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När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer,  
alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade  
framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har 

allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större 
perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre 
medarbetare samtidigt som du bidrar till att försvara det som gör Sverige till Sverige. 

Samarbeta med Försvarsmakten. 
Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare

Bli en av oss,
få en av oss.

VI SYNS BÄST I RÖRELSE

"Behoven är just nu enorma 
i Ukraina, på alla plan. Vi 
som organisation och som 
medlemmar både kan och 
ska bidra till att hjälpa 
Ukraina och det tappra 
ukrainska folket. 
På sid 11 listar vi 
organisationer som 
är på plats i Ukraina 
med humanitärt 
stöd, både etable-
rade organisationer 
men även initiativ som 
uppkommit till följd av 
kriget och som har en 
mer direkt koppling 
till det frontnära 
arbetet. Sverige 
måste ge mesta 
möjliga stöd poli-
tiskt, ekonomiskt 
och humanitärt."
SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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DET RÄTT OTÄCKT LJUDANDE 
FLYGLARMET, ELLER ”AIR RAID 
ALERT”, FRÅN DEN UKRAINSKA 
MOBILAPPEN SOM VARNAR FÖR 
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Tillbakadraganden 
i Mali för flera 
länder
Nu drar sig även Tyskland ur FN:s 
stabiliseringsinsats MINUSMA 
i Mali. Sommaren 2024 ska in-
satsen vara helt avslutad. Tyska 
Bundeswehr har varit i Mali sedan 
2013 och deltagit med upp till 1 400 
soldater i MINUSMA.

Tidigare i höst meddelade Storbritannien 
att de tar hem samtliga sina soldater från 

Minusma ett år tidigare än planerat. 
Storbritannien har drygt 250 soldater 
i Mali. Insatsen ska trappas ner 
och vara helt avslutad inom sex 
månader.

 
Tidigare i år drog Frankrike bort sina 

militära styrkor från Mali. Också Frankri-
ke har sedan 2013 hjälpt till att bekämpa 
ett uppror av jihadistgrupper.
 
Sveriges förra regering meddelade i våras 
att hela den svenska styrkan på omkring 
220 soldater ska ha lämnat Mali den 30 
juni 2023.
– Våra svenska soldater i Mali har gjort 
och gör ett fantastiskt jobb i en mycket 
utmanande och farlig miljö. Under den 
senaste tiden har förutsättningarna 
förändrats i landet, men fram till att vår 
siste soldat är hemma bedriver vi fortsatt 
operationer precis som vanligt, säger 
Försvarsmaktens insatschef generallöjt-
nant Michael Claesson.

"Varje timme året runt 
måste fred, demokrati och 
frihet försvaras. Det vet vi. 
Vi har sett det med egna 
ögon och vi har upplevt 
det på plats i världens 
oroshärdar."

Sverker Göranson, 68 år, förbundsordförande
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år 
utomlands. Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första Nato-insats. 
Högre utbildning i USA. Drygt tre år vid Sveriges ambassad i Washington.

KAMRATSTÖDSTELEFON

För dig som tjänstgjort i civil eller militär 
utlandsstyrka. Du och dina anhöriga är 
välkomna att ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333 Dagligen kl. 18-21

VETERAN
Svensk

Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund

BLI MEDLEM

1) Du är SVENSK VETERAN
Svensk veteran är den person som har 
genomfört internationell tjänst eller 
beredskap med uppgifter som har sank-
tionerats av världssamfundet, 
och/eller svenska staten.

2) Du är STÖDMEDLEM
För dig som inte är svensk utlands-
veteran, men som vill stödja Sveriges 
utlandsveteraner och deras anhöriga, 
samt ta del av vår medlemstidning och 
andra förmåner.

BLI MEDLEM NU – DU BEHÖVS
Veteran eller stödmedlem: 200 kr/år
Företag: 600 kr/år

   Bli medlem på svfmedlem.se
   eller scanna QR-koden.

Precis som reflexen är det med Sveriges 
Veteranförbund – vi syns bäst i rörelse!
Med detta nummer av Svensk Veteran i vintertid 
får du som medlem en liten men viktig julklapp 
från oss: en reflex som lyser upp dig i mörkret 
men också sprider budskapet om Gula Bandet.

Reflexer hör inte enbart hemma på mörka lands-
vägar, det är minst lika viktigt i stadstrafik, då de 
flesta olyckor med gående sker i tättbebyggda 
områden med gatubelysning. Bär Gula Bandet-
reflexen med stolthet. Tillsammans gör vi en insats 
som ambassadörer för Gula Bandet.
 
Gula Bandet är vårt insamlingsstöd till alla 
utlandsveteraner som behöver stöd. Det kan vara 
ekonomiskt stöd till läkemedel, rehabilitering 
eller sjukvårdsbesök. Gula Bandet bidrar även 
ekonomiskt till återträffar samt till forskning inom 
veteranområdet. Ett viktigt band för oss veteraner.

Sveriges nya regering har tillträtt och Pål Jon-
son har tagit över rodret som försvarsminister. Pe-
ter Hultqvist är kvar i riksdagen och är ordförande 
i försvarsutskottet. Det bådar gott inför framtiden 

och för vårt förbund. Både Jonson och Hultqvist är 
väl insatta i de frågor vi driver inom veteranstrate-
gin, frågor som hela tiden utvecklas. Båda två var 
med i panelen på vårt seminarium i Almedalen i 
Visby i somras och kvitterade strategin, vilket finns 
att se på vår YouTube-kanal.
 
Vi utlandsveteraner har gemensamt att vi i 
deltagit i utlandsinsatser under svensk flagg och 
med eller utan uniform bidragit till en säkrare och 
fredligare värld.
Varje timme året runt måste fred, demokrati och 
frihet försvaras. Det vet vi. Vi har sett det med 
egna ögon och vi har upplevt det på plats i världens 
oroshärdar.
 
Rysslands anfallskrig mot Ukraina och för-
svaret av Ukrainas frihet och suveränitet kommer 
att definiera Sveriges utrikespolitik de närmaste 
åren. Folkrätten som Ryssland bryter mot varje dag 
har sin grund i FN. Rysslands angrepp mot Ukraina 
är orättfärdigt, olagligt och ett flagrant brott mot 

FN-stadgan. Sverige måste ge mesta möjliga stöd 
politiskt, ekonomiskt och humanitärt.
 
Den nya regeringen rivstartade med att ge ett re-
kordstort stödpaket till Ukraina med en militär och 
en humanitär del; Vinterpaketet som regeringen 
kallar det. Försvaret av Ukrainas frihet är Sveriges 
kanske viktigaste politiska uppgift just nu. Låt oss 
alla bidra.
 
Behoven är just nu enorma i Ukraina, på 
alla plan. Vi som organisation och som medlem-
mar både kan och ska bidra till att hjälpa Ukraina 
och det tappra ukrainska folket. På sid 11 listar 
vi organisationer som är på plats i Ukraina med 
humanitärt stöd, både etablerade organisationer 
men även initiativ som uppkommit till följd av 
kriget och som har en mer direkt koppling till det 
frontnära arbetet.

Under året har jag haft förmånen att få träffa 
många medlemmar på resor runtom i Sverige. Ni 
gör storartade insatser och jag är imponerad över 
hur fort det gått för föreningarna att få upp verk-
samheten efter pandemin. 
 

Arrangemang som Veterandagen och FN-dagen 
samlade flera tusen personer ute på ett 30-tal plat-
ser i hela Sverige. Det är fint och värmande att se 
den höga verksamhetsnivån. Den lokala verksam-
heten är det viktigaste vi har. Det är där kamrat-
skapen, sammanhållningen och målen skapas. Helt 
enkelt en gemenskap där alla behövs.
Vi i förbundsstyrelsen ser fram emot alla lokala 
arrangemang. Det är viktigt att medlemmarna styr 
verksamheten i lokalföreningarna, verksamheten 
måste komma underifrån. Det är så vi fortsätter att 
vara en levande och livskraftig organisation, med 
medlemmarna och för medlemmarna.
 
Ta tiden under julledigheten för åter-
hämtning och slå gärna en signal till en veteran-
kamrat från förr. Jag vill tacka för 2022, ett 
händelserikt år, och önskar alla medlemmar en 
riktigt God jul och ett Gott Nytt spännande 2023.
 

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Öppna kameran 
på din telefon 
och rikta den 
mot QR-koden. 
Klicka på länken 
som dyker upp. 
Du behöver inte 
ta en bild.
Du kommer nu 
till anmälnings-
sidan.

Hemma från Afrika
Fredsbaskrarna Skaraborg var repre-
senterade vid hemkomstceremonin 
för de nio medarbetare som deltagit i 
europeiska träningsmissionen i Cen-
tralafrikanska republiken.

Sveriges bidrag till EU:s militära utbild-
ningsuppdrag i Centralafrikanska republi-
ken (EUTM RCA) är nu avslutat. Uppdraget 
inleddes 2016. EUTM RCA ger stöd till 
Centralafrikanska republikens försvars-
makt och svenskarna har utbildat soldater i 
vapenhantering, stridsutbildning, orien-
tering och sjukvårdstjänst på grupp- och 
plutonsnivå. 
 

Totalt har cirka 250 personer från elva 
europeiska länder och Brasilien deltagit i 
uppdraget med målet att bidra till ett stabi-
lare land genom rådgivning och utbildning 
till Centralafrikanska republikens försvars-
makt. 

EUTM står för European Union CSDP Military 
Training Mission och RCA är den franska för-
kortningen på Centralafrikanska republiken, 
République centrafricaine.
Europeiska unionens råd har förlängt manda-
tet för civilt rådgivande uppdrag EUAM till 29 
augusti 2024 och militärt utbildningsuppdrag 
EUTM RCA till 9 augusti 2024.

AKTUELLTINLEDAREN

Foto: Orlando Boström

Tidigare nummer av Svensk Veteran finns på vår 
hemsida, www.sverigesveteranforbund.se 
under rubriken "medlemsskap".

Årets veteran Christer Flor assisterar Lisa Skog-
lundh, regementschef T2 vid medaljutdelningen.
Foto: Robin S. Krüger/T 2

Vi syns bäst i rörelse

Människor i Ukraina flyr för sina 
liv. De behöver akut nödhjälp.  

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till

Fler länder drar sig ur Mali.
Foto: Försvarsmakten

För alla 
veteraner
www.gulabandet.se
       gulabandet

Swish: 123 070 46 35
Skriv GÅVA i meddelandefältet.

"Försvaret av Ukrainas frihet är Sveriges kanske viktigaste 
politiska uppgift just nu. Låt oss alla bidra." 
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Medaljering till JSS
Enheten Joint Service Support, JSS, 
stödjer förband i utlandet med 
transporter, förnödenhets-
försörjning och teknisk tjänst.

Medarbetare i FMLOG JSS har förtjänst-
fullt tilldelas medaljer och diplom för sina 
insatser i utlandet.

Tack för er insats!

Rikskonferensen 
8-10 januari, 2023
Varje år sedan 1946 genomför Folk 
och Försvar Rikskonferensen: Sve-
riges främsta forum för diskussion 
om säkerhetspolitik, försvar och 
samhällets krisberedskap.

Medverkande: Ulf Kristersson, Sveriges 
statsminister, Per Olsson Fridh, generaldi-
rektör Folke Bernadotteakademin, Tobias 
Billström, Sveriges utrikesminister och 
Micael Bydén ÖB mfl.

Var med digitalt den 8-10 januari 
live från Sälen – läs mer och följ den 
digitala produktionen via 
www.folkochforsvar.se

Jobbar i det dolda

MSE-funktionen har sin bakgrund i 
flygvapnets barndom där underrättel-
seinhämtning och flygspaning ingick i 
huvuduppgifterna. Med allt mer avan-
cerade flygplan och sensorer tillsam-
mans med nya krav på deployering och 
tillgänglighet så uppkom nya arbetsupp-
gifter och behov av nya kompetenser. 

Behovet av MSE blev tydligt under Libyen-in-
satsen 2011 där alla kompetenser som man 
övat med fick praktiseras skarpt.

Utvecklingen av flygstridskrafterna och övriga 
samhället har bidragit till allt mer avancerade 
vapensystem samt sofistikerade sensorer 
för inhämtning, fotospaning och telekrig. 
Kombinerat med en komplex omvärld och ett 
ständigt växande informationssamhälle inne-
bär det nya utmaningar för funktionen.

– Teknikutvecklingen ställer allt högre krav 
på flygverksamheten och den har blivit så 
komplex att piloter inte kan sköta allt själva. 
De nya flygsystem som ska införas på sikt, 
däribland Jas 39 E, men även när det gäller 
helikoptrar, transportflyg och specialflyg kom-
mer göra MSE-funktionen på flygförbanden 
ännu viktigare, säger Michael Lundquist, chef 
på Flygbefälsskolan (FBS), som genomför den 
nya chefsutbildningen för första gången.

Kursen inleds med en veckas teori på FBS 
innan man genomför praktik på annat förband 
och sedan återvänder till FBS för ett erfaren-
hetsutbyte. Personal från fyra flottiljer deltar 
och en av deltagarna är Pontus som är chef 
för MSE på en av stridsflygdivisionerna på 
Norrbottens flygflottilj.

– Kursen ger mig en djupare förståelse för de 
system och processer som flygstridskrafterna 
opererar inom, samt insikter i hur jag som chef 
kan bidra till förbandets effekt. Nätverkandet 
mellan oss deltagare från de olika flygsys-
temen är en viktig del, eftersom vi lär oss 
om varandras likheter och olikheter och kan 
utbyta tankar och idéer, säger han.

Inom MSE-funktionen ingår underrättelse-
tjänst, telekrig, uppdragsplanering och utvär-
dering, tekniskt systemstöd samt bildtolkning, 
vilka olika kompetenser som används beror på 
uppdraget och vilket förband som utför det.

Även om MSE främst förknippas med strids-
flyg så används det även vid uppdrag med 
helikoptrar, transportflyg och specialflyg. 
Transportflygets långa historia av interna-
tionella uppdrag har varit avgörande för 
synen på och vikten av underrättelser och en 
organisation som hanterar detta. Det har även 
bekräftats av de helikopterförband som flugit 
ibland annat Kosovo som Afghanistan där 
MSE nyttjades för att stödja olika flygslag.

Folk & Försvar

AKTUELLT

Bra grund för människors 
försvarsvilja

Sverige är ett bra land att leva i. Det 
tycker nästan alla, oavsett ålder och 
inkomst. Nästan alla tycker också att det 
är en självklarhet att hjälpa andra vid 
olyckor och kriser. Det visar en under-
sökning som MSB gjort inför en informa-
tionssatsning för ökad försvarsvilja med 
budskapet Vi har det i oss. Om krisen 
eller kriget kommer.

