykket.
Ubåter under operativ
kontroll fra Reitan eller Jåtta
leser den norske ubåtkring-
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kasteren i Novika sør for
Bodø. Når ubåten er på
patrulje eller har andre opp-
drag der det er påkrevet at
den rapporterer jevnlig uten
at den blir oppdaget, sendes
det ut et maritimt patruljefly,
for "Postbox" i en oppgitt
posisjon til avtalt tid der
ubåten kan kommunisere
med flyet på Ultra ra High
Frequency (UHF). Eller har

ubåten mulighet for å sende
"Check" og andre meldinger
neddykket på periskopdybde
over vanlig HF-radio.
Samband mellom ned-
dykkede undervannsbåter for
eksempel ved en koordinert
transitt neddykket, skjer ved
hjelp av undervannstelefon.
Undervannstelefon brukes
også for å kommunisere med
overflatefartøyer under øv-
else for å markere torpedo-
angrep osv.

Oppgradering
I begynnelsen av 1970
begynte man å tenke på neste
generasjons undervannsbåter
som avløsning av Kobben-
klassen.
I 1973 ble det inngått en
utviklingsavtale mellom den
norske og tyske marine om
utvikling av klasse 210.
I 1978 trakk Tyskland seg fra
avtalen, Norge videreførte

prosjektet og i perioden
1983-1992 ble det bygget 6
undervannsbåter av klasse
210, Ula-klasse ved Thyssen
Nordseewerke (TNSW)
Emden.

Norge hadde opsjon på
bygging av ytterligere 2
båter, men av kostnads-
messige grunner gikk man
inn for rekondisjonering
(modernisering) av 6
Kobben-klasse undervanns-
båter.
Rekondisjonerings-

programmet kostet ca kr 70
millioner pr. båt og for å
holde kostnadene nede, ble
det besluttet at båtene kun
skulle gjennomgå en teknisk
oppgradering og ikke en
oppgradering av fartøyets
kapasitet.

Oppgraderingen ble
gjennomført i perioden 1985-
1993 og omfattet:

- trykkfast skrog ble for-
lenget med 2 meter

- modernisering av alle
viktige sensorer

- nytt navigasjons, - kom-
munikasjons- og
ildlederutstyr

- utvidet hovedoverhaling
- ny radiostasjon
- nye omformere
- installering av ny fersk-

vannstank og dusj for
mannskapet

- ny innredning av messer/
banjer

Senere ble rekondisjone-
ringen utvidet til også å
gjelde 3 danske undervanns-
båter i tillegg til at de overtok
3 av våre rekondisjonerte
Kobben-klasser.

Kobben-klasse -
hvor ble de av?
Endringen av makt-balansen i
Europa, Sovjetunionens fall
og oppløsningen av
Warszava-pakten medførte at
trussel-vurderingen endret
seg mer mot norsk deltakelse
i inter-nasjonale operasjoner.
Det ble store endringer i
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KNM Kaura på transitt en vinterdag i Nord-Norge.

NATO, noe som også hadde
nasjonal innvirkning ved at
trusselen fra øst ble borte.
Forsvaret måtte om-
struktureres og kostnads-
messig ble det for dyrt å
opprettholde både Kobben-
og Ula-klassen. På tross av
store rekondisjonerings-
kostnader, måtte Kobben-
klassen utfases fra det norske
Forsvaret selv om de teknisk
sett ennå kunne være
operativ til ca 2010.

Ettersom USA iht.
Våpenhjelpavtalen, hadde
bidratt økonomisk med
anskaffelsen av Kobben-
klassen, hadde de også 50 %
eierrettigheter i båtene. Etter
forhandlinger med
amerikanerne, ble man enig
om en fordelingsnøkkel på 9
båter til Norge og 5 båter til
USA mot at Norge overførte
15 F5 jagerfly, fra et tidligere
våpenhjelp program , til
Tyrkia.
Båtene var som tidligere

nevnt, fullt operative og i
samarbeid med USA og
NATO ble det foretatt en ny
vurdering av videre
utnyttelse av båtene. Den
danske marine hadde allerede
operativ erfaring med
Narhvalen-klassen,
modifisert type 205, og
hadde behov for utskifting av
4 båter av "Delfin-klassen",
bygget i perioden 1958-60.
"Prosjekt Viking (K-9)" (se
side 7) var fortsatt et stykke
frem i tiden.

