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Ordförandens i Kungl. Örlogsmannasällskapet förord 

Det har varit ett framgångsrikt år för KÖMS. Flera av våra evenemang har varit 

synnerligen väl genomförda och mycket uppskattade av ledamöter och gäster. Jag 

konstaterar att samtliga våra fyra vetenskapsgrenar mycket aktivt har bidragit till detta. 

Mot bakgrunden av så många goda insatser är det alltid vanskligt att lyfta fram enskilda 

insatser, men låt mig ändå nämna några få.  

Seminariet om generalamiralen och sjöhjälten Johan Puke på dennes 200-åriga dödsdag i 

april under OL Christer Hägg ledning, som sedan hela TiS nr 4 ägnades åt, var två verkligen 

minnesvärda dygn i Karlskrona och på Pukes gård Göholm strax utanför. I anslutning till 

FHL HM Konungens 70-årsdag i april deltog KÖMS i samarbete med tre andra kungliga 

akademier och Kungliga Dramatiska Teatern i ett arbete med att organisera ett 

seminarium om Östersjön som födelsedagsgåva. Utöver sekreterarens Bo Rask 

medverkan i ledningen av projektet, deltog flera av akademiens ledamöter som talare i 

det mycket lyckade evenemanget, som sändes i SVT och dessutom lades ut på olika 

sociala media.  Låt mig lägga till att det mycket omfattande seminariet, trots stor 

inledande osäkerhet om dess ekonomi, slutade i ett överskott. Del av detta erbjöds vår 

bidragsgivare Kungl. Patriotiska Sällskapet som återbetalning.  

Om Puke-seminariet var att gräva i vår historia, var akademiens första besök på 

Militärhögskolan Karlberg, för ett möte mellan några av akademiens seniora ledamöter 

och de inneliggande kadettkurserna, att göra detsamma med vår framtid. Besöket inföll 

den 26 oktober varmed KÖMS vill öppna för traditionen att högtidlighålla 

amfibieförbandets årsdag.  I november medverkade arméchefen Karl Engelbrektson i ett 

synnerligen brett och intressant seminarium som omfattade personalförsörjning och 

Nato. 

Högtidssammanträdet i Göteborg höll hög klass med ett mycket intressant inledande 

studiebesök på garnisonen, följt av ett väl genomfört sammanträde med 

statssekreteraren i Försvarsdepartementet Jan Salestrand som högtidstalare, avslutat 

med högtidsmiddag. Samma månad, men efter högtidssammanträdet och därmed på vårt 

nya verksamhetsår, hade vi en lika bred som djup genomgång av ubåtsprojekten Gotland 

halvtidsmodernisering och det nya ubåtsprojektet A26. Genomgången omfattade inte 

bara den blivande ubåten utan till lika stora delar projektarbetet i sig och den svenska 

ubåtsverksamheten i ett längre tekniskt perspektiv.  

Flera av våra evenemang har varit glädjande väl besökta men alltför ofta har så inte varit 

fallet. Av reaktionerna från de närvarande att döma har den låga närvaron inte haft med 

sammanträdets kvalitet som sådant att göra. Det är förvisso knappast första gången i vår 

245-åriga historia som en styrelse i KÖMS saknat sina ledamöter i önskad omfattning. Och 

som jag uttalat flera gånger tidigare, ledamöternas deltagande är ett viktigt mått på vår 

relevans. Som styrelse har vi att självkritiskt fundera på varför det förhåller sig på detta 

sätt. Men det är ledamöterna som är KÖMS. Styrelsen är ett viktigt redskap för ledning av  



 

verksamheten, men ytterst är det ledamöternas val som styr. Jag vill samtidigt lyfta fram 

årets mycket glädjande stora antal kandidater till ledamöter, flera än på mycket länge. Att 

många visar intresse för ledamotskap i KÖMS är också ett mått på relevans. 

Akademiens tidskrift TiS har, utöver ett ytterligare mycket framgångsrikt utgivningsår, 

under 2016 avslutat den treåriga kulturinsatsen att göra hela utgivningen sedan 1835 

tillgänglig på vår hemsida. Ledamöterna, liksom allmänheten och forskningen, har här en 

skatt att gräva i. Med detta års utgång sker också ett skifte på posten som redaktör och 

ansvarig utgivare. HL Thomas Engevall avslutar ett åttaårigt synnerligen förtjänstfullt värv. 

Han efterträds i redaktörsrollen av OL Lars Wedin och som ansvarig utgivare av OL Per 

Edling. Lars kommer att leda arbetet med TiS men önskat en ordning med Per vid sin sida 

för bl. a annonsarbetet och i den formella rollen som ansvarig utgivare. 

Biblioteket har fortsatt att öka sin verksamhet och förbättra sin tillgänglighet under året. 

Vi köper som bekant normalt inte in böcker och liknande verk, vare sig av historisk 

karaktär eller nyutgivning, men ett tillfälle under året uppenbarade sig där några 

synnerligen intressanta verk som erbjöds oss av marinsamlaren Erik Ekegren i Limhamn. 

Betydande investeringar har dock gjorts i underhållet av våra befintliga samlingar. I detta 

sammanhang kan vi inte nog uttrycka vår uppskattning av det för verksamheten 

avgörande stöd Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond bidrar med. Vi fortsätter 

arbetet med att söka efter den konst vi saknar. Ett glädjande ökat intresse kan noteras för 

bibliotekets möjligheter från seriösa forskare, från Sjöstridsskolan liksom från olika delar 

av Saab Kockums i Karlskrona. 