Det finns goda förutsättningar för en ökad 
motståndskraft och försvarsvilja i Sverige. Det 
visar en enkät som MSB låtit undersökningsfö-
retaget Kantar Public göra.
• 94 procent av befolkningen mellan 16 och 
70 år, svarar ja på frågan om man tycker att 
Sverige är ett bra land att leva i.
• 77 procent uppger att det är en självklarhet 
att hjälpa andra vid en olycka eller en kris. 
Siffran blir 90 procent om man även räknar in 
de som svarar att det är självklart att hjälpa de 
man känner.
• 37 procent uppger att de klarar sig minst en 
vecka vid en samhällskris. Det är fler än vid 
MSB:s tidigare undersökningar.

– Att så många vill hjälpa andra när något 
händer är en styrka för vårt land. Nu stärker 
Sverige både det civila och militära försvaret 
för att bättre kunna möta olika former av hot. 
Därför är det väldigt bra att fler också ser över 
sin hemberedskap. Ju fler som är beredda, 
desto starkare blir Sveriges samlade bered-
skap, säger MSB:s generaldirektör Charlotte 
Petri Gornitzka.
 

Viljan att försvara Sverige stärks av att många 
tycker att Sverige är ett bra land att leva i. En 
annan viktig förutsättning är att man upplever 
sig vara en del av den samlade beredskapen 
och förstår sin roll.
– Viljan att hjälpa varandra finns i oss alla. De 
kriser som Sverige har gått igenom de senaste 
åren, som skogsbränder, terrorattentatet på 
Drottninggatan i Stockholm och pandemin har 
visat att det finns en stark vilja och förmåga 
hos många att hjälpa varandra när samhäl-
let hotas. Den viljan och beslutsamheten är 
grundläggande för Sveriges samlade styrka, 
säger Charlotte Petri Gornitzka.

Ökat intresse för beredskapsfrågor
MSB, Försvarsmakten och frivilliga försvar-
sorganisationer märker ett ökat intresse 
hos allmänheten för Sveriges och den egna 
beredskapen. Samtidigt finns en utbredd oro 
för vilka konsekvenser det säkerhetspolitiska 
läget kan få för Sverige och det egna hushållet.

– Vi behöver hjälpas åt att erbjuda användbar 
och konkret information som människor kan 
agera och fatta välgrundade beslut utifrån, 
exempelvis om tänkbara konsekvenser av 
olika hot, hur man kan engagera sig i totalför-
svaret, öka sin hemberedskap eller hur man på 
andra sätt kan bidra till Sveriges beredskap, 
säger Christina Andersson riskkommunikatör 
vid MSB.

Laura Swaan 
Wrede blir ny riks-
hemvärnschef 
Den 30 september blev brigadgene-
ral Laura Swaan Wrede ny rikshem-
värnschef och samtidigt general-
major. Laura Swaan Wrede har en 
lång karriär inom Försvarsmakten, 
både nationellt och internationellt. 
Hennes senaste befattning är som 
ställföreträdande arméchef.  
 

Generalmajor Stefan Sandborg lämnar 
över chefskapet för stridskraften Hem-
värnet och går vidare till nytt chefsupp-
drag inom Försvarsstaben. 

Laura Swaan Wrede blir ny rikshemvärnschef.

På nytt jobb

Rikskonferensen 2022.
Foto: Folk & Försvar

Om kriget kommer

På Helikopterflottiljen varierar uppdragen mellan sjö- och landfokus beroende på geografiskt läge och 
helikoptertyp. 
Foto: Anthony Pecchi

77 procent uppger att det är en självklarhet att hjälpa andra vid en olycka eller en kris. 
Foto: Ethan Hu, Unsplash Photo Community

Foto: FMLOG

Ett Nobelpris för 
demokrati och MR
Årets fredspris tilldelas Ales 
Bialiatski från Belarus, den rys-
ka människorättsorganisationen 
Memorial och den ukrainska 
människorättsorganisationen Cen-
ter for Civil Liberties. 
 
Pristagarna belönas för sitt arbete för 
mänskliga rättigheter, demokrati och 
fredlig samexistens i Belarus, Ryssland 

och Ukraina. Pristagarna 
har stått upp för rätten 

att kritisera makten 
och för skydd av 

medborgarnas 
grundläggande 
rättigheter. Till-
sammans visar 
de på civilsam-
hällets betydel-
se för fred och 

demokrati. 

Mission Support Element (MSE) blir en allt viktigare funktion och bidrar till att ge 
piloter och besättning bästa möjliga förutsättningar att genomföra nationella och 
internationella flyguppdrag i fred, kris och krig. Luftstridsskolan har tagit fram en 
ny kurs för att utveckla cheferna som leder MSE-förbanden.

Ny kurs: Mission Support Element

När ett flyguppdrag ska genomföras så samlas pilo-
terna och MSE-personalen för att få en gemensam 
bild om vad som ska genomföras.
Foto: Jesper Sundström/Försvarsmakten

AV THERESE ÅKERSTEDT, LUFTSTRIDSSKOLAN
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Fältartister på scen 
igen efter tre år
För första gången på nästan tre år 
har Försvarets Fältartister varit i 
Mali och rockat loss hos Mali-
styrkan. 
  
Fältartisterna består av professionella 
musiker med uppgift att supporta För-
svarsmakten med personalvård i form av 
musik och artisteri. 
 
– Det har varit så fantastiskt roligt och 
ärofyllt att få spela för soldater på en in-
sats igen, säger Maria Almlöv ordförande 
i Försvarets Fältartister.
 
– Musiken skapar en fantastisk gemen-
skap, det har den alltid gjort och kommer 
alltid att göra, Maria Almlöv.

Veteranen under lupp på 
forskningsseminarium

Hur mår veteranen? Försvarsmaktens 
Veterancentrum ordnade i början av no-
vember ett seminarium på Wenner-
Grens centrum i Stockholm där åtta fors-
kare berättade om vad de kommit fram till. 

De berättade om sin forskning och alla var på 
plats, Joakim Berndtsson via länk. Resultat från 
Veterancentrums stora registerstudie presente-
rades. Nästan genomgående var att veteranen 
mår bra. Veteraner drabbas färre än andra av 
PTSD. De flesta kommer hem till ett bra liv, det 
framgick av Martin Neovius redovisning av Vete-
rancentrums registerstudier. 

Stolta
Veteranerna har en identitet som de är stolta 
över. Om det här berättade Lotta Victor Tillberg 
från forskningsorganisationen CSMS, Centrum 
för studier av militär och samhälle.

Lotta Victor Tillberg har med sina forskarkollegor 
på CSMS genomfört ett projekt om vad det inne-
bär att vara veteran i Sverige. I boken Uppdrag 
veteran – om svenska militära utlandsveteraner 
(2020), skriver veteraner själva om sina erfaren-
heter av vad som händer efter utlandstjänstgö-
ring. 

I boken beskriver veteraner situationer där 
de känt sig stolta, bemötts med erkänsla och 
upplevt sig respekterade. Boken är resultatet av 
en kvalitativ undersökning och kan ses som ett 
komplement till kvantitativa registerstudier.

Arbete
Peter Bäckström forskar på Umeå universitet. 
Han har studerat hur veteranerna lyckas på ar-
betsmarknaden. Riskerar de att hamna utanför? 
Svar: nej. De ligger bättre till än genomsnittet 
och Peter Bäckström har kommit fram till en 
positiv bild.

Enskilda insatser tog Charlotte Stenius från FOI 
upp. Hon har kommit fram till flera slutsatser, en 
att veteraner som varit ute på en sådan insats är 
problemlösare.

Niclas Wisén är psykolog och har egen erfaren-
het från Mali 05. Han har studerat insatsstress 
och stress efter hemkomst och kommit fram till 
att veteranerna i stort har lågt behov av stöd.

Martin Neovius på Aux Analysis jobbar med de 
stora registerstudier som följer 13700 veteraner. 
Av dem är det färre som råkat ut för PTSD än 
genomsnittet i Sverige.

Sofia Nilsson på Försvarshögskolan berättade 
om veteraner som varit ute på många insatser, 
hur deras parrelationer utvecklas och om PTSD, 
två procent av dem hon undersökt har drabbats 
av PTSD.

PTSD
Men det finns veteraner som kommer hem och 
inte mår bra. Jan Grimell, forskare från Upp-
sala Universitet, berättade om sina studier om 
utlandsveteraner som utvecklat PTSD. Han 
presenterade boken De osynliga krigarna i 
fredssamhället som beskriver studien. 

I den pågående studien Veteranhälsans Limbo 
intervjuade Jan Grimell utlandsveteraner som 
upplever eller upplevt ett försämrat mående 
men som i klinisk mening inte uppfyllt alla kriteri-
er för PTSD. I den här studien utgör huvuddelen 
utlandsveteraner utsända av Försvarsmakten, 
men en liten del tillhör även andra utsändande 
myndigheter. Veteranhälsans Limbo pekar mot 
att moraliska konflikter och skador, skadlig 
insatsstress, stress i vardagen och den så kallade 
Krigarmasken kan ligga till grund för ett försäm-
rat mående. 

Tar hand om varandra
Major Marcus Broström reste från sitt förband i 
Boden, A8, för att vara med på seminariet. Han 
har gjort två missioner, FS24 i Afghanistan och 
RCA08 i Centralafrikanska Republiken. På A8 är 
Marcus Broström ställföreträdande HR-chef.

Vad tar du med dig från den här dagen?

– Både som chef och medarbetare känner jag 
mig trygg med det arbete som genomförs under 
ledning av Veterancentrum. När vi gör interna-
tionella insatser tar vi hand om varandra, säger 
Marcus Broström.

Det var ett bra seminarium som leddes av Mo-
nica Larsson från Veterancentrum, intressanta 
föredrag och kunskaper om veteraner som 50 
åhörare tog med sig hem.

PER LUNQE

AKTUELLT

Diana Janse
Diplomaten Diana Janse är nytillträdd 
statssekreterare hos bistånds- och utri-
keshandelsminister Johan Forssell (M). 

Hon kommer direkt från svenska ambas-
saden i Mali där hon varit ambassadör för 
Mali, Niger, Mauretanien och Burkina Faso 
sedan 2019. Hon har tidigare bland annat 
varit ambassadör i Tbilisi och har även 
tjänstgjort vid ambassaden i Islamabad, 
med placering i Kabul, liksom vid ambassa-
den i Moskva.

På nytt jobb

Forskning

Fullsatt! Försvarsmaktens Veterancentrum arrangerade ett seminarium på Wenner-Gren center i Stockholm 
där åtta forskare berättade om utlandsveteranernas hälsa baserade på vetenskapliga undersökningar.
Foto: Pia Lagergren

Martin Neovius från Aux Analysis 
berättade om Veterancentrums 
registerstudie.
Sofia Nilsson, Försvarshögskolan, om 
parrelationer och insatstjänstgöring. 
Samt om frekvent tjänstgörande 
utlandsveteraner.
Lotta Victor Tillberg, CSMS, om 
identitet i förvandling.
Peter Bäckström, Umeå Universitet, 
om livet efter insats och a
rbetsmarknaden.
Jan Grimell, Uppsala Universitet, om 
de osynliga krigarna.
Niclas Wisén, Karolinska institutet, 
berättade om uppföljning av mental 
belastning från Mali 05.
Charlotte Stenius, FOI, om enskilda 
insatser.
Joakim Berndtsson, Göteborg, om 
tjänstgöringstider och vilotider.

Forskare på seminariet

Foto: Malistyrkan/ FM

Avslut Mali

– Jag känner stolthet i vår uppgift 
och ser det som väldigt hedervärt. Vi 
kommer ta hem stora mängder krigs-
materiel till Sverige som kan användas 
här hemma eller på insats i framtiden. 
Den är värdefull och viktig för armén och 
hela Försvarsmakten, säger löjtnant 
Gustaf, chef för logistikplutonen i den 
sista Malistyrkan.

Livgardet avvecklar nu Försvarsmaktens bidrag 
till FN-insatsen i Mali som pågått sedan 2014. 
Den svenska campen i staden Gao ska packas 
ihop och det är en 
stor mängd materiel 
som ska transpor-
teras tillbaka till 
Sverige. 
 
Det är Livgardet som 
ansvarar för den sista 
Malistyrkan vars 
uppgift är att avveck-
la Försvarsmaktens 
och Sveriges nioåriga 
insats i landet.
Det är ett omfat-
tande arbete som 
ska genomföras och 
transportflygen som 
ska frakta allt är bo-
kade sedan länge.
– Det är drygt 13 
000 rader med 
utrustning i ett 
excelark, för att ge en bild av omfattningen. 

Vissa saker finns det en av och vissa flera 
hundra av, berättar chefen för styrkebidraget, 
kontingentschef och överstelöjtnant Martin 
Johansson.  
 
– Plutonen består av medarbetare från många 
olika förband vilket är roligt men också en 
stor utmaning för mig som plutonchef. Jag 
har soldater från nästan hela armén och även 
flygvapnet. Förutom personal ur tre bataljoner 
från Livgardet kommer de från F 16, SkyddC, 
FMTS, P 4, P 18, Ing 2 och K 3, säger Gustaf.
 

ANNA PALM

Livgardet avvecklar insatsen

Regeringens mål är att den svenska Malistyrkan på omkring 220 soldater ska ha lämnat Mali den 30 juni 2023.
Foto: Jimmy Croona

Fotpatrullering.
Foto: Jimmy Croona

Diana Janse.
Foto: Privat
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60 svenska instruktörer tjänstgör 
just nu på hemlig ort i Storbritannien 
i perioder om två månader för att 
ge 200 ukrainska rekryter grundut-
bildning. Frivilliga ukrainare i olika 
åldrar, från olika delar av landet, och 
med helt olika bakgrunder men med 
ett gemensamt mål – att försvara sitt 
hemland mot den ryska invasionen.

Skaraborgs regemente har övergripande 
ansvar för den svenska utbildningsinsats-
en som i ett första skede pågår till den 31 
december 2022. Skaraborgarna samver-
kar med personal från Livregementets 
Husarer K 3 Karlsborg och K 4 Norrlands 
dragonregemente Arvidsjaur.
 
Kapten Marcus Blixt är kompanichef 
och arbetar till vardags på Skaraborgs 
regemente i Skövde. 

– Jag känner att vi gör ett bra jobb och 
kan ge ett viktigt bidrag. Vi är väldigt 
duktiga på att utbilda soldater. Samtidigt 
är allvaret påtagligt här. De här soldaterna 
kommer definitivt att få användning av 
vad de lär sig här, säger Marcus Blixt.

Det rätt otäckt ljudande flyglarmet, eller 
”air raid alert”, från den ukrainska mobilap-
pen som varnar för anfall från luften, drar 
igång en andra gång denna natt. 

Jag funderar en stund över om jag verkligen 
ska ta mig ned till skyddsrummet, husets garage, 
men jag funderar även över risken för att en 
robot ska slå ned just där jag bor eller kanske en 
attack från ett gäng så kallade självmordsdröna-
re som ryssarna ska ha köpt av Iran. Vad skulle 
hända i så fall? Skulle huset rasa? 
Kanske fönstren skulle gå sönder med en massa 
farligt glassplitter som följd om det blir ett ned-
slag i närheten? Skulle jag bli skadad eller kanske 
till och med dö? Jag vet att jag inte är ensam om 
de här tankarna mitt i natten. Det är verkligheten 
just nu för alla som befinner sig i Ukraina. 