Utstein tas på land i Horten

Resultatet av forhandlingene
ble to-delt:
- 4 "Kobben-klasse"

undervannsbåter  skulle
overføres til den danske
marine og fikk be-
tegnelsen Tumleren-
klassen.

- Polen ble formelt full-
verdig  medlem av NATO
alliansen i 1999, men i
forkant ble det utarbeidet
planer om oppbygging av
den polske marine til
NATO standard.
På denne bakgrunn ble det
besluttet at 5 tidligere
"Kobben-klasse"
undervannsbåter skulle
overføres til den polske
marine.

Den danske marine la ned
undervannsbåtvåpenet i
2004, Sælen Ex KNM
Uthaug, står i dag som
museumsbåt på Holmen i
København.

I overensstemmelse med det
som er nevnt, ble fordelingen
av undervannsbåter  som vist
i tabellen på neste side.
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KNM Stadt hugges opp.

Navn Penant nr. Status

KNM Kinn S 316 1964 Senket i Bjørnefjorden i 1990
KNM Kya S 317 1964 Rekondisjonert, overtatt av Danmark i

1991, "Springeren" S 324
KNM Kobben S 318 1964 Overtatt av Polen, Jastrzab, delebåt
KNM Kunna S 319 1964 Rekondisjonert, overtatt av Polen i 2004

"Kondor"

KNM Kaura S 315 1965 Overtatt av Danmark 1991, delebåt

KNM Ula S 300 1965 Skiftet navn til "Kinn" i 1987, hugget i
1998.
Tårnet står i dag på Karljohansvern i
Horten.

KNM Utsira S 301 1965 Hugget i 1998
KNM Utstein S 302 1965 Overført til Marinemuseet i 1998
KNM Utvær S 303 1965 Rekondisjonert, overtatt av Danmark i

1989 "Tumleren" S 322

KNM Uthaug S 304 1966 Rekondisjonert, overtatt av
Danmark i 1990
"Sælen" S 323, Museumsbåt i
København.

KNM Sklinna S 305 1966 Rekondisjonert 1989, hugget i 2001
KNM Skolpen S 306 1966 Rekondisjonert, overtatt av Polen i 2002

"Sep"
KNM Stadt S 307 1966 Hugget i 1989
KNM Stord S 308 1967 Rekondisjonert, overtatt av Polen i 2002

"Sokol"

KNM Svenner S 309 1967 Rekondisjonert, overtatt av Polen i 2003
"Bielik"

Operativ

1980
1989

2001
1994

1999

1990

1991
1990
1997

1997

1994
2001

1986
1999

2001

Opplag
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Dykking av en under-
vannsbåt er basert på
prinsippet fra Arkimedes lov:
"Oppdriften er lik vekten av
den fortrengte væske-
mengde". Før dykking må
båtens vekt i forhold til
vekten av sjøvann utregnes,
nestkommanderende gir en
trimberegning til sentral-
maskinisten som sette
trimmen, dvs. riktig mengde
sjøvann på regulerings- og
torpedotanker.
Båtens hovedballastanker
(HBT I-II-II), ligger på
utsiden av det trykkfaste
skroget, luftfylt men åpen i
bunnen. Når ballastankene
åpnes, vil luften strømme ut
og vann inn i tankene, båten
blir tyngre og dykker til
ønsket dybde. Er båtens vekt
riktig, (vektløs) vil man ved
hjelp av  forre/aktre dybderor
(kan sammenlignes med
høyderorene på et fly)og
elektromotoren, holde ønsket
dybde samtidig som man får
fremdrift. Båtens langskips
vinkel justeres ved hjelp av
trimtanker (4 stk), med
reguleringstankene (2 stk)
kan man fylle eller trykke ut
vann for å endre dybde. Både
trim- og reguleringstankene
ligger innefor det trykkfaste
skroget.
Nå båten skal dykke opp,
blåses luft inn i hovedballast-

En undervannsbåt er teknisk
komplisert, mye utstyr skal
på plass på et begrenset
område, i tillegg skal det
være noenlunde komfortabelt
for besetningen.
Tabelloversikten som vises
på de neste sidene er ikke
komplett, men gir et over-
blikk over hovedkomponen-
ter ombord.

