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Protokoll vid 247:e högtidssammanträdet
Sammanträdet ägde rum torsdagen den 15 november i Sparresalen Östra Prinsgatan 4
Karlskrona, i närvaro av 87 ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen intogs på
Sjöofficersmässen, Amiralitetstorget 7 Karlskrona.
Ärenden:
§ 1 Förklarades det 247:e högtidssammanträdet för öppnat.
§2

Föredrog sekreteraren OL Bo Rask, utdrag ur verksamhetsberättelse för året som
gått.

§3

Föredrog OL Sölve Larsby korta utdrag ur minnesteckningar över de femton
ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag; HL Bror Stefenson, HL
Herman Fältström, OL Gunnar Bo Ericson, OL Stefan Furenius, OL Göran
Romare, OL Torsten Engberg, OL Gustaf Samuelson, OL Per Gunnar Fernander,
OL Johan Forslund, OL John Sjögren, OL Börje Huss, OL Håkan Neckman, OL
Nils Rydström, OL Thomas Lundvall och OL Lennart Forsman samt påkallade en
stunds tystnad.

§4

Presenterades nya ledamöter i invalsordning av vice ordförande OL Bo Berg
varefter ordföranden överlämnade diplom.
Ordinarie ledamöter (OL):
Generaldirektör Peter Sandwall
Kommendörkapten Anders Hörnfeldt
Kommendörkapten Björn Brenner
Advokat Mattias Widlund
Generaldirektör Katarina Norén (var förhindrad att delta vid sammanträdet)
Kommendörkapten Per Nilsson
Korresponderande ledamot (KL):
Kommandør Sigurd Smith Norska Sjöforsvaret (var förhindrad att delta vid
sammanträdet)