Jag är ändå tacksam, inte bara för appen 
som larmar och skräms när robotar är på väg mot 
oss. Utan även för att vi har tydliga instruktioner 
för vad vi ska göra och var vi ska ta skydd när 
sirenerna ljuder. Vi har även en mängd olika kom-
munikationskanaler som alternativ ifall någon 
kommunikationsväg skulle fallera. Vi har också 
ett tillsyns- och bevakningssystem på plats. 
Det är ett sätt för oss att ha koll på varandra ifall 
något skulle hända och att vi snabbt kan få tag 
på varandra vid behov. Ingen lämnas ensam om 
något händer, inte ens mitt i natten.   

Detta är min vardag i Kiev. Tillsammans 
med mina kollegor på EUAM’s Human Resour-
ces Development Unit, på olika sätt stötta våra 
ukrainska samarbetspartners med att förbättra 

och utveckla hur de kan arbeta med Human 
Resources på, för dem, bästa sätt. 

Europeiska unionens rådgivande upp-
drag, eller EUAM, är ett civilt EU-uppdrag som 
inom ramarna för EU:s utrikes- och säkerhets-
politiska arbete har funnits i Ukraina sedan 
december 2014 i syfte att stödja Ukraina i 
landets strävan att reformera de rättsvårdande 
myndigheterna och att återuppbygga allmän-
hetens förtroende för hela den rättsvårdande 
sektorn i Ukraina. 

Jag är anställd och utsänd som uppdrag-
spersonal av Myndigheten för Samhällsskydd 

och Beredskap, MSB, på ett tidsbegränsat kon-
trakt i Ukraina sedan hösten 2020. Jag har till-
hört MSB:s pool för insatspersonal sedan 2008 
och har tidigare arbetat som utsänd personal i 
Afghanistan, Österrike och på Västbanken.  

Före det ryska anfallet den 24 februari 2022 
arbetade jag bland annat med jämställdhetsfrå-
gor och åtgärder för att stärka kvinnors roll inom 
det ukrainska rättsväsendet, och med att ge råd 
och stöd till den ukrainska polisen i arbetet med 
att rekrytera personal för en nystartad myndig-
het som ska bekämpa ekonomisk brottslighet. 

Arbetet efter krigsutbrottet har inneburit 
en del förändringar av min tjänst i uppdraget. 
Att arbeta med förbättringar och utveckling av 
HR-processer har inte längre lika stort fokus.
Nu handlar mitt arbete om mer omedelbara 
behov. Tillsammans med de ukrainska myndig-
heterna ska min enhet kartlägga kunskapsbe-
hov och resurser hos dem för att bättre kunna 
hantera de negativa effekter som kan uppstå när 
deras personal blir utsatt för stress och trauma 
till följd av kriget.

Rysslands invasion av Ukraina har även 
inneburit att EUAM fått begränsade möjligheter 
att bedriva arbetet på samma sätt som tidigare 
på grund av omständigheter kopplade till kriget. 
I våras gav EU:s medlemsländer EUAM delvis 
nya uppgifter som bland annat har inneburit att 
stötta Ukraina i arbetet vid gränsövergångarna 
med flyktingströmmarna från Ukraina och trans-
porter över gränsen. 
EUAM har även till uppgift att stötta i arbetet 
med att utreda och lagföra internationella brott 
begångna under kriget och organiserat och 
förmedlat gåvor till våra ukrainska samarbets-
partners. 

En kort tid före krigsutbrottet när Kievs 
flygplats fortfarande var i drift, blev delar av 
EUAM:s personal evakuerade. Kvar i Ukraina 
stannade en mindre mängd anställda som sedan 
evakuerades med bilar samma dag som kriget 
bröt ut. Våra kollegor som är ukrainska medborg-
are fick avgöra själva om de ville bli evakuerade 
eller stanna kvar i Ukraina. Mina kollegor som 
var kvar till sist berättade att de tidigt på mor-
gonen hörde explosioner inne i Kiev och att de 
så fort som möjligt skulle ta sig till sina arbets-
platser med redan tidigare angiven utrustning. 
Det innebär en så kallad ”grab bag” (nödvändig 
utrustning, mat, vatten mm. för att klara sig ett 
par dagar) ytterligare en väska med personliga 
tillhörigheter samt skyddshjälm och skyddsväst 
för att påbörja evakueringen från Kiev och ta sig 
ut ur Ukraina. 
Deras planerade evakueringsrutt mot polska 
gränsen blev dock snabbt förändrad på grund 
av yttre omständigheter och istället ändrades 
rutten till den moldaviska gränsen.

Efter evakueringen arbetade merparten av 
oss på distans från våra hemländer. En del kolle-
gor har arbetat vid de gränsövergångar med att 
övervaka flyktingströmmarna och transporter 
över gränserna. De flesta av de internationella 
kollegorna började återvända till Kiev under 
sommaren och hösten och återuppta kontakter-
na med de ukrainska myndigheterna. 

KRIGET I UKRAINA

Utbildare inom EUAM Ukraine* rapporterar

Jag återvände till Kiev i slutet av augus-
ti 2022 och hade turen att få tillbaka min 
lägenhet där jag dessutom hade kvar en del av 
mina prylar. Känslan över att få återvända var 
övervägande positiv. Förutom de vanligt före-
kommande flyglarmen, och nu även luftanfall 
mot Kiev är det mesta sig likt förutom att jag 
ser lite fler militärer på gatorna. Jag har även 
lagt märke till ett nytt inslag i stadsbilden, ofta 

möter jag (mestadels) män med olika typer av 
skador röra sig ute på gatorna, skador som har 
uppstått i samband med kriget misstänker jag. 
Man kan också se, här och var i centrala Kiev, 
fordonshinder och sandsäckar från början av 
invasionen. 

Sandsäckarna finns kvar för att fortsatt 
skydda, både en del byggnader, men även 
olika minnesmärken och statyer. 
Men jag har även haft det stora privilegiet att 
få lära känna kollegor från både Ukraina samt 
från en mängd EU-länder. 
Dessutom har jag utvecklats yrkesmässigt och 
fått en inblick i den ukrainska kulturen. 
Jag har haft förmånen att få upptäcka en ny 
stad. Kiev är en fantastiskt fin och spännande 
stad med ett rikt kulturliv och är man förtjust i 
mat och bakverk så har man hamnat rätt. 
Hur det kommer att utveckla sig och hur 
framtiden ser ut för Ukraina är det väl ingen 
som vet just nu. Men om man frågar mina 
ukrainska kollegor så är svaret givet. Man 
kommer att kasta ut ryssarna ur Ukraina, man 
kommer att bygga upp det som har förstörts 
och Ukraina kommer att komma med i EU. 

Gatubild i Khmelnitskiy. 
Foto: Patrik Stöltenhielm

Svenskt samarbete utbildar 
Ukrainas armé i det dolda

Här tipsar vi om några rikstäckande 
organisationer som har märkningen 
”Tryggt givande” - en försäkran om 
att den organisation du ger gåvan till 
förvaltar den på bästa sätt. Det finns 
även insamlingar på de flesta orter i 
Sverige.

Frälsningsarmén 
Swish: 900 69 90
 
Läkare utan gränser 
Swish: 900 60 32
 
Läkarmissionen
Swish: 90 00 217
 
Röda Korset
Swish: 900 80 79
 
Svenska kyrkan ACT
Swish: 900 1223
Skriv AKUT i meddelandefältet.
 
TV4:s akutinsamling till Ukraina:
Gåvan går till Röda Korsets, Unicefs, Räd-
da Barnens och UNHCR:s arbete i Ukraina.
Swish: 900 80 12
 

UNHCR
Swish: 90 01 645
Skriv Ukraina i meddelandefältet 
 
UN Women Sverige
Swish: 900 29 32

För andra mer riktade och direkta 
stöd som inte har verifierade 
90-konton, finns en lång lista på Lars 
Wilderängs blogg cornucopia.se. 
Författaren Lars Wilderäng 
rekommenderar bland annat:

Swedish Rescuers som bidrar med 
ambulanser och räddningstjänst.
swedishrescuers.se

Blågula Bilen för förnödenheter och 
materiel över hela spektrat, samt lastbilar 
till Ukrainas försvar.
blagulabilen.se

Drones2Ukraine för drönare och 
utbildning av drönaroperatörer
drones2ukraine.se

Det är nu viktigt att vi tillsammans 
stödjer Ukrainas befolkning och 
långsiktigt säkrar freden i Europa. 

Ukraina behöver din hjälp!

Dagbok från Ukraina

Ett moment i utbildningen består i att se olika 
vapens verkan. De svenska instruktörerna 
utbildar även på de eldhandvapen som Ukrainas 
armé använder, exempelvis automatkarbiner 
av kalasjnikov-typ, men också den mer bekanta 
robot 57.
Foto: Försvarsmakten

* European Union Advisory Mission Ukraine Ukraine

Patrik Stöltenhielm från Halmstad arbetar som 
Human Resources Reform Development Adviser/
Trainer at European Union Advisory Mission 
Ukraine, EUAM Ukraine.

"Man kommer att kasta ut 
ryssarna ur Ukraina, man 
kommer att bygga upp det som 
har förstörts och Ukraina 
kommer att komma med i EU." 

"Skulle jag bli skadad eller 
kanske till och med dö?" 
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Kongoveteranerna har sedan 1995 årligen 
uppmärksammat FN-dagen genom att 
samlas vid minnesmärket nära Dag Ham-
marskjölds väg på södra Djurgården i Stock-
holm för kransnedläggning för de stupade 
kamraterna. Under senare år har denna 
ceremoni genomförts tillsammans med 
Fredsbaskrarna Stockholm och Sveriges 
Veteranförbund.

Programmet för denna ceremoni har varit några 
inledande tal och fortsatt med kransnedlägg-
ning, samt ljuständning för varje stupad soldat 
samt avslutats med psalmsång och korum.
 
Dag Hammarskjölds byst invigdes
Årets manifestation arrangerades av Kongove-
teranerna i samarbete med Sveriges Veteranför-
bunds styrelse och kansli. Det föranleddes av 

att en byst av Dag Hammarskjöld nu fanns att 
avtäcka nära FN-minnesmärket vid Sjöhisto-
riska. Den har tillkommit genom ett initiativ av 
ordföranden i vår förening, Bengt Wicksén. 
Efter stor möda och många arbetstimmar kunde 
vi glädjas åt att bysten äntligen skulle invigas.
 
Wicksén var den förste i talarstolen och han 
berättade att han som ung fredssoldat tillhörde 
den tolfte Kongobataljonen, som var i tjänst i 
Kongo den 18 september 1961 när Hammar-
skjöld omkom vid flygkraschen i Ndola i Zambia.
 
Bengt berättade om vilken stor chock det var 
för de svenska fredssoldaterna, som seda den 
13 september krigade mot utbrytarstaten 
Katangas gendarmeri. Soldaterna hade ett stort 
hopp om att Hammarskjölds resa till Ndola skul-
le avsluta kriget och det onödiga dödandet.
Hammarskjöld skulle ju möta president Moise 

Tshombe i Ndola, men detta gick om intet då 
Hammarskjölds FN-plan av okänd anledning 
störtade.

Striderna med många offer fortsatte och för 
många fredssoldater innebar Katangakriget 
upphov till psykisk ohälsa som de i vissa fall 
ännu lider av. Bengt berättade om de om-
ständigheter som förelåg i överensstämmelse 
med den redogörelse som nu finns uppsatt 
invid bysten på svenska och engelska och som i 
förkortad form lyder:
 
Dag Hammarskjöld, född den 29 juli 1905 
i Jönköping, förolyckades den 18 septem-
ber 1961 i Ndola i nuvarande Zambia. 1960 
bestämdes att den svenska FN-styrka som var 
stationerad i Gaza skulle omgrupperas till 
Kongo som hade blivit självständigt från 
Belgien. Under insatsen hamnade svenska 

FN-DAGEN

...

FN-dagen med invigning av 
Dag Hammarskjölds byst

Nu är han på plats! Vi är stolta att berätta om invigningen av Dag Hammarskjölds bronsbyst på Djurgården under FN-dagen den 
24 oktober med Prins Carl Philip som hedersgäst. Talare var Bengt Wicksén, Ann Linde, KG Hammar och Sverker Göranson. 
Ceremonimästare var Mathias Henriksson och delar ur Arméns Musikkår spelade. Statyn är ett initiativ av Kongoveteranerna som 
bekostat den, en replik av konstnären Svend Lindharts skulptur från 1966.
Foton: TT, Kim Svensson, Peter & Björn Gunnebro.

förband i strid för första gången sedan 1814. 
Totalt tjänstgjorde 4890 svenskar i Kongo, 
varav 40 personer sårades och 19 unga 
svenskar stupade.

Hammarskjölds byst är ett initiativ av fören-
ingen Kongoveteranerna i sambarbete med 
Sveriges Veteranförbund.
Bengt Wicksén sade i sitt tal att han var mycket 
stolt över att vår förening står omnämnd i 
redogörelsen vid bysten. Han citerade även en 
annan textrad som finns på bystens sockel: 
Vi gjorde något, han gjorde allt.
 
Efter Wicksén talade den tidigare utrikesminis-
tern Ann Linde, ärkebiskop emeritus KG Ham-
mar och ordföranden i SVF Sverker Göranson. 
Med utgångspunkt från sina yrken och tidigare 
verksamheter talade alla tre om den stora 
betydelse som Dag Hammarskjölds livsgärning 
betytt för hela världen.

Prins Carl Philip invigde
Kvällens ceremonimästare Mathias Henriksson 
vände sig efter talen till Prins Carl Philip och 
hemställde att han skulle svara för invigningen, 
vilket skedde. Ceremonin bevittnades av 200 
personer varav många var utlandsveteraner. 

Förutom talarna fanns där många kända svensk-
ar bland dem den tidigare försvarsministern 
Peter Hultqvist. Bland åskådarna fanns även 
internationella gäster som Mr Henri Mbayahe 
Ndungo.
 
Mingel på Källhagens värdshus
Ceremonierna vid minnesmärket avslutades 
i ett duggregn. Därför var det skönt att ta sig 
in på Källhagen för att avsluta dagen med att 
mingla. 80 personer deltog i minglet bland dem 
ett 10-tal veteraner från Kongo. Fredsbaskrar-
na Stockholm hade samkväm på restaurangen 
John Scott. 

På Källhagens värdshus välkomnade Wicksén. 
Han började med att tacka Dag Hammarski-
ölds Family association, Peder Hammarskiöld, 
för det lyckade samarbetet under arbetets 
gång. Sedan nämnde han att bysten finansie-
rats genom insamlingar av Kongoveteraner 
bland privatpersoner, företag och Wallenbergs 
stiftelse. Wicksén riktade ett varmt tack till 
affärsmannen  Sven-Olof Johansson och Poker 
Wallenberg. Han fortsatte att nämna namn på 
sina medhjälpare ända till frasen: ”Ingen nämnd 
och ingen glömd.”