Hovedkomponenter -
teknisk utrustning

tankene, vanne presses ut,
båten blir lettere og går til
overflaten.
Ved ladning av batteriene
neddykket (ca 10 meters
dybde), kjøres snorkelmasten
ut, dieslene startes, de får
lufttilførsel via snorkel-
masten, eksosen går ut i
akterkant av tårnet.
Generatoren er koblet til
dieselmotoren og gir strøm til
ladning av batteriene.
Neddykket kan dybde- og
sideror styres automatisk. All
fremdrift skjer via
E-motoren, det er ikke mulig
å koble dieslene til propell-
akslingen.

Torpedorom
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Utenfor trykkfast skrog,
akter ut:
Sideror Plassert bak propellen, opereres fra sentral, også

muligheter for nødstyring

Aktre dybderor Plassert foran propellen, opereres fra sentralen, også
muligheter for nødstyring

Propell/aksling/hylse 5 bladet propell med propellaksling som via
luftputekobling er koblet til hoved E-motor

Maskinrom:

Hovedballast tank I (HBT 1) 15.320 liter
Luft høytrykksgruppe I 2x285 liter

Hoved E-motor (Siemens) Likestrøms dobbelt-ankermotor med fremmed-
magnetisering, 270 o/min. Max strøm-styrke pr anker
1325 Amp, støtvis 2200Amp.
Motoren kjøles med 4 påmonterte vifter som blåser
maskinromsluft ned i motoren via 2 trykkfaste kjølere

Generatorer (BBC) Selvmagnetiserende shuntgenerator, 2x405 KW, 1830/
2010 Amp v/ 1400 o/min, vekt 2.7 tonn.
Generatorene benyttes som startmotorer for dieslene.

Montasjeluke i tykkfast
skrog

For eventuell utskifting av diesler eller E-motor

Diesler 2 stk Mayback Mercedes Benz, type MB 820 N1. 12
sylindret, 4 takt fra 100-1500 o/min med effekt 460-630
HK, vekt ca 2 x 4 tonn.
Eksosen går via en lyddemper til eksosventil på E-dørk og
ut i akterkant av tårn.
Dieslene driver generatorene som igjen gir strøm til
hovedbatteriene som igjen driver hoved E-motor med
propell.
Det er ikke mekanisk forbindelse mellom dieslene og
propellen.
Dieslene stopper automatisk ved et undertrykk i båten på
850 mb

Hovedkomponent/
plassering Tekniske data
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Brennstofftanker I Stb  9.750 liter
I Bb 10.350 liter
Reg/br stoff tank Stb 3.200 liter (plassert i sentral
seksjonen)
Reg /br stoff tank Bb 3.200 liter (plassert i sentral
seksjonen)

Høyttrykk kompressor Type WP 4251, enkeltvirkende, 2 sylindret, 4 trinns
kompressor
ca 750 o/min, kapasitet 80m3/time, 250 ato til
høytrykksfordeler i sentralen

Statisk
magnetiseringsomformer

For automatisk regulering av hoved-motor

Batteriventilasjonsvifte Ventilasjonsanlegget består av en suge- og en trykkleding
og en elektrisk batteriventilasjonsvifte. Benyttes både til
batteriventilasjon og innvendig sirkulasjon av luften i
båten.Indikatorer på E-dørk viser luftgjennomstrøming i
batteritankene.

Telemotoranlegg Anlegget består at en 400 m3 oljetank, to
telemotorpumper, 1 håndpumpe, 4 akkumulatorer og to
fordelere, en i sentralen, en i torpedorommet.
Telemotoranlegget gir 80 ato trykk for kjøring av alle
master, dybde- og sideror og til torpedobaughetter og
lemmer.

