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Kære medlemmer
I
-

dette nyhedsbrev kan du læse om:
tilbagemelding fra deltagelse i Ubådskonference i Karlskrona
ny direktør hos Skibene på Holmen
turen går nu til krigsmuseet i Thy (turen til Karlskrona er udsat)
nyt fra bestyrelsen
kommende arrangementer

International Submariners Conference
Hver år er der gennem de sidste over 50 år blevet afholdt et træf af gamle ubådsfolk fra hele
verden. Det har intet andet formål end af nyde kammeratskabet blandt de gamle rørsejlere,
uanset om hvilket side, man har været på.
Man mindes de ubådsfolk, der har mistet livet under tjenesten, og der er især opmærksom på de
uhyggelige ubådskatastrofer, der har indtruffet i fredstid. Officielt er der tale om organisationen
International Submariners Conference. Der skulle have været afholdt en konference i 2020 i
Karlskrona, men denne blev på grund af coronaen aflyst. Den måtte så også aflyses i 2021. Først
nu blev den 22-26. maj 2022 afholdt i Karlskrona. 15 lande var repræsenteret med 147
deltagere. Enhver form for politik har altid været bandlyst fra dette grænseløse kammeratskab,
men desværre medførte den nuværende tilstand i Europa, at man efter lange overvejelser bad
de russiske kammerater om at blive hjemme, og kun modtage de ukrainske. De ukrainere, der
kom, havde dog deres fortid i den sovjetiske eller
russiske ubådsflåde, men altså var ukrainere. Der var bl.a. repræsentanter fra Peru og Sydkorea.
Næste konference holdes i 2023 på Kreta af græske ubådsfolk.
Ingen danskere har hidtil deltaget i disse møder selv om de er pågået gennem mange år. Det
beklagedes fra flere sider, selv om der var forståelse for, at vi nu var en ubådsløs nation. På
grund af Karlskronas nærhed, besluttede Dansk Ubådsforenings bestyrelse i år at sende Hans
Christian Bjerg til at deltage i mødet. Svenskerne havde sammensat et udmærket og afvekslende
program. Der var et par enkelte gode faglige indslag, som måske vil resultere i foredrag afholdt i
Danmark.
Hvis man som dansk ubådsmand ønsker at deltage i dette internationale og absolut hyggelige
fællesskab, opfordres man til at melde sig til konferencen i 2023 på Kreta. Dels kan man søge på
internettet dels kan man kontakte Hans Christian Bjerg på hcbjerg@post.tele.dk for nærmere
information.
Ny direktør for Skibene på Holmen
Fonden PEDER SKRAM "ønskede God Vind" til Gustav Lang, museet SKIBENE PÅ HOLMEN's
direktør, ved en reception den 29. april. Dagen var også sidste arbejdsdag for Gustav. Tak for
indsatsen Gustav. Ubådsforeningen deltog med Peter Bruun, der overrakte en god flaske portvin.
Den nye direktør præsenterer sig således:
“Mit navn er Tomas Hansen og jeg er startet som Gustavs afløser på Skibene på Holmen pr. 1.
maj.
Jeg synes det er en utrolig spændende arbejdsplads med en masse dejlige engagerende
mennesker. Det har været en udsøgt fornøjelse at møde så mange af jer, selv om der stadig er
en masse jeg ikke har mødt endnu. Jeg er på en stejl indlæringskurve - Gustavs plads er
krævende !
Jeg er uddannet kemiingeniør og har arbejdet 38 år i Novo-gruppen, mange af disse som leder.
Jeg er gift med Lise-Lotte og vi har 4 børn og 4 børnebørn.
Jeg er meget interesseret i historie, specielt Københavns og Danmarks, og det er en af grundene
til jeg synes dette er sådan et fantastisk sted - sammen med alle de herlige mennesker jeg har
mødt.
Jeg sidder i Gustavs lukaf - I er velkomne til at kigge forbi og hilse på.”
Ubådsforeningen byder velkommen til Tomas og ser frem til det fortsatte gode samarbejde
omkring SÆLEN på Holmen.
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Rejseholdet har sat en ny destination
Foreningens sammentømrede ”rejsehold” har desværre måtte udsætte den planlagte tur i
september til Karlskrona til 2023. Datoerne i 2023 er ikke fastlagte, men det giver mulighed for
at udvide holdet med flere ubådsentusiaster. Hvis vi kan få ca. 10 mere med på turen kan vi
opgradere bussen. Så interesserede kan fortsat komme med på turen. Skriv til erik@boldrup.dk
Der er sluppet en ide løs om, at vi i år kan besøge Sea War Museum i Nordjylland. Dette
museum har netop udgivet en fremragende bog: U20 – Ubåden der forandrede verden. Det er
foreningens kreative gruppe kaldet "rejseholdet" der arrangerer udflugter.
Hvis du vil med, skal du reservere d. 8 og 9 november til et besøg på Sea War Museum og
Radarbunkeren i Thyborøn. Der kommer snart detaljer.
Er du interesseret? Så skriv til erik@boldrup.dk
Nyt fra bestyrelsen
På generalforsamlingen blev Erik Boldrup valgt som revisor, og Erik har desværre valgt at træde
tilbage. Bestyrelsen har fået tilkendegivelse fra Stig Kastberg, der gerne vil påtage sig hvervet
som medlemmernes revisor overfor foreningens regnskab. Såfremt du måtte have indsigelser
eller andre forslag, bedes du sende mail til formand@ubaade.dk eller kontakte formanden på
31540053 senest 1. juli. Bestyrelsen er også på udkig efter en revisorsuppleant og modtager
meget gerne forslag.
Husk at betale kontingent, hvis du ikke allerede har gjort det. Kontingentet er på kr. 200 og
betales ved bankoverførsel til Danske Bank, reg. nr. 9570 og kontonummer 13062765 alternativt kan mobilpay anvendes på nummer 516003.
En ny sæson starter på Nyholm og Skibene på Holme, og der er stadig ledige pladser i
vagtplanen, hvor du har mulighed for at bidrage til kvalificeret rundvisning på SÆLEN. Skriv til
rundviser@ubaade.dk
Husk at du som medlem har fri adgang til hele 3 ubådsmuseer i Danmark.
Kommende arrangementer
30 AUG 2022 kl. 1800: Poul Grooss holder foredrag om ubådsoperationer under 2. verdenskrig i
Middelhavet.
04 OKT 2022 kl. 1800: Hans Christians foredrag om erfaringerne med hans deltagelse
International Submariners Association i Karlskrona.
29 NOV 2022 kl.1800: Julefrokost efterfulgt af foredrag af Felix Ebbestad om tjenesten som
forsvarsattache i Ukraine.
God pinse og god sommer
Jan Olav Skogøy
formand
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