§5

Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter, övriga
belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade
belöningar.
Medaljer
Akademien tilldelar OL Jacob Wallenberg akademiens medalj i guld. Motivering;
Jacob Wallenberg tilldelas akademiens medalj i guld som representant för den
familj som under så många år möjliggjort bibliotekets utveckling. Familjen
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Wallenberg har under många år genom sina fonder donerat stora belopp till
KÖMS. Bankdirektör K. A Wallenberg donerade redan sent 1920-tal, medel som
möjliggjorde att under åren 1928-1929 bygga till en tredje våning på sällskapets
lokaler i Karlskrona. Den våningen innehåller idag KÖMS bibliotek. Detta följdes
upp med en storartad gåva 1961 för att möjliggöra inbindning, reparation och
konservering av sällskapets böcker och övriga samlingar. Utan de årliga belopp
KÖMS fortsätter att uppbära från familjen Wallenberg och dess stiftelser, så
skulle den omfattande och allt mer forskningsuppmuntrande verksamhet som
KÖMS bibliotek bedriver, inte vara möjlig.
Akademien tilldelar OL Peter Bager akademiens medalj i silver. Motivering;
Peter Bager belönas för sina insatser att som engagerad projektledare effektivt
organisera och leda det projekt som styrelsen etablerade våren 2017 under
arbetsnamnet ”Marinplanen”. Arbetet började bokstavligt talat från ett vitt
papper och Peter Bager startade det mycket insiktsfullt med att engagera
vetenskapsgrenarna. Det ledde till ett omfattande material som krävde ett
betydande redigeringsarbete för att hitta balansen mellan bredd, djup och
omfång. Mot slutet av året fick projektet den form som sedan kunde presenteras
under namnet En Marin för Sverige. Utöver arbetets goda mottagande hos den
avsedda målgruppen har det också nått stor framgång i akademien genom ett av
flera omvittnat ökat engagemang inom vetenskapsgrenarna och hos ledamöterna.
Akademien tilldelar OL Christer Svensén akademiens medalj i silver.
Motivering; Christer Svensén belönas för ett engagerat och förtjänstfullt
genomfört arbete i styrelsen som ordinarie ledamot och främste företrädare för
vetenskapsgren II. Han har med sin bakgrund som forskare på hög akademisk
nivå tillfört ytterligare perspektiv på vårt eget akademiska arbete. Det omfattar
även analysarbetet inför de belöningar KÖMS delar ut till studenter och forskare
vid de institut som arbetar inom akademiens vetenskapsområden. Christer
Svensén har därtill varit en stark och tydlig röst för försvarsmedicin i allmänhet
och marinmedicin i synnerhet.
Akademien tilldelar Professor Lars Ericson Wolke FHS akademiens medalj i
silver. Motivering; Lars Ericson Wolke belönas för sin omfattande forskning och
publicering av sina arbeten inom det marinhistoriska området. Den berättarglädje
som präglar hans böcker utgår från hans tydliga vilja att öka insikten och
kunskapen hos läsarna om de marina konflikterna och sjöstridernas betydelse i
Västerhavet och Östersjön för den svenska nationens skydd och utveckling. Lars
Ericson Wolke tillför därmed KÖMS vetenskapsområde ett i akademiens intresse
berömligt historiskt- och nationellt perspektiv.
Akademien tilldelar Fänrik Jennifer Lindholm nu Torstensson, akademiens medalj
i silver. Motivering: Fänrik Jennifer Lindholm har skrivit en mycket
förtjänstfull och viktig uppsats under Försvarshögskolans officersprograms kurs
självständigt arbete 2015-2018. Arbetet är av skolan hårt inriktat mot att lära sig
en studiemetod. Inom ramen för dessa strikt formella krav och det begränsade
formatet har fänrik Lindholm utvecklat sina egna teorier och tillfört egna
beräkningsmodeller. Hennes val av forskningsområde och ämne fyller en
forskningslucka. Valet av forskningsområde taktikanpassning – kostnad – effekt
för operationerna i Adenviken och utanför Somalia, är ett klassiskt exempel på
operationsanalys, därtill med hög aktualitet. Det är något den militära
professionen behöver tillföras i större utsträckning. Detta arbete, väl utöver vad
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som kan anses krävas av en kadett under utbildning, önskar KÖMS belöna.
Utöver medalj tilldelas Fänrik Lindholm penningbelöning om 25.000 kronor ur
Marinlitteraturföreningens fond. Uppsatsen kommer att publiceras i Tidskrift i
Sjöväsendet i bearbetad form efter samråd med redaktören.
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 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 de 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 - Vicekorpral Jonathan Bodén
o 3.sjöstridsflj - Vicekorpral Kevin Nilsson, HMS VINGA
o 4.sjöstridsflj - Sergeant Fanny Holck Clausén, Flottiljstaben
o Amf 1 - Korpral Erik Axelsson, 204.amfibieskyttekompaniet
o Marinbasen - Korpral Joel Hedberg, Basskyddskompaniet
o SSS - Korpral Andreas Lyman, HMS Falken
Hedersomnämnande och penningbelöningar
Styrelsen har från Försvarshögskolan i år erhållit sex uppsatser författade av
marina elever. Uppsatserna har lästs och bedömts av hela styrelsen.
Utöver Fänrik Jennifer Torstensson tidigare nämnda med silvermedalj och
penningbelöning belönade uppsats, har beslutats att;
Akademien tilldelar kommendörkapten Jonas Forsmark hedersomnämnande och
penningbelöning om 15.000 kronor för väl genomförd uppsats under FHS kurs
HSU16-18/HSU 9. Författaren erbjuds att efter anpassning av texten publicera sig
i TiS efter redaktörens bedömning i varje enskilt fall.
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Akademien tilldelar överstelöjtnant Claes Berg hedersomnämnande och
penningbelöning om 15.000 kronor för väl genomförd uppsats under FHS kurs
HSU16-18/HSU 9. Författaren erbjuds att efter anpassning av texten publicera sig
i TiS efter redaktörens bedömning i varje enskilt fall.
Motivering: De två magisteruppsatserna är välskrivna och 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 och resultaten kan till del utgöra uppslagsverk bland annat för
framtida fördjupade samarbeten mellan svenska och finska myndigheter. Det är
styrelsens uppfattning att uppsatserna bör belönas av KÖMS för att motivera till
fortsatt skrivande och analys av militära och sjömilitära händelser”.
Penningbelöningarna utgår ur Marinlitteraturföreningens fond.
§6

Höll OL Göran Arrius ordförande Folk och Försvar, högtidsanförande.

§7

Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande OL Michael Zell anförande
vid avslutning av verksamhetsåret och nedläggning av sitt ämbete. Överlämnade
klubban och mötesordförandeskapet samt det faktiska ordförandeskapet över
KÖMS till ordinarie ledamoten Anders Grenstad.

§8

Tillträdande ordförande OL Anders Grenstad övertog ordförandeskapet samt höll
ett kort anförande. Anmälde att akademien har beslutat att tilldela avgående
ordförande OL Michael Zell akademiens medalj i guld. Sekreteraren läste upp
motiveringen.
Akademien tilldelar avgående ordförande OL Michael Zell akademiens medalj i
guld. Motivering: Michael Zell har under fyra år verkat som akademiens
ordförande. Under Michael Zell ledning har akademiens arbete fortlöpande
vitaliserats med syfte att ta ytterligare plats i försvarsdebatten. Det har bl.a.
gjorts genom att ta initiativet till Marinplanen senare kallad En Marin för
Sverige, samt driva fram den årliga Marinkonferensen. Ekonomin har förbättrats
genom klok rådgivning och resurshushållning. Vidare har Michael Zell valt att
särskilt engagerat sig i bibliotekets verksamhet. Ovanstående talar sammantaget
för att Michael Zell ska tilldelas akademiens medalj i guld.

§9

Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 247:e högtidssammanträde för
avslutat.
Efter sammanträdet samlades ledamöter och gäster i Sjöofficersmässen för
middag.

Bo Rask
Akademiens sekreterare
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