
KNM Roald Amundsen - adopsjon 
Av Leif Arneberg, Formann Tromsø Forsvarsmuseum 
 
Tromsø Forsvarsmuseum består av forsvarsrelaterte foreninger og lag i Tromsø kommune. 

Hensikten med foreningen er å ivareta Forsvarets historie i kommunen, med særlig vekt på 

 2. verdenskrig. For øyeblikket omfatter foreningens utstillinger tre deler. På et tysk 
marinebatteri, Tromsø Syd, er deler av batteriområdet gjenskapt. I en ammunisjonsbunker er 
det laget en utstilling om senkingen av slagskipet Tirpitz som fant sted rett over fjorden. I en 
etterkrigsbygget brakke fortelles om hvordan den vanlige Tromsøværing opplevde 
okkupasjonen. Utstillingene er åpne fra mai og ut september. Et 20-talls, i hovedsak 
forsvarspensjonister, utgjør vaktstyrken. Vi går i år inn i vår 15. sesong. 

Noen tid før jul leste vi at den nyeste av våre fregatter, KNM Roald Amundsen skulle ha seilt 
til Narvik for adopsjon, men turen måtte utsettes. Vi syntes dette var underlig - med unntak av 
hovedstaden var det vel ingen by i landet hvor Roald Amundsen hadde større tilhørighet enn i 
Tromsø under hans virke som oppdager og polarforsker. Herfra gikk også hans siste reise med 
flyet Latham på ettersøking etter den italienske oppdagelsesreisende U. Nobile. 

Den 18. juni i år er det for øvrig 80 år siden. 

Bladet "Tromsø" intervjuet i sakens anledning sjef  SST/drift, Kom J. W. Dahl, den 18. 
januar. 

Vi, forsvarspensjonistene i Tromsø, trodde at STEB diskuterte og fant frem til byer som etter 
tradisjon best kunne være adopsjonssted for våre nye fregatter. Dahl sier imidlertid at GIS og  

Kysteskadresjefen tok avgjørelsen om at Narvik skulle bli stedet. Dette fordi de mente at 
Tromsø ikke brydde seg om Marinen på bakgrunn av enkelthendelser de siste årene. Bl.a. 

at tidligere ordfører ikke ville ha kystjegerne til Olavsvern i 2004. De øvrige grunner opplistet 
i bladet er basert på feil informasjon. Vi synes det har vært ufullstendig saksbehandling og 
anmoder om at saken tas opp i STEB og behandles etter bestemmelsene. Om Narvik skal ha 
adopsjon på fregatt kommer jo neste til landet om en tid og Otto Sverdrup har sterkere 
tilknytning til Nordland fylke enn Roald Amundsen hadde.  

Våre forsvarspensjonister har dette med tradisjon i blodet fra sitt virke til beste for landet og 
herfra anmodes det på det sterkeste at KNM Roald Amundsen kan bli adoptert av Tromsø, 
med 18. juni (ref ovenfor) i sommer som en utmerket dato. 

 

 

 

  


