
2018 1 

 
NORSK UBÅTFORENING 

Norwegian Submariners Association 
Skipsrådet 

Org nr   915 421 024 
norsk.ubaatforening@gmail.com 

mmu.utstein@gmail.com 
 

……. blås på 1-2-3 ! 

 
ÅRSBERETNING 2018 

GENERELL INFO 
 
Offisers klubben Periskopet 
Besetningen i Norsk ubåtforening er  assosierte medlemmer av Offisersklubben Periskopet 
og kan delta på alle Periskopets arrangementer og omvendt. Periskopet har egen Facebook 
side. 
 
Utenlandske samarbeidende foreninger 
Norsk Ubåtforening har et uforpliktende samarbeid med: 

• International Submariners Association (ISA) 

• Svenske ubåtforeninger med Nordkaperen i Gøteborg som koordinator  

• Verband Deutscher Ubootfahrer e.V og ubåtforeningen U28  

• Dansk Ubåtforening (DU) i København.  
Seilingsprogram fra Nuf har vært sendt ut til DU men etter at vi var på ”Flåtebesøk” i 
2015, ser det ikke ut til at foreningen er aktiv.  

• De som ønsker det,  kan kostnadsfritt melde seg inn i International Submariners 
Association/Great Britain, se internett eller send en e-post til Secretary Ian Vickers:  
i.Vickers3@ntlworld.com 
 

Face book 
Norsk Ubåtforening er på Face book, Oppfordrer besetningen om å bidra til at dette blir en 

aktiv side. 
 
Undervannsbåtvåpenet 
Har nå skiftet navn til Undervannsbåtavdelingen, en beklagelig endring sett på bakgrunn av 
at navnet Undervannsbåtvåpenet ble tatt i bruk i 1947!  
Ledelsen bidrar på den årlige Generalmønstring, og med gode foredrag og oppdateringer. 
Dette har spesielt stor interesse nå som vi går inn i en ny og spennende teknologisk tid med 
nye undervannsbåter (212CD) og et nærmere samarbeid med den tyske marine og HDW i 
Kiel.  Polen og Nederland vurderer nye undervannsbåter, et nærmere samarbeid er mulig, 
dette vil  eventuelt bidra til kostnadsbesparelser.   
 
Marinemuseet 
Meget godt samarbeid med Marinemuseet. Vårt engasjement bidrar også til historisk 
synliggjøring av undervannsbåtvåpenet og museet. Under julemarkedet i 2017, var det ca 
1000 personer om bord på MMU Utstein. Dette viser også viktigheten av at NuF bidrar aktivt 
med vedlikehold.  
 
Start-monumentet 
Startmonumentet på Borre ble reist av Norsk Aeroklubb i 1960 som et minnesmerke for 
starten på den sivile og militære luftfart i vårt land. Historien er kjent: 3 offiserer fra 
undervannsbåten Kobben fikk etablert ”Undervannsbaaten Kobbens flyvekomitè”,  og sendte 
premierløytnant Dons til Tyskland for å bli pilot ut fra prinsippet: Kan du dybderor så kan du 
også høyde- og sideror.  
Monumentet har i mange år vært preget av dårlig vedlikehold og skal nå flyttes.  
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Norsk Luftsportforbund (NLF) og NuF foreslo overfor kommunestyret at monumentet skulle 
flyttes til Karljohansvern, på nedsiden av Samfunns bygningen. Dette ble avslått av og  
kommunestyremøte besluttet å flytte det til området ved Borre Kirke.  
NLF valgte å ikke anke avgjørelsen inn for Fylkesmannen i Vestfold på tross av gode 
historiske argumenter talte for en plassering på KJV. 
 
Tårnet fra Kobben 
Tårnet fra vår første undervannsbåt Kobben sto i mange år på Sjømilitære Korps. I.fm UVB 
våpenets 100 års jubileum ble det flyttet til Haakonsvern. Tårnet er nå flyttet tilbake og står 
godt plassert utenfor Marinemuseet, synlig for alle besøkende. 
Kobben: 
Bygget på Krupp Germania Werft,, 206 tonn, 12 manns besetning. Sjøsatt 05.mai 1909, 
kommandoheis 28.sept 1909 med kaptein Carsten Tank-Nielsen som sjef. Skiftet senere 
navn til A1, kommando strøket 30.sept 1919. Tårnet sto først på Teie Ubåtstasjon.  
 
Norsk Ubåtforening 20 år 
Skipsrådet legger ikke opp til en stor feiring av jubileet, men en liten markering i forbindelse 
med feiringen av Teie Ubåtstasjon 100 år 14.-16 sept 2018.  
 
Karljohansvern 200 år 
Kommandant og Sj Marinemuseet i samarbeid med Nasjonale Festningsverk, 
Marinemusikken og Horten kommune inviterte til åpen dag på KJV lørdag 25. Aug 2018 
Det var lagt opp til guidede turer på KJV, KNM Narvik, MMU Utstein og Lokalhistorisk senter, 
i tillegg til diverse konserter på Garasjetorget. 
 
