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Avslutning v/President Åsmund Andersen  
 
Vi har nå kommet til siste post på programmet – avslutning. 
 
Dere har evaluert, det er oppsummert og seminaret er sett i perspektiv. Da skulle det vel ikke 
være så mye igjen til meg.  
 
Jeg skal ikke tråkke opp igjen i de foregåendes bed – heller benytte anledningen til å takke 
alle som har bidradd til at dette har blitt nok et vellykket sjømaktseminar. 
Det ligger et betydelig arbeid bak både planlegging og gjennomføring av et seminar som 
dette. Det er mange mennesker, som på forskjellig måte, har arbeidet med seminaret gjennom 
lang tid. Planleggingen begynte allerede ved avslutningen av forrige seminar for to år siden. 
Heldigvis har SMS tilgang til velkvalifisert og erfarent personell.  
Men arbeidsomfanget blir ikke mindre av den grunn. Det er således mange enkeltpersoner 
som har lagt ned utallige timer med arbeid før årets seminar nå kan avsluttes.  
Hjertelig takk til dere alle. 
 
På samme måte vil jeg takke dere som har stått for den praktiske gjennomføringen her i Ulvik. 
Heidi og Øystein har lost oss vel gjennom dagene her i plenum.  
 
Foredragsholderne er blitt takket av undervegs. Hver på sitt felt representerer 
foredragsholderne solid kunnskap knyttet til emnene vi har hatt oppe. Jeg vet ikke helt om jeg 
har fått klare svar på de spørsmål jeg stilte meg innledningsvis, kanskje var det ikke å forvente 
heller. Imidlertid er det hevet over tvil at dere som har stått for planlegging har maktet å sette 
sammen en variert rekke av foredragholdere som på en fin måte har belyst aktuelle spørsmål 
fra flere sider.  
Så får det kanskje være opp til hver enkelt å trekke sine egne konklusjoner eller å benytte den 
kunnskap en er blitt tilført i den videre debatt om Sjøforsvarets utvikling og fremtid. 
 
Årets utstillere fortjener også en takk. Minimessen med bred deltakelse fra nesten 20 
forsvarsrelaterte bedrifter har etter hvert blitt en viktig del av sjømaktseminaret. Samtidig som 
bedriftene får anledning til å informere om sine produkter eller tjenester, kan anledningen 
benyttes både til å knytte kontakter og til å oppdatere seg om hva som rører seg i Sjøforsvaret 
og i Forsvaret forøvrig. Jeg har mottatt en rekke positive tilbakemeldinger fra utstillerne og 
sitter igjen med det klare inntrykk at de aller fleste syntes de har fått noe igjen for sin 
deltakelse disse dagene. 
 
Så til fasilitetene her i Ulvik. Hotell og betjening har tatt godt vare på oss og både 
innkvartering, forpleining og service har vært av god og velkjent kvalitet. Selv om vi er 
mange synes det som om det meste går relativt knirkefritt. Det er vel riktig å si at omfanget av 
seminaret hele tiden har økt. Vi vokste ut av fasilitetene i Øystese, og ligger vel nær grensen 
også her i Ulvik. Størrelse har imidlertid aldri vært noe mål i seg selv, og i mine øyne ser jeg 
godt at vi kan leve videre innefor dagens rammer. Med en seminarsyklus på 2 år, tror jeg 
sjansene for at vi møtes i Ulvik igjen i 2008 absolutt er til stede. 
 
Sjømilitære Samfund har i dag ca 2000 enkeltmedlemmer og ca 30 bedriftsmedlemmer. Opp 
gjennom årene har organisasjonen vært med å påvirke utviklingen av det Sjøforsvar vi har i 
dag. Jeg tror vi behøver en slik påvirkningsfaktor også i årene som kommer.  



Dessverre er det nedbygging av Sjøforsvaret som har vært hovedtrekket i utviklingen de 
senere årene. Nedbyggingen kan ikke fortsette i samme tempo – vi er i dag farlig nær grensen 
hvor vi går fra nedbygging til nedlegging. 
 
For Sjømilitære Samfund vil det være en viktig sak å arbeide for at Sjøforsvaret også i 
fremtiden skal være relevant ift de oppgaver som skal løses. I så måte tror jeg ikke vi skal gå 
tom for oppgaver de nærmeste årene. Viktige utredninger pågår og avgjørende beslutninger 
skal treffes innenfor en relativt kort tidshorisont. 
 
Dagene her i Ulvik har i alle fall vist oss at det ikke skorter på oppgaver. 
 
Med disse ordene erklærer jeg herved Sjømaktseminaret 2006 for avsluttet og ønsker alle vel 
hjem. 
 


