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Ordförandens i Kungl. Örlogsmannasällskapet förord 
Det är med stolthet och glädje styrelsen lägger fram denna årsredovisning. Det har varit 
ett framgångsrikt år för KÖMS. Antalet deltagare vid våra möten har ökat liksom det 
ekonomiska resultatet. Därtill har vi presenterat några nyheter.   

”Marinkonferensen 2017” som avhölls på Kolskjulet på Kastellholmen i juni var ett 
första försök att etablera en egen plattform för akademiens angelägna budskap. Utfallet 
var i allt väsentligt mycket positivt och ambitionen är att fortsätta även kommande år.  

Ett än mer ambitiöst projekt med arbetsnamnet ”Marinplan 2017” inleddes under året. 
Syfte med det var att etablera en marin röst i säkerhets- och försvarsdebatten. I sin 
färdiga form har arbetet givits namnet ”En Marin för Sverige”. I skrivande stund kan 
noteras en inledande debattartikel i Dagens Industri med en mer omfattande 
presentation av projektets slutsatser planerad inom kort efter denna årsredovisnings 
publicerande.   

De ovannämnda aktiviteterna är uttryck för akademiens strävan efter förnyelse. 
Samtidigt har ordinarie verksamhet pågått med oförändrad kraft. Glädjande nog har det 
resulterat i ett fortsatt ökat intresse för ledamotskap i akademien. Styrelsen hade under 
året att ta ställning till det största antalet inkomna förslag till nya ledamöter på mycket 
länge. Samtidigt hade styrelsen i enlighet med stadgarnas krav identifierat ett inte 
obetydligt behov av saknade kompetenser vilket ledde fram till att 
nomineringssammanträdet i augusti beslutade om ett utrymme för sju nya ordinarie 
ledamöter, det högsta på flera år.  

I december 2012 beslutade sällskapet att i sina då föreslagna nya stadgar begränsa 
antalet ordinarie ledamöter till 280. Givet den vid samma tillfälle beslutade 
överföringen av 79 svenska korresponderande ledamöter till de då 262 ordinarie 
ledamöterna, kom sällskapet att vid utgången av samma år omfatta 341 ordinarie 
ledamöter. Således ett ”överhäng” på 61 ledamöter med den vid samma beslutstillfälle 
uttalade ambitionen att reducera detta under en 10-årsperiod. I skrivande stund, efter 
drygt halva tiden, är antalet ordinarie ledamöter nära en halvering av det överskott 
2012 års samlade beslut resulterade i. 

Det är för övrigt värt att notera att med en erfarenhetsmässig cirka 40-årig tid som 
ledamot, så är just årets inval om sju, det antal som säkrar en uthållig balans om 280 
ordinarie ledamöter. 

Akademiens tidskrift TiS fick en ny redaktör under året. Den mångårige redaktören 
hedersledamoten Thomas Engevall efterträddes av ledamoten Lars Wedin. Ledamoten 
Per Edling tog över som ansvarig utgivare. Jag är glad att kunna notera att det 
redaktionella ansvaret hamnat i mycket kompetenta händer med en fortsatt 
framgångsrik utgivning med omvittnat läsvärda artiklar i tidskriften. 



Även biblioteket har bytt högste ansvarige. Ledamoten Håkan Lindberg har efterträtt

ledamoten Bo Wranker, den senare välförtjänt medaljerad för sin insats. Håkan Lindberg

har inlett med ett antal intressanta idder kring den fortsatta verksamheten. Andreas

Nilsson och Tom Ohlsson fortsätter att stödja bibliotekarien som tidigare. Den senare är

ansvarig för arbetet med sökandet efter "den försvunna konsten". Glädjande nog har

det arbetet resulterat i att ett stort antal saknade verk återfunnits. Vi räknar med att

arbetets aktiva sökfas med hjälp av Marinbasen ska kunna avslutas till sommaren 2018.

Kungl. örlogsmannasällskapets bibliotek är en pärla inte bara i akademien. Det är

numera väletablerat som ett forskningsbibliotek inom nätverket LlBRIS. Biblioteket

medverkar också i ett flertal nationella och lokala aktiviteter. Det har också en plats i

världsarvet Karlskrona. Verksamheten vore inte möjlig i denna omfattning utan det

ovärderliga stöd biblioteket kunnat påräkna från familjen Wallenbergs stiftelser sedan

lång tid tillbaka. Under 201.7 fick vi besked om fortsatt stöd, nu från Jacob Wallenbergs

Stiftelse - särskilda fonden. Det var genom en generös donation på 2O-talet från familjen

som möjliggjorde biblioteket i sin nuvarande form i en egen då tillbyggd våning ovanpå

på Sjöofficersmässen i Karlskrona.

