Veterandagen

Medaljörer
29 maj 2015

Ceremoni

Program
14.20 		

Platserna vid monumentet och åskådarläktaren intagna

14.30 		

Ceremonin inleds med parad för fanan

		

Tal av försvarsminister Peter Hultqvist

		

Musik, Bred ut dina vingar (vid dagens slut)

		 Kransnedläggning
		

Korum med fältprost Sten Elmberg

		

Musik, Arméns musikkår och Stockholmspolisens körer

		

Tal av överbefälhavare Sverker Göranson

		

Utdelning av Försvarsmaktens medalj för sårade i strid

		

Utdelning av Försvarsmaktens förtjänstmedalj

		

Nationalsången (text finns längre fram i programhäftet)

Ca 15.45

Ceremonin slut

Ca 15.45

Måltid och mingel i mässtältet (passerkort krävs)

Ca 16.15

Mässtältet öppnas för allmänheten (utan passerkort)

		

Fortsatt möjlighet att besöka utställningsområdet

”Svensk trupp har framgångsrikt arbetat i länder med svåra
konflikter för en bättre framtid. Om någon enskild individ anses
särskilt välförtjänt av formell erkänsla efter insats, kan förbandet
lämna in medaljförslag. Överbefälhavaren fattar beslut
om tilldelning av medalj i varje enskilt fall, efter att
medaljberedningen har genomfört sin föredragning.
I år tilldelas personal Försvarsmaktens förtjänstmedalj
i valörerna guld utan svärd samt silver utan svärd.
Överbefälhavaren fattade våren 2012 beslut om retroaktiv
tilldelning av Försvarsmaktens medalj Sårad i strid
(instiftad år 2010) från och med den första väpnade
efterkrigsinsatsen 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 länder
som Kongo, Suez, Bosnien och Afghanistan.
Fem av dem är här idag för att tilldelas
Försvarsmaktens medalj Sårad i strid.”

Försvarsmaktens medalj

Sårad i strid

Försvarsmaktens
Förtjänstmedalj i guld, utan svärd

”För synliga och osynliga sår”

”För förtjänstfulla insatser”

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

Försvarsmaktens Förtjänstmedalj i guld, utan svärd, tilldelas:

Sven Monander, Karlstad

För sina skador under strid i Kongo 1961

Eiron Johansson, Jönköping

För sina skador under strid i Suez 1973

Gunnar Hällgren, Lidingö
För sina skador under strid i Bosnien 1994
Ulf Kassfeldt, Sundborn

För sina skador under strid i Bosnien 1996

Morgan Andersson, Göteborg

För sina skador under strid i Afghanistan 2011

Förvaltare Kent Jonsson, Linköping

För att under extrema förhållanden, med utomordentligt ledarskap och stor
yrkesskicklighet samt med stort mod och fara för eget liv, räddat 5 civila undan en
sannolik död i samband med skogsbranden i Sala. Västmanland, Sverige 2014.

Förvaltare Jöran Forsman, Nykil

För att under extrema förhållanden uppvisat en mycket stor yrkesskicklighet samt
med stort mod och med fara för eget liv, räddat 5 civila undan en sannolik död i
samband med skogsbranden i Sala 2014. Västmanland, Sverige 2014.

Löjtnant Klas Johansson, Sturefors

För att under extrema förhållanden, med stor yrkesskicklighet, improvisationsförmåga,
initiativrikedom samt med stort mod och fara för eget liv, räddat 5 civila undan en
sannolik död i samband med skogsbranden i Sala 2014. Västmanland, Sverige 2014.

Fanjunkare Ivar Sveninge, Linköping

För att under extrema förhållanden, med stor yrkesskicklighet, improvisationsförmåga,
initiativrikedom samt med stort mod och fara för eget liv, räddat 5 civila undan en
sannolik död i samband med skogsbranden i Sala 2014. Västmanland, Sverige 2014.

Försvarsmaktens
Förtjänstmedalj i silver, utan svärd

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

Du gamla, Du fria, Du fjällhöga nord

Du tronar på minnen från fornstora dar,

Du tysta, Du glädjerika sköna!

då ärat Ditt namn flög över jorden.

Jag hälsar Dig, vänaste land uppå jord,

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

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

Din sol, Din himmel, Dina ängder gröna.

Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden.

”För förtjänstfulla insatser”
Försvarsmaktens Förtjänstmedalj i silver, utan svärd, tilldelas:

Veteranhymnen

Överstelöjtnant Mikael Smedin, Strängnäs

Det finns ej ord

För att under sin tjänstgöring i Afghanistan uppvisat ett föredömligt agerande,
hög grad av handlingskraft, föregångsmannaskap, integritet och ansvarstagande
under svåra omständigheter i en multinationell kontext som gagnat relationen
med Afghanska armén. Afghanistan 2013.

Försvarsjurist Folke Borgh, Strängnäs

För att insiktsfullt, med mycket gott omdöme och taktkänsla, som försvarsjurist
med miljörätt som specialområde, under många år ha gjort förtjänstfull insats
till gagn för Försvarsmakten. Stockholm, Sverige, 2014

Logistikledare Rose-Marie Johansson, Halmstad

För stor initiativförmåga och stort personligt engagemang i utvecklingen
och implementering av nya arbetssätt samt stärkandet av FMLOG:s
varumärke, såväl internt som externt, samt förtjänstfulla insatser som
gagnat Försvarsmakten. Stockholm, Sverige, 2014

Kompositör: Stefan Nilsson
Musikarrangemang: Anders Högstedt

Det finns ej ord för sången
om dem som levat glömda,
men tysta gjort sin gärning,
för smickrets visor gömda
i härens djupa led,

för dem som tåligt burit
det ingen ville bära,
för dem vars namn ha saknats
där hjältar skördat ära
och stormän glömt sin ed.

Veteranhymnen komponerad av Stefan Nilsson på beställning från
Försvarsmakten. Stycket är en tonsättning av Dan Anderssons dikt:
Det finns ej ord.

Försvarsmaktens samarbetsorganisationer

107 85 Stockholm, tel 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se
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