Utöver de ovan redovisade traditionella formerna för akademiens verksamhet, ställer 

syftet att verka för ”sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet” också krav på oss 

att delta i debatten om vårt lands försvars- och säkerhetspolitik. Den förs i många former 

och på många arenor. Jag ska här inte utveckla det mer än att lyfta fram två 

uppmärksammade artiklar som KÖMS fick publicerade i media i december. En av 

sekreteraren Bo Rask om de allvarliga konsekvenserna för marinen och Försvarsmakten i 

händelse av byggandet av en stor vindkraftpark i Hanöbukten. Följt av ett inlägg av 

styrelseledamoten Sten Göthberg om betydelsen av sjöfartsskyddet för vårt lands 

uthålliga försörjning. Det senare som en uppföljning och utveckling av ett resonemang 

kring betydelsen av förhandslagring av viktiga förnödenheter, i sig angeläget men långt 

ifrån tillräckligt. 

Denna årsredovisnings huvudsyfte är att redogöra för akademiens ekonomi. Ledamöterna 

har anledning att känna stor tillfredsställelse med den. Ekonomin är välskött, ställningen 

är synnerligen solid. Verksamheten visar med knappt 70 tkr ett inte obetydligt överskott, 

helt i enlighet med kassaförvaltarens och styrelsens inledande budget och styrning av 

verksamheten därefter. Vår värdepappersportfölj har under året ökat i värde med 780 tkr 

(+7,5 %) och stod vid årets slut på 11,2 mkr. Genom en tydlig inriktning mot säkra papper 



med hög avkastning är portföljen, så långt som kan överblickas, väl rustad för att ge 

fortsatt löpande bidrag till verksamheten med begränsad risk för de omedelbara 

effekterna av börsens och andra marknaders svängningar.  

Jag vill avsluta med att tacka styrelsens alla ledamöter liksom akademiens övriga 

befattningshavare för sitt omfattande arbete under året. Samt för ledamöternas 

förtroende för oss att leda verksamheten i Kungl. Örlogsmannasällskapet.   

 

Stockholm i februari 2017 

 

 

 

Michael Zell 

Ordförande 

  



FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhetsår omfattar enligt stadgarnas § 8 tiden mellan 

högtidsdagarna (15 november – 15 november). Sällskapets räkenskapsår enligt 

stadgarnas § 23 är kalenderåret. Föreliggande årsredovisning beskriver såväl den 

genomförda verksamheten under verksamhetsåret som en redovisning av sällskapets 

räkenskaper under kalenderåret 2016. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

Ordinarie sammanträden och seminarier 

Vi har under året hållit sju ordinarie sammanträden och genomfört fyra seminarier. Två 

sammanträden i Karlskrona, ett i Göteborg och fyra i Stockholm samt det 245:e 

högtidssammanträdet i Göteborg.  

Akademien har varit representerad vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen men vi 

deltog inte, som varit brukligt under några år i Almedalen i somras, då vår slutsats är att 

seminarier i Almedalen oftast vänder sig till redan frälsta. Vi söker därför aktivt andra 

vägar att få ut det viktiga marina budskapet om sjövägarna och hur sårbara sjövägarna de 

är för yttre påverkan. 

Akademien har deltagit vid Swedish Maritime Day och vid Världssjöfartens dag i 

Göteborg. Vi har under året genomfört ett antal väl besökta diskussionskvällar. 

I januari i Karlskrona diskuterade vi marin taktikutveckling med marinens yngre officerare. 

Fokus i diskussionen låg på ny taktik med mindre resurser samt vikten av att snabbt återta 

förlorad kunskap inom flera discipliner till exempel inom ubåtsjakt. 

I mars i Göteborg organiserade vi ett seminarium med rubriken ”Svensk sjöräddning även 

på internationellt vatten”. Med seminariet ville vi belysa händelserna i Medelhavet 

kopplade till migration i mindre båtar med dålig sjövärdighet. Såväl 

Sjöräddningssällskapets verksamhet med ”de gula båtarna” som Kustbevakningens 

verksamhet inom ramen för Frontex operationer belystes av företrädare för respektive 

organisation. 

I april genomförde vi ett historiskt seminarium för att minnas att det i april i år var 200 år 

sedan vår störste sjöhjälte Johan Puke gick ur tiden. Johan Pukes levnadsbana var unik 

och framgångsrik – han började som 10-årig skeppsgosse och avslutade sin sjömilitära 

karriär som generalamiral, greve och statsråd. KÖMS genomförde föreläsningar om Johan 

Puke och hans karriär sedd i sitt strategiska och operativa sammanhang. Vi ville visa på en 

förebild. Sällskapet informerade om sjötaktik under segelflottans tid samt om Puke som 

fartygschef, eskaderchef och flottchef under sjökrigshändelserna 1788 – 1814. Som 

avslutning la KÖMS ned en krans i Pukes gravkapell på Göholm. 

I april organiserade vi tillsammans med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. 

Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och lantbruksakademien, samt Kungl. 



Dramatiska Teatern att ett tvärvetenskapligt seminarium med fokus på Östersjöns 

tillkomst, historia, miljö och kultur liksom dess säkerhetspolitiska och militärstrategiska 

betydelse. Det hela utformades som de fyra akademiernas gåva till HM Konungen på hans 

70-årsdag. 

I maj genomförde vi ett seminarium om riskanalys för bättre beslutsfattning samt 

redovisade del av den forskning som pågår inom området.  

I oktober genomförde vi ett möte med de kadetter som för närvarande genomför 

officersprogrammet vid Karlberg. Syftet med mötet är i första hand att diskutera marin 

taktik, användning av marina stridskrafter, informera om KÖMS och ge kadetterna 

möjlighet att knyta kontakter med kollegor i den marina och maritima miljön. 