Trimtank aktre Stb/Bb 2x1.350 liter
Smøreoljetank
Smøreolje samletank

1.720 liter
26l liter

Brennstofftank I BB
Brennstofftank I Stb
Brennstoff samletank

10.350 liter
9.750 liter
440 liter

Telemotor oljetank 400 liter

Lekkoljetank 440 liter

Smussoljetank 260 liter

Hovedkomponent/
plassering Tekniske data
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E-dørk:
Toalett med håndvask Varmt sjøvann i håndvasken kommer fra eksosanlegget

Dieselovervåkingstavle Viser sylindertemperaturer, smøreolje,- sjøvanns-,
kjølevanns trykk og temperaturer, omdreiningsindikator
etc. og start/stopp brytere for dieselmotorene.

Lanterne skap Stb og Bb sidelanterne, topplanterne og akterlanterne. Ved
transitt på overflaten ble det benyttet en gul
blinklandterne.

Hovedtavle (Siemens) 8 stk 2000 A, 2 stk 300A, luftstyrte hovedbrytere for serie/
parallell kobling av batterier og E-motor. Startmotstander
for generator og diverse sikringer/batterivelgebrytere for
hoved strømforsyning.

Manøvreringspult (Siemens) Kontrollamper og instrumenter for fremdriftsmaskineri
og ladning/batteriforbruk. Utgående fordelingskurser for
skipsnett.
Manøverbryter Velgebryter for fartstrinn I-V forover,
3-17 knop neddykket, og fartstrinn II akterover, ca 110 o/
min.
Driftsvalg med eller uten omformer. Bryter for utkobling
av alle hovedbryterne (hurtigstopp).

Hovedbatterier med
syresirkulasjonsanlegg

- batteri nr 1 er plassert under E-dørk, volum 24.500 liter
- batteri nr 2 og 3 er plassert under dørk for banjer/messe,
  volum 48.000 liter

De 3 delbatteriene kan kobles i serie eller parallell. Hvert
delbatteri består av 46 dobbelt celler, 92 seriekoblete
enkeltceller, vekt ca 630 kg pr dobbeltcelle. På hver
dobbeltselle er det montert en akvariepumpe som pumper
luft ned i cellene for syre-sirkulasjon. Senere ble akvarie-
pumpene erstattet med et luftbobleanlegg, type AB 70.
Sellespenning kan avleses på panel på E-dørk, det samme
gjelder syrevekt på en del kontrollceller. Hvile-spenning pr
enkeltcelle er 2.1 volt, dvs. 193 volt pr. delbatteri. Type
Digatron ampere timemåler og temperatur på kontroll-
celler er plassert på E-dør. Den enkelte battericelle har en
filterpropp som slipper ut overtykk ved gasslading og høy-
ere temperaturer, en indi-kator viser væskenivå i cellen.
Hvert batteri er montert i en ramme, sjokkelastisk festet til
fartøyet. Batteriene er en del av den faste ballast i båten,
totalvekt ca. 90 tonn.

Hovedkomponent/
plassering Tekniske data

Nødlyslamper Nødlyslamper, batteridrevet,  plassert fra E-dørk til
torpedorom
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Apparattavle for lufttilførsel
til syresirkulasjonsanlegget,
hovedbatteri I, II, III

Se Hovedbatteri med syresirkulasjonsanlegg

Temperaturmåling av
hovedbatteri

Termofølere på kontrollseller for å unngå for høy
temperatur

Kalkspyleanlegg For tilsetting av kalk på batteritankene for nøytralisering
av batterisyre.

Statiske omformere AN 938
Type 4329x2
Type 4327x3
Type 4335x1
Type 4328x2

Omformer batterispenning til vekselstrømsnettet:
Omformer 1-2   : 115v 400Hz 1 fase 5 kVA
Omformer 3-4-5: 115v 60Hz 1 fase 3 kVA
Omformer 6       : 115v 400Hz 3 fase 4 kVA
Omformer 7-8    : 115v 333Hz 3 fase 1 kVA

Varmluftanlegg Tilkoblet ventilasjonsanlegget, vifte med 3
varmeelementer, 5-9-14 kw for oppvarming om bord.

Avmagnetiserings anlegg
(Degausinganlegg)

Gassmåleinstrument for H2 For måling av hydrogen i batteritankene

Gassmåleinstrument for
CO2

For måling av kulldioksid om bord. Konsentrasjonen kan
stige til 1.5 % før kalkrenseanlegget startes.

