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E
nligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 är 
den 29 maj insti�ad som den dag då vi 

alla uppmärksammar våra  veteraner och  deras 
 anhöriga. Denna dag är även Inter national Day  
of United Nations Peacekeepers. Från och med 
2012 är detta en statsceremoni.

Vårt land har många veteraner, från  nationella 
och internationella insatser, som  tjänstgjort med 
eller utan  vapen. De kommer från Försvars-
makten,  Polisen, Kriminal vården och Folke 
 Bernadotteakademin för att nämna några.

Vi uppskattar att du är här och ger dem den 
 erkänsla de så väl förtjänar.

Varmt välkommen!



Utställningsområde

Program

09.00-16.00  Myndigheter och ideella organisationer visar   
   upp sina verksamheter ur ett veteran- och  
   an hörigperspektiv. 

10.30     Förevisning stridsbåt 90

11.30     Förevisning stridsbåt 90

12.00     Fallskärmshoppning från helikopter med  
   representant från idrottsföreningen för  
   sårade/skadade veteraner.

12.30     Förevisning stridsbåt 90

12.45     Veteranmarschen ankommer till aktivitetsytan

12.50     Fallskärmshoppning från helikopter med  
   representant från idrottsföreningen för sårade/ 
   skadade veteraner

13.00     Tal av Brigadgeneral Klas Eksell  
   på utställningsområdet

13.30     Förevisning stridsbåt 90

13.30     Överflygning med TP84 Hercules

Ca 15.45   Middag och mingel i mässtältet

Ca 16.15   Mässtältet öppnar för allmänhet

16.45     Utdelning av priset för ”Årets veteran”

17.00–18.00  Tolvmannabrass ur Livgardets Dragonmusikkår

18.00–20.00  Veterankonsert i Berwaldhallen

18.15–19.15  Bandet Charlie 4 Tango spelar i mässtältet



Ceremoni

Program

14.20    Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna

14.30    Ceremonin inleds med parad för fanan

   Tal av talmannen Urban Ahlin

   Tal av statsminister Stefan Löfven

   Musik, Bred ut dina vingar

   Kransnedläggning

   Korum med fältprost Sten Elmberg

   Musik, Livgardets Dragonmusikkår

   Tal av överbefälhavare Micael Bydén

   Utdelning av Försvarsmaktens medalj för sårade i strid

   Tal av Folke Bernadotteakademins Generaldirektör 

   Nationalsången

Ca 15.45  Ceremonin slut

Nationalsången
Text: Richard Dybeck 1844 
Musik: folkvisa från Västmanland och Jämtland

Du gamla, Du fria, Du �ällhöga nord

Du tysta, Du glädjerika sköna!

Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna. 

Du tronar på minnen från fornstora dar,

då ärat Ditt namn �ög över jorden.

Jag vet att Du är och Du blir vad du var.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. 

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden. 

Foto: Wilhelm Guldbrand



S
vensk trupp har framgångsrikt arbetat i länder med 
svåra kon� ikter för en bättre framtid. Om någon 

enskild individ anses särskilt välförtjänt av formell 
erkänsla e� er insats, kan förbandet lämna in medalj-
förslag. Överbefälhavaren fattar beslut om tilldelning 
av medalj i varje enskilt fall, e� er att medaljbered-
ningen har genomfört sin föredragning.

Överbefälhavaren fattade våren 2012 beslut om retro-
aktiv tilldelning av Försvarsmaktens medalj Sårad i 
strid (insti� ad år 2010) från och med den första väp-
nade e� erkrigsinsatsen i Gaza åren 1956-57.

Genom ett omfattande arbete har Försvarsmakten i 
samverkan med olika veteranorganisationer funnit 
ett antal sårade veteraner som deltagit i insatser i län-
der som Gaza, Makedonien, Kosovo och Afghanistan. 

Fyra av dem är här idag för att tilldelas Försvarsmak-
tens medalj Sårad i strid.”

Försvarsmaktens medalj för sårade 
i strid, i silver

Försvarsmaktens medalj för Sårad i strid, i silver, tilldelas: 

Olle Wärnick, Gunnarn
För sina skador under strid i Gaza, 1967

Per Sjöberg, Kulltorp
För sina skador under strid i Kosovo, 2004

Andreas Stenberg, Kristianstad
För sina skador under strid i Afghanistan, 2011

Lenn Moberg, Torslanda
För sina skador under strid i Makedonien, 1993

”För Sverige, med livet som insats”
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107 85 Stockholm 
www.forsvarsmakten.se

Försvarsmaktens 
samarbetsorganisationer

Stort tack till Sjöhistoriska museet!

Vi vill gärna ha era åsikter 
om hur ni upplevde Veterandagen!

Gå in på www.govote.at (använd koden 115710)
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