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Protokoll vid 243:e högtidssammanträdet 

Sammanträdet ägde rum i Modellsalen Marinbasens stabsbyggnad i Karlskrona 

måndagen den 17 november 2014 i närvaro av 87 ledamöter och inbjudna gäster. 

Hedersgäster var Landshövding Berit Andnor Bylund och ordföranden Investor AB, 

ledamoten Jacob Wallenberg.  

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades det 243:e högtidssammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Föredrog sekreteraren Bo Rask verksamheten under året som gått. 

 

§ 3 Föredrog ledamoten Sten Göthberg utdrag ur minnesteckningar över de ledamöter 

som har avlidit sedan föregående högtidsdag; Hans G Frisk, Nils Dellgren, Sven 

Carlsson, Gunnar Nordanfors, Bengt Dahlgren samt Sten Swedlund. 

 

§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Jonas Haggren varefter 

ordföranden överlämnade diplom. Som hedersledamot presenterades Lena Erixon. 

Som ordinarie ledamöter presenterades Jens Nykvist, Evelina Hedskog, Göran 

Arrius och Anders Widén. Som korresponderande ledamot presenterades Geoffry 

Till. Lena Erixon och Geoffry Till var tyvärr förhindrande att närvara vid 

högtidssammanträdet.  

 

§ 5 Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga belönade 

arbeten och insatser samt utdelades beslutade belöningar. 

 

 Medaljer 

 

 Niklas Wiklund 

 Tilldelades örlogskapten Niklas Wiklund akademiens medalj i guld. 

 Motiv: Örlogskapten Niklas Wiklund har under flera år initierat och kunnigt engagerat sig i 
försvarsdebatten under pseudonymen ”Skipper”. Wiklunds engagemang i försvarsdebatten 
imponerar och de brister främst marina, i Sveriges försvarsförmåga som ”Skipper” har redovisat 
och även de förslag till åtgärder som ”Skipper” har föreslagit, har bidragit till att skapa en 
försvarsdebatt värd namnet samt har medfört att försvarsfrågan har kommit upp på agendan inför 
årets riksdagsval. Samtidigt har debattviljan hos Försvarsmaktens personal ökat och öppenheten för 
en debatt om försvaret synes har ökat. Sammantaget motiverar detta att Wiklund tilldelas 
akademiens medalj i guld. 
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 Medaljer till Gruppbefäl, Soldater och Sjömän 

Den 14 november 1894 inbjöds Sveriges kvinnor genom ett offentligt upprop att bli medlemmar i 
ett nybildat förbund, benämnt ”Qvinnoförbundet för Sveriges sjöförsvar”, med avsikt att, dels 
själva, dels genom likatänkande systrar inom landet, var på sin ort och på sätt lämpligt finnes, 
insamla medel för att därmed understödja ”Allmänna Försvarsföreningen i dess fosterländska 
strävan till höjande av intresset för landets sjöförsvar, samt till fond för krigsfartygs byggande”. 
1976 upplöstes kvinnoförbundet i Stockholm och förbundets tillgångar överfördes till föreningen 
”Sveriges Flotta” i avsikt att även fortsättningsvis uppmuntra värnpliktiga, som utmärkt sig för 
allmän duglighet och gott kamratskap.  

Senare föreslogs att Kungl. Örlogsmannasällskapet skulle överta ansvaret för utdelningen av 
förtjänstpriset. Akademiens beslutade 2004 att instifta Kungl. Örlogsmannasällskapets medalj i 
Kvinnoförbundets anda. Medaljen har samma utformning som akademiens övriga medaljer och är 
en medalj krönt med kunglig krona.  

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.  