I oktober var akademien representerad vid the commissioning ceremony av jagaren USS 

Zumwalt i Baltimore. Den tidigare hedersledamoten den amerikanske amiralen Elmo 

Zumwalt har gett sitt namn till den spektakulärt designade jagaren. Amiralen valdes in 

som hedersledamot 1972 vid en tid då den svenska försvarsbudgeten var den fjärde 

största i världen per capita. 

Vid ett seminarium den 8.e november föreläste arméchefen generalmajor Karl 

Engelbrektson om Försvarsmaktens personalförsörjning och vårt lands relationer till 

NATO.  

Under förmiddagen den 15.e november genomfördes ett studiebesök vid Göteborgs 

garnison med syftet att öka kunskapen om den verksamhet som bedrivs på Västkusten. 

Akademiens fokus under de senaste åren har varit att informera om samhällets sårbarhet 

för störningar i de viktiga sjötransporterna. Vi har gjort det med vår kunskap om att 

marinstridskrafterna med dessas unika förmåga att verka över hela konfliktskalan är för 

få. För få för att kunna upprätthålla den territoriella integriteten till sjöss, för få för att 

kunna kontrollera och förneka annan aktör kontroll över våra sjöleder, för få för att kunna 

genomföra sjöfartsskydd samt för att kunna möta ett väpnat angrepp. Så få att 

marinoperativ chef i kris och krig måste välja mellan att uppträda i Östersjön eller i 

Västerhavet. Både och går inte! 

I rådande omvärldsläge är kränkningar och incidenter till sjöss samt störningar av vår 

försörjning väldigt effektiva påtryckningsmedel. Sådana störningar är mer sannolika än 

fullskaligt väpnat angrepp. Samtidigt måste man ju fråga sig vilken motståndskraft mot ett 

väpnat angrepp som en svältande befolkning kan utveckla? Vår nuvarande 

försvarsstrategi har hittills inte beaktat detta faktum. 

Totalt har akademiens olika aktiviteter, ordinarie sammanträden och seminarier, under 

året mönstrat 556 personer vilket är väsentligt färre vid en jämförelse med föregående år 

(2015 - 623 personer, 2014 - 823 personer, 2013 - 780 personer, 2012 - 660 personer, 

2011 - 433 personer samt 2010 - 900 personer). Orsaken till nedgången är sannolikt att 



färre seminarier har anordnats under året, men även att de ordinarie sammanträdena 

synes attrahera färre deltagare. Deltagandet fördelar sig under året enligt nedan: 

Datum Plats Antal 
närvarande 

2015-12-02 Stockholm - Ordinarie sammanträde 37 

2016-01-18 Karlskrona - Ordinarie sammanträde 42 

2016-03-23 Göteborg - Ordinarie sammanträde 38 

2016-04-20 Stockholm - Ordinarie sammanträde 53 

2016-04-21 Karlskrona – Johan Puke seminarium 62 

2016-04-21 Karlskrona – Ordinarie sammanträde 28 

2016-05-18 Stockholm - Teknikseminarium vsg III 20 

2016-08-24 Stockholm - Nomineringssammanträde 31 

2016-09-28 Stockholm - Valsammanträde 35 

2016-10-26 Stockholm – Aktivitet Karlberg med kadetter 53 

2016-11-08 Stockholm - Personal och NATO seminarium 31 

2016-11-15 Göteborg - Högtidssammanträde 83 

2016-11-30 Stockholm - Seminarium om ubåtsprojekt 43 

Totalt  556 

Inträdesanföranden 

Under verksamhetsåret har samtliga nyinvalda ledamöter genomfört sina inträdes-

anföranden. Årets inträdesanföranden har behandlat ett mycket brett spektrum av 

områden. Det är också naturligt att huvudtemat för flertalet av ledamöternas tal och 

skriftliga arbeten har behandlat om Sveriges och Europas marina förhållanden, Sveriges 

marina och maritima förmåga och utvecklingen av den senare. Under 2016 har ordinarie 

och korresponderande ledamöter anfört; 

OL Niklas Wiklund  

"Försvarsförmåga på villovägar". Ledamoten gick på ett pedagogiskt sätt igenom hur 

Försvaret i försvarsbeslut efter försvarsbeslut har monterats ned genom medvetna 

politiska beslut och genom underfinansiering av den önskade förmågeutvecklingen.  

OL Johan Igert 

"Kraven på Marinen ökar - logistiken måste utvecklas". Ledamoten anförde att kraven på 

nationellt försvar kräver andra logistiklösningar än de som har utvecklats under de 

senaste årens internationella operationer. Samtidigt har merparten av de stödjepunkter 

som byggdes upp under det kalla kriget liksom personalvolymen för att skydda dessa 

avvecklats. Vi måste därför tänka nytt! 

OL Mikael Carleson  

”Marinens roll i försvaret av Gotland, behövs kustartilleri?” Ledamoten argumenterade 

för att de förband som nu är stationära på Gotland borde kompletteras med ett antal 

artilleripjäser som förutom att kunna utnyttjas mot sjömål även skulle kunna bekämpa 

luftlandsättningar samt stödja övriga förband. 



OL Erik Thedén  

”Att värna finansiell stabilitet, finns det lärdomar för marinen?” Ledamoten talade om det 

finansiella läget med hushållens ökade skuldsättning och jämförde med det 

bekymmersamma läget för marinen. Ledamoten betonar vikten av att agera långsiktigt, 

att tala om motståndskraft vid kriser, att känna sina sårbarheter och att försäkra sig mot 

kriser som alltid blir dyrbara.  