 Under sitt tal delgav Wicksén oss några udda 
omständigheter som inträffat under den intres-
santa tiden. Transporten av bysten från en verk-
stad i Småland till Stockholm måste utföras av 
ett åkeri som specialiserat sig på att transporte-
ra konst. Företaget måste nämligen ha speciella 
försäkringar för att undvika kostnader till följd 
av stölder eller transportskador.

Innan placeringen av bysten verkställdes 
uppstod frågan om hur nära FN-minnesmärket 
bysten fick stå. En expert tillkallades. Hans 
Orrje från Statens konstråd utredde frågan och 
beslutet om bystens placering i samråd med 
Djurgårdsförvaltningen som varit oerhört posi-
vita sedan planeringen av bronsbysten startade.
 
Ett välförtjänt tack riktade Wicksén till perso-
nalen från Sveriges Veteranförbunds kansli som 
såg till att alla trivdes vid minnesstenen och 
vid det efterföljande minglet på villa Källhagen, 
Djurgården.
 

BROR RICHARD SVÄRD

Foto: TT
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USA och Storbritannien kan ha bevis-
material som förklarar flygkraschen 
i Kongo 1961 då FN:s generalsekre-
terare Dag Hammarskjöld dödades. 
Det framgår av en ny FN-rapport och 
Hammarskjölds efterträdare Antó-
nio Guterres begär att utredningen 
fortsätter. 
 
Det är en ny, tredje, rapport från FN:s 
särskilde utredare av kraschen, den tidigare 
tanzaniske chefsdomaren Mohamed Ch-
ande Othman som läggs fram. 
 
Dag Hammarskjölds plan kraschade 
för 61 år sedan vid midnatt till den 18 
september 1961. Alla 16 ombord, varav 
nio svenskar, omkom. Planet var på väg att 
landa i Ndola i Nordrhodesia (nuvarande 
Zambia). Där skulle Hammarskjöld möta 
ledaren för utbrytarrepubliken Katanga, 
Moise Tshombe, för att få till stånd en 
vapenvila i Kongo. 

De första nordrhodesiska haveri- 
utredarna, lade skulden på FN-planets 
svenska besättning från flygbolaget Trans-
air. Men varför planet kraschade strax före 
landning har aldrig klarlagts helt och hållet. 
Nya vittnesuppgifter om att planet attack-
erats av ett mindre plan framkom under 
2000-talet. De ledde fram till att FN utsåg 
Othman till ”eminent person” för att utreda 
de nya rönen. 

I två tidigare rapporter 2017 och 2018 
skrev Othman att ”det är möjligt att en 
extern attack eller hot kan ha varit orsaken 
till kraschen”. Detta ”förblir fortfarande en 
möjlighet”, skriver Othman nu i sin avslu-
tande rapport. 

En rad uppgifter om tänkbara angripare 
och deras resurser på plats har kommit fram 
de senaste åren, vilket redovisas i rappor-
ten. Men konkreta bevis för att de orsakat 
kraschen saknas. 

DN har tidigare rapporterat om fotografier 
av flygplansplåt med misstänkta kulhål. 
Men de plåtarna kommer inte från planet 
utan från en provskjutning efter kraschen, 
framgår det nu. 

Däremot har uppgifter från två amerika-
ner som arbetade med signalspaning och 
som uppsnappade att Hammarskjölds plan 
attackerats fått större trovärdighet. USA 
hade nämligen flygplan igång på Ndolas 
flygplats som var utrustade för signalspa-
ning. Att de två amerikanerna, nu avlidna, 
arbetade med signalspaning och var i tjänst 
vid kraschen har styrkts. 

Sådan information skulle kunna visa om 
fientligt sinnade styrkor eller underrättel-
seorganisationer attackerat planet i luften, 
från marken, eller stört dess besättning på 
annat sätt. 

Flera länder har bistått Othman med 
material. Men han konstaterar att Sydafrika, 
Storbritannien och USA är nyckelländer. 
Dessa tre har ”troligen betydande informa-
tion som inte har redovisats” för FN-utreda-
ren. Därför föreslår han att en ny utredare 
utses. 

”Det är vårt gemensamma ansvar, än mer 
angeläget, att finna den fulla sanningen om 
vad som hände den ödesdigra natten 1961”, 
skriver FN:s generalsekreterare António 
Guterres. Han föreslår att FN:s generalför-
samling därför utser en ny ”eminent person” 
som kan ta vid där Othman slutat. 
 

MIKAEL HOLMSTRÖM 
DAGENS NYHETER 

Ny film om Kongo-
veteranerna
Den nya norska filmen Kongovetera-
nerna har regiserats av Erik Mar-
tiniussen och beskriver ett viktigt 
kapitel i norsk efterkrigshistoria.
 
De var pionjärer för FN:s fredsbevaran-
de styrkor och skickades på livsfarliga 
uppdrag. När de kom hem till Norge 
ombads de att inte berätta något om vad 
de upplevt. Filmen om Kongoveteranerna 
berättar om ett viktigt kapitel i norsk 
efterkrigshistoria som aldrig tidigare 
berättats. Svenskarna Erik Brage och Stig 
von Bayer medverkar i filmen som just 
nu är på turné med visningar i hela Norge 
genom veteranföreningen SIOPS. 
 
"En väldigt bra, stark och viktig historia. 
Filmen förtjänar definitivt en bred 
publik”.

FN-DAGEN

Prins Carl Philip tog emot Kongoveteranernas 
hedersnål Katangakorset vid FN-ceremonin

På turné i Norge

FN begär fortsatt utredning av 
Hammarskjölds dödskrasch

Katangakors
Korsen tillverkades i 
olika storlekar men 
vanligtvis 20 cm. Då 
den användes som 
betalningsmedel kunde 
man för ett kors köpa 
10 kilo mjöl eller 5-6 
höns. För en get kräv-
des mellan 4-6 kors och 
för 10 kunde ett vapen 
inhandlas. 

Korsymbolen fanns 
även på katangesiska 
mynt. De har även åter-
funnits i mindre storle-
kar i gravar och tros ha 
använts i ritualer som 
symbol för värdighet 
och makt.
Foto: TT

På turné.

Hammarskjöld avled på sin post när det flygplan han färdades i störtade i djungeln i Nordrhodesia i 
september 1961. Genrebild. 
Foto: Sangga Rima Roman Selia

Värdigt vid Sjöhistoriska

Foton: Peter & Björn GunnebroFoton: Peter & Björn Gunnebro

Här är vår värld

När tyfonen  
drar in är vi 
redan där.

Tack vare miljoner volontärer i 192 länder 
når vi fram, även när det är svårt.

Här är vår värld

När tyfonen  
drar in är vi 
redan där.

Tack vare miljoner volontärer i 192 länder 
når vi fram, även när det är svårt.
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LJUSDAL

NYKÖPING

FN-DAGEN

HALMSTADYSTAD

GÖTEBORG KRISTIANSTAD

SUNDSVALL

ÖSTERSUND

TROLLHÄTTAN

LINKÖPING
VISBY KARLSTAD

MALMÖBORÅS LULEÅ KARLSKRONA

EKSJÖ

GÄVLE ESKILSTUNA NORRKÖPING

Stor uppslutning
ute i landet
 
FN-dagen den 24 oktober högtidlighölls från 
Luleå till Ystad av Sverige Veteranförbunds 
föreningar. Det var tal, korum, kransnedlägg-
ningar, samkväm och musikunderhållning. 

Ett stort tack till alla som arrangerade, tog 
bilder och deltog.



VÄXJÖ

VÄSTERVIK

FN-DAGEN

SALA SOLLEFTEÅ

VARBERGSKÖVDE

ÄNGELHOLMÖREBRO

HEMVÄRNETS MUSIKKÅR

UPPSALA

GÖTEBORG

UMEÅÖSTERSUND



Förbundsstämma 2023

UTE I LANDET

Nobels Medalj silver, 35 mm. 
599 kr inkl. släpspänne, diplom och frakt.
Nobels Fredspris miniatyr silver, 16 mm. 
339 kr inkl. frakt.
Kontakta kansliet om du önskar köpa 
FN-medaljen:
kansliet@sverigesveteranforbund.se 
eller 08-25 50 30

Medalj för dig som gjorde mission 
innan 10 december 1988.

Beställ 
FN-medaljen

Medlemsavgift 2023
Nu är det dags att betala medlems- 
avgiften på 200 kronor för nästa år. 
 
Enklast gör du det via medlemssidan genom 
att logga in och betala med swish eller kort: 
veteranforbundet.membersite.se

Medlemsskapet ger dig bland annat:
• Tidningen Svensk Veteran 4 nummer/år
• Rabatt på hyrbilar via Hertz
• Rabatter hos Militum Respons 
• Rabatt på hotellövernattningar på Nordic 
Choice Hotels, Elite Hotels of Sweden och
Örlogshemmet i Stockholm

Aktivitetskalender
När Vad Var 
8–10 januari  Folk & Försvars rikskonferens  Sälen 
April   Förbundsstämma   
29 maj Veterandagen  Hela Sverige
6 juni Nationaldagen  Hela Sverige
28 juni–2 juli  Almedalsveckan  Visby
10–13 juli  Bergslagsmarschen  Hallandsleden
13–16 juli  ÖS  Halmstad
12–17 september  Nordic Veteran MC Tour Gotland
15–17 september  Veteransvingen SVF Golf  Gotland
24 oktober FN-dagen Hela Sverige

Nominera

SVF:s förbundsstämma 2023 kommer att hållas under april månad. 

Kallelse, delegatanmälan, nomineringsförslag och sista motionsdag kommer att gå ut i 
stadgeenlig tid till berörda.

Häng med oss på sociala medier
Sveriges Veteranförbund

sveriges_veteranforbund_svf SVF Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund

Vem tycker du har 
gjort sig förtjänt 
av en medalj?
Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av enskild 
medlem eller av en lokal SVF-förening. 

Vi vill ha din motivering skriftligen 
senast 31 december 2022. 

Förslag skickas till: 
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se
eller Sveriges Veteranförbund 
Medaljkommittén 
Karlavägen 65, 114 49 Stockholm 

Årets Veteran 2023

FN har utlyst den 29 maj till International Day 
of United Peacekeepers. 

Sveriges Veteranförbund vill ge uppmärk-
samhet åt dagen, känd som Veterandagen i 
Sverige, genom att ge en svensk fredsbevarare 
utmärkelsen Årets Veteran. 

Utmärkelsen tilldelas en person eller organi-
sation som utöver vad tjänsten normalt kräver 
gagnat svenska veteraner i internationell tjänst 
eller på annat sätt gynnat medmänsklighet, 
fredsutveckling eller solidaritet på den inter-
nationella arenan. 

Alla medlemmar i Sveriges Veteranförbund 
kan nominera sin kandidat med en motivering. 

Skicka oss den nominerades namn tillsammans 
med motivering senast 31 december 2022. 

Förslag skickas till: 
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se 
eller Sveriges Veteranförbund 
Medaljkommittén 
Karlavägen 65, 114 49 Stockholm  

2021
Rekyl

2022
Christer Flor

2020
Stig Pettersson 2023

Nominera
din kandidat

senast 
31 december

Helger med veteranfamiljen i fokus
Invidzonens familjehelger är att stötta 
och informera föräldrar där den ena 
föräldern har varit, är utsänd eller kom-
mer att sändas ut på ett internationellt 
uppdrag.

För de vuxna ges fördjupad kunskap om för-
äldraskap, anknytning och kommunikation 
och intressanta föreläsningar.

För barnen anordnas lek,naturupplevelser 
och andra aktiviteter tillsammans med 
professionella barnledare.

Deltagarna bekostar resan i övrigt är 
familjehelgen kostnadsfri.

2023 års familjehelger
• 24-26/2 Bohuslän
• 21-23/4 Hälsingland
• 30/6-2/7 Bohuslän

All information på: invidzonen.se

Svensk Veteran skapar nyfikenhet.
Kontakta kansliet om du också vill sprida 
tidningen på lokala platser nära dig.

Lillemor Nilsson.
Foto: Mats Carlsson

Lillemor Nilsson
har lämnat oss
FN-veteran Lillemor Nilsson har 
slutat sina dagar och sörjs närmast 
av anhöriga i främst Boden. 

Lillemors utlandserfarenhet i FN-
tjänst började i Libanon och fortsat-
te med JK01 i det forna Jugoslavien. 
En mission som präglades av veckor 
av belägring och beskjutning.

För Lillemor var Boden hemma där Lille-
mor var civilanställd inom flera funktioner 
och vid många olika militära enheter.

Lillemor verkade även inom Sveriges 
Veteranförbunds styrelse i ett flertal år, 
detta i egenskap av ledamot i styrelsen.

Lillemor var också djupt involverad 
i Sveriges Veteranförbunds kam-
ratstödsverksamhet och om nu inte 
Lillemor var den direkta initiativta-
garen så var i varje fall Lillemor en av 
de absoluta förgrundsgestalterna i 
en verksamhet som har hjälpt hund-
ratals hjälpsökande f.d. utlandssol-
dater som lider av PTSD .

Lillemor var professionell, snäll och vänlig 
mot alla människor och hade alltid ett 
trevligt bemötande men kunde också 
sätta ner foten om det behövdes.

Integritet var en del av Lillemors liv och 
det är kanske få människor som lärde 
känna henne väldigt väl.

Det är dock många vänner och FN-vete-
raner och andra människor som i dessa 
dagar djupt sörjer Lillemor Nilsson. 

Ingen nämnd men heller ingen glömd! 

LARS ANDERSSON OCH ANNA GULLSTRAND

Lillemor Nilsson 
19 april 1948

27 oktober 2022
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Ny sektion inom 
förbundet
SVF Golf kommer att arrangera 
golftävlingar för veteraner som gjort 
utlandstjänst. Målet är att utveckla 
antalet arrangemang och fånga upp 
så många golfande veteraner som 
möjligt.

Den 15-17 september 2023 
arrangerar SVF Golf den 
traditionella golftävlingen 
Veteransvingen på Gotland.

För att gå med i SVF Golf behöver du 
vara medlem i Sveriges Veteranför-
bund. Medlemsavgiften för SVF Golf är 
sedan 100 kr/år. Du blir enkelt medlem 
genom att logga in på Mina sidor på SVF 
hemsida. Nu har du chansen att träffa en 
kamrat från förr på golfbanan.
 
Följ oss på facebook: 
Sveriges Veteranförbund Golf

Marka Larsson i Cypern

Marka Larsson berättar om sin fjärde 
återvändarresa med en grupp Cypern-
veteraner till den sköna ön Cypern.

I pandemins fotspår blev vi en bra grupp på 
15 personer.
 
Fyra nätter var vi i Larnaca där vi bland 
annat besökte det som är kvar av vår gamla 
Camp Victoria.
 