Luftrense- og
luftfornyingsanlegg

For måling av oksygen innholdet om bord, 12 stk O2
(oksygen) tanker, koblet sammen til 6 grupper med for-
deling fra sentralen. Via en doseringsventil er det
tilkobling til ventilasjonsanleggets sugeside. For luft-
rensing er det 112 beholdere a 8 liter med pustekalk.
Beholderne er fordelt i maskinrom, toalett og i forkant av
batteritank II. Fartøyets frie volum er 265 m3,
besetningens størrelse 18 mann.
CO2 renses ved hjelp av kalken og O2 tilsettes. Dersom
båten er neddykket i mer enn ett døgn (uten snorkling) bør
CO2 rensing og tilsetting av O2 startes før det har gått 12
timer. Surstoffkapasiteten vil under normale forhold holde
i 13 døgn.

Hovedkomponent/
plassering Tekniske data

Li og Vi  kabel, avmagnetisering av båten for å unngå
magnetiske miner

Gassmåleinstrument for O2 For måling av vannstoff på batteritankene

RADIAC For måling av radioaktivt nedfall

Anschutz
gyrokompassanlegg

Startpanel og sikringer/varsellamper og transmisjonskasse
for overføring av syncrosignaler
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Batterirom I Hovedbatteri I

Lydhastighetsmåler
Logg SAL 59U trykklogg for fart og utseilt distanse. Senere

skiftet ut med
Sperry Mk 2 elektromagnetisk logg med 2 sensorer på
utsiden av trykkskroget

BIBS anlegg
 (Built in Breathing System)

37 posisjoner, et munnstykke ved hver posisjon. Vester og
briller fordelt i fartøyet, høytrykksflaskene er plassert i
torpedoseksjonen 2x345 liter

Hovedkomponent/
plassering Tekniske data

Redningsflåte Plassert i en trykkfast beholder i akterkant av
tårnet, beregnet på 20 mann. Betjenes fra E-dørk,
volum 900 liter

Avfallsluse Oppsamlingstank for toalett og søppel 220 liter
Ferskvannstanker 2 x 1.350 liter

Sentral:

Øvre og nedre tårnluke/
mellomtårn

Trykkfast tårn, volum 2.600 liter

Torpedo regnemaskin HOSA senere skiftet ut med MSI 70 U. Data fra peiledata
fra aktiv og passiv sonar, periskop, radar  og radar.

Ekkolodd Atlas Echograph
Viser dybde fra båten til overflaten og fra båten til bunn

Gyrokompass 1 x Arma Brown,
1 x Anschutz STD 4 med automatisk styring av sideror og
automatisk korrigering av breddefeil.

Håndregulator for degauss-
ing anlegg
(avmagnetisering)

Manuell regulering strøm i degaussing anlegget i forhold
til båtens kurs

Batteriventilasjonsvifte og
ventilasjonsanlegg

For utlufting av batteritankene og sirkulasjon av luft om
bord,
6 trinn, max 1.800 m3/t. Kan også brukes i fm luftrense-
og luftfornyingsanlegg.

Måling av lydhastighet i sjøen

Intercom anlegg Intern kommunikasjon for ordregiving

Differensialindikator Viser kursforskjell mello Arma Brown og Anschutz
gyrokompass

Radarvarsler NERA, VR 1
Radar Thompson Houston, Calypso C 61



43

Hovedkomponent/
plassering Tekniske data

Periskop kontrollpanel Strømforsyning til periskop, lys, varme, ut/inn kjøring

Telemotoranlegg Leverer 80 ato telemotortrykk til alle utkjørbare master,
side- og dybderor og torpedo baughetter og torpedo
lemmer.

Mastekontrolltavle og
master

Inn og utkjøring av båtens 6 master;
Periskop, snorkel, UHF, radarvarsler, radio stavantenne
og radarmast.

