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Protokoll vid 244:e högtidssammanträdet 

Sammanträdet ägde rum i Stolpesalen i Etnografiska museet i Stockholm i närvaro av 

146 ledamöter och inbjudna gäster. Hans Majestät Konungen deltog under den senare 

delen av sammanträdet. Högtidsmiddagen genomfördes i Minneshallen på Sjöhistoriska 

museet. 

 

Ärenden: 

§ 1 Förklarades det 244:e högtidssammanträdet för öppnat. 

 

§ 2 Föredrog sekreteraren Bo Rask utdrag ur verksamhetsberättelsen för året som gått. 

 

§ 3 Föredrog hedersledamoten Bertil Björkman korta utdrag ur minnesteckningar över 

de ledamöter som har avlidit sedan föregående högtidsdag; OL Anders Hammare, 

OL Per-Erik Bergstrand, OL Nils Abrahamsson, OL Leif Leifland, HL Ulla 

Ehrensvärd, OL Bo Huldt samt OL Stellan Bojerud. 

 

§ 4 Presenterades nya ledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter ordföranden 

överlämnade diplom. Som ordinarie ledamöter presenterades Niklas Wiklund, 

Erik Thedéen, Johan Igert och Mikael Carleson. 

 

§ 5 Belöningar. Upplästes styrelsens bedömning av prisbelönta skrifter och övriga 

belönade arbeten och insatser samt utdelades eller omnämndes beslutade 

belöningar. 

 

 Medaljer 

 

 Lennart Törnberg 

 Tilldelades avdelningsdirektören vid FMV Lennart Törnberg akademiens medalj i 

silver. 

 

 Motiveringen lyder: Lennart Törnberg bör belönas av KÖMS 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 och (bl.a. T26, T38, T46, T56, HMS Spica 
och HMS Ystad).  
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 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.  

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.  

 

 Tilldelades följande gruppbefäl, soldater och sjömän efter förslag från marinens 

samtliga förbandschefer akademiens medalj i brons i Kvinnoförbundet för 

Sveriges Sjöförsvars anda: 

Pontus Almgren - 1.ubåtsflottiljen 

 Marcus Sjöberg - 3.sjöstridsflottiljen  

 Jacob Viper - 4.sjöstridsflottiljen  

 Stefan Lindbom - 1.Amfibieregementet 

John Samuelsson - Sjöstridsskolan HMS Gladan 

Roger Sternestedt - Marinbasen basskyddskompaniet 

  

 1.ubåtsflottiljen – Vicekorpral Pontus Almgren HMS Belos 

Almgren tar ett stort ansvar och sköter tjänsten som däcksmatros på Belos på ett 

föredömligt sätt. Han har med gott humör tagit sig an de arbetsuppgifter som han 

har tilldelats, även när påfrestningarna har varit större. Han har också på eget 

initiativ tagit tag i andra saker som behöver åtgärdas för tjänstens utveckling. 

Almgren har en förmåga att snabbt och effektivt lösa alla tilldelade uppgifter. Han 

har på kort tid vuxit till en pålitlig och kunnig sjöman. Hans egen inställning är 

berömvärd då han ständigt strävar efter att lära sig nya saker. Han är något så 

ovanligt som en ”riktig” sjöman. 

 

3-sjöstridsflottiljen – kadett Marcus Sjöberg HMS Sturkö 

Sjöberg har under 1,5 år arbetat ombord fartyget som röjdykare. Under den tiden 

har inte bara varit en tillgång som dykare utan även som allmän sjöman och en bra 

kamrat. Tidigare i år råkade Markus ut för en allvarlig dykeriolycka som medförde 

att han fick, troligen livslångt, dykförbud. Olyckan har inneburit att Markus inte 

kunde fortsätta sin tjänst som dykare ombord. Trots detta valde ändå att stanna 
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kvar ombord och har efter olyckan visat på stark känsla för sin roll som 

besättningsmedlem. Han har stöttat sina kollegor inom dykeriet och 

ammunitionsröjning med förberedelser och kringsysslor utan sänkt ambitionsnivå. 

Han har haft en fortsatt positiv inställning och även stöttat övriga i besättningen i 

en situation där han själv varit utsatt. Markus Sjöberg är en mycket stor tillgång 

för fartyget, röjdykartjänsten ombord och övriga skarpa ammunitionsröjnings-

operationer. 

 

4.sjöstridsflottiljen – kadett Jacob Viper HMS Spårö 

Viper nomineras till KÖMS pris för väl utfört arbete. Viper har på ett förträffligt 

sätt bidragit till såväl fartygets resultat som stämningen ombord. Viper utför alla 

arbetsuppgifter noggrant och med hög kvalitet. Viper har god förmåga att 

tempoväxla, vilket kommit väl till pass när avancerade dykuppdrag genomförts. 

