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Protokoll vid 250:e högtidssammanträdet
Sammanträdet ägde rum i Clara Schumannsalen Musikaliska i Stockholm i närvaro av 287
ledamöter och inbjudna gäster. Högtidsmiddagen avhölls i Vinterträdgården Grand Hotel i
Stockholm.
Ärenden:
§ 1 Förklarades det 250:e högtidssammanträdet för öppnat klockan 1640.
§2

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

§3

Föredrog ordinarie ledamoten Sölve Larsby korta utdrag ur minnesteckningar över de
ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag.

§4

Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden
överlämnade invalsdiplom.
Hedersledamöter:
1 Kontreadmiral Rune Andersen chef Sjöforsvaret Norge (ej närvarande)
2 Ordinarie ledamoten direktör Jacob Wallenberg Investor AB
3 Ordinarie ledamoten kommendör Bo Rask akademiens sekreterare
4 Ordinarie ledamoten ambassadör Marie Jacobsson UD Folkrättsrådgivare
Ordinarie ledamöter:
1 Kommendör Jonas Källestedt Chef Sjöstridsskolan
2 Kommendör Fredrik Peedu Chef Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum
3 Kommendörkapten John Theander Chef 31.korvettdivisionen
4 Överste Anders Åkermark Operationschef Marinstaben
5 Kommendörkapten Patrik Mattsson Chef 33.minröjningsdivisionen
6 Örlogskapten Jonas Kindgren Lärare Försvarshögskolan
Korresponderande ledamöter:
1 Kommandør Anders Friis danska Sjöforsvaret
2 Doktor Sebastian Bruns Visiting Professor US Naval Academy (ej närvarande)
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Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga belönade
arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade belöningar.
Medaljer
Akademien tilldelar sekreteraren ordinarie ledamoten Bo Rask akademiens medalj i guld
för hans gedigna arbete som sekreterare.
Motivering:
Ordinarie ledamoten Bo Rask har varit akademiens sekreterare sedan november 2008. Bo
Rask har med stort engagemang samt med känsla för stil och kvalité i detaljerna drivit
arbetet som sekreterare. Tidigare, under åren 1997 - 2003 var Bo Rask styrelseledamot. För
denna långa gärning är akademien Bo Rask ett stort tack skyldig.
Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Lars Wedin akademiens medalj i guld för hans
gedigna redaktörskap.
Motivering:
Ordinarie ledamoten i Kungl. Örlogsmannasällskapet, Kommendör (PA) Lars Wedin har
under fem år (2016–2021) varit redaktör för Tidskrift i Sjöväsendet – Kungl.
Örlogsmannasällskapets viktigaste kommunikationskanal utåt. Under hans tid som redaktör
har TiS utvecklats mycket positivt. Under Lars Wedins kompetenta och vänliga
redaktörskap har tidskriftens artiklar hållits på en konsistent hög nivå. Flera artiklar håller
mycket hög kvalité och antalet sidor har ökat. Detta visas bland annat av att antalet
prenumeranter har ökat från år till år, ett tydligt bevis för den höga kvalitetsnivå på
tidskriften som ledamoten Wedins goda omdöme har bidragit till.
Lars Wedin har därutöver under flera årtionden levererat strategiska analyser på mycket
högkvalitativ nivå. Ett omfattande författarskap med ett tiotal böcker, skrivna enskilt och
tillsammans med andra samt en lång rad artiklar, har blivit resultatet. Förutom de böcker
som skrivits direkt för en svensk publik, har ledamoten Wedin även publicerat ett flertal
verk på franska och engelska. Han har också översatts till portugisiska för den brasilianska
marinens räkning.
Ledamoten Wedin har också ett flertal artiklar rörande sjötaktik, havsrätt och marinstrategi
som genom åren publicerats i Tidskrift i Sjöväsendet.
För denna långa gärning är akademien Lars Wedin ett stort tack skyldig.
Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson akademiens medalj i guld
för hans arbete som projektledare för projektet KÖMS 250 år.
Motivering:
Ordinarie ledamoten Per-Anders Emilson har på ett förtjänstfullt sätt drivit projektet
KÖMS 250 år. Emilson har på ett mycket engagerat sätt med god förståelse för de minsta
detaljerna levererat såväl goda idéer som väl genomarbetade beslutsunderlag till styrelsen.
Beslutsunderlagen har levererats i god tid för styrelsens tidskritiska beslut. Emilson har
även med framgång kontaktat potentiella finansiärer till de olika delprojekten vilka
sammantaget har lett till betydande förstärkning av projektets budget.
Emilson har under hela projektet arbetat med en tydlig känsla för den stil och anda som bör
känneteckna ett akademievenemang av denna typ.
Akademien tilldelar ordinarie ledamoten Andreas Hanson akademiens medalj i silver för
att komponerat KÖMS jubileums marsch ”Med förstånd och styrka”.
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Motivering:
Ordinarie ledamoten Andreas Hanson har på kort tid med framgång komponerat en
jubileumsmarsch med titeln – med förstånd och styrka - som ska uruppföras i samband
med årets högtidssammanträde. Andreas Hanson har även varit initiativtagare till, skapat
programmet och genomfört musikseminariet Flottans musik – en Marin Kulturbärare. Med
detta seminarium har Andreas Hanson satt ljuset på musiken som är en viktig del av det
marina kulturarvet.
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 belönade årligen värnpliktiga som utmärkt sig för allmän duglighet och
gott kamratskap. Förbundet upplöstes 1976 och tillgångarna överfördes till föreningen
”Sveriges Flotta” i avsikt att även fortsättningsvis uppmuntra värnpliktiga.
Senare tilldelades Kungl. Örlogsmannasällskapet ansvaret för utdelningen av förtjänstpriset
som sedan 2004 utgörs av Kungl. Örlogsmannasällskapets medalj. 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
Sjöförsvar 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 ska tilldelas följande soldater och sjömän:
•

Marinstaben – Korpral Hanna Håkansson

•

1.ubflj - Furir Tobias Johansson

•

3.sjöstriflj - Menig 2 Emil Svensson

•

4.sjöstriflj - Menig 2 Clara Berg

•

1.amfibieregementet - Korpral Anna Brelin

•

Marinbasen - Furir Erik Eriksson

•

SSS - Korpral Fredric Oxelgren

De föreslagna bedöms vara de främsta GSS avseende kamratskap och allmän duglighet vid
respektive förband.
Hedersomnämnande och penningbelöningar
Akademien tilldelar fd eleven vid Militärhögskolan OP fänrik Emil Ankerst akademiens
hedersomnämnande och 10 000 kronor ur Marinlitteraturföreningens fond för hans uppsats
”Militär – Privat outsourcing i Gråzonen: En Kartläggning av Gråzonsproblematik kring
nyttjande av privata rederier för sjöburen transportlogistik inom Försvarsmakten”.
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§6

Höll hedersledamoten Claes Tornberg högtidsanförande.

§7

Gav hedersledamoten Thomas Engevall en kort orientering om jubileumsboken.

§8

Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Anders Grenstad anförande vid
avslutning av verksamhetsåret och nedläggning av sitt ämbete.

§9

Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 250:e högtidssammanträde för avslutat.

Vid protokollet,

Bo Rask
Akademiens sekreterare