Tidskrift i Sjöväsendet 
Hedersledamoten Thomas Engevall, har för åttonde året varit tidskriftens redaktör och 

ansvarige utgivare. Tidskriften har under 2016 utkommit med fem nummer. TiS utgör 

tillsammans med akademiens sammanträden och symposier den främsta verksamheten 

för att föra ut akademiens arbete och stimulera till en öppen debatt i marina frågor. I 

syfte att underlätta spridningen av de i TiS införda artiklarna, tas sedan 2009 alla artiklar 

fram i form av så kallade ”Elektroniska särtryck” (artiklar i PDF-format), som bland annat 

delges respektive författare för fortsatt spridning. På akademiens hemsida läggs 

successivt alla nummer ut, dock med en viss fördröjning för att ge akademiens ledamöter 

och tidskriftens prenumeranter en tidsmässig fördel visavi övriga läsare.  

Den genomsnittliga utgåvan av TiS har under 2016 varit 1140 exemplar per nummer, 

vilket inkluderar ledamöter, prenumeranter samt media och beslutsfattare i regering, 

riksdag och Regeringskansliet. Under 2016 kan speciellt specialnumret kring generalamiral 

Johan Puke nämnas. Det var första gången som alla illustrationer i TiS återgavs i färg, 

vilket var möjligt tack vare ett utökat annonsstöd vid det aktuella tillfället.  

Under 2016 har TiS fortsatt att generera ett nettotillskott till KÖMS ekonomi. Överskottet 

blev 26 030 kronor. Detta värde ska jämföras med överskotten tidigare år nämligen 2015 

om 55 947 kronor samt 2014 om 7 932 kronor.  

 TiS intäkter har bestått av bidrag från Försvarsmakten om 55 000 kronor, annonsintäkter 

om 93 447 kronor och prenumerationsintäkter om 81 360 kronor. Sammantaget uppgår 

intäkterna till 213 856 kronor. 

TiS utgifter har bestått av arvoden inklusive sociala avgifter till redaktör, tryck och 

distribution om 154 310 kronor samt bankkostnader om 662 kronor. Sammantaget 

uppgår utgifterna till 187 826 kronor. 

Biblioteket 

Fakta och boklig kunskap är samlat i biblioteket i Karlskrona. Utvecklingen mot ett 

renodlat forskningsbibliotek fortsätter under ledning av akademiens av styrelsen utsedde 

bibliotekarie, ordinarie ledamoten Bo Wranker. Han biträds av bibliotekarien med ansvar 

för samlingarna, Andreas Nilsson, med magisterexamen i biblioteks- och informations-

vetenskap samt som projektanställd Tom Ohlsson, f.d. utställningschef vid marinmuseum.  



Genom att alla våra böcker numera är tillgängliga via LIBRIS, så har antalet kontakter med 

forskare samt universitet och högskolor ökat markant. Bokbeståndet har inventerats. En 

välbehövlig renovering av bokbeståndet pågår. Inbindningar av Tidskrift i Sjöväsendet har 

genomförts. Viss nyanskaffning har genomförts av vissa tidstypiska verk som för 

närvarande saknas i biblioteket.  

Akademiens bildarkiv med över 100 000 fotografier är sedan några år deponerat hos 

Krigsarkivet och därmed fritt tillgängligt för forskning. Krigsarkivet sköter idag 

kostnadsfritt all verksamhet förknippad med bildarkivet.  

Biblioteket och bildarkivet är viktiga men också kostsamma verksamheter för akademien. 

Biblioteksarbetet har kunnat genomföras med ett nytt mycket generöst stöd från 

Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond. Akademien uttrycker sitt varma 

tack för detta ovärderliga stöd till bibliotekets verksamhet.  

För att på sikt kunna både upprätthålla och utveckla biblioteksfunktionen för att möta 

framtidens krav på samlingarnas status och tillgänglighet, måste ytterligare åtgärder 

vidtas för att skapa en långsiktigt hållbar finansiering. Genom att utveckla det påbörjade 

samarbetet med de övriga kungliga akademiernas arkiv och bibliotek kan eventuellt nya 

finansieringsformer skapas. Detta samarbete kan bidra till att inte bara bibliotekets utan 

också akademiens status höjs. 

PROJEKTVERKSAMHET 

Scanning av äldre årgångar av Tidskrift i Sjöväsendet 

Den digitala scanningen av äldre årgångar av Tidskrift i Sjöväsendet har fortsatt under 

2016 och det treåriga projektet avslutades några veckor före årets högtidssammanträde. 

En viktig kulturgärning är därmed avslutad. Akademien är mycket tacksam för det arbete 

som Thomas Engvall och hans döttrar Kajsa och Hanna har lagt ned. Nu kan den 

intresserade läsa samtliga utgivna TiS sedan första utgivningen 1835 till dags dato via 

länkar på akademiens hemsida.  

Inventering och kopiering av konstverk 

Styrelsen tog under 2014 initiativ till en inventering av de inte obetydliga samlingar som 

KÖMS bibliotek äger, såväl de verk och den konst som finns i biblioteket, på 

Sjöofficersmässen i Karlskrona inom Marinbasen eller i andra lokaler i Karlskrona och 

Stockholm. Denna inventering, föredömligt utförd av Tom Ohlsson, har visat att konsten 

till stora delar inte kan härledas. Det rör sig om drygt 50 konstverk, eller ca 1/3 av totalen. 