Vi var på vinprovning utanför Lefkara och 
det blev även en heldagsutflykt till Famagus-
ta och vi åkte förbi spökstaden Varosha, en 
spökstad strax söder på Cyperns östkust i 
Nordcypern, intill FN:s buffertzon på grän-
sen till Republiken Cypern.
Stadsdelen är inhägnad med taggtråd, olje-
fat och presenningar och hela stadsdelen är 
förbjuden att vistas i.

Sedan tre dagar i Nicosia och även där kun-
de vi besöka den turkiska delen. Och vi hade 
även en träff med den nya svenska ambassa-
dören Martin Hagström som tidigare varit 
ambassadör i Ukraina.
 
Resan avslutades med några dagars avkopp-
ling för gruppen i välkända turistorten Fig 
Tree Bay.

MARKA LARSSON

Nordic Veteran 
MC Tour 2023 
Nästa gång hålls Nordic veteran MC 
Tour i Sverige på Gotland. Drygt 50 
hojåkande veteraner från de nordis-
ka länderna väntas till ön den 12-17 
september 2023. 

Boendet kommer att ske på Gustavsviks 
camping utanför Visby och på dagarna 
blir det rundturer och besök vid olika nu-
tida och historiska militära anläggningar.
 
16-17 september hålls golftävlingen 
Veteransvingen på Gotland och det blir 
utåtriktade samarrangemang med golfar-
na från hela Sverige och medlemmar från 
Fredsbaskrarna Gotland. 

Sveriges Veteranförbund Golf

UTE I LANDET

Kallelser till årsmöten

Återvändande Cypernveteraner.
Foto: Marka Larsson

Sveriges ambassadör Martin Hagström och 
Marka Larsson. 
Foto: privat 

Gruppens stammispub. 
Foto: Marka Larsson

Återträff på Cypern.
Foto: Marka Larsson

MC Tour 2022 i Norge. 
Foto: Lars Svärdström 

BBMC, Blue Berets MC
Tid: 16 mars, kl. 11:00, Plats: Digitalt

Fredsbaskrarna Gotland
Tid: 23 februari, kl. 18:00, Plats: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Gästrikland
Tid: 1 mars, kl. 18:00, Plats: Gävle garnison

Fredsbaskrarna Halland
Tid: 6 mars, kl. 18:00, Plats: Restaurang Cyrano, Kungsg. 14 Varberg 
Motioner: Senast 20/1 till halland@sverigesveteranforbund.se

Fredsbaskrarna Hälsingland
Tid: 4 mars, kl. 13:00, Plats: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Tid: 23 mars, Tid och plats: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Jönköping
Tid: 1 mars, kl. 19:00, Plats: John Bauer Hotell, Jönköping

MSSS, Multinational Senior Service Society
Tid: 16 mars, Tid & plats: Meddelas den 4 december

Fredsbaskrarna Norr
Tid: 16 april, Plats: Digitalt

Fredsbaskrarna Skåne
Tid och plats: Meddelas den 4 december

Fredsbaskrarna Stockholm
Tid: 22 mars, kl. 19:00, Plats: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Södermanland
Tid: 1 mars, kl. 18:00, Plats: Malmköping

Veteranerna Uppland
Tid: 5 mars, kl. 12:00, Plats: O'Learys, Gränbystaden

Fredsbaskrarna Västkust
Tid: 2 mars, kl. 18:00, Plats: Olskroksgatan 7, Göteborg

Veteranerna Ångermanland
Tid: 2 mars, kl. 18:00, Plats: Restaurang Old Oak, Sollefteå

Fredsbaskrarna Östergötland
Tid: 23 februari, kl. 18:00, Plats: Bråvalla i Norrköping

Veteranerna Kronoberg satte nytt rekord 
på FN-dagen med 373 deltagare
Veteranerna Kronoberg 
högtidlighöll traditionsenligt 
FN-dagen med musikguds-
tjänst i Växjö domkyrka med 
373 utlandsveteraner på plats, 
ett nytt rekord.

Fanvakten marscherade in, under 
det att Kronobergarnas Musikkår 
framförde "Under fredsfanan".
Ordföranden Christer Alldén 
hälsade välkommen och berättade 
om några av FN:s mål att bevara 
freden i världen, utveckla vänskap-
liga förbindelser mellan länder och 
att genom samarbete, hjälpa till 
att förbättra levnadsvillkoren för 
människor i de mindre utvecklade 
länderna.

Han tog upp oron i Burkina Faso 
och Mali samt kriget i Ukraina och 
betonade den osäkerhet som den 
fredsbevarande soldaten kommer 

till, i nya länder med nya situationer.
Veteranerna Kronoberg hade tradi-
tionsenligt valt att skänka kollekten 
till Gula bandet på 6476 kr.

Till musik och sång av Linda 
Andersson och Kronobergarna var 
det “baskerpåtagning”, till "Balla-
den om den blå baskern" varvid 75 
veteraner reser sig och gör “basker 
på” samt ytterligare några vetera-
ner, vars baskrar ”försvunnit”. Det 
blir en mäktig och högtidlig stund 
med veteraner från insatserna från 
Kongo till Mali, en tidsperiod på 
över 70 år.

Ett flertal av deltagarna fortsatte till 
4 krogar för middag och umgänge.

TOMMY KARLSSON & ANDERS BROMAN

Överst: Efter baskerpåtagning.
Från vänster: Ingemar Arvidsson (delvis dold), Anders Jonasson, KG Kungberg, 
Kristian Wendt, Linda Andersson, Christer Allden.
Nederst: Utmarsch.
Foto: Peder E
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Önskemål att denna bild pryder framsidan på nästa nummer av Veterantidningen och att 
denna artikel kommer med i sin helhet. Om kvaliten på bilderna inte är bra, säg till så skickar 
jag dem separat 😃😃 / Ingela  
 

Nordbat 2 Minnessten i Vares, Bosnien-Herzegovina 
Ulf Henricsson överraskades vid Nordbat 2 Minnessten i Vares, Bosnien-Hercegovina, 
i slutet av oktober, där han befann sig som reseledare för en grupp medlemmar från 
Pennan och Svärdet. 
 
Det var på initiativ av Stig-Inge Blennow och hans veteranbröder, Marcus Nilsson och 
Sven-Erik “Sudden” Sundin, tillika FN-soldater på BA01, där Henricsson var 
bataljonschef på den första Svenska bataljonen under FN-flagg på Balkan.  
 
De hade ordnat en ceremoni vid Minnesstenen i Vares, där de bjudit in den Svenska 
ambassadören i Bosnien-Herzegovina, Johanna Strömquist samt borgmästaren i 
Vares, Zdravko Marošević. Borgmästaren kunde då överlämna en medalj i silver med 
Vares stadsvapen till Ulf Henricsson som tack till honom och hans soldaters insats 

UTE I LANDET

Resa till Bosnien-Hercegovina
Ulf Henricsson överraskades vid Nordbat 
2 Minnessten i Vares, Bosnien-Hercego-
vina i slutet av oktober, där han befann 
sig som reseledare för en grupp medlem-
mar från Pennan och Svärdet.

Det var på initiativ av Stig-Inge Blennow 
och hans veteranbröder Marcus Nilsson och 
Sven-Erik “Sudden” Sundin, tillika FN-soldater 
på BA01, där Henricsson var bataljonschef på 
den första svenska bataljonen under FN-flagg 
på Balkan. 

De hade ordnat en ceremoni vid minnesstenen 
i Vares, där de bjudit in den svenska ambas-
sadören i Bosnien-Herzegovina, Johanna 
Strömquist samt borgmästaren i Vares, Zdravko 
Marošević. Borgmästaren kunde då överlämna 
en plakett i silver med Vares stadsvapen samt 
en tavla till Ulf Henricsson som tack till honom 
för hans insats under Balkankriget. 

Stupni Do
Före överraskningen hade resesällskapet besökt 
byn Stupni Do, då det denna dag 23 okt, var 29 
år sedan massakern ägde rum och 37 personer 
blev mördade. De fick vara med om ett skåde-
spel som byborna gjort. Scenen gick ut på att 
byborna flydde upp mot berget för att sedan bli 

räddade av soldater från Nordbat 2.  Det ger en 
förståelse för vilken enorm betydelse de svens-
ka soldaterna har haft för byns invånare och har 
än idag. Även vi veteraner som ordnat dagens 
ceremoni besökte minnesmonumentet där vi 
höll en tyst minut och lämnade en blomma från 
alla som tjänstgjort på Nordbat 2. 

Ulf Henricsson tar emot silverplaketten från 
Vares borgmästare Zdravko Marošević. Tavlan 
symboliserar tre viktiga institutioner i Vares, 
den äldsta katolska kyrkan i landet, Den helige 
Mikaels kyrka, den gamla stenbron som är ett 
arv från den ottomanska perioden samt floden 
som kopplar samman folket. 

Efter ceremonin höll både Sveriges amassadör 
och borgmästaren tal. Vår svenska ambassadör 
uttryckte en stark känsla och stolthet över att 
vara ambassadör för Sverige i Bosnien-Hercego-

vina, dels p.g.a de goda relationerna som finns 
mellan länderna, dels för att det är fantastiskt 
att få höra hur uppskattade soldaterna var och 
fortfarande är bland lokalbefolkningen. Hon sa 
med stolthet i rösten:
– Trots att FN har kritiserats för att inte alltid 
nå upp till den standard deras uppdrag har, så 
gjorde ni det! 
Hon läste texten på minnesstenen: “Vi kom i 
fred, vi kämpade för fred, låt det alltid vara 
fred här”. Hon menade att freden som Nordbat 
2 skapat har smittat av sig i landet och trots att 
Bosnien-Hercegovina har haft en svår historia 
så arbetar de för att skapa en god framtid till-
sammans. Alla ni här idag, symboliserar denna 
starka relation mellan länderna.

I sitt tal hyllade även Borgmästaren Nordbat 
2 för det fina arbete de gjorde med att hjälpa 
befolkningen, vilket i sin tur har bidragit till 
att det har vuxit fram ett nytt samhälle i Bos-
nien-Hercegovina. Han uppmanar ungdomar-
na att fortsätta leva i Bosnien-Herzegovina 
och värna om att bygga ett samhälle med 
demokratiska värderingar, som i Sverige. Han 
avslutade sitt tal med att Sverige alltid kom-
mer alltid att vara en del av deras samhället, 
då vi har betytt så mycket för deras land. 

Ulf Henricsson tackar för alla fina ord och 
berättar att han har många fina minnen från 
Vares, men även mindre roliga minnen väcks 
till liv. 
- Vi kom hit för att skapa fred, men vi var pe-
riodvis i krig. Anledningen till att vi klarade av 
situationen här, var att vi var ganska vilda och 
BA01 fick smeknamnet “Shot back Battalion”, 
men vi lyckades med vårt uppdrag, att skapa 
fred. Han poängterar att det är soldaterna 
som ska ta åt sig äran, för de var de som 
gjorde jobbet.

Minnesceremoni 27 maj 2023
Borgmästaren nöjer sig dock inte med att 
endast visa sin uppskattning till bataljonsche-
fen. Han var själv soldat under kriget och vet 
vad det innebär. Han har därför för avsikt att 
hedra de soldater som tjänstgjorde i området 
under Nordbat 2, exakt vilka och hur är inte 
klart idag. 

Syftet med minnesceremonin den 27 maj, är 
att uppmärksamma att det är 30 år sedan den 
första Bosnienbataljonen, BA01 åkte ner till 
Balkankriget för att skapa fred. Ceremonin 
kommer att påbörjas vid Nordbat 2 Min-
nessten och avslutas i byn Vares. Vi kommer 
att gå en sträcka på ca 3,5 km som bl.a går 
genom Ponikvetunneln. 

Inbjudna är naturligtvis Ulf Henricsson, 
Vares borgmästare Zdravko Marošević, 
Johanna Strömquist, Sveriges ambassadör 
i Bosnien-Hercegovina samt Alisa Likic, en 
av dem som överlevde massakern i Stupni 

Do. Alica har tagit på sig uppdraget att vårda 
minnesstenen, vilket hon får ersättning för. 
Varje månad skickar hon bilder på stenen 
till Stig-Inge för att visa hur den och marken 
omkring ser ut. 

Detta vill du inte missa, så boka den 27 maj 
2023, redan idag! Håll utkik på sociala medier 
om hur och när du anmäler dig.

Vi ses vid Nordbat 2 Minnessten den 27 maj 
2023 och promenerar tillsammans till Vares, 
för att minnas och hylla Nordbat 2 svenska 
soldaters fantastiska insats i Bosnien-
Herzegovina, 1993-1995. 

Minnesstenen finns på Google Maps, sök på 
Nordbat 2 Memory Stone. Lägg upp en bild 
på dig när du besöker den! 

Det finns en längre reseskildring på Sveriges 
Veteranförbunds Facebooksida. 

VID TANGENTBORDET OCH BAKOM KAMERAN 
FREDSBASKRARNA SKÅNE

"Vi kom hit för att 
skapa fred, men vi 
var periodvis i krig." 

Foto: Fredsbaskrarna Skåne

Pennan och svärdets resenärer.
Foto: Fredsbaskrarna Skåne

Ulf Henricson och Stig-Inge Blennow.
Foto: Fredsbaskrarna Skåne

Borgmästare Zdravko Marošević och Ulf Henricsson.
Foto: Fredsbaskrarna Skåne

Nordbat 2 minnessten med fanvakter.
Foto: Fredsbaskrarna Skåne

Bli månadsgivare 
till Gula Bandet 
Nu kan du kan få skattereduktion 
med upp till 3000 kr för gåvor till Gula 
Bandet.

Vi stöttar dem som stöttat andra, veteraner 
och deras familjer i stort och i smått. Det gör 
vi med kamratstöd och vid behov även eko-
nomiskt när samhällets ordinarie skyddsnät 
inte räcker till. 

Kamratskap, medmänsklighet och omtanke 
är viktiga begrepp. Inte bara idag, utan alla 
dagar. I all framtid!

Vänta inte, gå in på gulabandet.se 
eller scanna QR-koden.
Stöd oss, Bli månadsgivare.

STÖD VÅRT ARBETE FÖR DET FRIA 
ORDET OCH EN PRESS SOM SJÄLV FÅR 
VÄLJA VILKA ORD DEN VILL ANVÄNDA.

ANGREPP.
INVASION.

KRIG.
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Återträff LMT 
Gllogovce/Glogovac 
KS14
Under träffades fyra medlemmar ur 
KS14 i Göteborg, där värden fram-
ställt kvällens kulinariska middag.
 
Lördag morgon inleddes med kaffe och 
dopp på ett italienskt kaffe. Det blev 
LMT-kaffe (Latte macchiato).
Med ryggsäck på, blev det promenad 
genom Slottsskogen, där vi fick uppleva 
säl, älg, pingvin mm, innan det blev dags 
att kolla in valarna på muséet.

