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Hunden är den viktigaste delen i ett ekipage.
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spela viktig roll
för samsyn i FN

I detta nummer

195 000 tack till dig som
äter Outmeals i fält.
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Med anledning av coronaviruset kan händelser vi skriver om i detta nummer bli
inaktuella eller flyttade med kort varsel. Följ oss i våra sociala kanaler för information.

"Världen, Europa och
Sverige står inför en
enorm utmaning
med anledning av
corona-viruset.
Den kommande
tiden kommer
pröva allas vår
förmåga att fatta kloka beslut,
lyda direktiv
och inte sprida
ogrundade
rykten som
kan förvärra
situationen.
Det påminner om
förutsättningar vi
utlandsveteraner
känner igen från
skarpa insatser
världen över."
SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Foto: Pia Lagergren
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Foto: Wilhelm Guldbrand/Försvarsmakten
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VETERANER KAN SPELA STOR
ROLL I NATIONELL SAMLING
KRING CORONA

Foto: Kim Svensson

Med nosen som vapen
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Foto: Privat

Magdalena Berggren med schäfern och
tjänstehunden Easy.
Foto: Försvarsmakten
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"Fokus är att öka medlemsantalet för förbundet i stort,
med målet att majoriteten av
svenska veteraner ska vara
medlemmar inom 5–10 år"
– Johan Mattsson
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Veteraner kan spela stor roll i
nationell samling kring corona

Irakstyrkan hyllad
för sin insats

Valbevakning i
Azerbajdzjan

Efter sex månader i insatsområdet
skulle de ha kommit hem i början
av januari. Men en robotattack från
Iran mot militära baser i Irak medförde att hemresan fick skjutas upp.

Den 9 februari hölls val i den
tidigare sovjetrepubliken
Azerbajdzjan. Organisationen för
säkerhet och samarbete i Europa,
OSSE, var på plats för att observera
valet. Den svenske ambassadören
Peter Tejler ledde insatsen där 17
svenska observatörer medverkade.
En av dem var Astrid Nunez.

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

020 - 666 333

Dagligen kl. 18-21

BLI MEDLEM
1) Du är SVENSK VETERAN
Svensk Veteran är den person som
vid något tillfälle har genomfört
internationell tjänst eller beredskap
med uppgifter som har sanktionerats
av världssamfund, och/eller svenska
staten.
2) Du är STÖDMEDLEM
För dig som inte är svensk veteran, men
som ändå vill stödja Sveriges utlandsveteraner och dess anhöriga, samt ta
del av vår medlemstidning och andra
förmåner.
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Veteran eller stödmedlem: 230 kr/år
Medlemsorganisation: 600 kr/år

Bli medlem på svfmedlem.se
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Sveriges Veteranförbund (SVF)

Våra ledord Kamratskap, Omtanke och
Medmänsklighet är viktigare än någonsin
i dessa orostider.
Världen, Europa och Sverige står inför
enorma utmaningar på grund av coronaviruset. Den kommande tiden prövas vår
förmåga att fatta kloka beslut, lyda direktiv och inte sprida ogrundade rykten som
kan förvärra situationen. Det påminner
om förutsättningar som vi utlandsveteraner känner igen från skarpa insatser
världen över.
Jag tror därför att vi veteraner kan spela en stor
roll i den nationella samling som krävs för att
Sverige ska komma så starkt ur den här krisen
som det bara går. Vi ska vara förebilder i att lyda
de expertråd som ges, vi ska värna våra äldre
och hjälpa till med det vi kan för att förhindra
smittspridning som kan drabba riskgrupperna.
STOR UTMANING
Det var länge sedan vårt land stod inför en sådan utmaning som vi gör just nu med coronavirusets framfart. Corona drabbar alla i samhället,
på alla nivåer. Ingen går säker och det känns
kanske som en omöjlig uppgift vi har framför
oss, men så är det inte. Det är nu vi som förbund
ska visa vår styrka med våra 6 000 medlemmar
runt om i hela Sverige. Vi måste och ska ta oss
igenom denna kris tillsammans.
Vi veteraner har erfarenhet av kriser, psykiska
påfrestningar och kan därför särskilt vara ett
stöd till samhället under den kommande tiden.
Vi ska värna varandra, tänka på faran och risken
för smittspridning för alla våra äldre.
Jag vill uppmana er i föreningarna att ta kontakt
med era äldre medlemmar. Kan ni hjälpa dem
på något sätt? Behöver de hjälp med matinköp,
behöver de få ut mediciner från apoteket?
Behöver de kanske bara lite sällskap över
telefonen en stund. Ingen ska behöva känna
sig ensam. Vi som är friska och symtomfria kan
lämna blod på blodbussar, vi kan gå med i lokala
facebookgrupper som organiserar hjälp till äldre
och funktionshindrade. Som förening kan vi
lokalt gå ut och erbjuda medlemmarnas hjälp till
kommuner och regioner, samt via frivilligorganisationer som Hemvärnet, Lottakåren och Röda
Korset.

DEN NYA VETERANPÄRMEN
SVF är förbundet som engagerar! Både före,
under och efter insats för alla civila och militära
veteraner som brytt och bryr sig om att hjälpa
utsatta människor i världen.
SVF tar tillvara veteranernas och deras anhörigas intressen samt bevarar och utvecklar den
kamratskap som har grundats under tjänstgöring vid internationella insatser.

"Jag tror därför att vi
veteraner kan spela en stor
roll i den nationella samling
jag vill se för att komma
så starka ur den här krisen
som det bara går."

Med de orden inleds vår nya Veteranpärm som
förbundskongressen gett oss i styrelsen i uppdrag att ta fram om hur vi ska möta framtiden på
bästa sätt. Våra ledord är inspiration, utveckling
och samverkan och med dessa ord går vi – mot
samma mål – in i framtiden.
Under året har jag och mina styrelsekamrater
planerat att besöka alla lokalföreningar för att
berätta om vårt gemensamma förbundsarbete
med Veteranpärmen som budkavle. Vi avvaktar
utvecklingen av samhällsinformationen innan
vi bokar dessa resor. Ni i föreningarna gör ett
ovärderligt arbete som både syns och hörs!
NY TEKNIK
Om vi inte kan träffas över mötesbordet kommer vi att se över hur vi med ny teknik kan få ut
vårt budskap. Detta gäller även er i föreningarna, det är smidigt att ha möten över Skype och
gruppsamtal över telefonen om ni t ex behöver
protokollförda möten. Vår personal på kansliet
kan hjälpa er med detta, och mycket annat. De
finns alltid behjälpliga att stötta er i föreningarna. Vi måste även tänka om och tänka nytt om
hur vi går ut med vårt budskap i dessa tider, att
använda den digitala tekniken och sociala medier för medlemsvärvning och synliggörande när
vi nu begränsas att ha uppsökande verksamhet
på publika evenemang.

Efter en tid i händelsernas centrum är nu
alla åter på svensk mark. Soldaterna från
Irak 02 tog emot en välförtjänt medalj för
sina insatser av arméchefen Karl Engelbrektson vid en ceremoni på Arméns
jägarbataljon i Arvidsjaur. Det skriver
Försvarsmakten på sin webbplats.
I närvaro av kollegor, anhöriga och gäster
och med högtidlig inramning av Arméns
musikkår och fanvakten intog soldaterna
sina platser. Arméchefen påpekade att vi
lever i en världsordning där vi nästan tar
stabilitet i världen för givet.
– Ni är en konkret och viktig del av den
svenska säkerhetspolitiken. Sverige kan
inte leverera utan dugliga svenska soldater
och jag vill tacka er för att ni visat att den
svenska utbildningen och det svenska
ledarskapet håller en hög nivå, sa generalmajor Karl Engelbrektson, citerad på
Försvarsmaktens webbplats.

Soldaterna ur Irak 02 medaljerades och tackades
av arméchefen, generalmajor Karl Engelbrektson,
till vänster.
Foto: David Carr / Försvarsmakten

HÅLL DIG UPPDATERAD
Vi syns på Facebook, Instagram, hemsidan och
Twitter där du hittar alla uppdateringar från
förbundet, framförallt om det nu under våren
sker snabba ändringar och anpassningar inom
vårt förbund.

Valarbetare i Azerbajdzjan.
Foto: Sergei Grits

Folke Bernadotteakademin, FBA,
sekunderar, på uppdrag av regeringen, svensk personal till internationella
valobservationsinsatser som leds av EU,
OSSE, OAS och The Carter Center. Årets
första valobservationsinsats ägde rum i
Azerbajdzjan.
– Förra året medverkade Sverige i 20
insatser i 16 länder, säger Stina Larserud,
som är en av FBA:s specialister på val, på
myndighetens webbplats.
Astrid Nunez var en av OSSE:s 30 långtidsobservatörer i Azerbajdzjan och reste
dit i mitten av januari. Hon är rutinerad
– detta är hennes tionde uppdrag som
valobservatör. Hon har även arbetat som
långtidsobservatör i Albanien, Ukraina
och Zimbabwe.
– Alla insatser är äventyr som jag är glad
över att få uppleva och bidra till. Jag får
besöka många olika länder och på ett
mycket påtagligt sätt vara med och ta del
av deras utveckling, säger Astrid Nunez,
på FBA.se.

Kvinnligt nätverk bildat

Kom ihåg att du är en del av den världsomfattande kampen att få världen att bli en bättre
plats både i fred och frihet. Nu är den kampen
viktigare än någonsin.

På initiativ av Ingrid Hemström Nordgren och Laila
Johansson bildades i december "Nätverket för
kvinnliga Veteraner".
Nätverket planerar som första aktivitet en konferens
med föreläsningar i Stockholm under 2020 för
kvinnliga veteraner. Ett reportage om nätverket kommer
att publiceras i Svensk Veteran under året.
Du hittar nätverket på Facebook:
Nätverket Kvinnliga Veteraner

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Sverker Göranson, 65 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.
Foto: Kim Svensson

Ingrid Hemström Nordgren och Laila
Johansson har startat "Nätverket för
kvinnliga veteraner".

Vill du komma i kontakt med gruppen når du dem på:
kvinnligaveteraner@gmail.com
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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AKTUELLT
Tidigare publicerad i Svenska FN-förbundets tidning Världshorisont (nr 1 2020).

Mali 12 gör sig redo
för nya uppgifter
I januari var det dags för inryck och
anpassad utbildning för Mali 12.
Mali 12 kommer att ha en annorlunda
uppgift än Mali 1 till 10. Tidigare Malistyrkor har haft underrättelseinhämtning
som huvuduppgift. Även Mali 11, som
befinner sig i Mali nu, har ett unikt uppdrag. Mali 11 nedmonterar den tidigare
campen i Timbuktu och flyttar delar av
den samt del av materielen till supercampen i Gao i den östra delen av landet.
Mali 12 kommer att etablera sig på Camp
Castor i Gao, och består till största del av
logistik- och skyttesoldater. Den svenska
nationella stödenheten NSE kommer
finnas kvar i Bamako.
– När man genomför ett riskfyllt uppdrag
är tilliten till varandra särskilt viktig.
Därför lyfter vi fram värden som god
arbetsmiljö, kamratskap, ansvar, öppenhet och lojalitet. Ordning och reda är
en förutsättning, och samtidigt får man
ha ett mindset där man är beredd på att
förutsättningarna snabbt kan ändras. Vår
förbandsanda kan sammanfattas med
uttrycket "häng med, det blir kul!", säger
Stefan Sahlström, på Försvarsmaktens
webbplats.