Vipers framtid inom FM kommer att vara som kadett på OP/TA med start HT-15 

eller som förste dykare ombord HMS Spårö. Oavsett vilken framtiden blir är vi 

övertygade om att de nya utmaningarna kommer att antas med både engagemang 

och ödmjukhet. 

 

 1.amfiberegementet – kadett Stefan Lindbom 2-amfbat 

Lindbom tjänstgör inom 201. Ledningskompaniet vid 2.amfbat som dykare och 

amröjsoldat. Lindbom har visat prov på stort ansvarstagande och presterat mycket 

väl i en befattning med höga krav. Hans ledarskap tar sig uttryck i ett stort 

engagemang och är en föregångsman för sina soldater inom gruppen såväl som för 

övrig personal tjänstgörande vid amfibiebataljonen. Lindboms ledarskap tar sitt 

uttryck i mentorering och en utmärkt balans mellan uppgiftens lösande och 

soldaternas bästa. Han är ett föredöme. Han har under det senaste året tjänstgjort 

som tjänsteförättande ställföreträdare vid 1. Amfdyk med mycket bra resultat. 

Befattningen är normalt en officersbefattning varvid Lindbom ändå kunnat visa 

goda prestationer. Han har tagit ett stort ansvar för gruppen både när det gäller 

genomförande och uppförande men också verksamhetssäkerhet. Lindbom har även 

utan uppmaning mentorerat och jobbat för sina kamraters bästa. Han sätter alltid 

tjänsten framför sig själv och är en bra föregångsman bland soldater och 

officerare. Stefan Lindbom är antagen till ASOU. 

 

Sjöstridsskolan - Sergeant John Samuelsson HMS Falken 

Samuelsson har med sin professionalism och sitt engagemang varit en viktig del 

av Skonertdivisionens befälskader. Trots att han tidigare inte genomgått formell 

instruktörs- eller ledarutbildning har han löst sina uppgifter som 3.skeppare på ett 

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

uppskattad kollega vid divisionen och avdelningen.  

 

Marinbasen - Sergeant Roger Sternestedt Marina basskyddskompaniet  

Sternestedt har på ett mycket strukturerat sätt utfört sina arbetsuppgifter kopplat 

till materieltjänsten inom Basskyddskompaniet. Vidare har Sternestedt på ett 

oförtröttligt sätt drivit materielprocesser mot betydligt högre nivåer än den han 

själv besitter. Detta har varit möjligt tack vare hans goda helhetssyn, kompetens 

samt lojalitet mot ställda uppgifter utan att för den delens skull gjort avsteg från 

hans personliga integritet. 
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 Hedersomnämnanden och penningbelöningar 

 Maria Svensson 

 Akademien har beslutat att tilldela fänrik Maria Svensson akademiens 

hedersomnämnande och penningbelöning om 5.000 SEK ur marinlitteratur-

föreningens fond för väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. 

Rubriken är – ”Vad krävs för överraskning?” 

 

Håkan Fornander 

 Akademien har beslutat att tilldela fänrik Håkan Fornander akademiens 

hedersomnämnande och penningbelöning om 5.000 SEK ur marinlitteratur-

föreningens fond för väl genomförd uppsats vid studier vid Försvarshögskolan. 

Rubriken är – ”Överraskning – principernas enda sanning”. 

 

 Motiveringen lyder: 

De bägge uppsatserna är välskrivna och belyser effekten av överraskningen i krigshistorien. 
Uppsatserna håller hög klass på argumentationen. Valen av metod och urvalskriterier leder till ett 
trovärdigt resultat.  

 

§ 6 Kort ajournering i väntan på HM Konungen. 

 

§ 7 Presenterades nya kallade hedersledamöter av vice ordförande Bo Berg varefter 

ordföranden överlämnade diplom till HM Konungen för överlämnande till 

hedersledamöterna. Som kallade hedersledamöter presenterades Thomas Engevall 

och Kari Takanen. 

 

§ 8 Höll hedersledamoten Kari Takanen högtidsanförande. 

 

§ 9 Höll Kungl. Örlogsmannasällskapets ordförande Michael Zell anförande vid 

avslutning av verksamhetsåret.  

 

§ 10 Förklarades Kungl. Örlogsmannasällskapets 244:e högtidssammanträde för 

avslutat. 

 

Efter sammanträdet samlades ledamöter och gäster i Minneshallen på Sjöhistoriska 

museet för middag. 

 

 

 

Bo Rask 

Akademiens sekreterare      