Spårvagnen tog oss till Saltholmen, för 
vidare färd med båten Vesta till Brännö 
och dess värdshus.
Givetvis blev det lokala produkter till 
middagen och vi avslutade med en liten 
”kuban” på terrassen i fullmånens ljus.

Söndagens morgonpromenad gick till 
Brännö brygga där vi sjöng vi Lasse Dahl-
qvists kända melodi i den pinande vinden.

Retur till Göteborg och avsked för denna 
gång. Trots en åldersdifferens från 41 till 
73, har gruppen haft en mycket fin helg.
Stort tack till vår värd som planerat allt.

ANDERS BROMAN

UTE I LANDET

Missa inte dina 
förmåner på 
Militum Respons

Swisha en gåva till 
Gula Bandet

Militum Respons omfattar alla som verkar 
för fred, frihet, lag och ordning. 
Som medlem i Sveriges Veteranförbund 
omfattas även du.

Det finns i dagsläget över 600 förmåner och 
rabtter tillgängliga.

Som medlem i Sveriges Veteranförbund har du 
ännu bättre rabatter än andra medlemmar.

Bli medlem på militum.se

Återträff FN-bataljon XXIII G, 
2:a komp, 3:e plut.

SMC L12 återträff

Redan under torsdagen anlände ett 
20-tal 12:or för att vara behjälpliga 
med taxiverksamhet från tåg- och 
busstation.

Vid middagen på fredagskvällen underhöll 
Stiko Per Larsson med rötter i Leksand. 
Efter frukost på lördagen fanns tid för 
egna aktiviteter många valde ett besök 
på Leksandsbröd, ta promenad in till stan 
eller följa med Roger Max på studiebesök 
bakom kulisserna på Tegera Arena.

Åter på Korstäppans herrgård och nu har 
alla anlänt, för lite förfriskningar och en 
tipspromenad med frågor rörande L12s 
tid i Libanon. Vår CO Åke Svanberg hade 
skänkt en tavla han målat, som tillsam-
mans med ett antal väl fyllda påsar från 
Leksandsbröd utgjorde priser i tipsprome-
naden.

Det var en skön sensommardag med 
samkväm i trädgården där Lars Andersson 
berättade om SVF och vad medlemskapet 
innebär, Monica Karlsson fyllde i med info 
om lokalföreningarna och landets träffplat-
ser. Dan Persson berättade om ett projekt 
för att skapa ett Veterancentrum i Sverige 
med Norge som förebild.

Före middagen reflekterade CO Åke 
Svanberg om vår tid och det arbete som 
kompaniet utförde och hur stolt han var 

över det. Hans ord berörde oss alla. Åkes 
konstnärliga ådra stannar inte vid måleri, 
han har kunskap i hornarbete också.

Fem dalahästar i horn från taggen på en 
hornkrona från en egenfälld älgtjur hade 
Svanberg tillverkat och dessa lottades 
ut till Mats Blom, Roger Max, Elisabeth 
Königsson, Monica Bröms och Lars An-
dersson.

Mats Blom tackades av deltagarna för 
arbetet med att arrangera återträffen. 
Monica Bröms och Lasse Müller tackades 
för transportlogistiken. 

Vi bjöds på underhållning även på lördags-
kvällen av Lars Björk med spelmän från 
Leksandstrakten.

Nu ser vi fram mot nästa träff om två år, 
en arbetsgrupp har bildats och vi hoppas 
kunna hålla 40-årsjubileum. Vid nästan 
varje återträffs slut har det bildats en 
grupp för att ordna nästkommande träff, 
det har varit en framgång till att vi haft 
många lyckade återträffar. Ett hedersom-
nämnande till Korstäppans herrgård och 
dess duktiga personal, ett bra ställe för en 
återträff.

LARS ANDERSSON

Mats, Broman, Vidar, Jacob

Ett 50-tal medlemmar ur SwedMedCoy L12 deltog i återträff på Korstäppans herrgård i Leksand. 
Här samlade med CO Åke Svanberg i mitten. 
Foto: Kicki Blom/Urban Hilding

SMC L12 återträff  
Helgen vecka 33, 19-21 augusti samlades SwedMedCoy L12 till sin 17:e återträff i Leksand, 36 år sedan 
hemkomst från Libanon. Totalt deltog ett 50-tal L12-Veteraner av den ursprungliga 165 starka 
personalstyrkan. 

 
Ett 50-tal medlemmar ur SwedMedCoy L12 deltog i återträff på Korstäppans Herrgård i Leksand. Här samlade med CO Åke Svanberg i 
mitten. Foto: Kicki Blom/Urban Hilding 

Redan under torsdagen den 18:e anlände ett 20-tal 12:or för att vara, då TPC-chefen, nu träffgeneral Mats Blom behjälplig med bl.a. 
Taxiverksamhet från tåg- och busstation. De flesta anlände under fredagen. Vid middagen på fredagskvällen underhöll Stiko Per Larsson 
med rötter i Leksand. Efter frukost på lördagen fanns tid för egna aktiviteter, såsom på fredagen. Besök på Leksandsbröd, promenad in till 
stan eller följa med Roger Max som ordnat ett studiebesök bakom kulisserna på Tegera Arena. Åter på Korstäppans Herrgård och nu har alla 
anlänt, för lite förfriskningar och en tipspromenad med frågor rörande L12s tid i Libanon. Vår CO Åke Svanberg hade skänkt en tavla av 
egen produktion, som tillsammans med ett antal väl fyllda påsar från Leksandsbröd utgjorde priser i tipspromenaden. Solen hade gjort det till 
en skön sensommardag, så samkvämet fortsatte i trädgården där Lars Andersson berättade lite om Veteranförbundet och vad medlemskapet 
innebär, Monica Karlsson fyllde i med info om lokalföreningarna med träffplatser att mötas på. Dan Persson berättade om ett projekt, som 
han deltar i, för att skapa ett Veterancentrum i Sverige med Norge som förebild. Före middagen berättade/reflekterade CO Åke Svanberg om 
vår tid och det arbete som kompaniet utförde och hur stolt han var över det. Hans ord berörde oss alla. COs konstnärliga ådra stannar inte vid 
måleri, han har kunskap i hornarbete också. Fem Dalahästar i horn, från liten till mindre av den största taggen på en hornkrona från en 
egenfälld älgtjur, hade CO tillverkat och lottade nu ut de till Mats Blom och Roger Max, Elisabeth Königsson, Monica Bröms, Lars 
Andersson som varit med och hjälp Mats Blom med bokningar och som bollplank. Mats Blom tackades av de övriga för arbetet med att 
arrangera återträffen, även Monica Bröms och Lasse Müller tackades för transporterna, Chateau Musar kommer att väl smaka. Vi bjöds på 
underhållning vid middagen på lördagskvällen också, nu underhöll Lars Björk och två kompanjoner, spelmän från Leksandstrakten, som 
även spelat på Kungliga bröllop i närtid. Nu ser vi fram mot nästa träff om två år, finns en grupp som tagit på sig att fixa den träffen. Även 
40-årsjubileet finns det någon som funderar på. Vid nästan varje återträffs slut har det funnits en grupp som tagit på sig att ordna nästa träff. 
Tror att det har varit en framgång till att vi haft så många återträffar. Ett hedersomnämnande till Korstäppans Herrgård som är ett bra ställe 
för en träff med en mkt tillmötesgående, smidig och flexibel personal. 

LARS ANDERSSON 

Under en helg i augusti samlades SwedMedCoy (Svenska Sjukhuskompaniet) L12 
till sin 17:e återträff i Leksand, 36 år sedan hemkomst från Libanon. Totalt deltog 
ett 50-tal L12-veteraner av den ursprungliga 165 starka personalstyrkan.

Utlandsveteranerna från FN-bataljon 23 
G, 2:a komp, 3:e plut har haft återträff 
på Sandsjöfors värdshus i Småland för 
att umgås och återuppleva gamla goda 
minnen från Gazatiden 1964. 

Återträffen hade samlat åtta utlandsveteraner 
som i gamla vänners lag avnjöt en utsökt mål-
tid och i en avstressande miljö plockade 
fram ett stort antal goda minnen från ADL, 

camp Falkenberg och camp Tre kronor m. fl. 
platser i forna Gazaremsan.

Riktlinjer för ett 60-årsjubileum 2024 dis-
kuterades, och förslag på återträff i stil med 
50-årsjubileet 2014 som genomfördes under
tre dagar vid regementet Ing 2 i Eksjö venti-
lerades, men något beslut togs inte i frågan, 
utan jubileet bordlades till nästa år då en ny 
återträff planeras.

BJÖRN ALMÉR    

Deltagare vid återträff för Bataljon 23 G, 2:a komp, 3:e plut.  

Hej! 
 
Här är ett sammandrag från FN-bat XXIII G, 2:a komp, 3:e plut, åter- 
träff ti den 11 oktober 2022, Sandsjöfors värdshus, Sandsjöfors, som 
hade samlat åtta utlandsveteraner. 
 
Önskemål:  Vi utlandsveteraner hemställer om att bif. foto med  
nedan nämnda textmassa publiceras i SVF:s tidskrift Svensk  
Veteran vid lämpligt tillfälle. Justering av textmassa medges om 
så önskas. 
 
Förslag rubrik:  
 
Återträff FN-bat XXIII G, 2:a komp, 3:e plut. 
 
Förslag textmassa: 
 
I början av oktober samlades ett gäng utlandsveteraner från FN-bat 
23 G, 2:a komp, 3:e plut, vid Sandsjöfors värdshus i Småland för att  
umgås och återuppleva gamla goda minnen från Gazatiden 1964.  
 
Återträffen hade samlat 8 utlandsveteraner som i gamla vänner lag 
avnjöt en utsökt måltid/lunch och i en avstressande miljö plockade  
fram ett stort antal goda minnen från ADL, camp Falkenberg och  
camp Tre kronor m. fl. platser i forna Gazaremsan. 
 
Riktlinjer för ett 60 års jubileum, 2024, diskuterades, och förslag 
på återträff i stil med 50 års jubileet 2014 som genomfördes under 
tre dagar vid regementet Ing 2 i Eksjö ventilerades, men något beslut 
togs inte i frågan, utan jubileet bordlades till nästa år då en ny åter- 
träff planeras. 
 
Björn Almér     
 

Årets veteran Christer Flor 
gästade FB Västkust
Christer Flor som till vardags är vete-
ransamordnare vid Skövde garnison 
berättade om sitt liv inom försvaret via 
Skövde, Balkan, Indien, Pakistan, Mali 
och Afghanistan. Och givetvis en snutt 
om Småland till åhörarnas förtjusning.

– Min resa och alla upplevelser inom 
Försvarsmakten har jag varje dag nytta av i 
mitt jobb med nya och gamla utlandsvetera-
ner och deras anhöriga. 

Den lyckade kvällen var ett samarrang-
emang med Soldathemmet Göteborgs 
garnison. Christer Flor.

Inbjudan

Fredsbaskrarna 
Gästrikland
bjuder in till "Lillejul" den 
14 december klockan 18.00 på 
Soldathemmet i Gävle.
 
Anmälan: 073-5255928 eller 
bergstrom.johan@live.se
Kostnad 90 kronor.
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Ibland blir det riktigt bra!

Världen inte är så stor. I våras fick jag 
frågan om åka från Gotland upp till Umeå 
och prata om förbundet och mina egna 
missionsupplevelser. När jag där presente-
rade mig själv med ett foto på mig och min 
far majoren Torsten Enström, (bild 1), ser 
jag två veteraner som sitter längst fram 
reagera. ”Är inte det där Torsten Enström 
som bodde i Matfors och jobbade på LV 5 
och var i Kongo på bataljon XIIK”?

Naturligtvis blir jag förvånad, står i Umeå och 
så är det två veteraner som känner igen far. 
Det är 60 år sedan dom tjänstgjorde ihop då 
han 27 gammal var deras stf plutonchef. Efter 
föreläsningen pratar vi såklart, Göran och 
Bosse berättar om tiden dom hade i Kongo. 
Det blir tydligt att vi veteraner oavsett ålder 
pratar ungefär samma språk, har en förståelse 
för de utmaningar vi genomlevt.  Vi har så 
mycket gemensamt.

De frågade om far ännu levde och jag svara-
de, ”i alla fall när jag lämnade ön”. De blev lite 
uppspelta när de fick det svaret och Bosse 
fick hans kontaktuppgifter. 
De kontaktade varandra och det bestämdes 
att de skulle komma till Gotland i samband 
med Kongveteranernas årliga träff i Enköping. 
Den 11 augusti hämtade jag Bosse, Bengt och 
Göran vid hamnterminalen i Visby. Vi besökte 
det helt nybyggda P 18 på Tofta Skjutfält 
där veteransamordnare Patrik Monrad gav 
oss en rundtur och guidning på området. 
De äldre veteranerna var imponerade och 
uppskattade besöket. Ett stort tack till P18 
och Patrik Mondard. Efter det besöket så bar 
det av mot Visby där det blev en kylig lunch, 
(bild 2), långt ifrån värmen i Kongo. Därefter 
blev det för-flyttning hem till fars köksbord 
för att prata om tiden i Kongo under bataljon 
XIIK. Jag fick order att åka och köpa fikabröd. 
När jag kom tillbaka så var de i full gång med 

att återuppleva händelserna och minnena de 
hade gemensamt från Kongotiden. Det ritades 
skisser och frågetecken rätades ut, (bild 3,4). 
Dagen avslutades med en bilpromenad genom 
Visby innerstad och såklart en sväng förbi 
Gotlands hedersplats för veteraner innan 
båtresan åter till fastlandet.

Det var inte någon dans på rosor under tiden i 
Kongo. Det fanns inte heller något omhänder-
tagande när de kom åter till Sverige. Avrust-
ning direkt, provtagning för sjukdomar,  sedan 
var det bara raka vägen hem, ta hand om sig 
själv så gott de kunde. Med tanke på detta så 
har jag en känsla av att det var välbehövligt 
för dessa Kongveteranerna att träffas 60 år 
efter de var på mission ihop och dryfta sina 
unika upplevelser. När jag efter någon dag 
pratade med far så var han positiv till att 
träffat de andra, dryftat minnen och rätat ut 
några situationer. Är man som far snart 89 
år så kan det behövas en uppfräschning av 
”hårddisken”. 

När jag åkte ut på min första mission på L92 
var min plan att göra fler missioner än min 
käre far. Det gick enligt plan. Dock är jag tack-
sam över att jag inte på långa vägar har fått 
uppleva det som de fick genomlida i Kongo. 

Vilken tur att jag åkte till Umeå och träffade 
dessa veterankompisar till far. 

Ibland blir det riktigt bra! 
Vi som var med på miniträffen 60 år senare.  

Bengt Herreng 80 år Kampala XIIK, XVIIIK, XXIIK, 24 
C och Sinai 1973-74.
Bo Wilder 81 år Umeå .  XIIK, XIVK, 24C, 26C, 28C.
Göran Forsberg 81 år Umeå XIIK, 26C, 25 Gaza.
Torsten Enström 88 år Visby. X11K, även varit i Gaza 
och två missioner på Cypern.