FBA inrättar stipendium till Zaida
Cataláns minne
Den svenska FN-medarbetaren och juristen
Zaida Catalán, född
1980 kidnappades och
mördades tillsammans med sin tolk och
amerikanska kollega
i Kongo i mars 2017.
Mordet är fortfarande
ouppklarat.
Foto: Privat

Regeringen har beslutat att uppdra
åt Folke Bernadotteakademin,
FBA, att inrätta ett stipendium för
resolutionen 1325 i FN:s säkerhetsråd om kvinnor, fred och säkerhet.
Stipendiet ska inrättas till minne av
Zaida Catalán.
–Zaida Catalán var en hängiven och
engagerad FN-medarbetare med uppdrag
att bekämpa våld mot barn och kvinnor
när hon mördades, säger Peter Eriksson,
minister för internationellt utvecklingsarbete, på regeringens webbplats.
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Samtal om veteranfrågor
på Folk & Försvar i Sälen

Sverige kan spela viktig
roll för samsyn i FN
Anna Karin Eneströms intresse för
FN-frågor föddes under en tjänst i
Nairobi på 90-talet. Efter många års
arbete med multilaterala frågor utsågs
hon nyligen till Sveriges nya FN-ambassadör.
För Anna Karin Eneström var det aldrig någon
tvekan om att hon skulle tacka ja till uppdraget när hon fick frågan om att bli Sveriges nya
FN-ambassadör.
– Det kändes jättekul och väldigt spännande
och jag blev förstås smickrad över frågan,
berättar Eneström när hon besöker Svenska
FN-förbundets kansli i Stockholm.

Rikspolischef Anders Thornberg vid Folk & Försvars Rikskonferens.
Foto: Ulf Palm

Folk och Försvars rikskonferens
2020 genomfördes på Högfjällshotellet i Sälen och samlade 350
deltagare och över 50 talare för att
diskutera världens säkerhet, Sveriges försvar, människors trygghet
och samhällets krisberedskap.
Utrikesminister Ann Linde öppnade rikskonferensen och sedan följde flera talare, bland
annat försvarsminister Peter Hultqvist som
talade om ”Sveriges totalförsvarsförmåga
2030”. HM Konungen och HKH Kronprinsessan var åhörare på första parkett och lyssnade
uppmärksamt även på utrikesminister Ann
Linde, inrikesminister Mikael Damberg, rikspolischef Anders Thornberg och, självklart,
Försvarsmaktens ÖB Micael Bydén. Bland
talarna fanns även representanter från näringsliv, ledarskribenter från Sveriges största
tidningar och den politiska världen inbjudna.
Folk & Försvars konferens uppmanar till
nätverkande mellan politiker, aktiva organisationer i civilsamhället samt representanter
för fackliga organisationer, näringsliv och
myndigheter.

Folk & Försvars Rikskonferens.
Foto: Ulf Palm

Sveriges Veteranförbund var representerat av
generalsekreterare MariAnne Boström som
under de fyra dagarna presenterade och berättade om förbundets verksamhet, veteranfrågorna och veteranförbundets mål.
Moderaternas partiordförande Ulf Kristersson och Pål Jonsson (m), ny ordförande för
Försvarsutskottet, bjöd in representanter på
plats från veteranorganisationerna.
GIVANDE SAMTAL
– Det var många intressanta möten och
möjligheten att få träffa beslutsfattare från
myndigheter och våra styrande politiker inom
försvarsområdet berättar MariAnne.
Moderaternas partiledare Ulf Kristersson och
Pål Jonsson (m) ordförande i Försvarsutskottet bjöd in bland andra Sveriges Veteranförbund till samtal om veteranfrågor.
– En viktig fråga jag tog upp är hur vi ska gå
vidare med den senaste Veteranutredningens
förslag för att få en hållbar och långsiktig
veteranpolitik i Sverige. En politik som handlar
främst om hur vi ska ta hand om vår militära
och civila personal före, under och inte minst
efter insats avslutar MariAnne Boström.
PER LUNQE

Moderaternas partiledare håller sitt anförande.
Foto: Ulf Palm

Som FN-ambassadör är Anna Karin Eneström
chef för Sveriges ständiga representation till
FN i New York. Och hon inleder sin nya tjänst
med ett jubileum. FN fyller 75 år och under
de kommande månaderna kommer mycket
av FN-representationens fokus att ligga på
att vara med och förhandla fram en politisk
deklaration om FN till 75-årsjubileet i oktober.
– Det kommer att vara en utmaning att få
länderna att enas och blicka framåt. Vi måste
hitta rätt språk och få till en deklaration som
gör FN rustat för morgondagens utmaningar.
Det handlar om vilken typ av organisation vi
behöver vara i framtiden och hur vi ska tackla
de hot och utmaningar som vi står inför, säger
hon.
VILL SE FLER KVINNOR I FN
Anna Karin Eneström är Sveriges första
kvinnliga FN-ambassadör sedan 1964, ett
faktum som välkomnats varmt av bland andra
Svenska FN-förbundet. Själv tar hon det med
ro.
– Jag tänker att det både spelar roll och inte
spelar roll att jag är kvinna. Jag tycker att
det är viktigt med kvinnor på höga positioner. Idag finns det ett 40-tal andra kvinnliga
FN-ambassadörer i New York. Kvinnorna är
inte längre ovanliga, även om de fortfarande
är för få, konstaterar hon.

Samtidigt finns det jämställdhetsfrågor som är
svårare att driva idag än tidigare. Frågor inom
sexuell och reproduktiv hälsa (SRHR) har blivit
mer besvärliga och USA:s mer konservativa
hållning på området komplicerar bilden.
– SRHR-frågor möter mer motstånd nu och
det är tragiskt. Dessa frågor är viktiga utvecklings- och rättighetsfrågor och måste sättas
högt på dagordningen. FN jobbar för att vara
en jämställd organisation och feministiska
frågor måste in i all verksamhet.
UNGA SPELAR VIKTIG ROLL I FN
Efter Sveriges framgångsrika år i FN:s säkerhetsråd 2017-2018 finns det ett förtroende
att fortsätta leva upp till, fortsätter Anna
Karin Eneström.

Flottiljamiral Ewa Skoog Haslum
har utsetts av överbefälhavare Micael Bydén till ny marinchef. Hon
tillträdde tjänsten den 1 februari
och blev samtidigt befordrad till
konteramiral, skriver Försvarshögskolan i ett pressmeddelande.
Skoog Haslum, som efterträder konteramiral Jens Nykvist, är i dag vicerektor
och högsta ansvarig för utbildningen vid
Försvarshögskolan. Det jobbet tillträdde
hon i mars 2017 och vem som ersätter
henne där är ännu oklart.
Nya marinchefen har tidigare bland annat
arbetat vid sjöstridsflottiljer. Hon skriver
att hon kommer att sakna Försvarshögskolan men att det ska bli härligt att
"komma hem" till marinen igen.

– Vi ska fortsätta att förvalta det goda rykte
som vi hade under vår tid i säkerhetsrådet.
Frågor som vi drev då – om bland annat
kvinnors rättigheter, ungas inflytande och humanitär rätt – kommer vi att fortsätta driva.
Även om vi inte sitter med i säkerhetsrådet
längre finns det andra forum inom FN där de
kan föras framåt.
Internationellt samarbete är något som ligger
henne varmt om hjärtat. Hon vill hitta konkreta lösningar och tror att Sverige kan spela
en viktig roll när det gäller att hitta en samsyn
bland medlemsländerna.
– Multilateralism är viktigt. Sverige är väldigt
respekterat inom FN och det gör att vi kan
spela en konstruktiv roll och hjälpa till att
hitta vägar framåt.
Den svenska FN-rörelsen har en viktig roll att
spela när det kommer till att stötta FN-samarbetet, menar Anna Karin Eneström. Inte minst
i år när FN firar 75 år.
– Det kan handla om att sprida kunskap om
vad organisationen åstadkommit men också
att föra en diskussion, inte minst med unga,
om FN:s framtida roll.

Sverige har profilerat sig genom sin feministiska utrikespolitik och Anna Karin Eneström
tycker att Sverige har en fortsatt viktig roll att
spela när det kommer till jämställdhetsfrågor.
– Sverige har gjort att den feministiska utrikespolitiken har landat globalt. Det finns en
större nyfikenhet nu och flera andra länder
har också deklarerat att de för en feministisk
utrikespolitik.

Ewa Skoog Haslum
ny marinchef

Ewa Skoog Haslum på insats i Libanon som
fartygschef på HMS Sundsvall.
Foto: SFRO

Prins Harry och Jon
Bon Jovi gör musik
Veteranen prins Harry av England
har spelat in låten ”Unbroken”
med rockvärldens ikon Jon Bon
Jovi och brittiska Veterankören till
förmån för utlandsveteraner.
Inspelningen ägde rum på klassiska Abbey
Road studios under en enorm mediabevakning och det musikaliska resultatet
framförs på Invictus Games invigning den
9 maj i Haag.

FN-ambassadör Anna Karin Eneström träffar FN:s
generalsekreterare António Guterres.
Foto: UN Photo/Eskinder Debebe

Invictus Games är ett internationellt
sportevenemang skapat av Prins Harry
där sårade och skadade utlandsveteraner
från hela världen tävlar.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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AKTUELLT

Bilateralt möte på
Marinbasen
Försvarsminister Peter Hultqvist
besökte tillsammans med sin finske
kollega Antti Kaikkonen
Karlskrona den 9–10 mars.

AKTUELLT

Försvarsövningen Aurora 20
För att öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten mellan den
11 maj och 4 juni 2020 att genomföra försvarsmaktsövningen Aurora 20.

Ann Linde talade på
minnesceremoni för
Raoul Wallenberg
Den 17 januari 2020 var det exakt
75 år sedan som Raoul Wallenberg
för sista gången sågs i frihet innan
han greps av sovjetiska myndigheter och fängslades.
Hans öde därefter är fortfarande okänt.
17 januari varje år hyllar Raoul Wallenberg Academy minnet av Raoul Wallenberg som räddade livet på tusentals
människor under andra världskriget. Den
17 januari deltog därför utrikesminister
Ann Linde som talare på en ljusmanifestation på Raoul Wallenbergs torg i
Stockholm.
– Raoul Wallenberg är en förebild som
stod upp för sina medmänniskor. Han är
hedersmedborgare i USA, Kanada, Australien och Israel och har gator och torg
uppkallade efter sig över hela världen.
Jag är med och hedrar hans minne och
gärning tillsammans med Raoul Wallenberg Academy, säger utrikesminister Ann
Linde enligt Raoul Wallenberg Acedemys
webbplats.
8
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Maj är Gula Bandets månad
I över 10 år har Sveriges Veteranförbund sålt Gula Bandet, en symbol för
Sveriges utlandsveteraner och deras
anhöriga. I maj månad uppmärksammar
vi detta stödarbete lite extra.

Under besöket i Karlskrona genomförde
Peter Hultqvist och Antti Kaikkonen ett
bilateralt möte och diskuterade bland
annat säkerhetsläget i Östersjöregionen,
fördjupat försvarssamarbete, övningsverksamhet och försvarsmaterielsamarbete. Även internationella insatser och
aktuella frågor kopplat till samarbetet
inom EU och inom ramen för ländernas
partnerskap med Nato diskuterades.
Besöket i Karlskrona inleddes med att ministrarna togs emot av Försvarsmaktens
marinchef Ewa Skoog Haslum och fick en
presentation av verksamheten på Marinbasen. Ministrarna genomförde även ett
besök ombord på en av Försvarsmaktens
ubåtar samt på ubåtsräddningsfartyget
HMS Belos. Det skriver Regeringen på sin
webbplats.

"Hjälp oss stötta de som stöttat andra"

Aurora 20 är en nationell övning som bygger ett
starkare försvar, där försvarsgrenarna, delar av
totalförsvaret och andra länder kommer att öka
förmågan att tillsammans möta ett angrepp mot
Sverige. Med övningsmoment över hela Sverige
kommer Aurora 20 bli större och mer omfattande än föregångaren Aurora 17 – den då största
svenska övningen i sitt slag på mer än 20 år.
Under övningen kommer armén, marinen,
flygvapnet, regionala staber, hemvärnet samt
militära förband från andra länder att delta.
Dessutom bidrar övningen till ett stärkt totalförsvar då Försvarsmakten tillsammans med andra myndigheter genomför en av den nationella
totalförsvarsövningens fyra aktiviteter under
Aurora 20.

Hemvärnet kommer att synas och
delta i stor omfattning över hela
Sverige. Kvinnor och män som är
beredda att ställa upp för oss alla
”när som helst”.

– Gula Bandet-månaden är viktig för vår stödverksamhet/Kamrathjälpen säger Sveriges
Veteranförbunds generalsekreterare MariAnne Boström.