OPPSUMMERING OG TILBAKEBLIKK PÅ SEILINGSPROGRAM 2018:  
 
1. SKIPSRÅD 2018 
Skipssjef     Jens-Georg Engeness 
Nk      Bjørn Erik Strønen 
Maskinmester     Knut Schâffer 
Intendant     Erik Syrstad 
Skipssersjant    Terje Simonsen 
Elektooffiser & og Face book  Kåre Johansen 
1. maskinist    Oddbjørn Sørensen 
Elektronikk, sonar og radio off Kjell Hagen 
 
2. 19. feb 2018 H.NOR.M. Submarine UREDD 
Det er 75 år siden P-41 Uredd gikk tapt i et tysk minefelt i farvannet mellom Fugløy og 
Grønna. Besetningen på 34 mann, i tillegg til en norsk spesialgruppe på 7 mann og tre briter, 
omkom. 
Sjøforsvaret gjennomfører en 75 års minnemarkering i februar bla var KNM Uredd i 
Fugløyfjorden for minnemarkering på krigsgraven. Offisielle representanter og gjester seilte 
fra Bodø med KV Heimdal,  og gjennomføre en minneseremoni med bekransning av 
minnemonumentet i Gildeskål. Fra Norsk Ubåtforening (NuF) deltok Bjørn Erik Strønen og 
Ivar Eeg-Nielsen. 
 
3. 24. feb 2018 Periskopets årsball 
En tradisjon som har vært gjennomført i mange år og møteplass for norske og utenlandske 
gjester. Ingen fra NuF deltok. 
 
4. 05. apr 2018 Herreaften på Kronstad Hovedgård 
Kjell Røte, Julius Bendiksen, Svein Boge tok initiativ til en Herreaften på Kronstad 
Hovedgård, sitat fra arrangementet:  
Ca 25 mann hadde en formidabel aften. Det var en liten gjenopplivning av Snorkelen…på 
gjestelisten så var deler av grunnfjellet tilstede. Den inviterte gjesten ble meget glad da han 
ble opplyst at sentralkommandoen (NuF) hadde betalt for hans deltagelse. Tilbakemeldingen 
fra deltagerne var uten unntak positive. Dette vil vi gjenta…, men det er som i gamle dager, 
først må vi få denne festen ut av systemet…Vi hadde en flott fest i verdige former…! 
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5. 27.- 30. apr 2018 Tokt til Kappeln 35 km sørøst for Flensburg – invitasjon fra U28 
U28 , type 206, var operativ i en tyske marine fra 1974 til 2004.  
Tidligere besetningsmedlemmer etablerte venneforeningen i 2004, og er medlemmer av   
Verband Deutscher Ubootfahrer e.V. en overordnet organisasjon for 11 ubåtforeninger i 
Tyskland. 
U28 er en meget aktiv forening og ca 30 personer, tidligere besetningsmedlemmer med 
ektefeller/samboere, frisket opp gamle minner. Fra NuF deltok Arne Moe og Bjørn Erik 
Strønen med ektefeller. Selvfølgelig hadde vi med Linje Aquavit og Utstein-glass. 
Opplegget innbefattet spasertur & øl i Kappeln, båt tur på Schleier  og besøk til 
fiskerlandsbyen Maasholm. 
Siste dag var det besøk på HDW i Kiel, - verftet som senere skal bygge de 4 norske båtene. 
Deretter omvisning på ubåtflotiljen i Eckernførde og tysk undervannsbåt type 212. 
Et meget hyggelig besøk sammen med gode tyske kolleger og venner.  
 
6. 28. apr 2018 Vedlikeholdspatrulje MMU Utstein  
18 mann møtte frem til patruljen. Et luksusproblem men en utfordring når alle skal tildeles 
arbeidsoppgaver. Hensikten med med patruljen ble oppnådd, og den sosiale siden ble godt 
ivaretatt.  
 
7. 20.- 24. mai 2018 International Submariners Association (ISA) 
Den 55. International Submariners Convention 2018 ble gjennomført i  Gdansk, Polen. 
Møtet var både faglig og sosialt interessant . Det deltok ca 130 personer i tillegg til 
ektefeller/samboere fra ca 16 nasjoner. Fra NuF deltok Andreas Hauge, Kjell Vestvik og Kjell 
Røte. 
En spesiell begivenhet i programmet, var minnemarkeringen for tapet av den polske 
undervannsbåten Orzel som under invasjonen av Norge senket det tyske 
troppetransportskipet MS ”Rio de Janeiro” utenfor Lillesand 8. april 1940. Ubåten gikk senere 
tapt med hele sitt mannskap på patrulje i Nordsjøen i slutten av mai 1940. 
Det ble senket krans fra undervannsbåten ”Sep”, og de som, huske sin ubåthistorie, vet at 
dete er tidligere KNM Skolpen som ble overtatt av den polske marine i 2002.  
 
8. 14.-16. sept 2018 feiring av Teie Ubåtstasjon 100 år  
Kystlaget Loggen i samarbeid med Tønsberg Kystkultursenter/Kystlaget Loggen   
i samarbeid med Sjøforsvaret, Undervannsavdelingen Marinemuseet, 
og Norsk Ubåtforening, står for arrangementet. Kjell Hagen og Bjørn Erik Strønen har på 
vegne av NuF, ansvar for koordinering og gjennomføring. 
En oppsummering fra feiringen kommer senere. 
 

9. Norsk Ubåtforening 
Skipsrådet har hatt regelmessige møter bla i.fm planlegging av aktiviteter, i tillegg har vi 
gjennomført  omvisninger og vedlikeholdsarbeider om bord.  

 
Karljohansvern 22.august 2018 

 
 Bjørn Erik Strønen 

     Nestkommanderende & skriver 
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