Som om detta inte räcker, har vi under det avslutade året även tackat av

valberedningens ordförande ledamoten Per-Anders Emilson. Även han mycket

välförtjänt medaljerad för sin insats. Ledamoten Christian Allerman är ny ordförande,

dock efter flera år i som ledamot i valberedningen, vilket talar för fortsatt angelägen

kontinuitet.

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 60 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 ivärde med276 tkr (+2,5 %) och stod vid årets slut på 11,6 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 en

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

fcirtroende för oss att leda verksamheten i Kungl. Örlogsmannasällskapet.

Stockholm i februari 2018

ichaelZell



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 2017. 

Kungl. Örlogsmannasällskapets verksamhet 

Ordinarie sammanträden och seminarier 
Vi har under året hållit nio ordinarie sammanträden och ett extra sammanträde. Det 
senare med försvarsminister statsrådet Peter Hultqvist. Två sammanträden har avhållits 
i Karlskrona, två i Göteborg och fem i Stockholm samt det 246:e högtidssammanträdet i 
Stockholm. Vi har dessutom organiserat ”Marinkonferensen 2017” i juni i Stockholm. 
Styrelsen har därutöver genomfört en särskild föredragning för regeringens 
materielutredare Ingemar Wahlberg med fokus på att förklara de stora 
omsättningsbehoven av fartyg och båtar i marinen. 

Akademien har varit representerad vid Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen och vid 
Världssjöfartens dag i Malmö.  

I samband med våra ordinarie sammanträden har vi genomfört diskussioner inom en 
rad aktuella ämnen. Bredden är omfattande vilket nedanstående väl beskriver: 

I december 2016 diskuterade vi på djupet ubåtsprojektet A26, ett undantag på den i 
övrigt dystra marina nybyggnadsfronten. 

I januari i år i Karlskrona redovisades den säkerhetspolitiska utvecklingen i Ryssland 
samt orienterades om den positiva utvecklingen av det nära svensk-finska samarbetet 
av de två marincheferna. 

I februari i Stockholm diskuterade vi utvecklingen av specialförband och hybridkrigföring 
samt den moraliska innebörden för krigföringen av den ökade autonomin i olika typer 
av farkoster. Vidare orienterades vi om svensk säkerhetspolitik i oroliga tider från ett UD 
perspektiv. 

I mars i Göteborg diskuterade vi hur snabbt den svenska katastrofmedicinska 
beredskapen har nedmonterats sedan början på 2000-talet, den bristande nationella 
styrningen av sjukvården och konsekvenserna för samhället vid stora olyckor, 
terroristangrepp med stora skadeutfall eller vid krig. 

I april i Stockholm berättade marinchefen om den positiva stämningen i marinen, goda 
övningsresultat men nämnde också de utmaningar han ser i den nära framtiden med 
inga beslutade marina nybyggnadsprojekt. 

I maj i Stockholm höll vi ett extra sammanträde där vi fick tillfälle att till Sr Peter 
Hultqvist få redovisa akademiens uppfattning om de säkerhetspolitiska utmaningarna i 



vår närhet och globalt. Vidare uttryckte vi vår syn på det mycket bekymmersamma läget 
vad avser nytillskott till sjö- och amfibiestridskrafterna. 

Senare i maj - den 17 maj - orienterades vi om ”Strategiske forutsetninger og praktiske 
konsekvenser i det maritime domenet av den nye langtidsplanen for det norske 
Forsvaret”. Vidare diskuterade vi HKV ledningsutredning. 

I juni, när Stockholm är som vackrast, levererade vi en nyhet – Marinkonferensen 2017 
– med en hög och förhoppningsvis återkommande ambition att diskutera de marina 
frågorna. 

I augusti i Karlskrona orienterades vi om övningen Aurora och av Stena Line om de 
blomstrande sjöförbindelserna till Polen och Baltikum. 

I september i Stockholm gav Försvarsberedningens huvudsekreterare Tommy Åkesson, 
en mycket uppskattad orientering om beredningens arbete och några tidiga slutsatser. 