Vår inledande bedömning är att de inte förkommit utan snarare finns på platser och i 

lokaler som vi i dagsläget inte känner till. Några av de saknade verken har under år 2016 

återfunnits. Projektet fortsätter att söka efter den konst som ännu inte har hittats. Planen 

är att den fortsatta inventeringen ska genomföras parallellt med marinbasens 



inventering, då vi är övertygade om att ett antal av våra verk finns inom marinbasens 

område.  

Samtidigt har digital kopiering ett större antal av akademiens konstverk genomförts. 

Syftet har varit att där det är möjligt, ersätta de original i KÖMS konstsamling, som 

exponerats för tidens påverkan i framför allt Marinbasens lokaler och i Gröna gången, 

med digitala kopior och genom åtgärden minska risken för stöld. 

Originalen förvaras nu i arkivlådor i Kungl. Örlogsmannasällskapets arkiv och har med de 

nu genomförda åtgärderna i praktisk mening förvandlats från att betraktas 

som ”konstverk” till att bli ett värdefullt arkivmaterial.  Varje original kommer att förses 

med ett arkivbeständigt skyddsomslag. Hur originalen skall sorteras kommer att 

diskuteras med bibliotekarien så att den fysiska förvaringen samordnas med 

registreringen i LIBRIS. 

De originalbilder, oljemålningar och gipsmedaljonger, som finns på Sjöofficersmässen i 

Karlskrona har hittills inte berörts av arbetet. 

EKONOMI 

Kostnaderna för genomförd verksamhet inklusive fonderna och Tidskrift i Sjöväsendet 

(TiS) har uppgått till 914 826 kronor. Årets intäkter har uppgått till 982 483 kronor. 

Bokförda inventarier redovisas till ett värde av en (1) krona. Kungl. 

Örlogsmannasällskapets verksamhet uppvisar därmed ett överskott med 67 657 kronor 

för räkenskapsåret 2016. 

Styrelsen föreslår att 2016 års överskott uppgående till 67 657 kronor balanseras i en ny 

räkning. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets kärnverksamhet utgörs av akademiens sammanträden, 

seminarieverksamhet, biblioteksverksamhet och utgivning av Tidskrift i Sjöväsendet (TiS). 

All verksamhet utöver kärnverksamheten har i stort varit självfinansierad. 

Marknadsvärdet för akademiens värdepapper var vid årets slut 11 186 230 kronor och har 

under året stigit i värde med 781 284 kronor eller 7,5 procent. Portföljen har under året 

gett en avkastning om 491 727 kronor. Styrelsen anser att årets resultat är tillfred-

ställande och i linje med den långsiktiga och försiktiga placeringsstrategi som styrelsen 

har valt för kapitalförvaltningen.  

Under året har rörelsen totalt resulterat i ett överskott om 67 657 kronor. Styrelsen har 

genom de vidtagna åtgärderna skapat en situation där KÖMS verksamhet har kunnat 

bedrivas med utvecklad ambitionsnivå med en ekonomi vilken huvudsakligen är i balans 

som är oberoende av eventuell kapitaltillväxt. Det är styrelsens avsikt att fortsätta på den 

inslagna vägen.  

 



Förvaltningen 

Förvaltningen av kapitalet har inriktats mot att kombinera en god avkastning med stabil 

tillväxt och låg risk. Långsiktigt har KÖMS kapital utvecklats positivt. Det är därför 

styrelsens uppfattning att denna inriktning har varit lyckosam även under 2016. 

Fonderna 

TAMM´s fond är den äldsta och största av de fonder KÖMS förvaltar. Vid årsskiftet 

uppgick fondens kapital till 3 038 987 kr.  

Under året har de tre nya fonder som under 2013 tillfördes KÖMS fortsatt förvaltats.  

Marinlitteraturföreningens fond har, i enlighet med de stadgar som fastlades vid 

övertagandet, använts till att premiera framstående studieresultat. Fondens kapital var 

vid årsskiftet 895 353 kr. 

Den Gynterska fonden (för TiS) och den Falkengréenska fonden (för biblioteket) syftar till 

att på sikt kunna stödja TiS och biblioteket genom att delar av den årliga avkastningen i 

dessa fonder skall göra såväl TiS som biblioteket mindre beroende av externt stöd. 

Fondernas sammanlagda värde uppgick vid årsskiftet till 16 700 kronor. 

Under 2016 har fondernas avkastning använts enligt följande:  

Den Falkengréenska fonden har utnyttjats för bokinköp om 10 000 kronor. Ett ekonomiskt 

stöd för digitaliseringen av kartmaterialet till kommendörkapten Nils Modig om 25 000 

kronor för boken “Doppade i saltvatten – Båtsmän från Bohuslän” har utbetalats. 

Akademien har delat ut ett ekonomiskt stöd om 11 250 kronor till ledamoten Lars Wedin 

för översättning av hans bok om sjöstrategi ”Maritime strategies for the XXI century” från 

franska till engelska. 

Akademien har tilldelat fänrik Ilkay Tanriverdi akademiens hedersomnämnande och 

penningbelöning om 10 000 kronor ur marinlitteraturföreningens fond för väl genomförd 

uppsats vid studier vid Militärhögskolan Karlberg.  

Den blivande specialistofficeren och 1.sergeanten Alexander Wallin, tilldelades vid 

examen den 15 december 2016 Marinlitteraturföreningens stipendium om 10 000 kronor 

för väl genomförda studier vid utbildning till specialistofficer. 

Samtliga medaljörer och pristagare inklusive medföljande har inbjudits till deltagandet vid 

KÖMS högtidssammanträde den 15 november i Göteborg. 