Här ses två gruppchefer under
träning i slutet av maj månad 2014.
Foto: Wilhelm Guldbrand/
Försvarsmakten

Från Gula Bandet kan veteraner och anhöriga
som mår psykiskt eller fysiskt dåligt kopplat
till internationell tjänst söka ekonomiskt stöd
när den egna ekonomin sviktar. Stödet ska
vara ett komplement till allmänna försäkringar
och det sociala skyddsnätet. Det kan t.ex.

Övningen genomförs över hela Sverige men
Blekinge och östra och mellersta Skåne berörs
mer av de omfattande delarna av övningen. I
de områdena kommer förbanden att periodvis
röra sig mellan Försvarsmaktens övnings- och
skjutfält och i en del fall även öva utanför
övningsfälten.

gälla medel för bidrag till läkemedel, resor,
rehabilitering och besök till sjukvård.
Om och när veteraner inte får det stöd de
behöver av samhället finns vi där. Rätt stöd
måste fram till veteraner och dess anhöriga,
avslutar MariAnne.
VETERANDAGEN AVSLUTAR KAMPANJEN
Årets veteran 2020 utses 29 maj på Veterandagen, som även avslutar Gula Bandet-månaden. Förhoppningsvis kan vi då summera
en riktigt framgångsrik månad av insamlingar
och mycket synlighet, erkänsla och respekt
för Sveriges militära och civila veteraner och
deras anhöriga.

PIA LAGERGREN

Firas i maj
GULA BANDET

HISTORIA

• Gula Bandet är en internationell
symbol för veteraner och utlandssoldater. Symbolen har genom tiderna även
använts för krigsfångar eller olika typer av
interner.
• I Sverige är Gula Bandet en symbol
som tillvaratar både civila och militära
veteraners intressen, precis som Sveriges
Veteranförbund gör.
• Legenden som spridits genom hörsägen sträcker sig flera hundra år tillbaka,
och sedan 1970-talet har Gula Bandet
etablerat sig som en symbol som använts
av anhöriga till soldater i krig.
• Sveriges Veteranförbund började marknadsföra Gula Bandet i Sverige 2009.
• I Sverige är symbolen varumärkesregistrerad av Sveriges Veteranförbund
hos Patent- och registreringsverket.

Aurora 20 kommer att engagera huvuddelen av
Försvarsmaktens personal och förband i roller
som övade, stödjande eller i skarp verksamhet
i anslutning till övningen. Hemvärnet kommer
att synas och delta i stor omfattning över hela
Sverige. Detta skriver Försvarsmakten på sin
webbplats.

GULA BANDET

FAKTA & SYFTE
Gula Bandet är…

Peter Hultqvist i Tchad och
Mali inför omgruppering
Försvarsminister Peter Hultqvist besökte Tchad
och Mali i januari på inbjudan av Frankrikes
försvarsminister Florence Parly. Syftet var att
på plats göra gemensamma bedömningar av säkerhetsläget, diskutera gemensamma frågeställningar och besöka operation Barkhane.
Sverige bidrar sedan 2014 till FN-insatsen Minusma i Mali. Under 2020 kommer den svenska
styrkan att ominriktas. Underrättelseinsatsen
i Timbuktu avvecklas och ett skyttekompani
organiseras i Gao.
Sverige och Frankrike har ett nära och långsiktigt bilateralt samarbete på det försvars- och
säkerhetspolitiska området.
– Jag och försvarsminister Parley besökte området av två orsaker; för att få en orientering om
den aktuella säkerhetssituationen på plats och
utmaningarna i regionen, samt för att diskutera

hur vårt samarbete kan utvecklas, säger Peter
Hultqvist, på regeringens webbplats.

Försvarsminister Peter Hultqvist briefas om operation
Barkhane med franska och maliska officerare.
Foto: Henric Arnoldsson / Regeringskansliet

...en symbol för våra veteraner. Genom
att bära Gula Bandet synligt visar du andra att du bryr dig – om veteranerna, om
Sverige och om världen.

Veteranparad på Veterandagen.
Foto: Kim Svensson

Tack Nemco
för generöst bidrag
till Gula Bandet.

STÖD SVERIGES
VETERANER

Tack Outmeals
för generöst bidrag
till Gula Bandet.

SWISHA EN GÅVA

1231 814 482

...en ekonomisk möjlighet. Gula Bandet
kan stötta de veteraner och anhöriga
som behöver finansiellt stöd på grund
av fysiska eller psykiska skador efter
utlandstjänst.
...ett nationellt event. Gula Bandetmånaden infaller i maj varje år och avslutas på Veterandagen där vi korar Årets
veteran under högtidliga former.
...ett samtalsstöd för den som behöver
prata en stund. Stödtelefonen är bemannad året runt och erbjuder ett tryggt
kamratstöd. Våra specialutbildade kamratstödjare finns alltid där för dig när du
som veteran eller anhörig har det tungt
eller bara vill ventilera tankar med någon
som verkligen förstår.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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INSATS

Hundar i tjänst
De länder svenska
Försvarsmakten skickat
hundar till för insats är
lång: Gaza, Sinai, Cypern,
Kongo, Libanon, Bosnien,
Väst Sahara, Kuwait,
Kambodja, Laos,
Kosovo och Afghanistan.
Nu senast till Mali.
Det är lätt att förstå
varför; om människans
luktsinne är som ett frimärke, är hundens som en
fotbollsplan.

Försvarsmaktens Distra vid kort vila i samband patrullering under FS21.
Foto: Försvarsmakten

Med nosen som vapen

kunna hitta vägbomberna.
Ett stort ansvar?
– Ja.
Då litade du och Easy på varandra?
– Det gjorde vi. Easy, precis som de övriga tjänstehundarna jag har och har haft, är lojala mot mig. Och
jag mot dom. Gruppen litar på mig och jag litar på min
hund, säger Magdalena.
Det är en annan sak som utmärkte Easy.
– Det bästa hon visste var att jobba.
ÅTERHÄMTA
När en soldat ser fram emot att ta det lugnt efter
dagens arbetspass, vill hunden fortsätta. Men också
hundar har begränsningar.
– Dom måste vila och återhämta. Att söka tar mycket
energi, speciellt när det är ett varmt och torrt klimat.
På campen övar Magdalena och Easy dressyr och sök.
De övar, övar och övar. Arbetslusten är stark hos en
hund från FHTE, Försvarsmaktens Hundtjänstenhet och dess avelsstation i Sollefteå. Förmågan ska
upprätthållas för uppdrag och hundens stridsvärde ska
hållas högt.
– Som soldat har man sig själv i första hand. Som hundförare kommer hunden först. Hunden i ett ekipage är
den viktigaste medlemmen. Från dag ett på missionen
är det inte jag som är viktigast. Det är hunden, säger
Magdalena.
BELÖNING
Hur viktigt är det för en hund att hitta?
– Genom avelsarbetet har tjänstehunden en hög arbetsmotor och god mentalitet. Grunden i sökdressyren
är att lära hunden att hitta sprängämnena. Därefter
kan hunden söka i flera timmar. Söket blir självförstärkande och fungerar som en belöning för hunden.
Vad ska ett hundekipage klara av vid insatser utomlands?

– fyrbenta sensorer röjer minor
Magdalena Berggren sitter på reguljärflyget och
på väg mot Mazar e Sharif. Bredvid sitter hennes schäfer, Easy. De ska gå in i FS25 som ett av
två hundekipage. De ska understödja förbandet
med sök av vägar och byggnader efter IED:er,
vapen och explosivämnen. Magdalena och Easy
ska söka av fordon vid gaten till Camp Northern
Lights.
Hur förbereder sig Magdalena och hur förbereder hon sin hund inför ett uppdrag 455 mil bort
från Sverige? Hur blir man hundförare på insats
utomlands?
KOMPETENS
För Magdalena började det med ett hundintresse. Hon växte upp med hund i familjen. Värnplikten gjorde hon på Ing2 som hundförare på
en Amröjpluton. Efter officersprogrammet fortsatte Magdalena att arbeta som hundgruppchef
och hundförare på den avancerade sökplutonen
vid Ing2. I anställningsavtalet förbinder hon sig
att vid behov ta befattning utomlands.
– Det var något jag såg fram emot. Det var ett
mål att komma till Afghanistan. Att där göra det
10
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jag övat för på riktigt. Något jag har kompetens
för, säger Magdalena.
SENSORN
Året innan Magdalena satte sig på flyget mot
Mazar e Sharif lärde hon känna sin blivande
sensor. Magdalena socialiserade, som hon säger,
med den då 4-åriga schäfern Easy, hennes andra
tjänstehund. Därefter genomförde hon hundekipageutbildning tillsammans med Easy där
hon lärde sig att nyttja hunden taktiskt, bibehålla hundens stridsvärde, samt hur man vidmakthåller och utvecklar sökdressyren.
– Hundar gillar att arbeta. Och övningarna
ska vara roliga. Vi övar med glädje. All träning
bygger på glädje.
Magdalena övade med Easy. Magdalena och
Easy, hundekipaget, blev certifierade. Det
innebär en kvalitetssäkring, att ekipaget kan
söka, hitta och indikera sprängämnen och vapen
i olika miljöer. Magdalena och Easy genomförde
också missionsutbildning inför insatsen, där
träningen blev mer inriktad mot de uppgifterna
de skulle lösa under missionen.

NY VÄRLD
Men det är en sak de inte kan öva på hemma i
Sverige, miljön i Mazar e Sharif är helt annorlunda. Easy kommer att möta en ny värld av
dofter och dofterna är det viktigaste för henne.
Dofterna berättar för en hund vilken verklighet
den är med i. Det är nya djur. Ny terräng. Det är
varmt. Det är en helt ny miljö.
– Vi tillämpar ”train as you fight”. För hunden är
det ingen skillnad på träning och skarpa uppgifter. Det är viktigt att jag som hundförare agerar
likadant vid träning och skarpa uppgifter, då
känner sig hunden trygg inför de nya miljöerna
och uppgifterna vi ständigt ställs inför, säger
Magdalena.
UNDERSTÖDDE
Magdalena och Easy understödde förbandets
andra enheter. Vid framryckningar på väg där
IED:er var ett hot sökte Magdalena med Easy
som sensor.
– När förbandet gör transporter över platser
där hotet för vägbomber är stort söker soldaterna vägen med minsökare. Vid dessa tillfällen
används hunden som en extra sensor för att

Magdalena Berggren
med schäfern och
tjänstehunden Easy.
Foto: Försvarsmakten

– Hunden ska klara av att arbeta i en ny miljö och i hög
värme eller sträng kyla. Höga höjder. Rasrisk. Hundekipaget ska kunna verka i olika miljöer, arbeta med olika
grupper, arbeta i stressade situationer och kunna agera
vid stridskontakt.
NOSARBETET
Vem gör vad?
– När vi som hundekipage löser en uppgift tillsammans
ansvarar hunden för nosarbetet vid söket. Jag läser
hundens signaler under söket och är den logiska av
oss, som ser till att hela sökområdet blir genomsökt.
Skydd?
– Finns det yttre hot vid söket som motståndare i
närheten eller vilda hundar är det min skyldighet som
hundförare att se till så att hunden kan arbeta så skyddat som möjligt, säger Magdalena.
PER LUNQE

Fodervärdarna ger
hunden en bra start
Hundavelstationen
Försvarsmaktens hundavelstation i Sollefteå
ansvarar för att planera
avel, sköta tikar och valpar,
rekrytera fodervärdar,
placera valparna hos fodervärdar och att ge hjälp
och stöd under fodervärdstiden.