I oktober i Göteborg organiserade vi ett seminarium om miljö och framdrift under 
rubriken ”Dags för sjöfarten att växla drivmedel – men alternativen är många”. Den 
amerikanska marinattachén Captain (N) Elizabeth Thomas deltog och redovisade US 
Navy uppfattning i ärendet. 

Akademiens fokus under de senaste årens arbete har varit att informera om samhällets 
sårbarhet för störningar i de viktiga sjötransporterna. Vi har gjort det med vår kunskap 
om att marinstridskrafterna, med dess 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 få att till sjöss 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! 

KÖMS bedömning är att samhällets sårbarhet för störningar i sjötransportsystemet 
hittills inte har fått den uppmärksamhet som frågan förtjänar och inte heller har tillåtits 
att påverka den strategiska avvägningen och utvecklingen av Försvarsmakten. 

I rådande omvärldsläge är kränkningar och incidenter till sjöss samt störningar av vår 
livsmedelsförsörjning väldigt effektiva påtryckningsmedel. Sådana störningar är mer 
sannolika än fullskaligt väpnat angrepp.  

Vid en konflikt mellan NATO och Ryssland kommer svenska sjöförbindelser att påverkas. 
Det vore naivt att tro något annat. Gotland får nu en permanent militär närvaro. Det är 
ett utmärkt beslut, men frågan hur trupp, materiel samt militära och civila 
förnödenheter säkert ska kunna transporteras till och från ön är inte belyst. Ön kan helt 
enkelt inte försvaras utan kontroll över sjöförbindelserna. Ett ofta underskattat faktum 
är dessutom Gotlands betydelse för folkförsörjningen.  

  



Planerna för omsättning av de marina förbanden är otillräckliga. Om inga beslut tas i 
närtid om att omsätta flera system, så kommer vi om några år finna att vår förmåga att 
verka till sjöss har förlorats. I ekonomiska termer skulle man kunna uttrycka det som att 
marinen går i konkurs omkring 2025 då omsättningsplanen för ytstridsfartyg och 
minjakter saknas. Läget är mycket allvarligt.  

Totalt har akademiens olika aktiviteter, ordinarie sammanträden och seminarier, under 
året mönstrat 705 personer vilket är en ökning i jämförelse med föregående år (2016 – 
556 personer, 2015 - 623 personer, 2014 - 823 personer, 2013 - 780 personer, 2012 - 
660 personer, 2011 - 433 personer samt 2010 - 900 personer). Orsaken till ökningen är 
sannolikt de intressanta aktiviteterna med diskussionen med Försvarsministern Sr Peter 
Hultqvist och Marinkonferensen. Men även att de ordinarie sammanträdena synes 
attrahera ett något ökat antal deltagare. Deltagandet fördelar sig under året enligt 
nedan: 

Datum Plats Antal deltagare 

2016-11-30 Stockholm – Ordinarie sammanträde 43 
2017-01-23 Karlskrona – Ordinarie sammanträde 44 
2017-02-22 Stockholm – Ordinarie sammanträde  66 
2017-03-22 Göteborg – Ordinarie sammanträde 84 
2017-04-05 Stockholm – Ordinarie sammanträde 58 
2017-05-02 Stockholm – Extra sammanträde 77 
2017-05-17 Stockholm – Ordinarie sammanträde 31 
2017-06-29 Stockholm - Marinkonferensen 92 
2017-08-23 Karlskrona – Ordinarie sammanträde  23 
2017-09-27 Stockholm – Ordinarie sammanträde 41 
2017-10-18 Göteborg – Ordinarie sammanträde 39 
2017-10-26 Aktivitet på Karlberg Slott - inställt 0 
2017-11-15 Högtidssammanträde 107 
Totalt  705 

Inträdesanföranden 
Under verksamhetsåret har samtliga nyinvalda ledamöter genomfört sina inträdes-
anföranden. Årets inträdesanföranden har som vanligt 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 2017 har ordinarie och korresponderande ledamöter talat om; 

OL Mats Agnéus 
"Mjukt och hårt - då får motståndaren det svårt. Specialförband och minor kommer 
fällas från ubåt HTM Gotland och A 26". Ledamoten argumenterade för de viktiga 
operativa förmågor som ubåten A26 kommer att ge Försvarsmakten. 

 



OL Linda Johansson 
"Får en robot döda? Filosofiska aspekter på militära autonoma system". Ledamoten 
redovisade ett antal etiska problem som uppstår med ökad intelligens i autonoma 
farkoster. 

