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I vintermånedene fram til årsmøtet i april var det ingen aktivitet i foreningen. Årsmøtet ble avholdt om bord i KNM 
Narvik den 12. april og det var 19 personer til stede.  Referat fra årsmøtet er tidligere sendt ut til alle på medlemslisten. 
Noen av sakene som ble behandlet er at kontingenten ikke ble endret, kr. 250,- men at den ikke skal innkreves før 
skipet er flyttet og fortøyd utenfor Magasin B.  
Hans Petter Mortensholm gikk av som leder, det ble ikke funnet noen ny kandidat så sekretær Thorbjørn Sørensen ble 
forespurt om å ta denne oppgaven. Ingen av de fremmøtte var villig til å overta sekretærfunksjonen så det endte med 
at Thorbjørn har ivaretatt begge funksjonene 
Flyttingen av skipet er forhindret av byråkratisk sommel, problemet var nå de 2 moringen som skulle holde baugen på 
skipet på plass, dette så ut til å løse seg i mai og vi var optimistiske om en flytting i august/sep. 
Optimistisk gikk vi i gang med å planlegge vedlikeholdet ved å opprette grupper for de forskjellige fagområdene. 
Materialforvalterne gikk om bord for å registrere løse gjenstander men skipet er helt intakt som den gang det var i drift, 
bare mat og ammunisjon mangler, det er nær 100 000 løse gjenstander om bord. Alt er registrert på hoved serveren 
men den befinner seg på Håkonsvern, vi har spurt om å få den tilbake hvis de fjerner sensitive informasjoner. 
Messepynten er blitt avfotografert. 
Vi var i kontakt med brannvesen og Marinemuseet for å se på krav fra myndighetene angående sikring av skipet for de 
besøkende: brannalarm, nødlys, slukkemateriell, rømningsveier, osv.  
Det er laget en oversikt over stoler som er utslitt og må skiftes eller repareres. 
Radiooperatørene har skaffet til veie utstyr fra tidligere tider som morseapparat, osv. og ladet opp alle hand-apparater.  
Det er arbeidet med å skaffe tilveie simuleringsprogrammer for ildledningssystemene og tilbakeføring av noe hemmelig 
utstyr som ble fjernet når dette går ut på dato. 
Det ble foretatt en visitt til jageren «Småland» som ligger som museum skip i Gøteborg for å se hvordan de presenterer 
denne. 
Det er foretatt en befaring av utvendige flater for å se på behovet for vedlikehold, skipet er i god stand og det er lite 
rust, kun karmen til dørene som er naglet på aluminium overbygget trenger rustbehandling. Utvendige døren til 
mannskapsmessen er rustet i stykker.  
Det er etablert kontakt med Ramsund hvor KNM Bergen og Trondheim ligger (i påvente som målfartøy), for å kartlegge 
om det er deler om bord der, som vi kan ha behov for. Etter påske sender vi 2 mann oppover for å demontere dører, 
stolseter til mannskapsmessen ol. 
Det ble en nedtur da kommunen forlangte at Stiftelsen skulle utarbeide en reguleringsplan for hele området, dette er 
en omfattende og kostbar affære som kan ta flere år. Etter forhandlinger skulle vi få dispensasjon fra dette kravet mot å 
sende ut nabovarsel til alle involverte. Da kom HIP og forlangte at vi skulle slå ned 3 stk. søyler i sjøbunnen og fortøyde 
skipet i disse. Begrunnelsen var at hvis de skulle inn i tørrdokken med et skip uten motorkraft kunne dette drive av i 
sterk vind og skade fregatten. Et ingeniørfirma ble kontaktet og forespurt om kostnader, det er 25 – 30 m til fast fjell og 
det må slås ned 4 betongsøyler i hver gruppe som må støpes sammen i toppen, pris prosjekteringsarbeid mer enn kr. 
100 000,- og arbeidet mer enn kr. 1 000 000,-. Etter nye forhandlinger ble Stiftelsen og HIP enige om at skipet kunne 
legges ved bryggen utenfor Magasin B (den skrå delen) med hekken mot tørrdokken, ¼ av skipet vil da ligge langs 
bryggen og baugen fortøyes ved bruk av ankere. Dette er vi meget fornøyd med siden vi kan gå rett om bord uten bruk 
av flåte og trapper. Vi gikk straks i gang med å lodde dybder og legge ut bøyer for å markere skipete posisjon og anker. 
Forsvarsbygg ble kontaktet og informert om at vi var klare til flytting. Men igjen ble det stopp, denne gang fordi 
plasseringen var endret. Saken må til ny behandling i Forsvarsbygg og hos Riksantikvaren. De forlangte skriftlig 
godkjenning av havnevesen og kommunen samt utarbeidelse av et prosjekt for tilførsel av strøm fordi Forsvarsbygg ikke 
har kapasitet til å forsyne oss med dette. Et av våre medlemmer med kunnskaper i nevnte felt utarbeidet disse planene 
og dokumentene blir straks oversendt Forsvarsbygg. Vi venter spent på resultatet. 
Vi har hatt tre innbrudd om bord. Det første var i juni, da slo vedkommende opp en hengelås og tok seg inn. Vi kan ikke 
se at noe mangler, men så vet vi jo ikke om alt som er ombord. Det andre, i november, var et innlåsings innbrudd, det 
ikke var tegn til ytre skader. Vedkommende slo i stykker døren inn til radiorommet med en stor rørtang da denne låsen 
ikke er på nøkkelsystemet. Men her er det ikke stjålet noe, vedkommende kan ha vært på jakt etter 
radiohåndapparatene men disse var ikke om bord på dette tidspunktet. Utvendige låser er nå byttet. Ved det tredje 
innbruddet i som var i januar, er det uklart hvordan vedkommende kom seg inn. Han ble observert av våkne 
sikkerhetsvakter og pågrepet av politiet med en ryggsekk full av medisinsk utstyr. Denne tyven er en kjenning av 
politiet. 
Vi mistet landgangen på ettersommeren. Vi trodde først at den var lånt, men senere antok vi at den hadde falt i vannet. 
Vi brukte dregg for å finne den uten resultat, men den er nå gjenfunnet av dykkere og tatt på land. 
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