Försvarsmakten deltar på mässor för att få nya fodervärdar,
men får flest genom sociala medier.
Foto: Carolina Sandberg

Fodervärdar ger Försvarsmaktens hundar
en bra start i livet. Hur blir man fodervärd?
– Det börjar alltid med en intresseanmälan, sen sker ett hembesök för att
kontrollera förutsättningarna att ha en
valp med allt vad det innebär, säger major
Thomas Goder som arbetat på Försvarsmaktens Hundtjänstenhet sedan 2004
och var enhetschef där under åren 2007
till 2018.
När valparna är 8-10 veckor gamla placeras de ut hos sina fodervärdar. Kullarna
hålls ihop regionalt. Under tiden med
hundarna får fodervärdarna stöd av en
fodervärdskonsulent och ska delta på ett
antal valp- eller unghundsträffar innan
lämplighetstesten som genomförs då
hunden är ungefär 15 månader gammal.
– Efter lämplighetstesten avgörs det om
hunden har potential att bli tjänstehund
i Försvarsmakten eller hos polisen som
det finns ett särskilt regeringsuppdrag att
samarbeta med gällande avel.
LÄMPLIG HUND
Bedöms hunden lämplig så kommer den
till hundavdelningen där den ska utbildas
till tjänstehund för Försvarsmaktens
räkning.
– Polisen ska ta hand om eget utfall som
kommer från Försvarsmaktens avelsprogram.
Hunden går vidare.
– Förhoppningsvis klarar hunden sin
utbildning som tar 6 till 9 månader och
träffar sin blivande hundförare på hundförarutbildningen för att sedan bli ett
ekipage, säger Thomas Goder.

Hundarna placeras hos
sin fodervärd när de 8-10
veckor gamla. Där stannar
de tills de är ungefär ett
och ett halvt år gamla.
Under den perioden står
Försvarsmakten för foderoch veterinärkostnader.

Annars kan hunden placeras ut på en
redan befintlig hundförare som behöver
byta eller pensionera sin nuvarande
hund.
SOCIALA MEDIER
Hur får ni tag på fodervärdar?
– Nu mer behöver Försvarsmakten inte
göra så stora annonseringar som tidigare
då denna verksamhet är välkänd och
sociala medier är den största källan till
spridning av behovet av fodervärdar.
Men vi deltar även på mässor och olika
event för att ytterligare sprida behovet
av fodervärdar och vad det innebär.
Hur många fodervärdar behövs?
– Cirka 200 stycken per år, säger Thomas
Goder.
EGENSKAPER
Vilka egenskaper ska de ha?
– Det finns viss forskning på det. Men
konsekvent är ett ledord. Det är den
viktigaste egenskapen. Vidare har vi sett
att hundar som bor i stan, i en barnlös
familj eller utan andra husdjur har bäst
möjligheter till att bli tjänstehund efter
fodervärdstiden, säger Thomas Goder.
Vilka raser jobbar ni med som fodervärdarna tar hand om?
– Uteslutande schäfer. Det är en allroundhund, bra för både patrull- och
söktjänst.
Vad är viktigast hos hunden?
– Det mentala och den delen kan vi styra
genom avel, säger Thomas Goder.
PER LUNQE

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Försvarsmakten bjuder in till statsceremoniellt högtidlighållande av

Johan Mattsson ny föreningskoordinator
på Sveriges Veteranförbund

– Det kommer bli både roligt och utmanande att
ta mig an rollen som verksamhetskoordinator.
Våra lokalföreningar är det viktigaste vi har för
att ge medlemmarna, Sveriges veteraner, både
stöd, sammanhållning och gemenskap, och för
att bygga erkänsla och respekt i samhället, säger
Johan Mattsson.

TRÄFFA OSS
Kom och träffa SVF
bland utställartälten där du hittar oss
tillsammans med andra
organisationer, statliga
myndigheter med flera.
Vi informerar om vår
verksamhet med fokus
på Gula Bandet och
medlemsvärvning.

– Mitt fokus kommer att ligga på att öka medlemsantalet för förbundet i stort, med målet att
majoriteten av svenska veteraner ska vara medlemmar inom 5–10 år, och stötta föreningarna
i att utvecklas och bli så bra de kan bli med de
förutsättningar de har. Samtidigt vill jag också
främja mera samarbeten mellan föreningarna
och med lokala aktörer. Ett av mina mål kommer
vara att besöka alla föreningar minst en gång
per år i deras ordinarie verksamhet för att möta
medlemmarna för att få deras synpunkter hur
förbundet ska utvecklas, säger Johan Mattsson.

MISSA INTE!
Sverker Göranson delar
ut priset till Årets Veteran kl 17.00 i mässtältet.
Veteraner hedras under firandet av Veterandagen på Gärdet i Stockholm.
Foto: Jimmy Croona

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred
i olika krishärdar runt om i världen. Ceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm.
Under årets veterandag genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner
som tjänstgjorde vid Unficyp på Cypern under åren 1964-1993.

Johan Mattsson
Foto: Pia Lagergren

Preliminärt program

Invigningsmingel i SVFs nya lokaler
med samarbetsorganisationerna
Jonny Jensen avtackas som ekonomi och
verksamhetsansvarig och gratuleras till
pensionärslivet av förbundsordförande
Sverker Göranson.

Överbefälhavare
Micael Bydén.

Christian Wallenius från Rekyl
och Försvarsmaktens GD Peter
Sandwall.

8.00 		
9.00-17.00
		
10.40-12.30
12.00-13.00
13.00-14.00
14.15-15.45
15.50-		
16.00-20.00
		
17.00		
21.00 		

Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet
Försvarsmakten, andra myndigheter, SVF och andra organisationer 		
visar upp sin verksamhet på utställningsområdet på Gärdet.
Föreläsningar om UNFICYP.
Hjältars lund i minneshallen på Sjöhistoriska
ÖB mottagning i VIP-del i mässtält
Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.
Defilering.
Middag, utdelning av priset till Årets Veteran samt underhållning och
samkväm i mässtältet.
Utdelning av priset till Årets Veteran
Flaggorna halas

Löpande information hittar du på www.forsvarsmakten.se/veterandagen

Händelsekalender

SVFs generalsekreterare
MariAnne Boström och ordförande
Sverker Göranson.
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Astrid Regemo Invidzonen, Karina Jensen Soldathemsförbundet,
Tor Cavalli- Björkman SVFs styrelse, Torbjörn Larsson FMs Veterancentrum, Helene Rådemar Kungafonden, Gunilla Sundqvist
FMs Veterancentrum.

Lottie Nordström, Örebro, Peter Enström från SVFs styrelse
och SVFs ordförande Sverker Göranson.
Foto alla bilder: Pia Lagergren

När

Vad

Var

29 maj

Veterandagen

Hela Sverige

28 jun-5 juli

Almedalen

Visby

9-12 juli

Veteranträffen ÖS

Halmstad, Ringenäs

2-9 aug

Veteranmarschen

Jönköping - Karlstad

14-15 aug

High Chaparral

Småland

14-16 aug

Board of Nordic Veterans Fed. (BNVF)

Norge

11-13 sept

Veterangolftävling

Haninge Strands GK

...

Rubrik
Text

...

Veterandagen

Den 1 mars tillträdde Johan Mattsson tjänsten
som verksamhetskoordinator på Sveriges Veteranförbunds nationella kansli. Johan Mattsson
kommer vara ansvarig för att stötta och utveckla veteranförbundets 29 lokalföreningar runtom
i landet, som är själva hjärtat av den stödverksamhet och gemenskap som SVF ger Sveriges
alla civila och militära utlandsveteraner.

VETERAN OCH FÖRSVARSUTBILDARE
Johan Mattsson är själv veteran från KS21 i Kosovo 2010 som skyttesoldat, och han är ordförande i Veteranerna Uppland. Med sina 33 år är
han ung i veteransammanhang, och ett exempel
på de många unga veteraner som vill engagera
sig i veteranförbundet. Johan Mattsson är utbildad civilekonom inom internationell ekonomi
och marknadsföring. Han kommer senast från
KPMG i Uppsala som revisor och har tidigare
även arbetat för Försvarsutbildarna.

...

Gärdet i Stockholm och flera platser i Sverige, 29 maj
Läs mer till vänster.

33-årige Johan Mattsson har anställts
som ny verksamhetskoordinator på
Sveriges Veteranförbund, med ansvar
för att stötta och utveckla förbundets
29 lokalföreningar.

Veterandagen 2020
29 maj på Gärdet i Stockholm

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Läs på www.veterantraffen.se
Halmstad, 9-12 juli

Veteranträffen ÖS27

Z-bataljonen ordnar buss till ÖS 27.

Från 75 deltagare på ÖS01 till 1000 personer på förra årets upplaga ÖS26.
Nu är det dags för Nordeuropas största veteranträff igen. Det är dags för ÖS27.

Enligt tradition ordnar Z-bataljonen buss
tur och retur för deltagare till veteranträffen i Halmstad, ÖS 27.
Bussrutt:
Östersund, Sveg. Mora, Vansbro,
Filipstad, Kristinehamn, Skövde, Mullsjö,
Smålandsstenar, Ringenäs.

AC/DC coverbandet Ballbreaker intar scenen
lördagen 11 juli. Medtag luftgitarren och stäm
upp i deras goa AC/DC riff.
Fredagen klockan 14.00 kommer Jenny
Svanergren att hålla ett föredrag som kallas

"En vandrare utan land". Hon kommer även att
presentera sin bok "Drömmen om ett hem".
Fredagen klockan 16.00 har vi föredrag av
Jespher Frölin och hans följe. Det handlar om
Roadtrip på mc i USA.
Lördag c:a 16.00 står Jörgen Säwmark på scen
med sitt föredrag om säkerhetsläget i Kashmir.
Välkommen!

Betalning till Z-bataljonens postgiro:
540337–3 eller via swish 123 148 3783.
Kom ihåg ditt namn på betalningen.
Frågor? Anna Sundberg på 070-516 50 96
eller Roland Lifh: 070-819 89 08.

Begravning för Alf Hedberg
Alf (Affe) Heberg vår vän, vår FN-kamrat från
insatser runt om i världen lämnade oss den
7 januari.

och FN-kamrat från våra insatser runt om i
världen. Vila i frid broder.
ÖRJAN NOREHEIM
SAMT ALLA VÄNNER RUNT OM I VÄRLDEN

Begravningen avslutades med en minnesstund
där minnen av en kamrat som under hela sitt
liv arbetat i fredens tjänst delades mellan såväl
yngre som äldre veteraner.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

– Tack vare Miliseum och Sven Engkvist får vi
vara här på området. Vi träffas en gång i veckan
i vårt lilla hus, nämner Ronald Eskilsson från
Värmeshult utanför Bor.
– Vi tar tillvara på arvet från alla utlandstjänster,
säger Thomas Roos boende i Borås, som kom
ner för att fira att SVF hjälpt till att digitalisera
arvet.
Vid Skillingaryds läger har tidigare funnits ett
30-tal hyllor med kartonger. I dessa har material
från utlandstjänster nu digitaliserats. Första
missionen från Gaza 1956 finns naturligtvis
med. Det enda livsmedel som finns registrerat är en bulle från 1927, en bulle som fanns
med vid kaffebordet på I 12 i Jönköping innan
regementet flyttades till Eksjö.
Allt arbete som lagts ner är väl värt att fira.
SARA MEJVING
TIDIGARE PUBLICERAD PÅ SKILLINARYD.NU

Det enda livsmedel
som finns registrerat
är en bulle från 1927.

Lemnells kapell spelar på ÖS.

Begravning skedde i Skogskapellet i Falun
den 30 januari där nära vänner och familj tog
ett sista farväl med hedersvakt med fanor på
plats i det närmast fullsatta kapellet.
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– Det är inte samma män som kommer hem
efter ett halvår i utlandsmission, intygar Eva.

– Jag har varit i Libanon två gånger, Somalia och
Bosnien, säger Bo Palmgren från Eksjö. Intill sitter frun Eva Palmgren som nämner ”Jag är chef
för hemmavarande styrkan”, och hon fortsätter
att berätta att fruarna, som varit hemma och tagit hand om hus och hem, också är medlemmar i
Sveriges Veteranförbund.

Här är några av de städer sedan
sist där det beslutats att uppföras
minnesplats för civila och militära
utlandsveteraner:

Minnessten i Östersund.
Foto: Stig-Björn Sundell

– Speciell dag för oss här, inledde Sven dagens
firande. Vi har passerat 25 000 digitaliserade
föremål och fotografier. En stor milstolpe och
ett särskilt tack riktades till Sveriges Veteranförbund. Runtom i Sverige görs vårt arv till något
som alla kan hitta och berättade att när de digitaliserar så publiceras det på alla digitala muséer
där ett 70-tal andra svenska museum finns. Det
växer för varje dag och Miliseum ligger främst
till när det gäller digitaliseringen av det svenska
arvet. Dessutom finns det 12 000 böcker, som
inte är medräknat i de 25 000 artiklar, berättar
Sven Engkvist.

