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Vad är sant i Bernt Lindqvistaffären?
Sedan åtskillig tid cirkulerar ett rykte som säger att förbundsjuristen Bernt Lindqvist efter mer

än ett halvt sekel i förbundets tjänst, fått sparken med omedelbar verkan.

Annat rykte säger att hans tjänst reducerats till nära nog intet, att han tvingats ut ur

kanslilokalerna med all den dokumentation som alstrats under hans verksamma tid.

Vad är sanning? Vad är orsaken? Den dokumentation han tvingats ta med sig vid sin taskiga

sorti innehöll troligtvis förbundets historia sedan mer än femtio år tillbaka. Ar det ingen i

förbundsledningen som är intresserad av den?

Frågorna hopar sig, men från förbundet hör vi medlemmar ingenting och ändå har det gått så

pass lång tid. Vad är det som händer? Vilka fler kommer attfä gå? Vad säger vi till
medlemmar som räknar med juridisk rådgivning?

Få, om ens någon person har haft så stor betydelse för det här förbundet som Bernt Lindqvist

och ingen har lagt ner så mycket av sin själ och bjudit så frikostigt på sin egen tid som han.

Vi hade räknat med att hans avfärd från förbundet skulle ha uppmärksammats med reportage,

historiska tillbakablickar och stort tack för alla åren i vår utomordentliga medlemstidning. Det

hade han varit värd.
När en person av Bernt Lindqvists kaliber lämnar brukar det annonseras långt i förväg, om

man inte måste lämna omedelbart på grund av sjukdom. Men, så var det ju inte i detta fallet.

Jo, det iir riktigt. Bernt Lindqvist har alltid stått oss jämtar och härjedalingar nzira. Vi minns

honom sedan mer än fyrtio år tillbaka, de äldre ännu längre. Vi minns bland mycket annat hur

han snabbt tog sig till Östersund för att bistå oss när vi behövde hjälp och hur elegant han

löste våra problem. Det är också sant att han fortfarande står oss nära och att det är därför som

vi ställer frågan. Vad var brottet han begick för att fördäna denna taskiga sorti?

Ar inte sanningen att vår förbundsordförande "haft svå,rt för" Bernt, att han letat ett bra

tillfälle attpetahonom. Det ryktet går också i organisationen.

Det går också rykten om att Bernt Lindqvist, för distrikt Värmlands räkning skrivit ett brev i

rovdjursfrågan till regeringen. Brevet var av sådan karat attrvartfall vår förbundsordförande

blev sjuk av avund och så förbannad när han inte fick sätta sitt namn under, att han

omedelbart beslutade sig för att tillfället var gott nog att ge Bernt Lindqvist sparken'

Det går ett antal rykten till i vår gamla organisation, men i stället för att leva upp till det

informationsansvar som en förbundsledning har och stoppa ryktesspridningen föredrar ni att

tiga still och låta ryktena surra vidare. Det ser vi som ett stöne brott än att skriva ett brev

"som är för bra'.



Det betyder att omsorgen om förbundet och dess medlemmar inte är prioriterade områden för
i första hand vår förbundsordförande. Det kan vem som helst konstatera.

Det betyder i sin tur att han är en avsevärt större belastning för Jägarnas Riksförbund -
Landsbygdens Jägare än den som skrivit ett brev "som är för bra"'

Som det nu har blivit har därför vår förbundsordförande utan hjälp av annan än sig själv

kvalificerat sig för sin egen eventuella "petningslista", om han inte har den goda smaken att

själv lämna vid nästa stämma.

Enligt brev som cirkulerar i organisationen är Bernt Lindqvist av förbundsledningen beskylld

för att sko sig själv och arbeta för egen sak när han representerar förbundet i olikajuridiska
uppdrag.
Uppgiften att förbundet skjutit till 150 000 kronor i ett av fallen verkar inte stämma. I stället

ardet så att Bernt Lindqvist delade sitt arvode som offentlig försvarare med förbundet. Är
detta att sko sig själv?
Detta lär enligt säker källa vara orsaken till att Bernt Lindqvist vill ha förmånen av sitt

hedersmedlemskap prövat av stundande stämma.

Eftersom uppgifterna om de kränkande beskyllningarna verkar vara sanning är det väl inte

mer än rdttattfrägan blir prövad av stämman. Vi medlemmar har inte sett eller hört någon

dementi från förbundsledningen, trots att ni har samma material som vi.

Så iir det Bernts önskemål om att föra över de 50 000 kronor som samlades in i samband med

hans 60-årsdag. Det kan väl inte vara en fråga så stor att den bör innebära någon större vånda.

Fatta beslut i enlighet med Bernt Lindqvists önskemål och få det hela ur världen.

Bernt Lindqvist fyllde nyligen 75 år. Hur uppmärksammade ni detta? Jo, sanningen är att ni

inte uppmärksammade det alls, i vart fall inte förriin det gått en vecka över tiden och då fick
han veta genom telefonsamtal från blomsteraffären att han hade en försändelse att hämta. Vad

rir detta? Det är klart vi begriper att något är fel, men fortfarande tycker förbundsledningen att

ryktena är bättre än sanningen.
Ni undrar naturligtvis hur vi fått reda på detta. Jo, vi har avlagt visit och nyfikna som vi är

frågade vi om det.
Det är skamligt av förbundsledningen att bete sig så mot en gammal trotjänare, som ndra nog

vigt sitt liv åt den här organisationen.

Visst händer det att äldre män och kvinnor hemfaller till bitterhet och blir snarstuckna, men

det är inte fallet nzir det gäller Bernt Lindqvist. Han har slitit hårt för vårt förbund i många år

och att få inkassera en utskällning modell våldsam dagarna innan man tar ledigt för att få en

canceroperation utförd skulle knäcka vilken bjässe som helst.

Sammanfattningsvis får vi tillstå att förtroendet för förbundsledningen inte är det allra bästa.

Vi räknar naturligtvis med att Ni ger oss en förklaring. Under tiden vi väntar på detta

dokument ska vi fundera på hur vi ska förhålla oss i förtroendefrågan vid kommande

förbundsstämma.

På uppdrag av styrelsen i Distrikt 23 Jdtmtland/Härjedalen.
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