 

 Tilldelades följande gruppbefäl, soldater och sjömän efter förslag från marinens 

samtliga förbandschefer akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för 

Sveriges Sjöförsvars anda:  

Kadett Andreas Blomkvist - 1.ubåtsflottiljen 

 Vicekorpral Elin Åsell - 3.sjöstridsflottiljen HMS Malmö 

 Korpral Viking Wulff - 4.sjöstridsflottiljen  

Kadett Robin Ivarsson - Sjöstridsskolan HMS Falken  

Korpral Martin Nilsson - Marinbasen basskyddskompaniet 

Sergeant Andreas Toresson – 1.Amfibieregementet 

  

 1.ubåtsflottiljen – Kadett Andreas Blomkvist HMS Uppland 
Kadett Andreas Blomkvist har varit sjöman som motortekniker ombord på ubåt från 2009 t.o.m. 
augusti 2014. Blomkvist har precis påbörjat sin utbildning för att bli specialistofficer på ubåt. 
Blomkvist har skött sina arbetsuppgifter på ett föredömligt sätt, med stort engagemang och intresse 
för tjänsten. Blomkvist har dessutom varit en mycket god mentor och stöd för nyanlända sjömän 
och nya specialistofficerare. Under sin tid på Ubåtsflottiljen har Blomkvist genomfört både 
teoretiskt och praktiskt prov för att erhålla utbildningstecken för ubåtspersonal i guld (guldhajar). 
Han var den första sjömannen någonsin att erhålla guldhajarna. Blomkvist har bidragit till en god 
stämning och arbetsklimat ombord och har varit en tillgång i besättningen. Blomkvist uppskattas 
för sin noggrannhet och sitt goda humör. Blomkvist kan sammanfattas som positiv, framåt och 
noggrann som varmt rekommenderas för KÖMS medalj. 

 

3.Sjöstridsflottiljen – Vicekorpral Elin Åsell HMS Malmö 
Åsell löser sina arbetsuppgifter på ett mycket förtroendeingivande sätt. Utöver sin huvudtjänst som 
ledningssystemoperatör ombord har Åsell ett antal tillika uppgifter ombord. Åsell har vid ett flertal 
tillfällen tjänstgjort som instruktör på SSS och har varit mycket uppskattad av elever och lärare för 
sina kunskaper och färdigheter. Åsell arbetar ofta på bekostnad av egen bekvämlighet och är en 
mycket god kamrat. 

 

4.Sjöstridsflottiljen - Korpral Viking Wulff 
Korpral Viking Wulff har sedan sin första arbetsdag på förbandet haft en positiv inställning till 
varje arbetsuppgift som ska genomföras. I sin egen tjänstegren intendentur har Wulff hållit en 
väldigt hög klass. Oavsett väder och tilldelad uppgift för fartyget har Wulff serverat måltider på 
exakt rätt tid samt med en kulinarisk finess. Vid ett flertal tillfällen har Wulff förmåga att prestera 
måltider av en hög kaliber varit den viktigaste faktorn för att fartyget kunnat lösa tilldelade 
uppgifter med hög svansföring. Förutom Wulffs förmåga i den egna tjänstegren samt hans aldrig 
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sviktande positiva inställning till lösandet av uppgiften är han även en god kamrat som alltid är 
villig att lämna en hjälpande hand till övriga skeppskamrater oavsett om han i sitt eget 
yrkesutövande har mycket eller litet att göra.   

 

 Marinbasen - Korpral Martin Nilsson basskyddskompaniet  
Korpral Martin Nilsson visar över tiden ett gott kamratskap, och duglighet i sin roll som båtchef på 
Stridsbåt 90H. Nilsson är initiativrik och uppvisar en positiv inställning och attityd som stärker 
kompaniets utveckling avseende båttjänsten, och plutonens utveckling mot ställda mål och krav. 
Nilsson är som båtchef mycket duglig och håller över tiden en hög nivå. Nilsson stödjer även 
officerarna vid kompaniet avseende båttjänsten och gör detta med ett utmärkt resultat. Nilsson visar 
även då det behövs ett föredömligt ledarskap och löser alltid tilldelade uppgifter i chefens anda. 
Sammanfattningsvis Nilsson är en uppskattad kollega som genom sitt arbete bidrar till förbandets 
totala utveckling. 

