Sjømilitære Samfunds tilstand 2009 –
beretning avgitt under årets Stiftelsesmiddag, 4. desember.
Av President Åsmund Andersen
Aktivitet
Kontaktkonferansen 2009 ble avholdt i februar. Her ble handlingsprogrammet for de to neste
årene besluttet. Handlingsplanen er tilgjengelig på våre nettsider og har vært bekjentgjort
gjennom tidsskriftet. Ved denne anledningen vil jeg kun fremheve engasjementet for å gi
Sjøforsvarets operative fartøyer og vedlikeholdsapparat tilstrekkelig personellmessige og
økonomiske ressurser til å ivareta kompetent og forsvarlig operering av Kystvaktens og
Marinens fartøyer. For å gjennomføre krevende, operative aktiviteter er det dessuten behov
for at det bygges opp en rimelig grad av viktige reservedeler. Komplekse, kostbare fartøyer og
systemer fordrer kostbare reservedeler.
Ved konferansens avslutning ble det stemt inn et nytt æresmedlem i Sjømilitære Samfund. Jeg
kommer tilbake til dette senere i kveld.
Sjømilitære Samfund har også engasjert seg til fordel for å opprettholde driften ved Olavsvern
orlogsstasjon, spesielt med tanke på våre ubåter som nylig har tatt opp igjen patruljering i de
nordlige havområdene. Imidlertid er denne saken stilt i bero inntil videre.
Harlan seminar ble gjennomført primo november på Solstrand Fjordhotell med viktige tema
for Forsvaret og for marineingeniører. Seminaret ble gjennomført for 37.gang.
Medlemmer
Medlemstallet i SMS har økt betydelig gjennom året. Dette har sammenheng med høyere
elevtall ved Sjøkrigsskolen og Befalsskolen for Sjøforsvaret. Gledelig er det også at offiserer i
tjeneste og sivilt ansatte jevnlig melder seg inn. Medlemstallet er nå ca 2130.
Faggrupper
Sjømilitære Samfund har fire faggrupper som er vedtatt opprettet på generalforsamlinger i
tråd med lovene. Disse er:
•

Faggruppe Marineingeniører med 180 medlemmer. Leder er kommandørkaptein Terje
Nylund

•

Faggruppe Maritim Strategi under ledelse av kontreadmiral Kjell Birger Olsen

•

Faggruppe Marinens Sanitetsoffiserers Forening under ledelse av kapteinløytnant Atle
Hansen Røsseland.

•

Faggruppe Marineøkonomene som dessverre fremdeles er inaktiv.

Samfundsbygningen
Gjennom en periode på femten år har Samfundsbygningen gjennomløpt en svært omfattende
restaurering så vel innvendig som utvendig. I første halvår 2009 ble de planlagte, større

oppgavene fullført. Bygningens alder og aktivitetsnivå, medfører imidlertid overraskelser og
jevnt behov for vedlikehold.
Over de samme femten år har husstyret hatt de samme medlemmer som arbeider på frivillig
basis. Pr 30. juni d.å. ble husfar Tom Knudsen og husmann Ingvar Fosheim erstattet av
henholdsvis Sverre Fiskaa og Espen Brinck-Johnsen. Evig medlem, arkitekt Ragnar
Korneliussen, har sagt seg villig til fortsatt å være medlem av husstyret. Det er spesielt viktig
med faglig godt innsyn og estetisk sans for å bevare en slik ærverdig bygning. Jeg anmoder
dere om å gi de avtroppende applaus for langvarig og nødvendig innsats. . . . . Samtidig
ønsker jeg det nye husstyret lykke til.
Oppføring av et herberge for å øke overnattingskapasiteten er under planlegging. Sjømilitære
Samfund har ikke anledning til å engasjere seg økonomisk i dette, men vil for øvrig bidra til at
det kan realiseres.
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen
Å oppfylle forventningene til stortingsrepresentantene, - da disse i 1882 beordret
Marinedepartementet til å bevilge kr 2000,- for utgivelse av tidsskrift for sjøvesen, påligger
det våre medlemmer å sørge for. Tidsskriftet er derfor et diskusjonsforum hvor medlemmene
relativt fritt kan uttrykke sine meninger uten å bli ”idioterklært”.
Den økonomiske driften av tidsskriftet er god. Redaktøren og redaksjonskomiteen er sammen
med oss her i kveld.
Forlagsvirksomheten
Under orlogskaptein Max Hermansens ledelse er det i inneværende år utgitt en bok: ”Bølger
som våpen – Elektronisk krigføring i Sjøforsvaret 1945-1995”. Den er basert på
kommandørkaptein Øyvind Garviks manuskript.
Prisoppgaver
I 2009 har det ikke kommet inn besvarelser.
Internettsider
Jeg vil i år igjen berømme hovedstyremedlem kommandør Jan Sommerfelt-Pettersens aktive
og utrettelige redaktørrolle for Sjømilitære Samfunds nettsider. Her kan alle som ønsker det
raskt oppdatere seg med hensyn til arrangementer og saker SMS engasjerer seg i. Det er
opprettet forbindelse til våre beslektede foreninger over de samme sidene.
Fenrik Kristian Rogndal som er gjest her i kveld, har nylig etablert Sjømilitære Samfund på
Facebook og har allerede oppnådd ca 350 medlemmer som orienterer seg på denne måten.
Lommealmanakken
I jubileumsåret 2010 utgis lommealmanakken med nytt omslag med navnet til hvert medlem
påtrykket. I 2010 - utgaven er det tatt inn et kapitel om innsatsen til Marinens Flyvåpen under
2. verdenskrig. Dette fordi det ble påpekt fra kapteinløytnant Tim Nørgaard som også er til
stede, at Marinens innsats under 2.verdenskrig frem til i år har vært ufullstendig presentert.

Avslutning
Marinen har mange utfordringer i tiden som kommer. Ikke minst hva angår tilstrekkelig antall
kvalifisert personell til effektiv operering, sikker drift og nødvendig vedlikehold av våre
kapable fartøyer. Sjømilitære Samfund ønsker å bidra der dette er mulig og hensiktsmessig, sett med medlemmenes øyne.
Jeg avslutter med å minne om Sjømilitære Samfunds visjon som er å aktivt bidra til
Sjøforsvarets synlige kvalitet og anerkjennelse som forsvarsgren og takker samtidig for alle
gode bidrag gjennom året 2009.

