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Protokoll vid 242:a högtidssammanträdet 

Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen på Etnografiska museet Djurgårdsbrunnsvägen 
34 Stockholm i närvaro av 151 ledamöter och inbjudna gäster. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades det 242:a högtidssammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Föredrog sekreteraren verksamheten under året som gått. 

 

§ 3 Föredrog Sten Göthberg utdrag ur minnesteckningar över de ledamöter som sedan 
föregående högtidsdag avgått med döden (KL Sen Nordenhem, HL Bengt Rasin, 
KL Carl-Gustaf Jennergren, OL Tomas Öhrwall, OL Åke Svedelius, OL Lennart 
Lindgren, OL Lars M Werner, OL Lennart Kihlberg, OL Sten-Börje Nilsson och 
OL Leif Ahlqvist). 

 

§ 4 Presenterades nya ledamöter OL Anna-Karin Broth, OL Ola Alfredsson, OL 
Tomas Martinsson och OL Mårten Granberg samt KL Hugues Eudeline och KL 
Kenneth Gustavsson) varvid ordföranden överlämnade diplom. 

 

§ 5 Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga belönade 
arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade belöningar. 

 

 Medaljer 

 

 Håkan Lindberg 

 Akademien har beslutat att tilldela förvaltare Håkan Lindberg Sjöstridsskolan, 
akademiens medalj i silver. 

Motiv 

Lindberg är den officer som på ett konkret sätt väckte idén till ett marint debattnummer följt av två 

debattkvällar för marinens yngre personal under 2012. Såväl debattnumret 2012 som de bägge 

debattkvällarna i år (januari i Karlskrona och i september i Stockholm) har varit mycket lyckade och 

uppskattade av såväl den ”yngre personalen” som av sällskapets ledamöter. Lindberg tog i arbetet 

med seminariet i Karlskrona en mycket aktiv del i att ”jaga på” både författare och deltagare och 

har således en stor del i den framgång som denna verksamhet blivit för akademien. I ordinarie tjänst 

är Lindberg en föregångsman som vid flera tillfällen deltagit i svenska internationella insatser, bl.a. i 

Afghanistan. Vidare har Lindberg visat på föregångsmannaskap genom att tidigt valt att växla 

karriär till specialistofficer och han utnämndes under våren 2013 till förvaltare (han var tidigare 

kapten).   
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Lisbeth Thorsén  

Akademien har beslutat att tilldela Fru Lisbeth Thorsén akademiens medalj i 
silver. 

Motiv 

Under Lisbeth Thorséns period som professionell bibliotekarie har KÖMS bibliotek utvecklats i 

enlighet med den vision som den tidigare biblioteksgruppen föreslog, dvs. att utveckla biblioteket 

till ett modernt forskningsbibliotek. Böcker och övriga samlingar har inventerats, katalogiserats och 

gjorts tillgängliga i den nationella biblioteksdatabasen LIBRIS. Forskningsfrågor har besvarats på 

ett professionellt sätt och KÖMS bibliotek har gjorts allmänt känt.  

 

  

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. 

1976 upplöstes kvinnoförbundet i Stockholm 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 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: 

  

 Johan Appelqvist - HMS Belos 1.Ubåtsflottiljen 
Appelqvist har tagit ett stort ansvar och skött tjänsten som motorman ombord HMS Belos 

på ett utmärkt sätt. Han har med stort eget initiativ och med gott humör tagit sig an sina 

arbetsuppgifter, även när påfrestningarna varit stora. Appelqvist är framåt och flexibel, 

också utanför sin egen tjänstegren. 

Vidare har sergeant Appelqvist fungerat som förhandsman i besättningen och skött 

utbildningen av sina yngre kamrater i den skeppstekniska tjänsten. Detta har bland annat 

inneburit att på egen hand ta fram lektionsunderlag och ritningar samt att praktiskt 

förevisa i olika system ombord. Han är ett föredöme för sina kollegor och en god och 

pålitlig skeppskamrat. 

 

 Sara Wykman - HMS Carlscrona 3. Sjöstridsflottiljen 
 Wykman har på ett exemplariskt sätt axlat rollen som biträdande däckstjänst-

/förtöjningsledare, vilket alltid kännetecknas av ett glatt och positivt bemötande, trots att 

det kan vara på bekostnad av egen bekvämlighet. Wykmans ledarskapsförmåga 

karakteriseras av ett harmoniskt och situationsanpassat uppträdande inför sidoordnad 

och underställd personal. Genom sin entusiasm löser hon tilldelade uppgifter på ett 

föredömligt sätt inom tilldelad tid. Förutom Wykmans ordinarie sysslor som biträdande 
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däckstjänst-/förtöjningsledare, ingår hon även i fartygets flightdeck team vid start och 

landning av helikopter.  