STYRELSE 

Kungl. Örlogsmannasällskapets styrelse under verksamhetsåret har varit: 

Ordförande  Ledamoten Michael Zell  

Vice ordförande Ledamoten Bo Berg    

Sekreterare  Ledamoten Bo Rask 



 

Ledamöter  Ledamoten Anders Enström  

Ledamoten Christer Svensén  

  Ledamoten Mats Elofsson  

Ledamoten Sten Göthberg    

Suppleanter  Ledamoten Fredrik Hansson  

  Ledamoten Per-Ola Johansson  

  Ledamoten Håkan Nilsson  

  Ledamoten Claes Berglund 

Ledamoten Nils Bruzelius har tjänstgjort som kassaförvaltare. Hedersledamoten Thomas 

Engevall har tjänstgjort som redaktör och ansvarig utgivare för Tidskrift i Sjöväsendet. 

Ledamoten Bo Wranker har tjänstgjort som bibliotekarie och ledamoten Herman 

Håkansson har tjänstgjort som biträdande sekreterare. Ledamoten Martin Norsell har 

tjänstgjort som redaktör för hemsidan. Kassaförvaltaren, bibliotekarien, den biträdande 

sekreteraren samt redaktören för hemsidan har varit adjungerade till styrelsen.  

Styrelsesammanträden 

Styrelsen har hållit tio protokollförda sammanträden under verksamhetsåret 2015 -2016. 

Av dessa var sammanträdet i december 2015 i Stockholm det konstituerande 

sammanträdet med den nya styrelsen. Vid sammanträdet den 17 augusti behandlades 

styrelsens stadgeenliga analys av akademiens tillgängliga kompetenser i ledamotskretsen. 

Analysen utgjorde inriktning till ledamöterna inför valsammanträdet i september. 

Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträden redovisas nedan.  

Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträden 

          Deltagit /antal sammanträden 

Ordförande  Ledamoten Michael Zell   10/10 

Vice ordförande Ledamoten Bo Berg  7/10 

Sekreterare  Ledamoten Bo Rask  10/10 

Ledamöter  Ledamoten Anders Enström   8/10 

Ledamoten Christer Svensén  8/10 

  Ledamoten Mats Elofsson   6/10 

Ledamoten Sten Göthberg  10/10   

 

Suppleanter  Ledamoten Fredrik Hansson 1/10  

  Ledamoten Per-Ola Johansson  3/10 

  Ledamoten Håkan Nilsson   4/10 

  Ledamoten Claes Berglund  5/10 



 

Revisorer och valberedning 

Kungl. Örlogsmannasällskapets revisorer har varit: 

Ordinarie revisor Ledamoten Nils Eklund 

Ordinarie revisor Ledamoten Sven Rudberg    

Auktoriserad revisor Per Magnusson, Växjö Revisionsbyrå AB 

Suppleanter   Ledamoten Pontus Krohn  

Ledamoten Fredrik Norrby  

Kungl. Örlogsmannasällskapets valberedning har varit: 

Ledamoten Per-Anders Emilson (sammankallande) 

Ledamoten Rikard Askstedt 

Ledamoten Christian Allerman 

Ledamoten Magnus Jönsson (suppleant) 

Kanslifunktionen 

Akademiens kansli är beläget på Teatergatan 3, 1tr. i Stockholm. I kansliet finns utrymme 

för sammanträden med ca fyra till fem personer. I kansliet förvaras diverse böcker, 

reservexemplar av TiS mm. Kansliet är normalt obemannat. Kansliet används vid 

styrelsearbete, inför sammanträden och som förvaringslokal för arbetshandlingar, 

litteratur mm. Kostnaderna för kansliet utgörs av hyra och städning samt tillgång till 

internetanslutning. 

BELÖNINGAR 

Medaljer 

Akademien har tilldelat landshövdingen i Västra Götalands län Lars Bäckström 

akademiens medalj i silver med motiveringen; Landshövding Lars Bäckström tilldelas 

akademiens medalj i silver för att han i sitt ämbete som landshövding i Västra Götalands 

Län arbetat mycket aktivt med försvarsfrågorna. Hans personliga intresse för frågorna 

visar sig även i hans roll som ordförande för Föreningen för Göteborgs Försvar. Härvid kan 

särskilt nämnas de aktiviteter som genomförts för att belysa Göteborgs hamn och 

sjöfartens strategiska betydelse för hela Sveriges försörjning. 

Akademien har även tilldelat ledamoten kommendören av 1.graden Ulf Edman 

akademiens medalj i silver med motiveringen; OL Ulf Edman tilldelas akademiens medalj i 

silver för hans mångåriga ekonomiska stöd och uppmuntran till akademiens verksamhet. 

Detta stöd i form av kontorslokal och sammanträdeslokaler till en mycket facil kostnad är 

mycket uppskattat, utomordentligt värdefullt och förenklar på ett påtagligt sätt 

akademiens arbete. 



Akademien utdelar årligen akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges 

Sjöförsvars anda till gruppbefäl, soldater och sjömän som utmärkt sig för allmän duglighet 

och gott kamratskap vid tjänstgöring vid marinens förband och skolor. Medaljen utdelas 

till de soldater och sjömän vid förbandet som bedöms vara den främste i fråga om allmän 

duglighet och gott kamratskap. I samband med högtidssammanträdet den 15 november 

2016 i Göteborg utdelades medaljer till följande gruppbefäl, soldater och sjömän: 

Sergeant Joakim Alm 1.ubåtsflottiljen 

Vicekorpral Ronja Lindell 3.sjöstriflottiljen 

Kadett Fredrik Bohm 4.sjöstriflottiljen 

Korpral Sophie Mellstig 1. Amfibieregementet 

Vicekorpral Elin Elg Sjöstridsskolan 

Korpral Markus Johansson Marinbasen Basskyddskomp 1.baskyplut  

Hedersomnämnanden och penningbelöningar 

Akademien har tilldelat överstelöjtnant Jimmy Johansson akademiens 

hedersomnämnande för väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. 

