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Protokoll vid 246:e högtidssammanträdet 

Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen Etnografiska museet i Stockholm i närvaro av 108 

ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen hölls i minneshallen Sjöhistoriska museet i 

Stockholm. Marinmusikkåren framförde som vanligt ett mycket uppskattat musikprogram. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades det 246:e högtidssammanträdet för öppnat klockan 1715. 

 

§ 2 Föredrog sekreteraren Bo Rask utdrag ur verksamhetsberättelse för året som gått. 

 

§ 3 Föredrog ordinarie ledamoten Sölve Larsby korta utdrag ur minnesteckningar över de 

nio ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag; OL Rolf Öhman, HL Peter 

Tamm, OL Bertil Stjernfelt, OL Bengt Odin, OL Mats Wigselius, OL Karl Andersson, 

OL Håkan Berggren, OL Rune Berlin och OL Sten Ingvar Nilsson. 

 

§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden 

överlämnade invalsdiplom.  

  

 Ordinarie ledamöter: 

 Örlogskapten Gunnar Möller 

 Örlogskapten Peter Thomsson 

 Teknologie Doktor Fredrik Hellström 

 Redaktör Peter Magnus Nilsson 

 Överstelöjtnant Jimmy Johansson 

 Senior Advisor Peter Ahlås (var förhindrad att delta vid sammanträdet) 

 Kommunikationsdirektör Erik Lagersten 

 

 Korresponderande ledamot: 

 Vice Admiral Charles Style (ret) RN 

 

§ 5 Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga belönade 

arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade belöningar. 

 

 Medaljer 

 Bo Wranker (var förhindrad att delta vid sammanträdet) 

 Akademien har beslutat att tilldela ordinarie ledamoten Bo Wranker akademiens medalj 

i silver.  
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Motiveringen lyder: Ordinarie ledamoten Bo Wranker tilldelas akademiens medalj i 

silver för hans gärning som akademiens bibliotekarie under tiden 2011 - 2017. Under 

Bo Wranker ledning har biblioteket succesivt fortsatt att utvecklats till ett betydande 

forskningsbibliotek, med alla samlingar nu tillgängliga genom nätverket Libris. Vidare 

har ett omfattande arbete inletts i syfte att såväl inventera som renovera bibliotekets 

äldre samlingar och konstverk. Detta har varit en viktig sjömilitär kulturgärning som 

präglats av Bo Wranker respekt för världsarvet Örlogsstaden Karlskrona. Arbetet har 

varit mycket uppskattat. 

 

Per-Anders Emilson 

Akademien har beslutat att tilldela ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson akademiens 

medalj i silver.  

Motiveringen lyder: Ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson tilldelas akademiens 

medalj i silver för hans gärning som sammankallande i akademiens valberedning under 

åren 2010 - 2017. Under Per-Anders Emilson ledning har valberedningens arbete givits 

en ny och klar struktur med ett tydligt tidsperspektiv. Det har inneburit att å ena sidan 

inventera och utröna lämpliga kandidater och deras kvaliteter samt å den andra ta del 

av styrelsens arbete. Utifrån den analysen mellan behov och lämpliga kandidater har de 

vakanser som uppstått löpande kunna lösas. Arbetet har skötts på ett föredömligt sätt. 

 

 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”.  

Kvinnoförbundet i Stockholm upplöstes 1976 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 allra 

främste i fråga om allmän duglighet och gott kamratskap.  

 Akademien har i år efter förslag från marinens samtliga förbandschefer beslutat att 

akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för Sveriges Sjöförsvars anda ska tilldelas 

följande soldater och sjömän: 

o 1.ubflj - Korpral Alf Fridén, STE 

o 3.ysflj - Sjöman Erik Watsfelt, HMS Karlstad (var förhindrad att delta) 

o 4.ysflj - Korpral Myra Galli Janson, HMS Sundsvall 

o Amf 1 - Vicekorpral Tobias Nydahl, 206.uhkomp 2.amfbat 
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o Marinbasen - Vicekorpral Jonas Olin, basskyddskompaniet 

o SSS - Sergeant Malin Ericsson, skonertdivisionen 

 

De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän duglighet 

vid respektive förband.  

 

 Hedersomnämnanden och penningbelöningar 

Akademien har beslutat att tilldela hedersledamoten Thomas Engevall, ordinarie 

ledamoten Bo Berg, ordinarie ledamoten Torbjörn Lundströmer och ordinarie ledamoten 

Nils Grandin akademiens hedersomnämnande.  

Motiveringen lyder: HL Thomas Engevall, OL Bo Berg, OL Torbjörn Lundströmer och 

OL Nils Grandin tilldelas akademiens hedersomnämnande för arbetet med att 

återinföra kustrobotförmågan till marinen. Arbetet har skett på ett okonventionellt sätt 

men baserat på stor systemkompetens och taktiskt kunnande. Arbetet har varit en källa 

till inspiration och ökad entusiasm för berörd personal inom och utom myndigheten 

samt lett till berättigad uppmärksamhet i media och hos den intresserade allmänheten 

samt i marinen, FMV och vid Saab. 

 

 Akademien har beslutat att tilldela Elias Gustafsson tubaist i Marinens Musikkår i 

Karlskrona stipendium för studier vid mastersprogrammet vid Musikhögskolan i Zürich 

fram till december 2018. Gustafsson tilldelas 15.000 kronor för 2017 och 15.000 kronor 

för 2018 ur Fabian och Ewa Tamm´s stipendiefond. Elias Gustafsson var förhindrad att 

delta vid sammanträdet. 

Akademien har beslutat att belöna fem uppsatser av marina elever vid FHS enligt nedan: 

 Fänrik Tobias Krona. Hedersomnämnande och 15.000 kronor  

 Fänrik Alf Furugård. Hedersomnämnande och 10.000 kronor 

 Fänrik Victor Hedlund. Penningbelöning 5.000 kronor 

 Fänrik Rebecca Kling. Penningbelöning 5.000 kronor 

 Fänrik Thomas Olsén. Penningbelöning 5.000 kronor 

 

Fänrikarna Tobias Krona och Alf Furugård erbjuds att efter anpassning av texten 

publicera sig i TiS efter redaktörens bedömning i varje enskilt fall.  

  

 Belöningarna utgår från Marinlitteraturföreningens fond vilken förvaltas Kungl. 

Örlogsmannasällskapet. 

Motiveringen lyder: ”2017 års officersprogram har visat ovanligt goda resultat. Det 

för belöning förslagna självständiga arbetena visar prov på studier av 

krigsvetenskapligt intressanta områden med ämnesrelevans. Författarna har utifrån 

kunskapsluckor i tidigare forskning skapat välformulerade forskningsfrågor och 

besvarat dessa med metodologiskt angreppssätt. Svaren på forskningsfrågorna manar 

till fortsatta studier och berikar den marina yrkesutövningen. Det är styrelsens 

uppfattning att uppsatserna bör belönas av KÖMS för att motivera till fortsatt skrivande 

och analys av militära och sjömilitära händelser.” 
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§ 6 Höll vice admiral Charles Style ret RN, högtidsanförande. 

 

§ 7 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Michael Zell anförande vid 

avslutning av verksamhetsåret.  

 

§ 8 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 246:e högtidssammanträde för avslutat. 

 

 

Efter sammanträdet samlades ledamöter och inbjudna gäster i Minneshallen Sjöhistoriska 

museet för middag. 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare      

 

         

 

 