Saltgehaltsmåler

Undervannskanon For å skyte ut granater og røksignaler til overflaten.
Plassert i forkant av sentralen, stb side. Utskytingen
forgår ved hjelp av vanntrykk

Undervannstelefon Opereres fra sentral, svingere i akterkant av tårn og i
baugen, stb side

Plottebord ARL Type Mk 2 VIII

Velox I akterkant av tårn, stb side
Automatisk dybdestyring Tuscka type for automatisk styring av forre og aktre

dybderor

Reguleringstank blåsepanel For trimjustering, "R" og "O" tanker
Trimtank  "R" Stb og Bb 2x 3.200 liter

Trimtank "O"  Stb og Bb 2x 3.250 liter

Periskop Kombinert angreps- og observasjonsperiskop type Zeiss.
Vaktsjefen sitter på et sete foran okularet som forblir i
samme høyde uavhengig av hvor høyt han  heiser
periskopet og kan dreies horisontalt
360 grader.Dette periskopet ble senere skiftet ut med et
Barr and Stroud periskop

Snorkel Friskluftinntak til dieselmotorene ved lading av batterier
neddykket, toppventil som stenger og åpner automatisk
dersom masten kommer for dypt i sjøen.

Stavantenne To-trinns antenne for radio

Måler saltgehalt i sjøen, viktig ifm trimberegning

Styrestand,3 stk, sideror,
forre-og aktre dybderor

Tuschka/Gabler type DR for sideror, forre dybderor, aktre
dybderor

Papenberger Viser toppen av periskopet/tårn  i forhold til havoverflaten

Trim indikator Viser båtens vinkel i sjøen, baug opp/baug ned



44

Hovedkomponent/
plassering Tekniske data

Regulerings/br stofftank Stb 3.200 liter
Bb  3.280 liter

Dybdemanometer For 50, 200 og 400 meter
Radiorom:
Fordeler 1I Spenningsfordeling fra skipsnett
Aktiv sonar Aktiv utsendelse mot fiendtlig mål for avstandsberegning,

svinger i forkant av tårn
Passiv sonar Passiv sonar, fanger opp lyder i sjøen, kan retnings-

bestemmes, svingere i akterkant av tårn og baug,
dekker ca 360 grader.

Lensepumpe med 8
ventilkasse

Halberg-bygget 2 sylindret dobbeltvirkende stempel-
pumpe.
Kapasitet i parallell: 26.2 m3/n mot 145 mvs. Kapasitet i
serie: 13.1 m3/n mot 290 mvs. Motoreffekt: 20,5 kw - 190
o/min. 8 ventilkasse for bla reguleringstanker

Ferskvannstank Stb og Bb 2x 1.350 liter

Forre- og aktre dybderor Manuell og automatisk operering med telemotor trykk fra
rorstand i sentral,  type Tuschka  DT. Hydraulisk
overføring til konkav og konveks ror for henholdsvis
oppgang og nedgang.

Sideror Manuell og automatisk operering fra rorstand i sentral,
type Tuschka  DR 5 . Automatisk sidestyring fra Anschutz
autopilot.

Reguleringstanker 2x3.250 liter

Trimindikatorer 2 trimindikatorer for vinkel baug opp eller ned og vinkel
Stb/Bb

Atalanta radiomottaker Marconi tye 2207C
Simrad radiosender Type TA 2
UHF-radio Radio Ultra High Frequency
Tandberg båndspilller For opptak av lyder fra passiv sonar

Adonis kryptoapparat For oversetting av kryptrerte (kodede) meldinger

"Kjettingkasse" for
kryptografering av
kallesignaler

Skjerming av kryptomaskin

Kryptosafe For oppbevaring av kryptonøkler
Skrivemaskin, store bokstaver For skriving av signaler (meldinger)
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Hovedkomponent/
plassering Tekniske data

Anker med ankerspill

Torpedorør I & II
III & IV
V, VI,VII & VIII

2.650 liter, 53.34 cm/21", ca 7 meter lang
2.640 liter,
2.670 liter

Anker med luftoperert motor

Bysse/banjer/messer:

Forre luke Oppgang til casing, benyttes også til lasteluke ved skifte
av batteriseller.

Batteri rom II Hovedbatteri II og III

Banjer/messer 5 faste køyer i forre messe, fire faste køyer i aktre messe,
en fast køy i sjefens lugar, 4 faste og 2 seildukskøyer på
banjer.

Bysse 150 liter kjøleskap, komfyr med 4 kokeplater, varmeskap,
25 liters vannkoker og  oppvaskkum, 50 liter dagtank for
ferskvann.