Rubriken är – ”Överraskning i amfibieoperationer - En djupare innebörd eller bara en 

generellt hållen grundprincip?” Motiveringen lyder: Uppsatsen är välskriven. Den håller 

generellt hög språklig och akademisk höjd. Johansson visar med ett bra språk, noggrann 

akademisk metod och på ett trovärdigt sätt effekten av överraskningen vid några väl 

utvalda marina rädföretag. Uppsatsen håller även hög klass på argumentationen. Valet av 

metod och urvalskriterier leder till ett trovärdigt resultat. Det är styrelsens uppfattning att 

uppsatsen bör belönas av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande och analys av 

sjömilitära händelser. 

Akademien har tilldelat fänrik Ilkay Tanriverdi akademiens hedersomnämnande och 

penningbelöning om 10 000 kronor ur marinlitteraturföreningens fond för väl genomförd 

uppsats vid studier vid Militärhögskolan Karlberg. Rubriken är – ”Sjökontroll i fredstid? En 

teoriprövande fallstudie på operationerna kring Adenviken.” Motiveringen lyder; 

Uppsatsen är välskriven. Den håller generellt hög språklig och akademisk höjd. Tanriverdi 

prövar huruvida de olika metoderna för skydd av handelsfartyg i krig även kan tillämpas i 

fredstid. Hans arbete vidgar vårt sätt att se på marin taktik. Uppsatsen håller även hög 

klass på argumentationen. Valet av metod och urvalskriterier leder till ett trovärdigt 

resultat. Det är styrelsens uppfattning att uppsatsen bör belönas av KÖMS för att 

motivera till fortsatt skrivande och analys av sjömilitära händelser. 

Akademien har delat ut ett ekonomiskt stöd om 11 250 kronor till ledamoten Lars Wedin 

för översättning från franska till engelska av hans bok om sjöstrategi ”Maritime strategies 

for the XXI century”. 



Akademien har tilldelat blivande specialistofficeren och 1.sergeanten Alexander Wallin, 

Marinlitteraturföreningens stipendium om 10 000 kronor för väl genomförda studier. 

Medaljer och belöningar utdelades i samband med högtidssammanträdet i Göteborg den 

15 november. Stipendiet till 1.sergeant Alexander Wallin utdelades av 

styrelsesuppleanten, ledamoten Håkan Nilsson vid examensceremonin den 15 december 

2016 i Karlskrona. 

LEDAMÖTER 

Följande ledamöter har avlidit under året; 

Hedersledamoten   Bengt Schuback 

Ordinarie ledamoten  Lennart Rosell 

Hedersledamoten  Ola Backman 

Ordinarie ledamoten  Bertil König 

Ordinarie ledamoten  Gösta af Klint 

Ordinarie ledamoten  Rolf Blomqvist 

Ordinarie ledamoten  Bertil Johansson 

Ordinarie ledamoten  Palle Sandberg 

Ordinarie ledamoten  Björn Sjunnesson 

Ordinarie ledamoten   Håkan Larsson 

Ordinarie ledamoten  Johan Fischerström 

Ordinarie ledamoten  Lennart Jedeur-Palmgren 

Ordinarie ledamoten  Peter von Busch 

Ordinarie ledamoten  Rolf Öhman 

Följande ledamöter har kallats och valts in under året; 

Hedersledamot 

Amiral   Alain Coldefy 

Ordinarie ledamöter 

Kommendör   Mats Agnéus 

Fil. Dr   Linda Johansson 

Kommendörkapten  Jonas Hård af Segerstad 

Kommendörkapten  Torbjörn Lundströmer 

Kommendörkapten  Patrik Norberg 

Förvaltare   Håkan Lindberg 

Korresponderande ledamot 

Arkeolog   Fred Hocker 



Kungl. Örlogsmannasällskapet består efter inval 2016 av 366 ledamöter varav; 

Hans Majestät Konungen är akademiens förste hedersledamot 

H.K.H. Prins Carl Philip är akademiens förste hedersledamot 

H.R.H. Prince Philip är akademiens förste hedersledamot 

 

Tolv svenska hedersledamöter 

Sjutton utländska hedersledamöter 

Trehundrasjutton ordinarie ledamöter (enbart svenska medborgare) 

Sjutton korresponderande ledamöter (enbart utländska medborgare) 

Den senast invalde ledamoten är arkeolog Fred Hocker. Hocker tilldelas i Kungl. 

Örlogsmannasällskapets medlemsmatrikel invalsnummer 1489 räknat från den femtonde 

november 1771 då viceamiral Christoffer Falkengréen vid invalet erhöll invalsnummer 1. 