 

 Sjöstridsskolan – Kadett Robin Ivarsson HMS Falken 
Kadett Robin Ivarsson är en synnerligen pålitlig, ambitiös och omtänksam person. Dessa 
karaktärsdrag återspeglas både i tjänsten ombord där han utmärkt sig och tagit mycket stort ansvar, 
men också på det privata planet. Ivarsson har sedan han startade sin tjänstgöring ombord på HMS 
Falken blivit en mycket viktig del av besättningen. Han har genom sin omtanke och sociala 
förmåga sett till att vi alla har trivts och känt en stark gemenskap. Utöver sin kocktjänst ombord 
har han genom stort engagemang även deltagit i utbildning av våra elever, både i rollen som 
skeppare på däck men också som hjälpinstruktör inom astronomisk navigation. Ivarsson sökte och 
blev i hård konkurrens antagen till officersprogrammet som han har startat hösten 2014. Vi tycker 
det är mycket glädjande Ivarsson nu kommer att läsa till officer. Han kommer bli den kollega alla 
vill ha i sin besättning!  

 

1.Amfibieregementet – Sergeant Andreas Toresson amfbat 206.uhkomp 

Sergeant Andreas Toresson tjänstgörande vid Amf 1/2.amfbat/206.uhkomp utses till Amf 1 
kandidat till KÖMS medalj i kvinnoförbundets anda för sina utmärkande pedagogiska gärningar på 
nivåer överstigande kravet på sin grad och befattning. Under 2.amfbat båtkurser håller Toresson 
både teoretiska och praktiska utbildningar på nivåer vilka normalt hålls av nivån förste sergeant 
eller fanjunkare. Toresson är mycket duglig i tjänsten som 1.e Officer Lätt trossbåt och är en 
föregångsman för övriga GSS inom den nautiska arenan. Han är uppskattad av både över, under 
och sidoordnad personal både för sitt kamratskap och för sin kompetens. Toresson tar härmed ett 
större ansvar för bataljonens funktion avseende nautik(rörelse) än vad hans grad och befattning 
stipulerar. 

 

 Hedersomnämnanden och penningbelöningar 

 Rikard Aldén 

 Tilldelades fänrik Rikard Aldén akademiens hedersomnämnande och 

penningbelöning om 5.000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond för väl 

genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är ”Svensk syn på 

sjökrigföring och dess koppling till sjömilitära teoretiker”.  

 Motiv: Uppsatsen är välskriven med bra argumentation och ett val av metod som leder till ett 
trovärdigt resultat. Uppsatsen visar tydligt att få nu aktuella sjöofficerare har funderat särskilt djupt 
på hur vår marina doktrin har vuxit fram. 

 

Bernt Andersson 

Tilldelades kommendörkapten Bernt Andersson akademiens hedersomnämnande 

och penningbelöning om 5.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond för 

väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. Rubriken är 

”Ytstridskrafternas utveckling mellan 1990 – 2010 – vilka drivkrafter har varit 

avgörande?” 
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Motiv: Uppsatsen är välskriven med hög klass på argumentationen. Ämnesvalet är intressant och 
visar tydligt på att omorganisationen av Försvarsmakten till en myndighet fick de följder som den 
politiska ledningen eftersträvade. Samtidigt visar uppsatsen också att pendeln slagit för långt, 
eftersom rationella och långsiktiga styrande faktorer har kommit i skymundan relativt en tydligare 
och mer svårbemästrad byråkrati.  

 

Kristofer Bengtsson 

Tilldelades löjtnant Kristofer Bengtsson akademiens hedersomnämnande och 

penningbelöning om 10.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond för 

väl genomförd kandidatuppsats vid Historiska Institutionen vid Uppsala 

Universitet vårterminen 2014. Rubriken är ”Från dykbåtar till ubåtar. Det svenska 

ubåtssystemets utveckling 1945-1960. 

Motiv: Uppsatsen är välskriven och belyser en period av snabb teknisk och taktisk utveckling 
inom ubåtssystemet. Författaren belyser tydligt hur omoderna de svenska ubåtarna var vid 
krigsslutet och vad som gjordes för att snabbt implementera de senaste tekniska framstegen. 
Utvecklingen under de aktuella åren lade grunden för flera moderna svenska ubåtskonstruktioner. 
Historiskt är det viktigt att dokumentera bakgrunden till dessa konstruktioner.  

