Veterandagen den 29 maj 2013
Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund, SMKR, inbjöd
kamratföreningarna till att medverka dels som fanbärare med sina respektive
fanor och dels som åhörare vid Veterandag-en 2013. Många kamratföreningar
hade hörsammat inbjudan och deltog mangrant både som fanförare och
åskådare. Stockholmskretsen av Gotlands Regementes Kamratförening deltog
självfallet med sin gamla röda fana förd av Robert von Knorring och Mari
Lagerlund. Det var osäkert huruvida fanan kunde användas, då den under senare
år inte använts pga av dess skör-het trots en tidigare renovering. Emellertid kom
den att användas och efter förövningen dagen innan konstaterades att fanans
skörhet hade förvärrats genom den relativt starka vinden som rådde. Robert von
Knorring företog då en akut förstärkning av duken vid sin hemkomst och fanan
kunde därmed användas under ceremonin dagen efter utan några problem.
International Day of United Nations Peacekeepers instiftades av FN 2002 i syfte
att:
- hedra personal som deltar/deltagit i internationella fredsbevarade operationer,
- högtidlighålla minnet av stupade och omkomna i internationella fredsbevarade
operationer.
Genom Regeringsbeslut 2010-06-10 skall Försvarsmakten genomföra en årlig
veterancere-moni den 29 maj med fokus på veteransoldater, veteranpoliser och
andra veteraner. Särskilt påtalas att ceremonin skall genom sin tillgänglighet för
alla – veteraner, anhöriga och andra –
visa på ett påtagligt erkännande samtidigt som det är ett uttryck för en
gemenskap över tid och rum. Vidare skall ceremonin rikta sig, förutom till dem
som arbetat under olika organisation-er, till all svensk personal som deltagit i
internationella insatser med svensk huvudman.
Försvarsmakten uttalar för sin del att det är viktigt att ceremonin ges den tyngd
den bör ha och att den framförallt visar på den erkänsla för gjorda insatser och
uppoffringar som gjorts. Ceremonin utgör också ett tillfälle att hedra de som
gjort särskilda insatser eller uppoffringar varför medaljeringar också sker.
Veterandagen 2013 genomfördes statsceremoniellt vid Sjöhistoriska museet med
bla HM Konungen, ÖB general Sverker Göranson och försvarsministern Karin
Enström närvarande. Ett stort antal förband, myndigheter, organisationer,
kamratföreningsrörelsen mfl deltog med sina fanor. Därtill var det många
åskådare som följde ceremonin från den uppbyggda läktaren. Själva ceremonin
genomfördes kl 1430-1600 och inleddes med en överflygning av 4 st JAS 39
Gripen. Vid årets ceremoni invigde Kung Carl XVI Gustaf ett nyuppfört
veteranmonument
”Restare” av konstnären Monika Larsen Dennis. Kransnedläggning företogs vid
det nya monumentet från Försvarsmakten, Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna och Word Veteran Federation. Medaljeringar utfördes också
enligt ett särskilt program varav kan nämnas utdelning av FM medalj ”Sårad i
strid” i valören silver, åttonde storleken till sex Kongoveteraner, samtliga sårade
i striderna i Elisabethville mellan FN-styrkorna och Katangas gendarmeri under
september-december 1961. Ett digert program genomfördes under hela dagen på
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Gärdet med utställningar, uppvisningar, konsertframträdande av fältartister,
serveringar mm. Ett välarrangerat heldagsprogram som engagerade många
besökare. För Stockholmskretsens del var det den sista gången som kretsen
deltog officiellt med sin röda kretsfana.
Lars-Inge Hägle
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