
 

	  

Pressmeddelande,	  Kungliga	  Örlogsmannasällskapet	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   18	  november	  2015	  
	  

Kungl.	  Örlogsmannasällskapet	  belönar	  och	  medaljerar	  	  
	  
Vid	  Kungl.	  Örlogsmannasällskapets	  Högtidssammankomst	  i	  Sjöhistoriska	  Museet	  den	  16	  
november,	  i	  närvaro	  av	  HMK	  Carl	  XVI	  Gustaf,	  medaljerades	  och	  belönades	  ett	  antal	  förtjänta.	  

Akademiens	  medalj	  i	  silver	  utdelas	  till	  individ	  inom	  eller	  utom	  akademien	  för	  framstående	  gärningar	  inom	  
akademiens	  ansvarsområde.	  Silvermedaljen	  har	  tilldelats	  Lennart	  Törnberg	  för	  sina	  insatser	  inom	  ramen	  
för	  “Veteranflottiljens	  verksamhet”.	  Han	  är	  en	  sann	  eldsjäl	  och	  den	  som	  driver	  mycket	  av	  
veteransflottiljens	  verksamhet	  och	  sannolikt	  den	  som	  drar	  det	  tyngsta	  lasset	  av	  alla.	  Veteranflottiljens	  
verksamhet	  har	  successivt	  utvecklats	  och	  är	  troligen	  världsunikt.	  Flottiljen	  består	  idag	  av	  en	  rad	  fartyg,	  
många	  i	  fullt	  funktionsdugligt	  skick,	  bl.a.	  T26,	  T38,	  T46,	  T56,	  HMS	  Spica	  och	  HMS	  Ystad.	  

Akademiens	  medalj	  i	  brons	  i	  Kvinnoförbundet	  för	  Sveriges	  Sjöförsvars	  anda	  utdelas	  på	  förslag	  från	  
respektive	  förbandschef	  i	  marinen	  till	  gruppbefäl,	  soldater	  och	  sjömän	  i	  marinen	  som	  utmärkt	  sig	  för	  
framstående	  duglighet	  och	  föredömligt	  kamratskap.	  Bronsmedaljen	  har	  tilldelats:	  Pontus	  Almgren,	  	  
1.	  Ubåtsflottiljen,	  Marcus	  Sjöberg,	  3.	  Sjöstridsflottiljen,	  Jacob	  Viper,	  4.	  Sjöstridsflottiljen,	  Stefan	  Lindbom,	  
Amfibieregementet,	  John	  Samuelsson,	  HMS	  Falken,	  Sjöstridsskolan	  och	  Roger	  Sternestedt,	  Marinbasen.	  
	  
Akademiens	  hedersomnämnande	  och	  penningbelöningar	  tilldelades	  fänrik	  Maria	  Svensson	  och	  fänrik	  
Håkan	  Fornander	  för	  sina	  uppsatser	  vid	  Försvarshögskolan.	  Svensson	  för	  uppsatsen	  ”Vad	  krävs	  för	  
överraskning”	  och	  Fornander	  för	  uppsatsen	  ”Överraskning	  –	  principernas	  enda	  sanning”.	  

–	  Jag	  vill	  gratulera	  alla	  medaljerade	  och	  belönade.	  De	  har	  alla	  genomfört	  ett	  förtjänstfullt	  arbete	  i	  Kungl.	  
Örlogsmannasällskapets	  anda	  och	  för	  vårt	  syfte,	  att	  aktivt	  verka	  för	  utvecklingen	  av	  sjökrigsvetenskapen	  
och	  sjöväsendet	  i	  allmänhet	  säger,	  Michael	  Zell,	  ordförande	  för	  Kungliga	  Örlogsmannasällskapet.	  

	  

	  

För	  ytterligare	  information:	  	  

Bo	  Rask,	  sekreterare	  Kungl.	  Örlogsmannasällskapet,	  tel.	  mobil.	  0766	  323883	  eller	  E-‐post:	  secretary@koms.se	  	  
För	  koordination	  och	  bilder:	  Mårten	  Granberg,	  ledamot,	  Kungl.	  Örlogsmannasällskapet,	  tel.	  mobil.	  070	  
7640100	  eller	  E-‐post:	  info@koms.se	  	  

	  

Besök	  även:	  www.koms.se	  alt	  följ	  oss	  på	  Twitter	  

	  
	  