OL Torbjörn Lundströmer 
”Få stora fartyg eller flera små? Marinens utmaningar när ytstridsfartygen ska 
omsättas”. Ledamoten presenterade några av de vägval som marinen står inför vid 
förhoppningsvis kommande anskaffningar av nya ytstridsfartyg. 

KL Fred Hocker 
Naval procurement under Gustav II Adolf: the loss of Vasa and the origins of FMV. 
Ledamoten beskrev hur balanserad och långsiktig fartygsanskaffningen var under svensk 
stormaktstid med i princip kontinuerlig produktion samt beskrev orsaken till och 
konsekvenserna av att Vasa sjönk. 

OL Håkan Lindberg 
"Utvecklingen av den marina underrättelsetjänsten, små steg men i rätt riktning". 
Ledamoten gav sin syn på den viktiga skillnaden mellan den marina chefens taktiska 
långsiktiga underrättelsebehov och de mer direkta behoven av en marin bataljonschef. 

OL Jonas Hård af Segerstad 
”De första åren med anställda sjömän och återinfört flerbefälssystem – Flottans 
personal nu och framåt”. Ledamoten gav sin syn på det positiva utfallet av det nya 
befälssystemet, men gav också tydliga rekommendationer för att ytterligare anpassa 
systemet för marinens behov. 

OL Patrik Norberg 
 "Marin förmåga - balans och flexibilitet är grunden". Ledamoten argumenterade för 
vikten av att i nuvarande läge sträva efter största möjliga flexibilitet och balans vid 
dimensioneringen av det marina systemet. Väpnat angrepp är den naturliga 
dimensioneringsgrunden, men oaktat detta kommer marinen den övervägande delen av 
tiden att verka kontinuerligt i andra delar av konfliktskalan. Samverkan är naturligt men 
kräver prioriteringar. Bara för att behoven är mycket stora för att omsätta 
ytstridsfartygen kan inte andra delar av marinen åsidosättas. Det är först då vi beaktar 
som vi uppnår handlingsfrihet och operativ effekt. 

Tidskrift i Sjöväsendet 
Ledamoten Lars Wedin tog vid årsskiftet över redaktörskapet för Tidskrift i Sjöväsendet. 
Ledamoten Per Edling har varit ansvarig utgivare. Tidskriften har under 2017 utkommit 
med fem nummer. TiS utgör tillsammans med akademiens sammanträden och 
seminarier de främsta medlen för att föra ut akademiens budskap 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.  

Den genomsnittliga utgåvan av TiS har under 2017 varit 940 exemplar per nummer, 
vilket inkluderar ledamöter, prenumeranter samt så kallade friexemplar till media och 
beslutsfattare i regering, riksdag och regeringskansliet.  

Under 2017 har TiS fortsatt att generera ett nettotillskott till KÖMS ekonomi. 
Överskottet blev 30 614 kronor (föregående år 26 030). Överskotten ökar stadigt vilket 
är mycket glädjande. 

TiS intäkter har bestått av bidrag från Försvarsmakten om 55 000 kronor, 
annonsintäkter om 90 029 kronor och prenumerationsintäkter om 64 328 kronor. 
Sammantaget uppgår intäkterna till 209 358 kronor.  

TiS utgifter har bestått av arvoden inklusive till redaktör och ansvarig utgivare, tryck och 
distribution samt bankkostnader. Sammantaget uppgår utgifterna till 178 744 kronor. 

Biblioteket 
Fakta och boklig kunskap är samlat i biblioteket i Karlskrona. Utvecklingen mot ett 
renodlat forskningsbibliotek har fortsatt under ledning av akademiens av styrelsen 
utsedde bibliotekarie, ordinarie ledamoten Bo Wranker. Ledamoten Bo Wranker har 
fram till 1 maj tjänstgjort som bibliotekarie. Därefter tog ledamoten Håkan Lindberg 
över ansvaret som bibliotekarie. Bibliotekarien biträds av bibliotekarien med ansvar för 
samlingarna, Andreas Nilsson, med magisterexamen i biblioteks- och 
informationsvetenskap 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.  

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 Jacob Wallenbergs Stiftelse Särskilda Fonden. 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 

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 delar inte kan härledas. Det rörde sig initialt 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. Ytterligare några av de saknade verken 
har under år 2017 återfunnits, varför sakande antalet verk nu uppgår till 27. Projektet 
fortsätter att söka efter den konst som ännu inte har hittats. Planen är att den fortsatta 
inventeringen ska genomföras parallellt med marinbasens planerade inventering, då vi 
är övertygade om att ett antal av våra verk finns inom marinbasens område.  