Torpedorom:

Fordeler 2 og 3 Spenningsfordeling fra Skipsnett

Torpedokompensasjonstank
Stb/Bb

2x3.500 liter

Trimtank Stb/Bb 2x1.520 liter

Morsenøkkel For sending av signaler/meldinger
Peilemottaker Radiopeile antennesystem Pr 761/3

Hovedballast tank
HBT II og III

2x 18.370 liter

Luft høytrykksgruppe
II og III

4x345 liter

Foran trykkfast skrog

Torpedobaugluker 8 stk

Forre dybderor Konveks og konkav ror på h. hvis Stb og Bb side, opereres
fra sentralen

Justerbar ballast Blylodd, 20 - 35 tonn, varierer fra fartøy til fartøy
Torpedo lasterigg For torpedolasting i havn eller fra moderskip, oppevares

ikke om bord.
HBT II, III og brennstofftank II blåst for å få baug opp, ca
17 grader
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MMU Utstein på Marinemuseet i Horten

Kilder:
Det norske ubåtvåpen gjennom 50 år 1909-1959, H B M Rønneberg
Det norske ubåtvåpen 75 år. En beretning med hovedvekt på perioden
1959-1984,  Tore Prytz Dahl
Ubåtene som vi aldri fikk, C - klassen, Frank Abelsen.
Artikkel i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen 1991
Kort fortalt om torpedo type T1, artikkel av Jan Ingebregtsen
Tekniske håndbøker for "Kobben-klasse" undervannsbåt
Geschichte des deutschen Ubootbaus, Band 1 und 2, Eberhard Røssler
Die Ubootflottilie der Deutschen Marine von 1957 bis heute, Hannes Ewerth
Partner seit 25 jahre, 29.1.1962-29.1.1987, Thyssen Nordeesewerke GmbH
100 years Nordseewerke, Hans Jurgen Witthøft

Bilder:
Bildene, utenom forsidebildet,  er hentet fra Marinemuseets arkiv og
fra Magne Åhjem.
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Generalmønstring, besetningen går om bord.

MMU Utsteins venneforening

Skipsrådet for MMU "Utstein"
Postboks 709
3196 Horten

e-post til Marinemuseet:
mar-mus@online.no

att: MMU Utstein

Ideen om å få en "Kobben-klasse" til Marine-museet ble lansert da fartøystypen
skulle rekondisjoneres. En rekke personer gjorde en iherdig innsats for å få
realisert prosjektet og innad i Sjøforsvaret var det delte meninger om dette

burde gjøres eller ikke. Først etter at Forsvarets overkommando og
Forsvarsmuseet ble involvert, ble det fart i planene og den 5. juni 1998 gikk

drømmen i oppfyllelse. KNM "Utstein" ble overført fra Sjøforsvaret til
Marinemuseet og benevnes nå Marinemuseets undervannsbåt (MMU) "Utstein"

Samme dag ble venneforeningen "MMU Utsteins venner" formelt sjøsatt.
Hensikten med foreningen er å ta vare på det unike undervannsbåtmiljøet og å

støtte Marinemuseet med drift og vedlikehold om bord.
Dersom du ønsker å mønstre på, ta kontakt med Skipsrådet eller send en

melding til:
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Marinemuseet i Horten ble opprettet i 1853 og
har sammenhengende siden 1863 hatt en åpen

utstilling for publikum i Magasin A ved
Marinens gamle hovedbase på Karljohansvern.

Etter overføring fra Sjøforsvaret i 1978, er
Marinemuseet idag ett av Forsvarsmuseets

underlagte museer.

Marinemuseet har som formål å bevare og
dokumentere Marinen og Kystvaktens historie,
tradisjoner og kulturarv samt å formidle denne

til publikum på en objektiv måte gjennom
utstillinger, foredrag og publikasjoner. Gjennom
bl.a. eget bibliotek, loggbokarkiv, tegningsarkiv

og fotoarkiv har Marinemuseet betydelig
marinehistorisk dokumentasjon, som er

tilgjengelig for forskere, forfattere og andre
historieinteresserte. Innenfor rammen av sine
ressurser ønsker Marinemuseet selv også å

initiere utgivelser av relevante marinehistoriske
fordypninger, slik det er gjort i foreliggende

hefte.
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