– Jag känner glädje att få fira med er i Sveriges
Veteranförbund idag, avrundar Sven Engkvist.

Antalet minnesplatser för att hedra
utlandsveteranerna blir all fler runt
om i våra län och kommuner.

Ofta är det lokala initiativ som gör dessa
minnesplatser möjliga. Tveka inte att höra
av dig till Sveriges Veteranförbund om du
vill ha tips på tillvägagångssätt.

Sven Engkvist, museichef på Miliseum i Skillingaryd, ropade ”Manöver” inför en fullsatt
delegation, därefter intogs tårta och kaffe.

Henrik Arvidsson på biblioteket i Skillingaryd
fanns på plats och berättade att böckerna är
inlagda i samma system som bibliotekets, då det
är lättare att söka efter.

Nya minnesstenar
på gång

• Visby
• Oskarshamn
• Göteborg
• Skövde
• Sollefteå
• Kristianstad

Miliseum i Skillingaryd firade en imponerande milstolpe i november förra året.

Från oss alla på plats samt alla som inte
hade möjlighet att närvara: -Tack för vår tid
tillsammans. Vi minns Affe som den bäste vän

Begravning Alf Hedberg.
Fotograf: Anna Sundberg

Begravning för Björne Kölvik
Fredagen den 21 februari begravdes FN-veteranen Björne Kölvik i Hedvigs kyrka i Norrköping.
Björne hedrades av Fredsbaskrarna Öst, Flottans män och Frimurarlogen i Norrköping.
Björne hade ett rikt CV. Han tillhörde
teknikergrupp på 60-talet i Kongo och senare
arbetade han som logistiker i Mali.
Björne arbetade även tolv år som radiotelegrafist i handelsflottan, bilreperatör, fordonsskadereglerare, trubadur och hade eget åkeri i
Norrköping.
Ett mycket stämningsfullt avsked med trumpet i
en av psalmerna, och god uppslutning av många
vänner.
Vila i frid.

JANNE FRISK

Halmstad, 9-12 juli
Läs mer på www.veterantraffen.se

Anmäl dig senast 30 juni.
När vi fått betalningen är du anmäld.
Kostnad för resan är 500 kr/person.

Vi har glädjen att ännu en gång få presentera
Lemnells Kapell på scen. De kommer att rocka
loss fredagen den 10 juli. Vi hoppas att taket
lyfter på Truckers Inn.

Miliseum har digitaliserat
25 000 museiföremål

Veteranträffen ÖS27

Bussresa till
Veteranträffen

Begravning för Björne Kölvik.
Foto: Janne Frisk
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Nibble (Veteran) Bike Meet
genom åren

Polisinspektör Staffan Käll
besökte Veteranerna Kronobergs
februariträff. Staffan samt en kvinnlig kollega är de första två svenskarna inom UNFICYP sedan 1993.

Under 7 år har Nibble Bike Meet genomförts, en hojträff av veteraner för veteraner.
Namnet Nibble kommer av platsen där
träffen genomförts. Det var också platsen
där de två veteraner som arrangerat träffen
hade sin bas.

Uppgifter för UNPOL i buffertzonen är
att patrullera, tillträde för civila, säkra
offentliga platser, kontrollera tillstånd att
bruka jorden, eskortera, samverka med
den grekcypriotiska samt turkcypriotiska
polisen i kriminalfrågor samt att övervaka
illegala immigranter.
Staffan har jobbat som Liaison officer
(samverkansofficer) och fått stor kunskap
om de båda sidorna i konflikten.

Träffen började i blygsam skala med knappt 20
deltagare men utvecklades snabbt med åren
till ett välbesökt evenemang med både levande musik och upp till 100 deltagare. Långväga
gäster kom redan under fredagen och när
förläggningsarbetet var klart ägnade man sig
åt umgänge i veteranbaren.
Under lördagen anslöt deltagare som bodde
närmare och en gemensam mc-tur genomfördes i området. Många intressanta platser
har besökts genom åren. Ett år, under temat
katastrofer, besöktes Gottröra och Knutby.
Ett annat år stod Vira bruk, där bland annat
karolinervärjor har tillverkats, på agendan. Vi
har även besökt försvarsverk från världskri-

Väl tillbaka på campen serverades grillat och
veteranbaren var öppen för förfriskningar.
När deltagarna hade smörj kråset bjöds det på
levande musik av artister som själva varit ute i
insatsområden. Vi som deltagit kan intyga att
det varit grymt hålligång och många magiska
musikupplevelser genom åren. Musiken har
i princip ljudit ända till deltagarna dragit sig
tillbaka för en natts sömn inför återresan hem.
Efter frukost på söndagen har förläggningar
och övriga tält plockats ner innan det varit
dags att säga farväl och på återseende.
Tack alla ni som genom åren deltagit och skapat goda minnen på Camp Nibble!
NINA NORD OCH TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Flera cypernvetranr var på plats och
lyssnade med stort intresse.
De hade flera frågor som Staffan gav
tydliga svar på.
Stort tack Staffan för en väl förberedd
och intressant genomgång!
ANDERS BROMAN
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Resan bjöd på mycket intressant historia och tyvärr den mörka men ack så viktiga historien från
andra världskriget. En viktig del där man kunde
ana genom bilderna och den historiska atmosfären de fasansfulla händelser som utspelats.
Men resan bjöd också på mycket glädje, att
tillsammans göra resan ihop.
I Tjeckien bodde vi på ett fint spahotell som
heter Svoboda i byn Rakovnik som ligger i närheten av nationalparken Krivoklat belägen i ett
naturskönt område med många vackra vyer.
Hotellets ägarinna, en ung tjej som heter Barbara, var väldigt gästvänlig och hennes familj tog
emot oss med öppna armar. Våra motorcyklar
kunde vi parkera på innergården. I Rakovnik
fanns det bra kollektivtrafik till Prag som vi
också utnyttjade.
Tjeckien och Prag bjöd på fina vyer, trevliga
människor, god mat, dryck och fantastiska
mc-vägar.
En gripande plats var statyn i byn Lidice i
Tjeckien, där nazisterna utplånade en hel by som
hämnd för ett attentat i Prag 1942 mot Reichsprotektor Reinhard Heydrich som senare avled.
Det som berörde mest var bronsstatyn med alla
88 barn som dödades i byn. En plats av många
där de civila utsattes för fasanfulla övergrepp
i kriget. Även vid lägret i det tidigare ghettot
Theresienstadt i staden Terezin kunde man följa
övergreppen som skedde där, men också se
några av de propagandafilmer som nazisterna
spelade in för att försöka lura omvärlden.

Staffan Käll

Staffan berättar om organisation samt
arbetsuppgifter samt visar bilder och
förklarar hur läget är idag samt konstaterar att inga större framgångar nåtts i
fredsarbetet sedan 1974.
Båda sidor göder hatet och det finns inget
hopp om en snabb lösning av konflikten.

Då kom dagen när det var dags att åka ner i
Europa på motorcykel. Vi var en tapper skara
på åtta mc och en bil, sammanlagt var vi 14 förväntansfulla BBMC:are. Resan skulle gå genom
den östra delen av Tyskland ner mot Tjeckien
därefter mot Polen med en planerad restid på
10 dagar.

Funktionärer sökes till
Veteranmarschen
Är du en driftig person som kan tänka dig att stötta Veteranmarschen?

Vi är i behov av personer som kan stötta med logistik, köra bil, dela ut mat eller hjälpa till med annat.

ANMÄLAN OCH FRÅGOR:
Hör av dig till
info@veteranmarschen.se
All information finns på:
www.veteranmarschen.se

Det krävs funktionärer, stab, planering
och logistik för att ta en marsch i mål.
Foto: Kim Svensson

I den polska byn Oswiecim eller Auschwitz/Birkenau landade vi in och redan på infartsvägarna
kunde man känna allvaret, ohyggligt rysligt men
en viktig plats att besöka.
Hur var då känslan att stå utanför den kända
ingången med grindar och järnvägsspår? Jo det
kändes surrealistiskt! Att här mördades mer än
en miljon människor under några år i början på
40-talet. Det gick inte riktigt att greppa. Ställde
mig innanför och blickade ut mot friheten samtidigt som jag tänkte på de många som tittat åt
samma håll men fick offra sina liv.
Området var gigantiskt, kroppar av skorstenar
som en gång varit omgärdat av en träfasad.
Inuti barackerna låg det flera hundra människor
och trängdes och ville ha värme. Bilderna från
Auschwitz sa mer än tusen ord. Starka bilder där
man kunde ana vilket lidande som var på denna
plats. Människorna var inte värda någonting, där

skars gravida kvinnor upp för experiment med
fostren, man föste in fler människor i utrymmen
som de inte var avsedda för och mycket mera.
I Gdansk besökte vi andra världskrigsmuséet,
ett museum som var väldigt informativt och
beskrev andra världskriget från start till slut. Det
som öppnade mina ögon som jag inte tänkt på
innan var det som hände med kvinnorna, dels de
i Tyskland, men även de som haft samröre med
soldater från Tyskland. Ett hemskt uppvaknande!
Efter åtta intensiva dagar var det så dags att köra
ombord på färjan tillbaka till Sverige. I Karlskrona
tog vi avsked av varandra och därefter körde vi
mot olika håll mot hemort. Många minnen rikare,
både otäcka, men framförallt trevliga minnen.
Väl åter i hemmets lugna vrå där tvättmaskinen
gick för fullt och tvätten av motorcykeln pågick
så slog det mig hur fantastiskt fin denna familj
med veteraner är, alltid öppna armar och värme
oavsett mission.
STEFAN KARLSSON FS18
SEKRETERARE BBMC SWEDEN

...
...

Rubrik
Text

...

Jönköping-Karlstad, 2 augusti-9 augusti
Läs mer på www.veteranmarschen.se

UNFICYP sattes formellt upp 1964
och sedan dess har ca 32000 svenskar
tjänstgjort där varav 2000 poliser. 1987
slutade Sverige att sända trupp och de
civila poliserna drogs in 1993.
I april 2018, hissades, på nytt, den
svenska flaggan inom missionen, då de
två svenska poliserna började tjänstgöra
inom UNPOL, den enhet där poliserna
idag arbetar. Totalt finns ca 69 poliser
från 13 deltagande länder.

gen, MC-museum med mera i området. Under
tiden som huvuddelen av deltagarna varit ute
och rullat har ”hemmavarande styrka” förberett för BBQ och kvällens aktiviteter.

BBMC besökte Auschwitz

Veteranmarschen

Sverige tillbaka i
UNFICYP – Staffan
föreläste i Kronoberg

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FB Östergötland hade besök av stf. generaldirektören
för Folke Bernadotteakademin Jonas Alberoth.

Cirka 300 soldater och drygt 1000
anhöriga/åskådare var på plats i Skövde
arena och bidrog till en mycket storslagen
ceremoni.

Fredsbaskrarna Östergötland bjöd den 28 november in såsom föreläsare stf. generaldirektör
Jonas Alberoth för Folke Bernadotteakademin
till Norrköping.

På bilden syns vicekorpral Tobias Andersson till vänster, som utöver att utses som
främste kamrat på kontingenten även har
utsetts som bäste soldat på spaningskompaniet. Två så tunga utmärkelser
gör Tobias till en välförtjänt stipendiat.
Kamraterna inom det svenska teamet har
utsett Tobias som mottagare av denna
premie.

Alberoths rubrik för föreläsningen var internationella fredsinsatser; igår, idag och i morgon.

Sammanlagt har 82 svenska medborgare avlidit
i utlandstjänst, varav 17 dödats i samband med
stridshandlingar och övriga i olika olyckor.
Alberoth talade om nuvarande generalsekreteraren för FN och hans tankar beträffande
att förlängning av olika insatser eller inte är en
svår fråga när verkligheten är mycket känslig.
Exempelvis Israel – Palestinakonflikten, vilken
tyvärr för närvarande tycks vara en “evig fråga”
hur den skall lösas.

Tobias Andersson, en välförtjänt stipendiat.

