
SJØMILITÆRE SAMFUNDS TILSTAND 2007 
Ved Presidenten under Stiftelsesmiddagen 2007. 

 
Hedersgjest, innehaver av Krigskorset, æresmedlemmer, medlemmer og venner av  
Sjømilitære Samfund. 
 
Generelt 
Sjømilitære Samfunds visjon er aktivt å bidra til Sjøforsvarets synlige kvalitet og 
anerkjennelse som forsvarsgren.  
Vårt strategidokument angir hovedaktiviteter for oppnåelse av visjon og mål. Dere kjenner 
alle våre hovedaktiviteter. For inneværende år vil jeg spesielt nevne: 
 

• Under årets kontaktkonferanse ble det besluttet en rekke forhold, men viktigst å 
intensivere informasjonsvirksomheten foran endelig utforming av Langtidsmeldingen 
for Forsvaret 2009-2012. 

• I november 2008 fyller Samfundsbygningen 125 år. En komité bestående av 
Kommandørkaptein Patricia Flakstad, Husfar Tom Knudsen og Orlogskaptein Per 
Olav Pettersen har levert en god innstilling vedrørende markering av jubileet. 

• Sjømaktseminar nr.11 er under planlegging og gjennomføres i Ulvik ultimo august 
2008. 

 
Etter offentliggjøringen av rapportene fra Forsvarspolitisk Utvalg og Forsvarsstudie 2007 er 
det viktigere enn på lang tid å argumentere aktivt for at Norge skal beholde et Sjøforsvar med 
en Marine. Dersom rapportenes anbefalinger tas til etterretning, kan resultatet i praksis bli 
avvikling av Marinen. Personellflukten har gjennom år vært faretruende stor. Nå er også 
kadettene ved Sjøkrigsskolen frustrerte. 
De to rapportene skal hjelpe politikerne i arbeidet med utformingen av Langtidsmeldingen for 
perioden 2009-2012. SMS arbeider aktivt for å utbre informasjon om betydningen for Norge 
som maritim nasjon, av å ha et moderne, balansert Sjøforsvar med de nødvendige kapasiteter. 
Konkret presenteres i disse dager alternativ informasjon for sentrale politikere på Stortinget. 
På bakgrunn av det åpenbare misforhold mellom strategisk situasjonsbeskrivelse og de 
oppsiktsvekkende konklusjoner fra de to nevnte utvalg, er det nødvendig å påpeke realitetene. 
Forsvarsstudien overser fullstendig Stortingets vedtak i 2001 og 2003 vedrørende anskaffelse 
og idriftsettelse av Skjoldklasse MTBer.  
Begrunnelsene for vedtakene den gangen er i dag mer aktuell når Russland igjen minner om 
sine stormaktsambisjoner. Et maktvakuum i norske havområder i Nord vil skape usikkerhet 
og rom for andre aktører. 
  
Medlemmer 
Antallet medlemmer er pr i dag ca 2045. Til tross for personellflukten, velger 75 % av de som 
slutter, fortsatt medlemskap i Sjømilitære Samfund. Dessuten siger det jevnt og gledelig inn 
nye medlemmer. Av tjenestegjørende offiserer er 60 % medlemmer. I Hordaland har 
Sjømilitære Samfund ca 1000 medlemmer. Hyggelig er det også at 10 av våre 
bedriftsmedlemmer har representanter til stede i aften. 
 
Foredragsvirksomhet 
I Bergen har aktivitetsutvalget holdt høy profil. Frokostforedrag og Diskusjonsaftener har 
jevnt god oppslutning. I Horten fungerer samarbeidet med Vestfold Forsvarsforening godt. 



Det er også god aktivitet i Sjømilitært Forum i Oslo. Imidlertid har virksomheten i Rogaland 
ligget nede. 
 
Samfundsbygningen 
Av den planlagte indre renovering gjenstår nå gulvet i baren og fem av badene på rommene i 
2.etasje. Badene er kostbare å overhale, men blir tatt suksessivt. Tre bad har blitt fullført i 
inneværende år. Finansieringen mangler for gulvet i baren.  
Omsetningen, som bestyrerparet har æren for, viser igjen en gledelig økning. 
 
Prisoppgaver 2007 
Det kom i år ikke inn noen besvarelser. I forbindelse med utlysning av nye oppgaver vurderes 
det visse endringer både i fremgangsmåte og betingelser.  
 
Norsk Tidsskrift for Sjøvesen og Forlagsvirksomheten 
Tidsskriftet er det organ som profilerer oss sterkest i vår informasjonsvirksomhet. Redaktør 
Gunnar Vetlejord trakk seg i høst som følge av etterdønninger etter nr 3-4 som kom ut ultimo 
juni 2007.  
Flaggkommandør Jens-Jørgen Jensen har påtatt seg oppgaven med å utgi nr 6 i år og nr 1 
neste år. Dersom han finner denne oppgaven tilstrekkelig utfordrende, ønsker han å stille til 
valg som redaktør ved kommende generalforsamling. 
I ”Presidentens spalte” søker jeg å sette fokus på vesentlige områder som opptar SMS og 
Sjøforsvaret. Forlagssjefen som vi tegnet avtale med under fjorårets Stiftelsesmiddag, 
arbeider med flere bokprosjekter.  
Æresmedlem Ingvald Lunde og Orlogskaptein Ola Bøe Hansen arbeider meget aktivt med 
jubileumsbok for Samfundsbygningen som skal være klar før Stiftelsesmiddagen 2008. 
Finansiering er alltid en utfordring, men forhåndssalg til virksomheter og gode venner 
forventes å avhjelpe dette. 
 
Internettsider 
Det har i inneværende år blitt nedlagt mye arbeid i total restrukturering av våre 10 år gamle 
nettsider. Hovedstyremedlem, Kommandør Jan Sommerfelt-Pettersen har vært pådriver og 
selv lagt ned en betydelig innsats for å få dette til. Mange av dere har registrert at man nå med 
få tastetrykk kan gå inn på nettsidene å melde adresseendring, melde seg inn som medlem og 
melde seg på arrangementer. Tidsskriftet legges ut i sin helhet, og det er opprettet arkiv som 
inneholder viktige saker og uttalelser. Du kan også sende meddelelser til Hovedstyret fra 
nettsidene. 
 
Avslutning 
Avslutningsvis vil jeg få takke alle gode venner av Sjømilitære Samfund for alle gode bidrag 
til vår omfattende virksomhet i året som nå går mot slutten.  
Sjøforsvaret står foran store utfordringer i tiden som kommer. Det er viktigere enn noen gang 
at vi følger med i utviklingen og stadig påvirker til beste for Sjøforsvaret og derved Forsvaret 
som helhet.  
I en nasjon som i lengre tid har seilt i medvind, hvor mediene er mest opptatt av helse, omsorg 
og barnehageplasser, kommer forsvar av landet for mye i skyggen.  
Forsvarets viktigste oppgave er å hindre at konflikter får utvikle seg til krig i våre 
nærområder. Forsvaret av landet trenger Forutsigbarhet og Langsiktighet på en helt annen 
måte enn det som gjenspeiles i Forsvarsstudie 2007. 
     
Takk for oppmerksomheten. 
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