1
Sjømilitære Samfund – Tilstand 2008
Hedersgjest, innehaver av krigskorset, æresmedlemmer, medlemmer og venner av
Sjømilitære Samfund
Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse
som forsvarsgren. Året 2008 har vært ganske aktivt i så måte. Den for SMS overraskende og
nærmest uforståelige konklusjonen i Forsvarsstudie 2007 og fra Forsvarspolitisk utvalg
vedrørende Skjoldklassen, medførte et betydelig engasjement overfor Stortingets
forsvarskomité og andre instanser. Her ble vektlagt det klare misforhold mellom strategisk
analyse og konklusjon i de nevnte rapporter. Samtidig ble de minnet om Skjoldklassens
egenskaper.
Senere har Sjømilitære Samfund også engasjert seg i å se på mulighetene for å opprettholde
driften ved Olavsvern base, spesielt med tanke på våre ubåter som nylig har tatt opp igjen
patruljering i de nordlige havområdene.
Sjømaktseminar nr 11 ble gjennomført i Ulvik, Hardanger, ultimo august med mer enn 350
deltagere. Meget engasjerte og faglig dyktige foredragsholdere skapte stort engasjement.
Nevnes bør også et betydelig og viktig engasjement fra industriens side.
Harlan seminar ble gjennomført ultimo oktober på Solstrand Fjordhotell. Viktig tema for
Forsvaret som helhet og marineingeniører spesielt. Seminaret ble gjennomført for 36.gang.
Medlemmer
Til tross for en periode med betydelig avgang blant Marinens offiserer, har medlemstallet i
SMS økt. Dette har sammenheng med engasjementet for å beholde en marine med noe omfang
og kapasitet. Dessuten at noen medlemmer mer aktivt har oppfordret bekjente til å melde seg
inn. Likeledes synes det som om at de korrupsjonssaker som har versert ift enkelte
marineoffiserer, har medført sympati for en forening med en enkel, men dog så viktig
formålsparagraf.
Medlemstallet er nå ca 2050.
Faggrupper
Sjømilitære Samfund har fire faggrupper som er vedtatt opprettet på generalforsamlinger i tråd
med lovene. Disse er:
•
•
•
•

Faggruppe Marineingeniører med 175 medlemmer. Leder er orlogskaptein Charlotte
Melsom
Faggruppe Maritim Strategi under ledelse av kontreadmiral Kjell Birger Olsen
Faggruppe Marinens Sanitetsoffiserers Forening under ledelse av kapteinløytnant Atle
Hansen Røsseland. En gruppe som har vokst raskt til ca 70 medlemmer, - takket være
aktiv rekruttering
Faggruppe Marineøkonomene er dessverre fremdeles inaktiv.

Samfundsbygningen
Gjennom en periode på femten år har Samfundsbygningen gjennomløpt en svært omfattende
restaurering så vel innvendig som utvendig. I løpet av første halvår 2009 forutses de
planlagte, større oppgavene å være fullført. Imidlertid, bygningens alder og det nå meget høye
aktivitetsnivået, medfører overraskelser og jevnt behov for vedlikehold.
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Over de samme femten år har husstyret hatt de samme medlemmer som arbeider på frivillig
basis. Riktignok trådte husstyrets leder siden opprettelsen ut for tre år siden. Dessverre avgikk
sivilingeniør Jan F Lund ved døden for kort tid siden.
Sjømilitære Samfunds hovedstyre har nylig vedtatt å utvide husstyret til å omfatte fem
personer i en periode hvor avløsning for flere medlemmer finner sted.
Hyggelig er det i aften at fru Nunne Høegh er til stede. La meg takke for hennes utrettelige
arbeid med råd og dåd for driverne av bygningen, - hvilket selvsagt også er i Sjømilitære
Samfunds interesse.
I forbindelse med den pågående omregulering av tomteforholdene ved Karljohansvern, får
Sjømilitære Samfund utvidet tomten noe. SMS ønsker å legge forholdene til rette for at våre
aktive og dyktige drivere skal få anledning til å utvide overnattingskapasiteten her på stedet. I
denne sammenhengen vil det også falle oppgaver hvor husstyret nok må engasjere seg, - i
samarbeid med hovedstyret. Sjømilitære Samfund har ikke til hensikt å engasjere seg
økonomisk i en eventuell kapasitetsutvidelse for overnatting.
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Flaggkommandør Jens Jørgen Jensen ble valgt som redaktør for et år under siste
generalforsamling. Dette er en gjensidig prøveordning mens han nå bor i Belgia, men han
frekventerer Bergen minst en uke pr måned.
Den økonomiske driften av tidsskriftet er god.
Forlagsvirksomheten
Under orlogskaptein Max Hermansens ledelse er det nå utgitt to bøker ved forlaget. Dette
gjelder jubileumsboken som Ingvald Lunde har vært forfatter og redaktør av. Dessuten boken
”Hardt styrbord” som noen av dere kanskje har stiftet bekjentskap med her i aften?
Øyvind Garviks manus for boken: ”Bølger som våpen” har blitt forsinket i forhold til
opprinnelig plan, men forventes tilgjengelig i løpet av første kvartal 2009. Utgivelse av denne
har nå prioritet i forlaget.
Prisoppgaver
I 2008 har det kommet inn fire besvarelser. To er belønnet og to ble henlagt. Jeg kommer
tilbake til de to belønnede litt senere i kveld.
Internettsider
Jeg vil berømme hovedstyremedlem kommandør Jan Sommerfelt-Pettersens aktive og
utrettelige redaktørrolle for Sjømilitære Samfunds nettsider. Her kan alle som ønsker dette,
raskt oppdatere seg med hensyn til arrangementer og saker SMS engasjerer seg i. Også
tidsskriftet kan leses der. Det er nå også opprettet forbindelse til våre beslektede foreninger
over de samme sidene.
Lommealmanakken
Ikke i 2009, men i jubileumsåret 2010 planlegges lommealmanakken utgitt med nytt omslag
med navnet til hvert medlem påtrykket. I den utgaven vil det komme inn et kapitel om
innsatsen til Marinens Flyvåpen under 2. verdenskrig.
Det er påpekt fra et av våre medlemmer at Marinens innsats under 2.verdenskrig har vært for
ufullstendig presentert ved at denne biten har manglet.
Kontaktkonferanse
Ultimo februar 2009 avholdes ordinær kontaktkonferanse igjen. Der diskuteres virksomheten
for de neste to årene, herunder SMS 175 års markering i 2010. Innspill eller ønske om å delta
rettes til generalsekretæren.
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Avslutning
Det norske forsvaret lider fremdeles under ettervirkninger av de store omorganiseringer.
Marinen har mange utfordringer i tiden som kommer. Ikke minst hva angår tilstrekkelig
mengder kvalifisert personell til effektiv operering, samt sikker drift og nødvendig
vedlikehold av våre kapable fartøyer. Sjømilitære Samfund ønsker å bidra der hvor dette er
mulig og hensiktsmessig, - sett med medlemmenes øyne.
Jeg takker for alle gode bidrag for året 2008.
Kommandør Åsmund Andersen
President