Ny träffplats i
Linköping

Vi är ett gäng veteraner som träffas varje
måndag klockan 17:00 till 19:00.
Denna träffpunkt finns till för samtliga
våra utlandsveteraner.
Kontaktperson är Magnus Andersson ur
Svenska Soldathemsförbundet, telefon
070-558 77 84, eller e-post
kvarn@soldathem.org
I Ryttargårdskyrkans café kan du alltid
dricka kaffe eller te och få en smörgås, paj
eller kaffebröd.
Varmt välkommen!
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HANS ZETTBY

Slutligen berättade Alberoth om sitt nyligen besök i FN:s högkvarter på Manhattan i New York,
där jag själv tidigare haft förmånen att besöka.
Där finns bl.a en byst såsom minne av Folke
Bernadotte.
Vidare kan man via guide besöka flera olika rum
inom högkvarterat och även följa och lyssna till
viss debatt.
Det finns där även rum med anknytning till
Skandinavien. Vår välkända konstnär Bo
Beskow (1906-1989 ) har präglat ett rum med
geometrisk nonfigurativ fresk. I mitten på detta
rum finns även ett stort järnmalmsblock. Det är
uthugget och syftar på resultatet av människans
vilja och förmåga.

Carl med sin lådcykel. 144 mil för veteraner.
Foto: Kajsa Törner-Liljeqvist

Ett ordentligt intresse för vårt grannland Finland och för veteranfrågor driver Carl Törner
att cykla från Finlands mest nordliga ort, Nuorgam till den mest sydliga, Hangö. Det blir 144
mil och en månads cykling för Carl. Han startar
äventyret i början av maj och ska cykla på en
lådcykel. Varför?
– Jag kollade och ingen har gjort det förut, alltså på lådcykel. Sen är det ett perfekt tillfälle för
att upptäcka Finland på ett bra sätt, säger Carl.

Den svenska generalsekreteraren Dag Hammarskjöld, chef (1953-1961) invigde i april 1957
ovanstående beskrivna rum och han ansåg att
rummet var ägnat åt tystnad i yttre mening och
stillhet i inre mening.
Vi skall alla vara stolta över allas våra insatser
för fred!

STÖD
Lådcykeln är ett bra sätt för Carl att synas inte
bara på mer eller mindre ödsliga vägar i Finland,
han får också välförtjänt uppmärksamhet på
sociala medier. Den uppmärksamheten ska
dra in pengar till fyra organisationer som Carl
ger till med stöd av sin lådcykeltur: Sveriges
Veteranförbund och Svenska Finlandsfrivilligas
Minnesförening i Sverige. Han ger också till två
finska veteranföreningar.
– Efter hand som åren går blir det färre och
färre svenska och finska veteraner från andra
världskriget i liv. Jag vill bidra till att minnet av
vad de gjorde bevaras och vad det betyder för
oss i dag. Men jag vill också uppmärksamma
våra utlandsveteraner som tjänstgjort i andra
delar av världen.

UN Peacekeeping operations are still on going!
Hopefully never STOP!
LARS BERGLUND

Prioritet för FN:s mål nu i närtid är att förbättra
livsvillkoren för kvinnor samt arbeta intensivt för fred, säkerhet, konfliktförebyggande,
agera inför nya hot mot barn, väpnad konflikt,
humanitär hjälp och där ansluta sig starkt till
Europaperspektivet.
För agenda 2030 ingår flera viktiga åtgärder
såsom bland annat avskaffa extrem fattigdom
och minska ojämlikheten i samhällen.

Vi har startat upp en ny träffplats i
Linköping på Ryttargården,
Djurgårdsgatan 97.

STOLTA
Carl som själv är reservofficer och veteran från
Afghanistan 2013, FS25, vill med lådcykelturen
sätta ljus på nutida krigsveteraner och bevara
minnet av dom som stred för Finland under
andra världskriget.

Lars Berglund inväntar samtal med Jonas Alberoth medan
Rolf Johansson tackar Alberoth för intressant föreläsning.

Fredsbaskrarna Östergötlands FN-veteraner hade
den 13 december förmånen
och glädjen, att bli inbjudna
till helikopterdivisionen i
Malmslätt.
Vi hälsades välkomna av
överste Mats Antonson,
som informerade och visade
bilder av vad som tilldragit
sig inom hans verksamhets-

Carls intresse för Finland började när han fick
en finsk flickvän för sex år sedan. Han lärde sig
finska och det har fortsatt. När Svensk veteran
ringer upp Carl för att höra lite om lådcykelturen jobbar han extra på en finskspråkig skola i
Stockholm. Vad gillar du med Finland?
– Jag tycker mycket om människorna och kulturen. De har en karghet som jag uppskattar. Och
de är stolta över sitt land och vad de lyckats
med sen Finland blev självständigt. Sen är det
givetvis ett plus med deras kärlek till bastu.
FACEBOOK
Transporten till Nuorgam är säkrad och sponsrad av Military Work. Det finska veteranförbundet har hjälpt till med boende på några
platser. Transporter och mat kostar, maten
är sponsrad av 24HourMeal. Det är ändå en
månad utan inkomst.
– För mig personligen är det en minusaffär men
det är det värt sett till upplevelsen. Sen har
jag sparat ihop en buffert så jag ska klara mig,
säger Carl.
Kolla gärna Carls Facebooksida, RuotsiCalle,
där resan genom Finland kommer att uppdateras. Där har han också flera roliga videor som
skojar med det finska sättet att leva och en hel
del broderlig humor från svensk horisont.
Insamlingen sker på Gofundme.com. Sök på
Cycling for Veterans innan och under själv
cyklingen.
PER LUNQE

Veterandagen firas på flera platser i Sverige

Inbjudna till helikopterdivisionen i Malmslätt
område under 2019 och vad
som förväntades ske inom
2020. Stort tack för intressant information!
Därefter serverades vi ett
mycket trevligt och utsökt
gott julbord, vilket av oss
alla uppskattades mycket.
Stort tack för omtanken att
inbjuda oss alla inom FN-veteranerna.
LARS BERGLUND

INVIGNING

Det var fjärde gången som FB Skaraborg
utdelade en premie till hemvändande
förband.

Folke Bernadotte akademin (FBA) är myndighet
för fred, säkerhet och utveckling. Organisationen har tagit sitt namn efter Folke Bernadotte,
som var FN:s första medlare i Palestinakonflikten. Folke mördades 7 september 1948 i
Jerusalem av terrorister inom Sternligan, som
grundades 1939 av den polske juden Albert
Stern. Sternligan beskrev Folke Bernadotte som
en naziagent, vilket han verkligen inte var.

En cykeltur för veteraner

LINKÖPING 29 maj. Veteranparad samling
signalstenen 10.30 vid före detta I 4:s kanslihus.
11.00 invigningsceremoni av minnesstenen,
korumplatsen, Livgrenadjärernas friluftskyrka.
SOLLEFTEÅ 30 maj kl 14.00 Ingrid Thulins väg.
Stor ceremoni, veteranparad och invigning av
minnesplatsen.
GÖTEBORG 29 maj samling Gustav Adolfs torg
kl 16.15 med avmarsch 16.45 till Bältespännareparken för ceremoni.
NYKÖPING 29 maj ceremoni i S:t Nicolaikyrkan. Fredsbaskrarna och Södermanlands
Hemvärnsbataljon.

BORÅS 29 maj ceremoni i Majorslunden
kl. 18.00.
ESKILSTUNA 29 maj flagghissning kl 8.00
utanför Stadshuset. Ceremoni på kvällen vid
minnesstenen i Stadsparken.
KARLSTAD (prel) 29 maj Stora torget kl. 14.30.
Veteranparad kl 15.00 till Brigadmuséet där
ceremoni hålls.

Veterangolfen

Tema: Fredsinsatser
– igår, idag och i morgon

Haninge, 11-13 september
Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-gotland

Fredsbaskrarna Skaraborg hade
medaljceremoni för Mali 10 den
13 december.

Medaljer till Mali

FLER PLATSER TILLKOMMER.
För mer information, kontakta resp. förening.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Inbjudan till förträff
Förträff 2020 inför 30 års återträff
2022 med JK01
Pia Edström heter jag och har gjort tre
missioner; Libanon L100, Libanon L104
och JK01 Jugoslavien/Kroatien. JK01 är
den glömda missionen men också den
första missionen i Sarajevo 1992 och i maj
1992 small det till i vårat hotell i Sarajevo
och kriget var igång. Vi har inte haft någon återträff alls sedan dess, men nu ska
vi hitta på något!
Jag tänker ordna med en ”Förträff 2020
inför 30 års återträff 2022 med JK01”
och har lagt upp en sida på Facebook. Jag
har självklart också skickat en personlig
inbjudan till var och en av oss, vi var 130
tappra FN-soldater som gjorde tjänst i Sarajevo. Av 130 har nu 40 visat intresse av
en träff. Nu vill jag att du som inte anmält
intresse gör det!
Förträffen blir att vi åker på Ålandsresa,
en veckodag i maj 2020, lär känna varandra igen inför Återträffen som är tänkt att
ske på Livgardet eller Waxholms fästning.
Vi är många på detta kompani som inte
har träffats på 30 år och intresset från
kompisarna finns.
Vi ses!

PIA EDSTRÖM
PIA.EDSTROM@TYFONMAIL.SE

Återträff för BA04
I år är det 25 år sedan BA 04 tjänstgjorde i Bosnien. Det firar vi med
en stor återträff för hela bataljonen
strax utanför Stockholm.
Hjälp oss att sprida detta till era kamrater
och anslut er gärna till Facebookgruppen
BA 04 REUNION 2020, för att ta del av
löpande information.
För mer information samt anmälan:
Anders "Stinky"Halldén
hallden.anders@hotmail.com

Veteranklockor
Förutom generella
veteranklockor finns
även minnesklockor
för BA01 och UNFICYP.
Läs mer och beställ
på sidan 27.
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Länsstyrelsens roll i det civila
Östergötland
totalförsvaret Fredsbaskrarna
hade landshövdingen på besök
SVF Fredsbaskrarna Östergötland genomförde
årsmöte i Norrköping den 20 februari 2020.
I blickfånget av två tända ljus inleddes årsmötet med en parentation och tyst minut för
under januari 2020 två avlidna kamrater och
FN-Veteraner, Owe Eriksson och Björne Kölvik.
UN-fellows Owe och Björne, Rest in Peace!
Därefter inleddes årsmötets förhandlingar.
SVF Fredsbaskrarna Östergötland hade glädjen
att hälsa landshövdingen i Östergötland Carl
Fredrik Graf välkommen. Graf hade innan han
presenterade kvällens information angående
Länsstyrelsens uppgifter åtagit sig, på vår önskan, att att leda årsmötets förhandlingar, vilket
han gjorde med bravur, beslutsamhet och
snabbhet, för vilket vi framför ett stort tack!
Det var omval av vår ordförande Lars Svärdström och även på alla olika positioner inom de
olika ansvarsområdena i styrelsen.
Inga diskussioner förekom beträffande det som
redovisades i verksamhetsberättelsen för 2019.
MODERN ROLL I GAMMAL TRADITION
Vår gästtalare denna afton, landshövding Carl
Fredrik Graf, har en modern roll i en gammal
tradition med anor sedan 1634. 1634-års regeringsform utarbetades av Axel Oxenstierna
(1583-1654) och han betraktas som grundaren
av den svenska statsapparaten, varav Länsstyrelsen ingår. I dag finns det 21 län. Länsstyrelsen är en fristående myndighet.
Graf är landshövding i Östergötland sedan
september 2018 och chef för Länsstyrelsen i
Östergötland. Han är Regeringens och Riksdagens företrädare inom Östergötland och skall
även verka för att bidra till länets utveckling
externt inom flera olika områden. Visionen är
att utveckla ett livskraftigt Östergötland.