 

 

Stockholm den 13 februari 2017 

 

 

 

Michael Zell 
Ordförande                              
        
 
 
 
 
Bo Berg   Bo Rask 

Vice ordförande           Sekreterare 
  
 
 
 
 
 
 
Anders Enström               Christer Svensén                 Mats Elofsson            Sten Göthberg 
 
 
 
 



Finansiella dokument räkenskapsåret 

KÖMS med fonders resultaträkning 2015-12-31 - - 2016-12-31 

Intäkter 2016  2015 
Årsavgifter 132 000 1 128 500 
Frivilliga avgifter 19 900 2 10 200 
TiS annonser 93 477  98 846 
TiS prenumerationer 65 379  81 360 
Statliga bidrag 55 000  55 000 
Biblioteksbidrag 125 000 3 125 000 
Summa intäkter  490 756  498 906 
    
Personalkostnader    
Arvoden 99 760 4 82 000 
Sociala avgifter 24 365  13 621 
Summa personalkostnader 124 125  95 621 
    
Övriga kostnader    
Akademisammanträden 24 045 5 50 782 
Högtidssammanträdet 65 508 6 111 868 
Seminarier 12 263 7 27 269 
PUKE-jubileum 31 482  0 
Tryckning av TiS 106 544  102 235 
Distribution av TiS 32 694  38 376 
Böcker/bokvård 61 675  53 618 
Stöd till Bokutgivning 36 250 8 40 000 
Biblioteksarvoden 111 000 9 111 000 
Belöningar och stipendier 40 000 10 32 000 
Styrelsens kostnader 29 724 11 8 884 
Reskostnader 116 175 12 130 889 
Extern representation 10 002  6 992 
Kanslikostnader 12 243  9 119 
Förbrukningsmateriel 11 422  5 430 
Tele och Datakommunikation 21 162 13 19 008 
Porto 22 307  53 207 
Externa föreningsmedlemskap 15 100 14 15 750 
Övrigt 26 550 15 53 947 
Summa övriga kostnader 787 146  870 374 
    
Finansiella intäkter    
Utdelning på värdepapper 453 385 16 400 158 
Reavinster på värdepapper 38 342 17 91 980 
Summa finansiella intäkter 491 727  492 148 
    
Finansiella kostnader    
Bankkostnader 3 555  14 092 
Summa finansiella kostnader 3 555  14 092 

    
Årets resultat 67 657  10 967 
 



Not 1 234 ledamöter har erlagt årets avgift. 
Not 2 Inklusive bidrag till Gynterska och Falkengréenska fonderna 
Not 3 Bidrag från Marcus och Amalia Wallenbergs minnesfond 
Not 4 Redaktören och kassaförvaltaren 25 000 kr vardera, bibliotekarien 10 000 kr, 

postadministratören 12 000 kr, Kajsa och Hanna Engevall 27 760 kr 

(skanning av TiS). 
Not 5 Subventionerade middagar i anslutning till akademisammanträden. 
Not 6  82 deltagare varav 32 betalade kuvertavgift  
Not 7 Möte med kadetter på Karlberg, Framtidens personalförsörjning och NATO  
Not 8 Nils Modigs bok ”Doppad i saltvatten-Båtsmän från Bohuslän” 25 000 kr, 

översättning av Lars Wedins bok 11 250 kr. 
Not 9 Den legitimerade bibliotekarien 96 000 kr, Tom Ohlsson 15 000 kr. 
Not 10 Fänrik Ilkay Tanriverdi 10 000 kr, 1.sergeant Alexander Wallin 10 000 kr, 

Belönade gästers kuvertavgifter 20 000 kr  
Not 11 Ett seminarium samt enklare förtäring vid styrelsesammanträden 
Not 12 Styrelsens resor och hotell 
Not 13 Telefon och bredband inklusive KÖMS hemsida. 
Not 14 Folk och Försvar, Sjöfartsforum, Stockholms Sjögård. 
Not 15 Ny bokföringsdator med program, gravering av medaljer mm. 
Not 16  Varav fonderna bidragit med 149 647 kr 
Not 17 Försäljning av räntefond och återköp av indexfonder till en lägre summa 

 

 

 

 

  



KÖMS med fondernas balansrapport 2015-12-31 - - 2016-12-31 
 
Tillgångar 2016-12-31 Not 2015-12-31  
     
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar 12 000  0  
Plusgiro 4 313  2 395  
Konto i SEB 5 771  1 064  
Betalkonto SHB 25 780  37 236  
Depåkonto SHB 37 565  1 327  
Räntekonto SHB 920  920  
TAMMs konto i SHB 1 691  1 706  
MLF konto 21 013  17 009  
Gynterska fonden 11 400  8 550  
Falkengréenska fonden 5 300  6 800  
S:a 
Omsättningstillgångar 

125 753  77 008  

     
     
Anläggningstillgångar     
Värdepapper 6 050 411 1 6 050 411  
Inventarier 1  1  
S:a Anläggningstillgångar 6 050 412  6 050 412  
     
S:a Tillgångar 6 176 165  6 127 420  
     
Skulder och eget kapital     
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 26 000 2 35 112  
Förskottsinbetalningar 
TiS 

250  450  

Förskottsinbetalda 
ledamotsavgifter 

0  1 000  

Förskottsinbetalningar 
KÖMS 

0  100  

Ständiga 
ledamotsavgifter 

107 500 3 116 000  

S:a Kortfristiga skulder 133 750  152 662  
     
Eget Kapital     
Eget Kapital 5 974 758  5 963 791  
Årets Resultat 67 657 4 10 967  
S:a Eget kapital 6 042 415  5 974 758  
     
S:a Skulder och Eget 
Kapital 

6 176 165  6 127 420  

  



  
Not 1 KÖMS värdepapper hade vid årets slut ett marknadsvärde om 11 186 230 kr. Under 

året har en räntefond (SHB Stabil 25) avyttrats och ersatts med en Indexfond (SHB 
Sverigefond Index), härvid uppstod en realisationsvinst om 38 342 kr. 

Not 2 Tryckning och distribution av TiS nr 5. 
Not 3 Under året har åtta ledamöter betalat ständig ledamotsavgift. 
Not 4 Årets överskott blev 67 657 kr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

 

 