Samtidigt har den digitala kopieringen av ett antal av akademiens konstverk fortsatt. 
Syftet har varit att där det är möjligt, ersätta de original i KÖMS konstsamling, som 
exponerats för tidens påverkan, med digitala kopior och genom åtgärden samtidigt 
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 954 529 kronor. Årets intäkter har uppgått till 1 013 861 kronor. 
Bokförda inventarier redovisas till ett värde av en (1) krona. Kungl. 
Örlogsmannasällskapets verksamhet uppvisar därmed ett överskott med 59 332 kronor 
för räkenskapsåret 2017. 

Styrelsen föreslår att 2017 års överskott uppgående till 59 332 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 och fondernas värdepapper var vid årets slut 
11 642 702 kronor och har under året stigit i värde med 276 472 kronor eller 2,5 
procent. Portföljen har under året gett en avkastning om 567 552 kronor. Styrelsen 
anser att årets resultat är tillfredställande och i linje med den långsiktiga 
placeringsstrategi som styrelsen har valt för kapitalförvaltningen.  

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 oberoende av eventuell kapitaltillväxt.  

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 2017.  

Fonderna 
Fabian och Ewa Tamms stipendiefond är den äldsta och största av de fonder KÖMS 
förvaltar. Vid årsskiftet uppgick fondens kapital till 2 973 393 kronor. 

Marinlitteraturföreningens fond har, i enlighet med de stadgar som fastlades vid 
övertagandet, använts till att premiera framstående studieresultat. Fondens kapital var 
vid årsskiftet 1 122 358 kronor.  

Den Gynterska fonden och den Falkengréenska fonden syftar till att på sikt kunna stödja 
TiS respektive biblioteket genom att delar av den årliga avkastningen i dessa fonder 
avses minska beroendet av externt stöd. Fondernas sammanlagda värde uppgick vid 
årsskiftet till 25 550 kronor.  Under 2017 har fondernas avkastning använts enligt 
följande:  

Akademien har tilldelat Elias Gustafsson, tubaist vid 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 Tamms stipendiefond.  

Akademien har tilldelat nedanstående fänrikar akademiens hedersomnämnande och 
penningbelöningar ur marinlitteraturföreningens fond för väl genomförda uppsatser vid 
studier vid Militärhögskolan Karlberg.  

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 



Specialistofficeren och 1.sergeanten Jesper Karlsson, tilldelades vid examen den 15 
december 2017 Marinlitteraturföreningens stipendium om 10 000 kronor som bäste 
kadett vid utbildning till specialistofficer. 

Samtliga medaljörer och pristagare inklusive medföljande har inbjudits till deltagandet 
vid KÖMS högtidssammanträde den 15 november i Stockholm. 

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 Palmqvist  
  Ledamoten Per-Ola Johansson  
  Ledamoten Håkan Nilsson  
  Ledamoten Claes Berglund 

 

Ledamoten Nils Bruzelius har tjänstgjort som kassaförvaltare. Ledamoten Lars Wedin 
har tjänstgjort som redaktör. Ledamoten Per Edling har verkat som ansvarig utgivare för 
Tidskrift i Sjöväsendet. Ledamoten Bo Wranker har fram till 1 maj tjänstgjort som 
bibliotekarie. Därefter tog ledamoten Håkan Lindberg över ansvaret som bibliotekarie. 
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 sju protokollförda sammanträden under verksamhetsåret. 
Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträden redovisas nedan.  

 

 
 



Styrelseledamöternas närvaro vid styrelsesammanträden 
          Deltagit /antal sammanträden 
Ordförande  Ledamoten Michael Zell   6/7 
Vice ordförande Ledamoten Bo Berg  7/7 
Sekreterare  Ledamoten Bo Rask  7/7 
Ledamöter  Ledamoten Anders Enström   4/7 

Ledamoten Christer Svensén  5/7 
  Ledamoten Mats Elofsson   6/7 

Ledamoten Sten Göthberg  6/7   
 
Suppleanter  Ledamoten Fredrik Palmqvist 1/7  
  Ledamoten Per-Ola Johansson  3/7 
  Ledamoten Håkan Nilsson   3/7 
  Ledamoten Claes Berglund  4/7 

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 förvaras 
diverse böcker, reservexemplar av TiS mm. Kansliet är normalt obemannat. Kostnaderna 
för kansliet utgörs av hyra och städning samt tillgång till internetanslutning. 