 

Johannes Johansson 

Tilldelades kapten Johannes Johansson akademiens hedersomnämnande och 

penningbelöning om 10.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond för 

välskriven och aktuell tävlingsskrift. Rubriken är ”Personalförsörjningen av 

Försvarsmakten – Starkare personalförsörjning för en osäker tid” 

Motiv: Tävlingsskriften är välskriven och mycket aktuell med tydlig metodik, argumentation och 
väl underbyggda slutsatser. Detta ger en tydlig bild av att författaren önskar delta i debatten om 
försvarets viktiga personalförsörjning. Författaren har stora kunskaper inom området och visar 
prov på nytänkande.  

 

 Nils-Ove Jansson 

 Tilldelades ordinarie ledamoten kommendör 1.gr Nils-Ove Jansson ett 

tryckningsbidrag upp till 40.000 SEK ur marinlitteraturföreningens fond för 

tryckning av en bok om ubåtskränkningarna. Boken baserar sig på hans unika 

kompetens om ubåtskränkningarna under 1980- och 1990-talen.  

 Motiv: Ubåtskränkningarna fortsätter att förekomma i försvarsdiskussionen. Några enstaka 
personer anser fortfarande att marinen har farit med osanning, missbrukat fakta och undvikit att 
redovisa att kränkningarna även kan ha kommit från västmakterna. En bok som ytterligare 
beskriver bakgrunder och inrapporterade händelser allt insatt i skuggan av terrorbalansen är 
angelägen.  

 

 Per Edling 

 Tilldelades ordinarie ledamoten kommendörkapten Per Edling ett stipendium om 

15.000 SEK ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond för stöd till forskarstudier i 

historia vid Åbo akademi om övergången till den lätta flottan. 

 Motiv: Fortsatt forskning om bakgrunden till beslutet om övergång till den lätta flottan är 
angelägen, då besluten bl.a. fick stor påverkan på flottans uthållighet i ubåtsjakt samt att den större 
numerären som skulle kompensera de större fartygens kapacitet aldrig uppnåddes. Besluten har 
haft fortsatt påverkan på flottans effekt ända in i våra dagar. 

  

§ 6 Höll ordföranden Investor AB ledamoten Jacob Wallenberg högtidsanförande. 
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§ 7 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Thomas Engevall anförande vid 

avslutning av verksamhetsåret och nedläggning av ämbetet. Därefter 

överlämnades ordförandeklubban samt ordförandeskapet i Kungl. 

Örlogsmannasällskapet till Michael Zell. 

 

§ 8 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets nytillträdde ordförande Michael Zell 

anförande efter övertagandet av ämbetet.  

 Tilldelades den nyss avgångne ordföranden, ordinarie ledamoten Thomas 

Engevall, akademiens medalj i guld. 

 Motiv: Thomas Engevall har under dryga tolv år deltagit i akademiens styrelse. Han har verkat 
som akademiens ordförande sedan 2010. Samtidigt har han varit akademiens redaktör för Tidskrift 
i Sjöväsendet. Under Engevalls ledning har akademiens arbete fortlöpande vitaliserats och 
utvecklats där fokus har legat på att skapa ordning och reda samt att ta plats i försvarsdebatten. Det 
har bl.a. gjorts genom ett stort antal riktade seminarier i för akademien viktiga ämnen. Ekonomin 
har förbättrats genom klok resurshushållning. Samtidigt har akademien fortlöpande moderniserats 
genom att ta initiativet till nya stadgar vilka fastställdes av regeringen 2013 efter ett omfattande 
förarbete. 

Engevall har under sitt ordförandeskap väl svarat för att Kungl. Örlogsmannasällskapet fortsatt har 
utvecklas i enlighet med stadgarnas § 1 där det bl.a. anges att akademien ”har till syfte att följa och 
aktivt verka för utvecklingen av sjökrigsvetenskapen och sjöväsendet i allmänhet”. Ovanstående 
talar sammantaget för att styrelsen föreslår att Engevall ska tilldelas akademiens medalj i guld. 

 

§ 9 Uttryckte ordföranden akademiens varma tack till Marinens Musikkår för som 

vanligt väl genomförd musikalisk inramning vid akademiens högtidssammanträde.  

 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 243:e högtidssammanträde för 

avslutat varefter vidtog högtidsmiddag på Sjöofficersmässen med 85 ledamöter 

och inbjudna gäster. 

 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare      

 

         

 

 