VID PENNAN OCH ALLT I ALLO, PETER ENSTRÖM 58 ÅR VISBY 
L92, L94,L100,L108,L110 OCH BA01

UTE I LANDET

Ett år för sent kunde äntligen BBMC fira 
sitt efterlängtade 20-årsjubileum på 
Kråks skjutfält vid Vättern under en so-
lig augustihelg med 200 förväntansfulla 
medlemmar och gäster från Danmark, 
Norge och Färöarna.

När plats var bokad fanns en oändlig lista 
framför oss runt uppgifter och logistik som 
skulle fixas, allt från olika inköpt, tre dagars 
utfodringsplanering för 200 personer till att 
hyra möbler och fixa band som kunde under-
hålla oss.
 
Under lördagen hade vi en gemensam MC kör-
ning till Karlsborg med omnejd, föredömligt 
lett av Johan Josefsson som krönte det med 
ett besök på Karlsborgs fästningsmuseum. 
På kvällen var det strutfotboll, tipspromenad, 
ölprovning och dragkamp mellan Sverige och 
Danmark.
Ordförande delade ut hedersomnämnanden 
och medlemmar avtackades, allt med en härlig 
stämning i kamratskapets bästa tecken.
 

Tusen tack till alla som gjorde det möjligt 
att genomföra jubileet och inte minst till alla 
som kom och gjorde det till att det blev en 
oförglömlig helg. Stafettpinnen har nu lämnats 
över till BBMC Danmark som kommer hålla i 
25-årsjubileet under 2026.

Blue Berets MC (BBMC) är en internationell 
organisation med medlemmar från Sverige, 
Danmark och Färöarna.
BBMC drivs som en ideell intresseförening för 
män och kvinnor med FN/NATO/ EU bakgrund 
och med ett stort MC-intresse.

BBMC-föreningen firar 20 år Veteranens 
bästa vän 
SVF Jakt planerar för en hundkurs 
under våren 2023 med professio- 
nella hundutbildaren Peter Ekeström 
från företaget Peter & Dogworks.

Kursen är en lydnadskurs där fokuset 
ligger på föraren istället för hunden. 
SVF Jakt tittar just nu på olika alternativ 
på ort där kursen kan genomföras. 

Är du och din hund intresserade? 
Välkommen att skicka en intresseanmälan 
(icke bindande) med ditt
medlemsnummer i SVF till: 
jakt@sverigesveteranforbund.se

Göran Forsberg Torsten Enström.
Foto: Peter Enström

REKYL X GULA BANDET
GULA BANDETS 
OFFICIELLA  VETERAN 
T-SHIRT NAVY UNISEX
349:-

GULA BANDETS 
OFFICIELLA VETERAN- 
KEPS NAVY
299:-

SE HELA SORTIMENTET OCH BESTÄLL PÅ REKYL.ORG 
- KLICKA PÅ REKYL X GULA BANDET

Träffpunkt Malmö
Lyckad FN-kväll med Träffpunkt 
Malmö.

Det var en härlig blandning av 50 utlands-
veteraner och ungdomar från Malmö 
FN-förening som samlades vid nya pam-
piga minnesplatsen i Malmö på FN-dagen 
den 24 oktober. 

Det var tal om FN, utlandstjänst och sam-
kväm med korvgrillning.

200 medlemmar från BBMC på plats under jubileumshelgen.

Stockholms 
veteranpark
Stockholms veteranpark är nu-
mer ett uttryck som myntades av 
ordförande Sverker Göranson på 
FN-dagen. 

Veteranparken avser de tre minnesplatser 
som ligger i en gyllene triangel på Djurgår-
den, framför Sjöhistoriska museet. 

Restare är skapat av skulptören Monika 
Larsen Dennis 2013 på uppdrag av reger-
ingen. Namnet ”Restare” kommer från det 
latinska verbet "restare", att stanna, vila, 
finnas kvar. 

FN-monumentet vid Djurgårds-
brunnsvikens strand är skapat av Liss Er-
iksson och invigdes 1995. Konstverket är 
gjort av brons och granit och är uppvärmt 
och håller sig snöfritt vintertid.  

Dag Hammarskjöld bronsbyst invig-
des 2022 och är skapad Svend Lindhart. 
Bysten på hög sockel i granit är placerad 
mitt emot Restare, väster om FN-monu-
mentet.

Minnesfond till 
Hammarskjölds 
minne
Dag Hammarskjölds exempel att 
göra gott för mänskligheten vill vi 
Kongoveteraner bevara och föra 
vidare till kommande generationer. 
Därför har vi skapat en fond som har 
till syfte att:

• Hjälpa till att sköta och utveckla min-
nesplatsen i Ndola

• Hedra Dag Hammarskjölds minne i 
övrigt och främja åtgärder som bidrar till 
att sprida kunskap om honom och göra 
minnet av hans gärning levande
 
Hjälp oss att förverkliga våra mål.
 
Skänk valfritt belopp till fonden på 
PG 441 19 74-1 (ange Dag H på avin)

Dragkamp stod för en av aktiviteterna.

Behöver gå kurs.
Foto: Lucas Andrade, Pexels

Fr. v. Bengt Herring, Torsten Enström, Göran Forsberg och Bo Wilder.
Foto: Peter Enström
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Stöd & kontakt

FÖRENINGAR, SEKTIONER & TRÄFFPLATSER FÖRBUNDSINFORMATION

  FÖRENINGAR
Veteranerna Blekinge
Matz Palm
blekinge@sverigesveteranforbund.se

 Veteraner i Blekinge 

Fredsbaskrarna Dalarna
Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Dalarna

Fredsbaskrarna Gotland
Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gästrikland
Björn Hernblad
gastrikland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Gästrikland

Fredsbaskrarna Halland
Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Hälsingland
Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Fredsbaskrarna Jönköping
Mats Ruderfors 
jonkoping@sverigesveteranforbund.se

 Sveriges Veteranförbund Jönköping

Fredsbaskrarna Kalmar - 
Västervik
Göran Nilsson
fbikalmarlan@gmail.com

 Fredsbaskrarna i Västervik

Veteranerna Kronoberg
Christer Alldén
kronoberg@@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Kronoberg

Fredsbaskrarna Norr
Bengt Flodin
norr@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg
Lars Sjölin 
skaraborg@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne
Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Stockholm
Fredrik Sjöholm
stockholm@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Södermanland
Bengt-Göran Björklund
sodermanland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Södermanland

Veteranerna Uppland
Tommy Erilaz
uppland@sverigesveteranforbund.se 

 Veteranerna Uppland

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud
varmland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Värmland

Fredsbaskrarna Västerbotten
Erik Springer Engdahl
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västkust
Britt-Marie Ackre 
vastkust@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västkust 

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteraner Västmanland

Y-bataljonen
Bill Ström
ybataljonen@gmail.com

 Y-bataljonen

Z-bataljonen
Kåre Silfver
zbataljonen@sverigesveteranforbund.se

 Z-bataljonen

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund
angermanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Ångermanland

Fredsbaskrarna Örebro
Fredrik Sörman
orebro@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland
Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Östergötland

  RIKSTÄCKANDE
Blue Berets MC
Tommy Brånhede
ordforande@bbmc.se

 Blue Berets MC Sweden

FN-Veteranerna Kongo
Bengt Wicksén
kongoveteranerna@outlook.com

 Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

MSSS Multinational Senior 
Service Society
Kjell Boman
msss@sverigesveteranforbund.se

 MSSS

  SEKTIONER
SVF Golf
Patrik Ågren
golf@sverigesveteranförbund

 Sveriges Veteranförbund Golf

SVF Jakt
Michael Oremo
jakt@sverigesveteranforbund.se

 Sveriges Veteranförbund Jakt

  TRÄFFPLATSER
Boden
Soldathemmet O II, Drottningg. 49
En gång per kvartal enligt kallelse

 Fredsbaskrarna Norr

Bollnäs
Restaurang Como Långgatan 22
1:a måndagen i månaden, kl. 18:00
Jan Holmqvist, 0703-249 168
Hans Berg, 0702-913 785

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Borås
Pitcher's, Österlånggatan 33
4:e torsdagen varje månad, kl. 19:00
Thomas Roos, 070-944 51 07

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

Enköping 
Queens Arms, Torggatan 30
Sista måndagen varje månad, kl. 18:00
Ray Lindahl, 070-611 06 16

Eskilstuna
City Hotell Eskilstuna, Järnvägsplan 1
1:a söndagen varje månad, kl. 09:00
B-G Björklund, 070-221 25 73

 Fredsbaskrarna Södermanland

Falun
För träffar i Falun med omnejd, 
se uppdaterad info på facebook.

 Fredsbaskrarna Dalarna

Gävle
Järnvägskrogen, Gävle central
kl. 18:00 sista onsdagen i apr, maj, 
sep, okt, nov.

 Fredsbaskrarna Gästrikland

Göteborg
The Bishops Arms, Järntorget 6
1:a onsdagen varje månad, kl. 17:00
Baka Stenugnsbageri, 
Ostindienfararen 27
1:a lördagen i månaden kl. 13:00
Anita Asp, 070-892 27 35

 Fredsbaskrarna Västkust

Halmstad
Soldathemmet, LV6
3:e onsdagen varje månad, kl. 18:00
Christer Hallin, 0768-977 466

 Fredsbaskrarna Halland

Helsingborg
Hotell Mollberg, Stortorget 18
1:a söndagen varje månad, kl. 09:00
Håkan Markholm, 070-720 25 70
hmarkhol@its.jnj.com
Magnus Persson, 070-338 83 61
magnus.akare@telia.com

 FN-träffar i Helsingborg

Hudiksvall
Puben The Bell, Bankgränd 1
2:a onsdagen varje månad, kl. 18:30
Bengt Åke Westner, 0703-920 825
Ola Nilsson, 0703-742 586
fredsbaskrarna.halsingland@gmail.com

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Jönköping
John Bauer Hotel, 
Södra Strandgatan 15
1:a onsdagen varje månad, kl. 19:00
Björn Claesson, 070-515 02 84

 Sveriges Veteranförbund 
Jönköping

Kalmar
Litet Kök och Bar, Västra Vallgatan
1:a onsdagen varje månad, kl. 19:00
Stefan Johansson, 0703-86 45 45
Per-Ola Andersson, 0703-590686

Karlskrona
Amiralitetsförsamlingshemmet
Sista måndagen varje månad kl. 17:00
amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se

 Veteraner i Blekinge

Karlstad
Lion Bar, Östra Torggatan 8
Andra måndagen varje månad, kl. 18:00
Jan Rosén, 0730-296 932
Ärtsoppa på Brigadmuseet
3:e torsdagen varje månad, kl. 12:30

 Veteranerna Värmland

Kristianstad
Grand Hotell, Västra Storgatan 15
3:e söndagen varje månad, kl. 09:30
Thorsten Eskilsson, 070-438 18 14
thorsten.eskilsson@gmail.com

 Veteranträffar i Kristianstad

Linköping
Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97
Varannan måndag, udda v. kl. 18:00
Carl-Gustav Arkteg, 073-640 55 38
cgarkteg@gmail.com

 Fredsbaskrarna Östergötland

Malmö
Drumbar, Lilla Torg 9
1:a onsdagen varje månad, kl. 18:00
Per-Erik Bergstedt, Per Öst, 
Lille Peter Jönsson

 Veteranträffpunkt Malmö

Mullsjö
Bergalottas Glasscafé, Vintergatan 10
Kjell Boman, 0735-430 296
boman.kjell@gmail.com
Ingen fast dag, öppnas efter kontakt

Norrköping
Hemvärnsgården, F13 Bråvalla, 4 ggr/år
Lars Svärdström, 0706-771 739
ostergotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Östergötland

Nyköping/Oxelösund
PUB Mc Ewants, S:t Annegatan 6
1:a lördagen varje månad kl. 14:00 
Göran Larsson, 076-277 80 40
markalarsson@gmail.com

 Fredsbaskrarna Södermanland 

Sala
Restaurang Gillet 6, Sala
3:e torsdagen i månaden
Bo/Bozica Mäkitalo 079-335 29 72

 Utlandsveteranerna i Sala

Skövde
Husaren, S:ta Helenagatan 10
2:a tisdagen i månaden kl. 19:00
Malin Bjärnetoft, 070-794 14 70

 Fredsbaskrarna Skaraborg

Sollefteå
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen varje månad kl. 18:00
angermanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Ångermanland

Stockholm
Pitcher's, Mariatorget 1 A (från jan 23)
4:e onsdagen i månaden, kl. 17:00
Fredrik Sjöholm, 070-288 72 08

 Fredsbaskrarna Stockholm

The Public, Täby (ej juli/aug)
3:e onsdagen i månaden, kl. 18:00
Gunnel Allard, 070-168 21 52

 Fredsbaskrarna Stockholm

John Scotts, Kungsgatan 37
1:a onsdagen i månaden, kl. 17:00

 Fredsbaskrarna Stockholm

Storuman
Hotell Toppen, Blå vägen 238
Sista fredagen varje månad, kl. 17:00
Sören Israelsson, 070-248 38 76
Soren.israelsson@live.se

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Sundsvall
Ingen fast träffplats och dag.
Bill Ström, 0705-879 354

 Y-bataljonen

Trollhättan
Brasseriet, Kungsgatan 49
Sista torsdagen varje månad kl. 18:00
Michael Meijer, 070-589 40 64
vastkust@sverigesveteranforbund.se 

 Fredsbaskrarna Västkust

Umeå
Mässen SkyddC, Umeå Garnison
1:a torsdagen varje månad.
Erik Springer-Engdahl, 076-338 24 81
erikspringerengdahl@gmail.com

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Uppsala
Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen varje månad, kl. 18:00
uppland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Uppland

Varberg
Cyrano, Kungsgatan 14 B
1:a måndagen varje månad, kl. 18:00
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Fredrik Johansson, 070-659 07 40

 Fredsbaskrarna Halland

Vilhelmina
Lilla Hotellet, Granvägen 1
Sista tisdagen varje månad, kl. 18:00
Conny Andersson, 070-359 38 33
consson@mac.com

 Fredsbaskrarna Västerbotten
 Utlandsveteraner i Vilhelmina

Visby
Spontanträffar på Bad Wolf, 
se uppdaterad info på Facebook.