BELÖNINGAR 

Medaljer 
Akademien har vid högtidssammanträdet tilldelat ledamoten Bo Wranker akademiens 
medalj i silver med motiveringen: 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. 

Akademien har även tilldelat ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson akademiens 
medalj i silver med motiveringen: 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. 

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 2017 i Stockholm utdelades medaljer till 
följande gruppbefäl, soldater och sjömän: 

• 1.ubflj - Korpral Alf Fridén, STE 

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

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

• Amf 1 - Vicekorpral Tobias Nydahl, 206.uhkomp 2.amfbat 

• Marinbasen - Vicekorpral Jonas Olin, basskyddskompaniet 

• SSS - Sergeant Malin Ericsson, skonertdivisionen 

Hedersomnämnanden  
Akademien har tilldelat 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. 



LEDAMÖTER 
Följande ledamöter har avlidit under året; 
Ordinarie ledamoten  Rolf Öhman 
Hedersledamoten  Peter Tamm 
Ordinarie ledamoten  Bertil Stjernfelt 
Ordinarie ledamoten   Bengt Odin 
Ordinarie ledamoten  Mats Wigselius 
Ordinarie ledamoten  Karl Andersson 
Ordinarie ledamoten  Håkan Berggren 
Ordinarie ledamoten  Rune Berlin 
Ordinarie ledamoten   Sten Ingvar Nilsson  
  
Följande ledamöter har valts in under året; 

Ordinarie ledamöter 
Örlogskapten Gunnar Möller 
Örlogskapten Peter Thomsson 
Teknologie Doktor Fredrik Hellström 
Redaktör Peter Magnus Nilsson 
Överstelöjtnant Jimmy Johansson 
Senior Advisor Peter Ahlås  
Kommunikationsdirektör Erik Lagersten 

Korresponderande ledamot 
Vice Admiral Charles Style RN (ret) 

Kungl. Örlogsmannasällskapet består efter inval 2017 av 365 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 
Sexton utländska hedersledamöter 
Trehundrasexton ordinarie ledamöter (enbart svenska medborgare) 
Arton korresponderande ledamöter (enbart utländska medborgare) 

Den senast invalde ledamoten är Vice Admiral Charles Style RN (ret). Style tilldelas i 
Kungl. Örlogsmannasällskapets medlemsmatrikel invalsnummer 1497 räknat från den 
femtonde november 1771 då viceamiral Christoffer Falkengréen vid invalet erhöll 
invalsnummer 1. 
 



Stockholm i februari 2018
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MichaelZell
Ordförande
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Bo Berg \
Vice ordförande
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Bo Rask

Sekreterare
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Anders Enström
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Christer Svensdn Mats ElofssoÅ Sten Göthberg



Finansiella dokument räkenskapsåret 

KÖMS med fonders resultaträkning 2016-12-31 - - 2017-12-31 

Intäkter 2017  2016 
Årsavgifter 127 500 1 132 000 
Diverse bidrag och avgifter 9 450 2 19 900 
TiS annonser 90 029  93 477 
TiS prenumerationer 64 329   65 379 
Statliga bidrag 55 000  55 000 
Biblioteks bidrag JWS 100 000 3 125 000 
Summa intäkter  446 308  490 756 
    
Personalkostnader    
Arvoden 47 000 4 99 760 
Sociala avgifter 7 519  24 365 
Summa personalkostnader 54 519  124 125 
    
Övriga kostnader    
Akademisammanträden 32 828 5 24 045 
Högtidssammanträdet 114 613 6 65 508 
Seminarier 90 326 7 12 263 
PUKE-jubileum 0  31 482 
Tryckning av TiS 91 663  106 544 
Distribution av TiS 32 278  32 694 
Böcker/bokvård 37 950  61 675 
Stöd till Bokutgivning 0  36 250 
Arvoden 142 250 8 111 000 
Belöningar och stipendier 66 000 9 40 000 
Styrelsens kostnader 19 892 10 29 724 
Resekostnader 105 173 11 116 175 
Extern representation 3 746  10 002 
Kanslikostnader 11 078  12 243 
Förbrukningsmateriel 2 549  11 422 
Tele och Datakommunikation 37 547 12 21 162 
Porto 36 290  22 307 
Externa föreningsmedlemskap 10 900 13 15 100 
Övrigt 61 326 14 26 550 
Summa övriga kostnader 896 408  787 146 
    