 Sammanfattningsvis är Wykman en mycket uppskattad och duglig besättningsmedlem. 

 

 Therese Pettersson HMS Trossö - 4. Sjöstridsflottiljen 
Therese Pettersson besitter stora kunskaper inom den egna tjänstegrenen och har 

genomfört verksamhet både nationellt och internationellt. Hon har deltagit i ett flertal 

utlandsmissioner, där hon har fått mycket goda omdömen vilket påvisar hennes förmåga 

till ett flexibelt tänkande. 

 Genom detta och med en positiv inställning samt en ledarstil som alltid sätter 

kamratskapet först, har Pettersson utfört sina arbetsuppgifter på ett mycket förtjänstfullt 

och initiativrikt sätt. 

Verksamhetens mål har alltid varit i fokus, men trots detta har hon alltid en hög grad av 

omtanke om den egna besättningen. 

Petterssons vilja till att prestera är unik och det är därför som hon har blivit nominerad 

till KÖMS bronsmedalj. 

 

 Filip Persson - Basskyddskompaniet Marinbasen 
 Filip Persson visar över tiden ett gott kamratskap, stöttar alltid de som behöver hjälp, 

även under mer ansträngande förhållanden. Hans positiva inställning och attityd stärker 

plutonen och lyfter plutonen framåt. Persson är ett föredöme för övriga såväl i den 

dagliga tjänsten som under svårare övningar och skarpa insatser. 

 Persson är som soldat mycket duglig med en hög nivå. Han tar snabbt till sig ny 

utbildning och kan kombinera detta med tidigare kunskaper för att maximera effekt. 

 Persson visar när det så behövs ett föredömligt ledarskap och löser alltid tilldelade 

uppgifter i chefens anda.  

 

 Daniel Magnusson - Sjösäkerhetssektionen Sjöstridsskolan 
 Magnusson har med sin professionalism och sitt engagemang varit en viktig del av 

Sjösäkerhetssektionens lärarkader. Trots att han tidigare inte genomgått formell 

instruktörs- eller ledarutbildning har han löst sina uppgifter som lärare i Marinmedicin 

på ett mycket bra sätt. Med sin lugna och sympatiska personlighet är han en mycket 

uppskattad kollega vid sektionen. 

 

 Martin Söderlund – 17.bevakningsbåtkompaniet  

 Martin Söderlund har under ME03 visat prov på ett mycket gott kamratskap och stort 

engagemang vid enhetens lösande av uppgift. Söderlund tar stort personligt ansvar för 

att utveckla sig själv och andra. Söderlund står ofta först i kön för att hjälpa sina 

kamrater. 

  

 Hedersomnämnanden 

 

 Johannes Johansson 

 Akademien har beslutat att akademiens hedersomnämnande för väl formulerad 
tävlingsskrift 2013 med rubriken ”Hur skall Försvarsmakten optimera effekten av 
ombordbaserad helikopter” ska tilldelas kapten Johannes Johansson. 

  

 Christian Hoas 

 Akademien har beslutat att akademiens hedersomnämnande för väl formulerad 
tävlingsskrift ”En svensk modell för marina operationer” ska tilldelas 
örlogskapten (RO) Christian Hoas. 
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 Olle Neckman 

 Akademien har beslutat att akademiens hedersomnämnande ska tilldelas Olle 
Neckman för mångårigt arbete och enastående goda insatser för Stockholms 
Sjögård. 

 

 

 Penningbelöningar 

 

 Petronella Andersen 

 Akademien har beslutat att en penningbelöning om 10.000 kronor ur 
Marinlitteraturföreningens (MLF) fond ska tilldelas örlogskapten Petronella 
Andersen för väl genomförda studier vid vid École de Guerre i Paris.  

  

Helena Andersson 
Akademien har beslutat att en penningbelöning om 5.000 kronor ur 
Marinlitteraturföreningens (MLF) fond ska tilldelas fänrik Helena Andersson för 
väl genomförd uppsats "Barents hav: En studie av rysk och norsk strategi och 
marina styrkeförhållanden” vid studier vid Försvarshögskolan. 

  

Jim Ramel Kjellgren  
Akademien har beslutat att en penningbelöning om 5.000 ur 
Marinlitteraturföreningens (MLF) fond ska tilldelas fänrik Jim Ramel Kjellgren 
väl genomförd uppsats "Ytterligare antaganden om modern sjöstrid" vid studier 
vid Försvarshögskolan. 

  

  

§ 6 Höll Sveriges Överbefälhavare General Sverker Göranson högtidsanförande. 

 

§ 7 Föredrog Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande anförande vid avslutning av 
verksamhetsåret. 

 

§ 8 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 242:a högtidssammanträde för 
avslutat. 

 

Efter sammanträdet samlades ledamöter och gäster i Minneshallen på Sjöhistoriska 
museet för högtidsmiddag.  

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare      
 


