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Utdelning av högre utmärkelser 2022 
 
 

Förtjänsttecken Guld 
 
Bengt Åke Jönsson, ”Gladius” - Öresundskretsen 
En enhällig styrelse i Öresundskretsen föreslår att Bengt Åke Jönsson, ”Gladius”, tilldelas 
Svenska Kryssarklubbens förtjänsttecken i guld. 
 
Gladius var starkt pådrivande i återstarten av Öresundskretsen i början av 1980-talet och har 
under de gångna 40 åren alltmer blivit ett symbolnamn i kretsen som aktivt spridit 
budskapet om SXK:s och Öresundskretsens verksamhet. Med sin idérikedom och känsla för 
marknadsföring har han varit en pionjär och vägröjare i kretsens utveckling och 
medlemsrekrytering. Senast har han under våren tagit initiativ till och medverkat i 
etableringen av en seniorgrupp kallad Senioroptimisterna för att särskilt fånga upp intresset 
för aktiviteter på dagtid för äldre och andra medlemmar med möjlighet att delta. Detta som 
ett komplement till övrig kretsverksamhet. Så sent som i månadsskiftet juli/augusti i år ledde 
han en framgångsrik medlemskampanj på Limhamns hamnfestival.  Gladius har varit 
ledamot i flera kretsstyrelser under de senaste 40 åren och har också haft uppdrag för 
riksföreningen. 
 
Gladius har 2009 tilldelats SXK:s silverplakett och 2015 SXK:s förtjänsttecken i silver. Hans 
unika mångåriga gärning motiverar att han nu måtte tilldelas förtjänsttecknet i guld. 
 
Peter Follin – (Västkustkretsen) 
Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets nominerar härmed Peter Follin till Svenska 
Kryssarklubbens Förtjänsttecken i guld. 
Peter är en av våra medlemmar och funktionärer som utan tvekan kan sägas ha fostrats in i 
föreningen. Redan i tidig ålder fick han vara med och delta i föreningens verksamhet och 
redan då deltog han aktivt i kretsens arbete framför allt i Hamn- och Ankarplatskommittén, 
HAK. I just denna kommitté har han blivit kvar i hela sin gärning i kretsen fram till idag. 
I HAK var Peter en starkt bidragande kraft för utvecklingen av dykverksamheten för kontroll 
av bojar, både att dyka själv och att rekrytera fler dykare till verksamheten. I HAK:s barndom 
på 50- och 60-talet var alla skisser handritade. Peter introducerade datorer i arbetet med 
skissframtagningen, först för de beskrivande texterna, sedan för bildbearbetning. Peter var 
också den som introducerade flygfototekniken i HAK, först med inhyrd helikopter, sedan 
med propellerflyg.  
Under sina år i Västkustkretsens styrelse var han initiativtagare till att kretsen införskaffade 
hjärtstartare som idag finns på varje eskaderledares båt i alla kretsens eskadrar. 
Peter var ordförande i HAK under åren 1976–1991. 
 
I mitten på 2000-talet kom Peter hem efter en tids utlandsarbete och trädde då in som 
Västkustkretsens ordförande, en position han innehade under åren 2009 till 2015 då han 
valdes som ordförande för riksföreningen. Under Peters år som ordförande för 
riksföreningen blev Svenska Kryssarklubben en mer utåtriktad förening, tog bland annat 
ställning i olika båtpolitiska frågor och fick in detta i massmedia för att nå allmänheten, 
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beslutsfattare och medlemmar. Vidare bidrog Peter till att digitalisera Kryssarklubben, såsom 
sjökorten och bojregistret på hemsidan, samt att Kryssarklubben fick en app för På Kryss och 
andra publikationer. Peter var också med och formade idén om ett utbildningscenter på 
Malma Kvarn. 
När han lämnade över ordförandeklubban på årsmötet 2021 var det en på många sätt en 
förändrad organisation och förening där mycket nytt hänt. Få föreningsmedlemmar viger så 
mycket av sitt liv till föreningens arbete. 
 
Gunnar Hejde - Västkustkretsen 
Svenska Kryssarklubbens Västkustkrets nominerar härmed Gunnar Hejde till Svenska 
Kryssarklubbens Förtjänsttecken i guld. 
Gunnar är funktionären som sällan synts i de offentliga sammanhangen men alltid funnits 
där och alltid ställt upp i alla lägen. Inte minst manifesterades detta i det tumult som 
uppstod under årsmötet 2007 då ingen ny styrelse kunde utses och Gunnar ställde upp som 
ordförande i den interimsstyrelse som senare utsågs. Han axlade ansvaret i ett för 
föreningen mycket prekärt läge och arbetade målmedvetet och i det tysta med att ställa 
saker till rätta så att en ordinarie styrelse kunde utses redan vid nästkommande årsmöte. 
Han var ordförande i den grupp som arbetade fram föreningens nya stadgar där funktionen 
med rådslag introducerades. 
Under sina många år som funktionär i Västkustkretsen har han främst arbetat inom 24-
timmarskommittén, där han under många år verkat som dess ordförande, och 
eskaderkommittén där han varit eskaderledare, bl.a. för flera mycket uppskattade 
medelhavseskadrar, en verksamhet han var med och startade och utformade. 
Gunnar var chefredaktör för Västpricken under åren 1997–2006 och fortsatte skriva för 
tidningen i många år efter det. 
Han var ordförande i Västkustkretsen under åren 2006–2009. 
Även Gunnar kan, utan tvivel, sägas ha vigt en stor det av sitt liv till föreningen. 
 
Lars Möller - Blekingekretsen 
32 år som styrelsemedlem varav 4 år som kassör och därefter 21 år som styrelseordförande. 
Sedan 1991 ansvarig för 24-timmarskommittén. 
Sedan 2016 sammankallande för Utmärkelsegruppen. Sedan 2019 i Riks valberedning. 
 
 
 

Förtjänsttecken Silver 
 
Ingela Möller - Blekingekretsen 
12 år som styrelsemedlem, dessförinnan 13 år som styrelsesuppleant.  
21 år som redaktör för kretstidningen. 10 år som medlemsrevisor i Riksföreningen. 
Ingela har utvecklat kretstidningen Kretsaktuellt till ett mycket uppskattat medlemsorgan. 
 
 
 
 