Finansiella intäkter    
Utdelning på värdepapper 430 322 15 453 385 
Reavinster på värdepapper 137 230 16 38 342 
Summa finansiella intäkter 567 552  491 727 
    
Finansiella kostnader    
Bankkostnader 3 601  3 555 
Summa finansiella kostnader 3 601  3 555 
    
Årets resultat 59 332  67 657 
 
  



Not 1 228 ledamöter har erlagt årets avgift. 
Not 2 Inklusive bidrag till Gynterska och Falkengréenska fonderna samt avgifter för 

visning av biblioteket 
Not 3 Bidrag från Jacob Wallenbergs stiftelse särskilda fonden 
Not 4 Kassaförvaltaren 25 000 kr, bibliotekarien 10 000 kr, postadministratören 

12 000 kr. 
Not 5 Subventionerade middagar i anslutning till akademisammanträden. 
Not 6  107 deltagare varav 46 betalade kuvertavgift  
Not 7 Marinkonferensen i Kolskjulet 29/6   
Not 8 Den legitimerade bibliotekarien 96 000 kr, Tom Ohlsson 15 000 kr, 

redaktören 25 000kr, ansvarig utgivare 6 250 kr. 
Not 9 Fänrik Tobias Krona 15 000 kr, Fänrik Alf Furugård 10 000 kr 

Fänrik Victor Hedlund 5 000 kr, Fänrik Rebecca Kling 5 000 kr, 
Fänrik Thomas Olsén 5 000 kr, 1. Sergeanten Jesper Karlsson tilldelades 
Marinlitteraturföreningens stipendium om 10 000 kr, Tubaist Elias 
Gustafsson 15 000 kr. 

Not 10 Enklare förtäring vid styrelsesammanträden 
Not 11 Styrelsens resor och hotellboende 
Not 12 Telefon och bredband inklusive uppgradering av KÖMS hemsida. 
Not 13 Folk och Försvar, Sjöfartsforum. 
Not 14 Ny dator med program till redaktören, ny dator till postadministratören, 

uppgradering av kassaförvaltarens dator, gravering av medaljer mm. 
Not 15  Varav fonderna bidragit med 145 000 kr 
Not 16 Försäljning och återköp av indexfonder med orealiserad värdeökning. 

 

 

 

 

  



KÖMS med fondernas balansrapport 2016-12-31 - - 2017-12-31 
 
Tillgångar 2017-12-31 Not 2016-12-31  
     
Omsättningstillgångar     
Kundfordringar 0  12 000  
Plusgiro 20 935  4 313  
Konto i SEB 9 624  5 771  
Betalkonto SHB 9 549  25 780  
Depåkonto SHB 477  37 565  
Räntekonto SHB 921  921  
TAMMs konto i SHB 76 326  1 691  
MLF konto 24 019  21 013  
Gynterska fonden 13 900  11 400  
Falkengréenska fonden 11 650  5 300  
S:a 
Omsättningstillgångar 

167 401  125 753  

     
     
Anläggningstillgångar     
Värdepapper 6 050 411 1 6 050 411  
Inventarier 1  1  
S:a Anläggningstillgångar 6 050 412  6 050 412  
     
S:a Tillgångar 6 217 813  6 176 165  
     
Skulder och eget kapital     
     
Kortfristiga skulder     
Leverantörsskulder 23 000 2 26 000  
Förskottsinbetalningar 
TiS 

1 315  250  

Förutbetalda fakturor  - 11 500  0  
Ständiga 
ledamotsavgifter 

103 250 3 107 500  

S:a Kortfristiga skulder 116 065  133 750  
     
Eget Kapital     
Eget Kapital 6 042 415  5 974 758  
Årets Resultat 59 332 4 67 657  
S:a Eget kapital 6 101 748  6 042 415  
     
S:a Skulder och Eget 
Kapital 

6 217 813  6 176 165  

  



  
Not 1 KÖMS värdepapper hade vid årets slut ett marknadsvärde om 11 462 702 kr.  
Not 2 Tryckning och distribution av TiS nr 5. 
Not 3 Under året har tre ledamöter betalat ständig ledamotsavgift. 
Not 4 Årets överskott blev 59 332 kr. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avsiktligt tom sida 
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