 Fredsbaskrarna Gotland

Västervik
Stallet Fimmelstången, 
Stora Trädgårdsgatan 13 P
3:e onsdagen i jan, mars, maj, sept, nov, 
kl. 18:00
Bo Hagman, 070-317 79 20
Ulrik Brandin, 070-259 18 84

 Fredsbaskrarna i Västervik

Västerås
Bishops Arms, Stora Torget 2
1:a tisdagen varje månad kl. 18:00

 Veteraner Västmanland

Växjö
Restaurang Fyra krogar, Vattentorget 5
Sista tisdagen varje månad, kl. 18:00
(ej jun-aug och dec)
Tommy Karlsson, 073-320 20 01

 Veteranerna Kronoberg

Ystad - Österlen
Ystads Militärmuseum, Nils Alins gata 19
Sista onsdagen varje månad kl. 18:00
Jonas Hörgård, 070 7192037 
jonas.horgard@uniquedental.se
Jon Lundgren, 070-9615919
jon.lundgren@hotmail.com

 Träffpunkt Ystad - Österlen
Sveriges veteranförbund

Örebro
1:a måndagen varje månad kl. 18:00
The Bishops Arms, Drottninggatan 1
För kontakt, se Facebook

 Fredsbaskrarna Örebro

Örnsköldsvik
Bishops Arms, Hotellgatan 9
1:a torsdagen varje månad kl. 19:00
John Erik Sandström, 070-285 64 87

 FN Veteranerna i Örnsköldsvik!

Östersund
Captain Cook, Hamngatan 9
1:a tisdagen varje månad, kl. 18:30
Lars Björklin, 070-657 12 67

 Z-bataljonenNY

Saknar du en 
träffplats där du bor? 

Vi hjälper dig att 
starta upp.

Kontakta kansliet.

Tillgänglig för dig som tjänstgjort i civil eller militär utlandsstyrka.
Du och dina anhöriga är välkomna att kontakta våra kamratstödjare 
via telefon eller e-post.

Telefon: 020 – 666 333 dagligen kl. 18:00-21:00
E-post: kamratstod@gulabandet.se

Kamratstöd

Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala vänder 
sig till personer som varit på utlandstjänst i krigszon eller 
katastrofområde på uppdrag av svensk myndighet, för bedömning 
och behandling av PTSD eller annan psykiatrisk sjukdom som är 
kopplad till denna tjänstgöring.

För dig som ska besöka Veteranmottagningen i Uppsala finns  
möjligheten att bli uppmött av Veteranlotsen och få stöd under 
din vistelse. Det kan vara allt ifrån praktiska saker med din 
vistelse, samt kamratskap före och efter ditt besök. 

E-post: veteranlotsen@gulabandet.se

Veteranmottagningen i Uppsala

Känns det ensamt, saknar du missionskamraterna? Besök då en av 
våra träffplatser och lär känna nya bekantskaper. Det kanske dyker 
upp ett känt ansikte! Se hela listan här till vänster.

Träffplatser

Sveriges Veteranförbund 
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Telefon: 08 – 25 50 30 vardagar kl. 8:00-17:00
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Kansliet

På Mina sidor kan du adressändra, administrera din 
profil med insatserfarenhet samt betala årsavgiften.

veteranforbundet.membersite.se

Adressändringar

Sveriges Veteranförbunds Hedersvakt är en grupp frivilliga 
utlandsveteraner som efter önskemål kan närvara vid olika 
ceremonier och högtider med anknytning till veteranverksamhet. 
Det kan vara på begravning, veterandagsfirande eller invigning 
av minnesplats. Hedersvakten finansieras via Försvarsmakten 
och är utan kostnad för beställaren. Kontakta oss för förfrågan.

Telefon 08-25 50 30
E-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se

Hedersvakten

Foto: Kim Svensson 

Kansli

MariAnne Boström
generalsekreterare
marianne@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 84

Christine Buschmann Sirafi
administration
christine@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 83

Johan Mattsson
verksamhets- och föreningsansvarig
johan@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 87

P-G Dolk
kamratstöd och kamrathjälpen
p-g@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 89

Pia Lagergren
kommunikation
pia@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 86

Personliga kontakter

Förbundsstyrelse

Sverker Göranson
förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se

Jerker Westdahl
vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se 

Camilla Unsgaard
camilla@sverigesveteranforbund.se

Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se

Lars-Göran Nyholm
l-g@sverigesveteranforbund.se

Michael Ginér
michael@sverigesveteranforbund.se

Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se
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LÄST & LYSSNAT

En av Sveriges mest fram-
gångsrika finansmän utsätts 
för ett brutalt rån som snart 
visar sig vara en skenmanö-
ver. I själva verket är dådet en 
hämndaktion utförd av oligar-
ken Ivan Fedchenkov. 

Men vad Fedchenkov inte vet är 
att den svenska militära underrät-
telsetjänsten har placerat sitt mest 
strategiska vapen för att följa hans 
aktiviteter, officeren Olga Lebedova 
Josefsson. Samtidigt försöker repor-
tern David Hermelin ge upprättelse 
åt en rysk kollega som blivit mördad. 
Snart är också han indragen i detta 
storpolitiska spel.
 
Utan gränser är en högaktuell 
thriller om vår samtid där vi genom 
författarens unika insyn i affärs-

världen, på den politiska arenan och 
i media får ta del av historier som 
aldrig tidigare berättats. Det handlar 
om korruption, kriminalitet och krig 
men också om modiga människor 
som verkar i det dolda för att värna 
om vår tillvaro.
 
Vi lottar ut tre ex av boken.

      Luciane Andrev är född i slutet av 
60-talet och skriver under pseudonym. 
Hen har spelat ledande roller inom nä-
ringslivet på marknader i Nordameri-
ka, Europa och Asien men också inom 
politiken och i mediavärlden. Författa-
ren verkade under flera decennier i oli-
ka positioner inom Wallenbergsfären. 
Under hösten 2022 debuterar Luciane 
Andrev med thrillern Utan gränser.

Utan gränser | Luciane Andrev

”Vi insåg tidigt att vi inte hade 
något val. Vi måste flytta till 
Ukraina och se kriget med 
egna ögon – och delta i det, 
faktiskt, på alla sätt ett par 
författare kan. Så vi gjorde 
oss av med ägodelarna på 
Öland, packade bilen och kör-
de. Nu fanns ingen återvändo. 

Det här är inget objektivt repor-
tage, det är vår dagbok. Från ett 
krig vi valde att söka upp, från en 
överlevnadskamp för hela vår civi-
lisation. Allvarligt talat: vad skulle 
vi annars skriva om?"

Vi lottar ut tre ex av boken.

Det har kommit ett nytillskott i Rekylfamiljen. En podcast har 
sett dagens ljus som avhandlar försvaret av Sverige, veteran-
stöd, beredskap, skogskaffe, träning och allt annat som bygger 
ett starkare samhälle.
 
Just nu ligger hela tio välproducerade avsnitt ute i etern och premiären 
gästades av SVF:s ordförande Sverker Göranson i ett samstämt samtal 
med Rekyls Jon Svärdhagen om utlandsveteraner med perspektiv från Si-
nai och Kongo hela vägen till dagens situation där vi nu har veteraner som 
löser skarpa uppgifter i Sverige. Men också hur synen på Sveriges alla 
veteraner har ändrats i samhället och självklart en reflektion hur kriget i 
Ukraina påverkar Sveriges försvar.

– Det är viktigt att alla våra tjejer och killar som har gjort en insats för 
Sverige ska känna en stolthet och att de känner att de gjorde detta på 
uppdrag av svenska folket via regering och riksdag säger Göranson i 
podden. 
Andra gäster som berättar om sina internationella insatser och mycket 
annat är bland annat Michael Tornving komiker och Stefan Borg utrikes-
korrespondent på TV4.

I avsnitt 10 hittar du en brännan-
de intervju med utlandsveteranen 
David Bergman major och doktor i 
psykologi, om människans mörka och 
bästa sidor som blir tydliga i krig. Det 
filosoferas kring om alla kan bli onda 
våldsutövning, fångenskap, tortyr 
och känslan av att möta döden. 
Bergman är författare till boken 
Stridens psykologi - konsten att 
döda och överleva. Boken pre-
senterades i förra numret av Svensk 
Veteran och nu har du chansen att 
vinna ditt exemplar av boken. 

Rekylpodden hittar du på 
Podtail, Apple Podcasts och 
Spotify.

REKYLS RÖST
om försvaret av Sverige, veteranstöd, beredskap och kaffe

PODBOK

In i Ukraina
En krigsdagbok av författarparet 
Thomas Engström och Margit Richert 

Blandade gäster i Rekylpodden

I avsnitt nummer 11 bjuds vi på ett uppfriskande snack med en skopa humor blandat med 
mått av allvar. Tornving är komiker, skådespelare, programledare, men också veteran 
och har en bakgrund som officer i Hemvärnet. 

I detta avsnitt av RekylPodden med programledaren Jon Svärdhagen i studion 
analyseras även omvärldsläget och varför det verkar vara så svårt för Ryssland 
att vara den där trevliga grannen och hur tjock offerkofta man egentligen kan sticka. 
Men också om styrkor och svagheter med vårt Hemvärn. Och mycket mer.

BOK

VINN BOKEN!
SMS-UTLOTTNING
Skriv SVF (mellanslag) 
följt av GRÄNS i ett sms 
och skicka till 72456 
(kostnad 10 kr). 

VINN BOKEN!
SMS-UTLOTTNING
Skriv SVF (mellanslag) 
följt av UKR i ett sms 
och skicka till 72456 
(kostnad 10 kr). 

Margit Richert och Thomas Engström. 
Foto: Anthony Tian 

VINN BOKEN!
SMS-UTLOTTNING
Skriv SVF (mellanslag) 
följt av STRID i ett sms 
och skicka till 72456 
(kostnad 10 kr). 
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Tillsammans 
med andra

Veterancentrum är Försvarsmaktens 
kompetenscentrum för veteran- och 
anhörigverksamhet. 
www.forsvarsmakten.se

Idrottsveteranerna är en förening 
för militär personal som sårats eller 
skadats under tjänstgöring.  
www.idrottsveteranerna.se

Invidzonen är ett nätverk av och för 
anhöriga till personal på internationella 
insatser. 
www.invidzonen.se

Svenska soldathemsförbundet
finns representerade med ett soldat-
hem på nästan varje ort där 
Försvarsmakten bedriver verksamhet. 
www.soldathem.org

Prinsen har fullgjort sin
värnplikt vid Amf 1 i 
Vaxholm. Han har
genomgått en utbildning
till båtchef (stridsbåt 90).
Under åren 2001 och 
2002 genomförde 
Prinsen officers-
utbildning inom 
Marinen.

Prins Carl Philip 
tog examen som 
fänrik i decem-
ber 2002. 
I december 
2007 erhöll 
Prinsen 
kaptens grad i 
Stockholm. 
Den 1 ok-
tober 2014 
befordrades 
Prinsen till 
major.

Foto: Linda Broström
/Kungl. Hovstaterna

Arbetet för att stödja 
veteraner och deras anhöriga 
bedrivs även av andra aktörer. 

Tillsammans gör vi skillnad.

H.K.H. Prins Carl Philip 
är sedan 2011 Sveriges 

Veteranförbunds Höge Beskyddare

"Lev med livet och inte mot det”

Den 1 maj 1957 lämnade Jackie Ragnars-
son Varberg och Sverige för att ge sig 
ut på ett FN-uppdrag han aldrig skulle 
glömma. 

När han satte sig på tåget upp till Strängnäs 
hade han ingen aning om vad som skulle hända 
de kommande sex månaderna. Sönderbomba-
de miljöer, extrem hetta, nya intryck. Ett stort 
äventyr låg helt enkelt och väntade på den 
blonde 20-åringen som hittills knappt varit 
utanför Sveriges gränser.

– Det var FN:s andra fredsbataljon som de skul-
le skicka iväg och allt var väldigt nytt för alla, 
så det fanns ingen erfarenhet att falla tillbaks 
på”, berättar Ragnarsson. Han sökte in och blev 
antagen.

Från flygplatsen i Bromma tog det drygt 24 
timmar att komma fram till Gaza.
 
– När vi landade i Egypten förändrades stäm-
ningen dramatiskt. 
Det fanns endast en fungerande landningsbana, 
allt annat var sönderbombat, såväl vägar som 
hus. Vi blev serverade mat i ruiner av sönder-
bombade hangarer”, fortsätter han.
”Alla var helt chockade av de nya intrycken och 
synen av allt sönderbombat”. Svenskarna visste 
såklart att det hade varit bombningar, men att 
se all förstörelse i verkligheten var något annat.
Trötta och omtumlade kom mannarna fram till 
lägret i utkanten av Gaza, som bestod av åtta 
uppsatta 20-mannatält. Man sov sex personer i 

varje tält, i enkla tältsängar på trampat jordgolv. 
Någon riktig toalett fanns det inte utan de fick 
gräva ett hål i marken och sitta på en bräda. 
 
På natten la svenskarna ut en form av minering 
runt förläggningen som smällde högt om man 
så bara nuddade vid den. Det var för att hålla 
objudna gäster borta och varna soldaterna om 
någon försökte bryta sig in. 
I arbetsuppgifterna ingick det att någon av 
soldaterna skulle vakta förläggningen, både natt 
och dag. Under dagen var det väldigt jobbigt att 
stå vakt i den stekheta solen. 
 
Svenskarna hade bara varit i Gaza i en månad 
när Jackie Ragnarsson och hans gäng kom dit. 
Lokalbefolkningen var väldigt nyfikna på de 
exotiska vita männen från norra Europa.
Varken FN-soldaterna eller lokalbefolkningen 
kunde så värst mycket engelska men något som 
lokalbefolkningen ofta sa var ”Nasser, Hammar-
skjöld very good!”

I dag är Jackie Ragnarsson FN-veteran och 
behovet av att träffa sina gamla soldatvänner 
finns kvar. I Varberg är de ett gäng som träffas 
en gång i månaden, äter mat och pratar.
 
Avslutningsvis ger Jackie ett råd till blivande 
FN-soldater. 
– Läs på om vart ni ska åka så att ni har kunskap 
om platsen och kan få bättre förståelse för vissa 
saker. Gör även som du blir tillsagd. Lev med 
livet och inte mot det.

VETERANPROFILEN

Amanda med farfar Jackie Ragnarsson, Varberg. 
Foto: Amanda Gahm

Amanda Gahm intervjuar sin farfar Jackie Ragnarsson i Varberg 
om hans insats som FN-soldat 1957 i Gaza.   

Tävlingsinformation

Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 26 februari.

Svara genom sms eller brev.
Allt överskott går till Gula Bandet.

SMS 
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade 
orden i ett sms och skicka till nummer 72456 
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från ett oregistrerat nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans! 

BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans 
med namn och adress till:

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65, 114 49 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"

Grattis! Det kommer 
en vinst på posten!

Facit från förra numretVinnare

10:-

Ö
ve

rs
ko

tt
et

 g
år
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ill

 G
ul

a 
B

an
de

t

Per
Falun

Nils-Erik
Rosersberg

Lena
Grangärde

KORSORD

Julkrysset - fina priser att vinna för er som tävlar!

AMANDA GAHM
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65

114 49 Stockholm

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

EN 388
CUT 
LEVEL5

BUFF MED
KNIVSKYDD
395:-

SVART FÖR CIVIL, VÄKTARE, POLIS, SKYDDSVAKT 
BLÅ FÖR ORDNINGSVAKTER

ANGE RABATTKOD: KNIVSKYDD FÖR FRI FRAKT, VÄRDE 99:-
(Gäller t.o.m. februari 2023)