Europa har försämrats övertid. Detta har medfört och inneburit att Regeringen beslutat, att
Sveriges totalförsvar skall förstärkas. Totalförsvaret omfattar det civila och militära försvaret
tillsammans. För närvarande genomförs en
totalförsvarsövning, TFÖ 2020, vilken är den
första sedan kalla kriget.
Inom Östergötland deltar Länsstyrelsen, samtliga kommuner och Region Östergötland i olika
delar av denna övning vilken inleddes redan i
november 2019.
TFÖ 2020 är en början och en del på vägen
efter det att arbetet legat i träda i över femton
år. Mycket arbete återstår att bygga upp samt
återställa det civila försvaret. Det långsiktiga
målet är att vi skall kunna fullgöra våra uppgifter inom totalförsvaret i händelse av krig.
Länets aktörer har kommit olika långt i sina
förberedelser.
Nästa steg är fältövning Victoria. Det är en
fristående aktivitet som arrangeras på initiativ
av Länsstyrelsen. Där är samverkan nyckeln till
lyckad uppbyggnad av totalförsvaret, men är
ännu enbart i inledningen av detta.
VIKTEN AV FÖRSVARSBEREDSKAP
Väpnat angrepp måste dimensioneras enligt
försvarsministern. I maj inleds den största och
mest omfattande militära övning någonsin i
Sverige med många deltagare och heter Aurora
2020, vilken du kan läsa mer om på sidan 8.
Graf avslutade sitt anförande genom att betona
vikten av försvarsberedskapen och den mycket
angelägna uppgift för alla i vårt samhälle.
Tillsammans skall vi ta ansvar för att stärka
Sveriges totalförsvar.
LARS BERGLUND

Länsstyrelsen har cirka 300 medarbetare
fördelade på åtta enheter och ansvarsområden
och skall göra verklighet av Regeringens och
Riksdagens politik lokalt inom länet. Många
viktiga uppgifter ingår såsom att skyddandet av
miljön, samt bevarandet av natur och kulturvärden. Vidare ska förutsättningar för landsbygden och näringslivet inom länet utvecklas.
Länsstyrelsen är en självklar och intressant
samverkanspartner, lyhörd, pålitlig, engagerad
samt tydlig aktör i hela vårt samhälle.
TOTALFÖRSVARET
I uppgiften som landshövding innebär även
internationellt arbete tillsammans med kommuner och företag inom länet. Länsstyrelsen
är den högsta civila totalförsvarsmyndigheten
i länet. Det säkerhetspolitiska läget i vår del av

Bataljonsåterträff 102 L

30
eum

års-jubil

Helgen 18-20 oktober 2019 firade bataljon 102 L 30-årsjubileum ombord på
fartyget Baltic Queen med destination
Tallinn. 80-talet förväntansfulla jubilarer
var med på resan.
Som inledning bjöds det på ett glas gott bubbel
i båtens konferenscenter. Vad kunde ha varit en
bättre start på programmet, då det samma dag
var Champagnens dag?
Björn Claesson hälsade alla välkomna ombord
och gick igenom programmet för dagarna.
Därefter fick vi en genomgång av nuläget i AO:t
av Peter Strandman. Han nämnde bland annat
att Hizbollah nu är större än Amal.
FN-styrkorna i Libanon består nu av 10 000
med mandat att öka till 15 000 personer med
60 nationer inblandade. Detta till skillnad då vi
tjänstgjorde, då bestod styrkorna av ca 6000
personer.
Toni och Ralle gav oss historien bakom ÖS i
Halmstad, som nu har funnits i 26 år och räknas
som Europas största veteranträff. Allt överskott
från ÖS går till Gula Bandet. I år blev det 36
000 kronor.
I ”Grill House” bjöds vi efter dagens sittning och
genomgångar på en trerättersmiddag. Därefter
var det fria aktiviteter så länge man själv orkade
och hade lust. Det finns mycket att roa sig med
ombord.

Landshövdning Carl Fredrik Graf avtackas med gåva
av ordförande Lars Svärdström.
Foto: Janne Frisk

Dag två inleddes med en tyst minut för kamrater som har gått bort.
Peter Strandman berättade vidare om UNIFIL

och Sveriges internationella insatser idag.
Mia Sääf, ordförande för Blue Berets MC, gav
information om Blue Berets MC som är en av
drygt tjugofem föreningar som lyder under
SVF. Kravet för att gå med i BBMCS är att du är
medlem i SVF samt att du kör motorcykel. Har
du inte motorcykel skall den vara inköpt inom
ett år. BBMC är en rikstäckande förening med
drygt 300 medlemmar och drygt 145 stödmedlemmar, utspridda från Luleå ner till Trelleborg.
BBMCS är uppdelat i sex distrikt med var sitt
distriktsombud. BBMC finns även i Danmark
samt på Färöarna.

gan, manade P-G. Årsavgiften för medlemskap
är 230 kronor. Om man inte är medlem sedan
innan, så är det fördelaktigt att gå med nu, det
är nämligen gratis hela året ut! Hittills i år har
förbundet utökats med 1000 nya medlemmar.
Det finns flera goda skäl att gå med som bland
annat en medlemstidning som kommer ut fyra
gånger per år, stöttning av andra veteraner, rabatter på resor, boende och material med mera.
Gula Bandet stöttar veteraner i behov av ekonomiskt stöd. Du anmäler dig enklast genom att
skriva in dig på www.sverigesveteranforbund.se
och där välja en regional lokalförening.

Hälsningar från de som inte kunde vara med
och sedan kompanivis sittningar stod näst på
programmet.
Därefter samlades kompanierna för egen tid.
De flesta gjorde en tur i den vackra staden Tallinn. Morgonen började med regn men slutade i
solsken och en behaglig temperatur.
Väl tillbaka på båten bjöds vi laxsnitt, te och
kaffe i konferenscentret.

Kvällen fortsatte med middag i Restaurang
Grande Buffé. Som namnet antyder så bjöds
det på en väl tilltagen buffé med mycket läckert
att välja på och med önskad dryck inkluderad.
Precis som den första kvällen fanns sedan möjlighet till att förlusta sig in på småtimmarna.
Många minnen rikare, fyllda med roliga historier, glada skratt och känslofyllda möten, avslutades återträffen på söndagen i pianobaren.
Och vad avslutar en bataljonsåterträff bättre än
gruppfotografering, kramar och en välkänd sång
i form av ”Hemåt det bär”? Tilläggas bör ett
stort och varmt tack till dem som tar tag i och
ordnar återträffar! Det är ett stort arbete som
görs för att få det hela att gå ihop och bli lyckat.
Skriv upp datumet 9-12/7 2020för ÖS i Halmstad, redan nu. Där ges ett utmärkt till att träffa
dina kamrater igen!

Programmet fortsatte med Björn och Nillon
som visade både historiska och färskare bilder
från Libanon. 2017 gjorde de, tillsammans med
några fler, en resa från Beirut till Naqoura med
stopp i bland annat Tyr. Många minnen väcktes
till liv och också, från flera håll, en önskan om
att göra en liknande resa.
P-G Dolk gav information om Sveriges Veteranförbund (SVF). Han berättade bland annat att
första gången Sverige deltog i FN:s fredsbevarande insatser var 1948. 29 maj är det varje år,
på Djurgården, Veterandagen. Den dagen har
numera blivit allmän flaggdag, så sätt upp flag-

MARIE-LOUISE JANSSON
96 OCH 98 L
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Det
glömda
kriget

NORD- OCH SYDKOREA
"Något fredsavt al har aldrig
slutits så formellt sett pågår
kriget fortfarande."

Entrén till
svenska
et
fältsjukhus
aunder Kore
kriget

Svensk sjukvårdspersonal bland
kvinnor och barn i
Busan, Sydkorea

1 124 svenska sjuksköterskor
och läkare arbetade på fältsjukhuset i Busan
I slutet av juni 1950 invaderade Nordkorea
sin granne i söder, och FN:s säkerhetsråd
antog en resolution som uppmanade medlemsstaterna att undsätta Sydkorea. Vi den
här tidpunkten bojkottade Sovjetunionen
säkerhetsrådet och kunde därför inte lägga
in sitt veto.
FN-styrkor ledda av USA ingrep i kriget på
Sydkoreas sida, medan Nordkorea senare
fick hjälp från Kina.
Sverige kunde av olika anledningar inte bidra med någon militär insats. Istället beslutade regeringen att på kort varsel bygga upp
ett fältsjukhus i Röda Korsets regi. Man gick
snabbt ut med ett upprop i Sveriges Radio
för att rekrytera personal till insatsen.
Gensvaret var stort. Sammanlagt arbetade
1 124 svenska sjuksköterskor och läkare
på fältsjukhuset i Sydkorea under de tre
krigsåren.
Sjukhuset var det första icke-amerikanska
i Sydkorea. Efter stilleståndsavtalet 1953
fortsatte insatsen genom att sjukhuset blev
ett biståndssjukhus. Den verksamheten
fortsatte till 1957.
Antalet dödade och skadade i Koreakriget
var enormt, bortåt fem miljoner människor,
både militära och civila.
22
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Något fredsavtal har aldrig slutits så formellt sett pågår kriget fortfarande.
Sveriges tidigare ambassadör i Seoul, Lars
Vargö, har många gånger berättat att sjukhuset i Busan var en oerhört ansträngande
insats för de som deltog, men att belöningen i form av tacksamhet från det koreanska
folket var oändlig. Än i dag återkommer de
koreaner som minns till vilka hjältar svenskarna var som tog hand om och vårdade de
krigsskadade patienterna på sjukhuset, trots
de svåra och många gånger primitiva förhållanden som rådde där.
I samband med att vapenstilleståndet
undertecknades 1953 har Sverige haft en
delegation via Försvarsmakten på plats genom NNSC (Neutrala nationernas övervakningskommission) vid den demilitariserade
zonen, DMZ, på gränsen mellan Nord- och
Sydkorea.
Övervakningskommissionens uppgift är att
vara en neutral och oberoende part som
övervakar att parterna följer vapenstilleståndsavtalet och att det spända läget inte
trappas upp.
PIA LAGERGREN

Diktgruppen som
bygger broar
mellan veteraner
För fem år sedan startade Örjan
Noreheim en diktgrupp på
Facebook för veteraner och deras
vänner ”Dikter med känsla från
hjärtat”, en grupp som idag har
600 medlemmar och det strömmar
ständigt till fler.
Sjuksköterskan Ingrid Jarnald
på amerikanska omslaget till
tidningen Life 1950.

Svensk veterandikt
hittade till ett historiskt
möte i Sydkorea
Nyligen var Stefan Löfven på besök
i Sydkorea. Han träffade då landets
president Moon Jae In och premiärminister Lee Nak Yeon. Syftet med
resan var att diskutera handel och investeringar, jämställdhetsfrågor, samt
nedrustning av kärnvapen, och hur
man kan gå vidare med arbetet för att
bevara freden på Koreahalvön.
Förbindelserna mellan Sverige och Sydkorea går
långt tillbaka i tiden. Den mest kända historiska
händelsen är när Sverige bidrog med ett fältsjukhus i Busan under Koreakriget.
IDENTISK UNIFORM
Stefan Löfven och näringslivsdelegationen
besökte bl.a. krigsminnesmuseet War Memorial
Museum i Seoul och fick där ett överraskande
mottagande av en ung koreansk flicka, Asia
Campbell. Asia Campbell hade kvällen till ära på
sig en specialuppsydd uniform, identiskt kopierad från de svenska sjuksköterskeuniformer som
bars på fältsjukhuset 70 år tidigare.
Ett tiotal av de överlevande patienterna från
fältsjukhuset var inbjudna till museet och blev
oerhört tagna när de såg Campbell i uniformen.
Likadan uniform hade burits av de svenska sjuksköterskor som vårdat dem för 70 år sedan då
de var unga och oerfarna och på ett hänsynslöst
sätt drabbades av krigets fasor.

– Det skrivna ordet i diktform har byggt
broar och gett många nya bekantskaper
bland veteraner genom vår grupp, berättar Örjan. Engagemanget bland medlemmarna har utmynnat i två stycken utgivna
diktböcker där försäljningens överskott
har delats lika mellan Gula Bandet och
VRR.
Det var en av dessa diktböcker som Pia
Blomberg hittade på veterandagen.
Resten är historia.
Dikt till våra hjältar, skriven till Veterandagens firande, av Magnus Engström:
Asia Campell är i Korea känd som "Little Ambassador" genom hennes
arbete för Koreaveteraner. Här bredvid statsminister Stefan Löfven.

