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E
nligt regeringsbeslut den 10 juni 2010 är 
den 29 maj instiftad som den dag då vi 
alla uppmärksammar våra veteraner och 

deras anhöriga. Denna dag är även Internatio-
nal Day of United Nations Peacekeepers. Från 
och med 2012 är detta en statsceremoni och 
från i år är det även en av Sveriges allmänna 
flaggdagar.

Vårt land har många veteraner som genom 
sin tjänstgöring bidragit till andra människors 
säkerhet, ofta under svåra och riskfyllda om-
ständigheter. De kommer från Försvarsmakten, 
Polisen, Kriminalvården, Domstolsverket, Åkla-
garmyndigheten, Folke Bernadotteakademin, 
Tullverket och Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap för att nämna några.

Vi uppskattar att du är här och ger dem den er-
känsla de så väl förtjänar. 

I år uppmärksammar vi 70-årsdagen av FN 
freds bevarande insatser där resolution 50 un-
dertecknades just den 29 maj 1948 och var 
den resolution som lade grunden till FN obser-
vatörsgrupp United Nation Truce Supervision 
Organization (UNTSO) som övervakar vapen-
vilorna mellan Israel och dess arabiska grann-
länder.

Varmt välkommen!

Utdelning av krigsdekorationer 
under 2017 års veterandagsceremoni

Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten



Utställningsområde

Program

08.00     Flaggorna hissas

09.00–19.00  Myndigheter och ideella organisationer visar upp sina 
   verksamheter ur ett veteran- och anhörigpers pektiv

12.00     Tullverket förevisar hundsök

12.30     Fallskärmshopp från helikopter med representant från  
   idrottsföreningen för sårade/skadade veteraner   
   (Idrottsveteranerna)

12.45     Veteranparaden anländer till utställningsområdet 

12.50     Tal av generalmajor Klas Eksell 

13.00     Överflygning av TP84 Herkules

13.15     Tullverket förevisar hundsök

13.45     Fallskärmshopp från helikopter med representant från  
   idrottsföreningen för sårade/skadade veteraner   
   (Idrottsveteranerna)

14.15–15.45  Veterandagsceremoni vid monumentet Restare 

15.45–18.00  Middag i mässtältet för föranmälda gäster. 
   För att minska köer uppmanas gästerna att välja en  

   av sittningarna 16.00-17.00 eller 17.00-18.00

16.00-16.30 Livgardets Dragonmusikkår spelar på ceremoni -  
   platsen

17.00–17.30 Livgardets Dragonmusikkår spelar på ceremoni -  
   platsen

18.00    Utdelning av priset för ”Årets veteran”

18.00–20.00  Samkväm i mässtältet. Livgardets Dragomusikkår 
   samt fältartister underhåller

21.00     Flaggorna halas



Ceremoni

Program

14.15    Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna

14.30    Ceremonin inleds 

   Överflygning av JAS 39 Gripen i ”missing-man-formation” 

   Parad för fanan
   Uniformerad personal hälsar fanan med honnör

   Tal av försvarsminister Peter Hultqvist

   Tal av ordförande i försvarsutskottet Allan Widman

   Musik

   Kransnedläggning

   Korum med fältprost Sten Elmberg
   Mössa tas av under korumet

   Musik 

   Tal av överbefälhavare Micael Bydén

   Utdelning av krigsdekorationer och förtjänstmedaljer

   Nationalsången 

Ca 15.45  Ceremonin slut  

Nationalsången
Text: Richard Dybeck 1844 

Musik: Folkvisa från Västmanland och Jämtland

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga 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 flög 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



 

Svensk trupp har framgångsrikt arbetat i län-
der med svåra konflikter för en bättre fram-
tid. Personal som utfört sina uppdrag med 

extraordinär bravur kan av Överbefälhavaren till-
delas särskilda utmärkelser.

Försvarsmaktens medalj för sårad i strid finns i 
två valörer. Medalj i guld tilldelas postumt den 
som stupat i strid, medalj i silver tilldelas den som  
sårats i strid.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj finns i två va lö-
rer, medalj i guld och medalj i silver och tilldelas 
för särskilt modiga och förtjänstfulla insatser. För-
tjänstmedaljerna kan också förses med svärd om 
insatserna utförts under strid eller krigsliknande 
förhållanden.

Försvarsmaktens förtjänstmedalj  
i silver, med svärd

Tilldelas: 

Överstelöjtnant Per-Olof Nordin, Solna
för att med stort personligt mod under svåra förhållanden och pågående strid utfört  

förtjänstfulla insatser och bistått civila att sätta sig i säkerhet vid terroristattentatet  

mot ett hotell i Bamako, Mali 2017-06-18

Sergeant Erik Holst Norgren, Lund
för att med stort personligt mod och förtjänstfulla insatser, snabbt och rådigt genomfört  

livräddande åtgärder på liberiansk kollega samt bekämpat och begränsat en eldsvåda  

under pågående beskjutning mot den internationella campen i Timbuktu, Mali 2017-05-03.

Major Fredrik Andersson, Arvidsjaur
för sitt förtjänstfulla ledarskap vid svåra förhållanden under perioden maj till november 2017. 

Särskilt framhålls major Fredrik Anderssons utmärkta ledarskap av förbandet, utövat med 

stor säkerhet, bibehållen kyla och hög skärpa, trots begränsat underrättelseläge och hög  

hotbild vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14.

”För förtjänstfulla insatser”



Försvarsmaktens förtjänstmedalj  
i guld

Tilldelas:

Sergeant Anders Schääf, Myggenäs
för att med stort personligt mod samt med fara för eget liv kämpat i det  

iskalla vattnet under trettio minuter i den gemensamma ansträngningen att 

försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017-03-26.

Försvarsmaktens medalj  
för sårade i strid, i silver

Tilldelas:

Vice korpral Jonas Schmidt, Malmö
med anledning av striden i Mali 2017.

”För Sverige, med livet som insats” ”För förtjänstfulla insatser”



Försvarsmaktens förtjänstmedalj  
i silver

Tilldelas:

Kapten Olof Glans, Skärblacka
för att ha handlat med stort personligt mod, med fara for eget liv samt för en 

mycket förtjänstfull insats under svåra förhållanden i samband med  

upploppet på campen i Bihanga, Uganda 2012-07-30.

Sergeant Emil Bukowiecki, Malmö
för att med stort personligt mod och med förtjänstfulla insatser snabbt och 

rådigt bidrog till att rädda såväl liv som materiel i samband med branden  

på det Nigerianska Fältsjukhuset på den internationella campen  

i Timbuktu, Mali 2017-04-02

”För förtjänstfulla insatser”

Försvarsmaktens förtjänstmedalj  
i silver

Tilldelas:

Löjtnant Nils Olsson, Boden
Menige John Jutback, Göteborg

Löjtnant Ulf Forsberg, Boden
för att med stort personligt mod och utan att tveka kämpat i det iskalla vattnet 

för att bistå i den gemensamma ansträngningen att försöka rädda liv vid  

bärgningsbandvagnsolyckan i Alån, Boden 2017-03-26.

Tom Wikström, Falun
för att med stor sinnesnärvaro tagit ett ledande ansvar i att koordinera  

omhändertagande av svårt nedkyld personal under den gemensamma  

ansträngningen att försöka rädda liv vid bärgningsbandvagnsolyckan  

i Alån, Boden 2017-03-26.

”För förtjänstfulla insatser”



s/W�



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: 

https://www.menti.com (Ange kod: 88 95 79)
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