DIKT
Asia Campbell välkomnade den svenska
näringslivsdelegationen och sydkoreanska
regeringsrepresentanterna genom att läsa
dikten ”Berörande värme” från Veteranernas diktbok författad av Örjan Noreheim.
Veteranernas diktbok är skriven av ett 15-tal
utlandsveteraner i Sverige med Örjan Noreheim som initiativtagare och utgivare.
Hur hittade en ung koreansk flicka en dikt
skriven av en svensk veteran att framföra inför delar av Sydkoreas och Sveriges
regeringar? Svaret heter Pia Blomberg, aktiv
inom svenska föreningen Koreaveteranerna.
Hennes mamma var volontär på det svenska
fältsjukhuset på 50-talet. På Veterandagen
2018 besökte hon det officiella firandet på
Djurgården i Stockholm. I Sveriges Veteranförbunds utställartält fann hon ”Veteranernas
diktbok”.
– Jag har läst diktsamlingen från pärm till
pärm och blir så berörd av hela samlingen. När
jag fick höra att en delegation från Sverige var
inbjuden till Seoul tog jag kontakt med unga
Asia Campbell för att be henne läsa upp en
dikt från ”Veteranernas diktbok”, berättar Pia
Blomberg och fortsätter:
– Denna flicka har de senaste åren genom
organisationen Revisit Korea hängivet mött
krigsveteraner från alla de olika länder som
deltog i Koreakriget under FN:s flagg. Ibland
har det varit mycket svåra möten med anhöriga till stupade och veteraner som återupple-

ver minnen från det dåtida Korea som var ett
sargat land i fullkomligt kaos.
KÄNSLOSAMT
För koreaner är det känslosamt att möta
utlandsveteranernas förundran över att se att
landet de lämnade i ruiner nu är i full blom.
– För utlandsveteraner att i det återuppbyggda landet mötas av en av Sydkoreas döttrar,
det blir som ett levande bevis på att deras
uppoffringar inte var förgäves, säger Pia.
Asia Campbell besitter en kunskap och respekt för sitt land som jag känner stolthet för.
Att förstå hur viktigt det är att värna sitt land,
demokratin och freden är mäktigt att se hos
den unga generationen.
– Jag känner ett driv och får oerhört mycket
inspiration av Asia Campbell, att hitta krigsveteraner från Koreakriget, att lyssna till och
skriva ned deras historia och upplevelser. Att
aldrig låta det falla i glömska, säger Pia.

Många är kallade, få är utvalda.
Ni är våra hjältar som burit basker i
främmande land.
Ni har gjort en insats för fred, jämlikhet
och kärlek.
Ni for till ett främmande land och stod
skuldra vid skuldra
med blicken mot fienden, för att skydda
den lilla människan
mot ondskans vidunder.
Några av våra bröder och systrar kom
hem skadade
Några av våra kamrater gav sina liv för
freden.
Jag sträcker mig i stram givakt och
skarp honnör
Ni skall alla vara stolta. Tack för er
insats.
Dikt till våra hjältar, skriven av Magnus Engström
till Veterandagens firande.

PIA LAGERGREN

Asia Campell är i Korea känd
som "Little Ambassador"
genom hennes arbete för
Koreaveteraner.

Diktgruppens grundare Örjan Noreheim med
veteranvännen Claes Lyckner.
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Fredskonferens med
Dr Denis Mukwege

Dennis Mukwege talar i Strasbourg.
Foto: Europaparlamentet

Den 24 oktober anordnades en fredskonferens i Örebro där Dr Denis Mukwege var inbjuden.
Genom Nobels fredspris 2018 blev läkaren och gynekologen Mukwege en världskändis.
Fram till och med 2018 har mer än 50 000 kvinnor som utsatts för sexuella övergrepp
behandlats på hans sjukhus. Förutom nobelpriset har Dr Mukwege tilldelats FN:s pris för
mänskliga rättigheter, Right Livelihood Award samt Olof Palme-priset.
Undertecknad och Arne Björklund deltog i konferensen från Kongoveteranerna. Vi gratulerade Mukwege till Fredspriset och han tackade för
det ekonomiska stödet till Panzisjukhuset från Kongoveteranerna på
mer än 250 000 kronor. Jag informerade att vi nu stöder MAF, Flying for
Life, som arbetar nära med Mukwege med leveranser av medicin samt
transporter av medarbetare. Dr Mukwege kände igen mig från tidigare
möten och vi talade swahili där han påminde mig om att hans far och min
far Hugo båda var pastorer i pingstförsamlingen i Bukavu och arbetade

mycket tillsammans. Mukwege började i missionens skola och hade min
far som lärare.
Vi önskade dr Mukwege med familj samt Panzisjukhusets personal lycka
till i framtiden. Han framförde hälsningar till Kongoveteranerna med
önskan om fortsatt nära samarbete.
ROLAND E. LINDHOLM

Resenärerna samlade på Afrikamuseet.

Kongoveteranernas besök i Bryssel
Sju Kongoveteraner och tio medresenärer startade Brysselbesöket och
EU-anställda Anna Holmén redogjorde för unionens organisation, arbetssätt, ekonomi och det aktuella läget.
Nyfikna veteraner fick klargörande
svar och upptäckte att många inom
gruppen hade skilda synsätt på hela
EU-konceptet.
Därefter träffade vi den svenske militärattachén, generalmajor Tomas Nilsson. Han
välkomnade oss i full militärmundering då han
skulle på ett NATO-möte.
Han hade tidigare verkat på Ledningsregementet i Enköping och bar med stolthet ofta Katangakorset i officiella sammanhang varvid han
då fick förklara korsets betydelse och varför
han fått det.
SERVIO är den övergripande veteranorganisationen i Belgien. De hade engagerat två föredragshållare som informerade oss. Belgien har
sedan 2004 haft ett nära samarbete med den
kongolesiska militären med främst utbildning
av militära ledare. Kongo avslutade samarbetet
2017 men planer finns för att ta upp det igen.
Situationen i Kongo kan sammanfattas i ordet
KAOS enligt en av de föredragande, vilken arbetat i Kongo under lång tid. I Kongo råder i dag
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omfattande korruption, bristande rättssystem
och raserad infrastruktur, vilket var deprimerande för oss att höra.
Vi besökte det nya Afrikamuséet beläget utanför Bryssel. Muséets Sophie Bullion visade oss
runt och förklarade hur muséet var uppbyggt.
Invigningen skedde 2018. Det gamla muséet
hade fått mycken kritik då det speglade det koloniala synsättet. Det fanns inte ett föremål eller
någon beskrivning för det som skedde under
tiden 1961-64. FN-insatserna berördes inte vilket förvånade oss. Frågan är sannolikt känslig.
Det finns många belgare som i dag har en bitter
syn på FN-insatserna i Kongo, som förändrade
många belgares framtid. När undertecknad
överlämnade Kongoveteranernas bordsstandar
till muséets Sophie Bullion framförde jag att
standaret kanske kunde få bli starten till en
beskrivning av perioden 1960-64 då operationen avslutades.
På muséet fick vi även en rejäl berättelse av
f.d. officeren Oger Pochetom om vad som
hände i Belgien under senare delen av andra
världskriget. Västmakterna ställde krav på att få
mineraler från Kongo varför många extra resurser sattes in. Viktigast var nog uranet och man
antar att det var uran från Kongo i atombomberna över Hiroshima och Nagasaki.
Flygmaskinen Fouga (fransk) som Katangas gendarmeri använde vid bombanfall mot
svenskbevakade områden i Katanga under

striderna 1961 fanns på muséet liksom de stora
transportplanen som användes i Kongo.
Avslutningen skedde på en kongolesisk restaurang i Bryssel och några av oss mindes lukterna.
Stig von Bayer fick i alla fall tala swahili med
personalen.
Sista gången denna låga var tänd var 1997.
Sedan upphörde denna ceremoni på grund
av fel på gasledningen, men pelaren står kvar
strax öster om monumentet invid den plats där
fanborgen brukar stå uppställd.
BENGT WICKSÉN

Välkommen till jubileumsårsmötet i Enköping
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40 år sedan föreningen bildades.
60 år sedan Kongoinsatsen startade.
80 år är nu vår medelålder.

föreningen

Preliminärt program på Ledningsregementet
8 maj 1600
Incheckningen börjar
1800-2300 Kamratträff i Mässen
9 maj 0700-1000 Frukost och incheckning
1000-1100
Årsmöte
1115-1200
Föredrag
ill våra
n skickas t
1230 formatLunch
io
er in
M1400
Föredrag
1800
Baren öppnar i Mässen
1900
Middag i Matsalen
2400
Tapto
10 maj Förmiddag
Brunch och avslutning

KONGO-INSATSEN

medlemma

r.

MEDELÅLDERN

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program, priser etc
kommer att sändas till alla medlemmar under mars månad.
Bengt Wicksén överlämnar vårt standar till museet.

/ Styrelsen för Kongoveteranerna
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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GULA BANDET & KAMRATSTÖD

LÄST & BESÖKT

Aeroseum

Pia, kamratstödjare

– ett underjordiskt museum i Göteborg
Flygupplevelsemuseet i Säve är insprängt i en
tidigare hemlig försvarsanläggning och är ett av
de häftigaste museerna inom Sveriges militärhistoriska arv.
Den enorma bergshangaren som inhyser
museet är till ytan lika stor som tre fotbollsplaner, och byggdes för att skydda jaktplan mot
kärnvapenanfall. I dag visar museet bland annat
stridsplan som Draken och Viggen, helikoptrar,
civila flygplan, motorer och mycket annat.
Här får du prova på, uppleva och experimentera, här finns något för alla åldrar. Bli vinschad till
en helikopter, testa på flygsimulator eller låt dig
fascineras av de många flygmaskinerna.
Museet på 22 000 kvm ligger 30 meter under
marken, insprängt i urberget. På Aeroseum
finns det riktiga hemliga rum från Kalla kriget.
Dessa rum ingår i basutställningen och det är
mycket intressant att följa med på en guidad tur
långt ner i underjorden.

Under påsklovet i april händer det många
spännande aktiviteter för påsklediga barn och
ungdomar, och den 13–14 juni är det Barnens
Flyghelg, ett uppskattat arrangemang för hela
familjen på Aeroseum.
På Barnens Flyghelg invaderas luftrummet
ovanför museet av flygplan och helikoptrar som
ger flyguppvisningar. Försvarsmakten finns på
plats för att visa sin breda verksamhet med allt
från hundar till motorcyklar.
För öppettider, entréavgift och info om guidade
visningar besök hemsidan:
www.aeroseum.se

Bilder från aeroseum.se

Med livet som insats
– mat till Tuzla
”Vägen till Tuzla” löper parallellt i tid med BA01:s
mission i Bosnien. En internationellt sammansatt
grupp av privata volontärer kör en livsmedelskonvoj från Split till Tuzla. Drivers som i mission
gjort samma resa torde här finna igenkänning på
flera sätt. Gruvarbetarna i Tuzla är mottagare av
den last som romanens huvudperson Elias och
hans kamrater fraktar - genom idelig väntan i
otaliga check points, kantad av eldöverfall. Det
ska bli mat på bordet i Tuzla. Mat som fraktats
med livet som insats.

För några år sedan träffade vi kamratstödjare Pia Edström för en intervju och vi blev nyfikna på om hon var
kvar som Kamratstödjare och beslöt
oss för att träffa henne igen.
-Javisst är jag det, säger Pia och skrattar.
Att bli kamratstödjare är bland det bästa
jag har gjort det går nog inte att sluta.
Tar jag på mig min blåa kamratstödsjacka
och kliver på bussen, är jag beredd på att
en utlandsveteran kan dyka upp och vilja
prata.

Andra basutställningar i det enorma bergrummet handlar om atombomben, flygkommunikation, kustbevakningen, luftförsvaret, polisflyget,
spioner och Stasi.

RECENSION: PER LUNQE

"En naken beskrivning med
civila ögon av krigets offer,
totala vansinne och helvete."

I över 10 år har Sveriges Veteranförbund
bedrivit kamratstöd.
En av delarna inom stödet är telefonlinjen
som har öppet kl. 18-21 alla kvällar om året
och bemannas av förbundets volontärer.
Dit ringer personer som varit på utlandstjänst och behöver prata av sig. Det kan
vara allt från något jobbigt som har hänt
när man varit på insats, till att det är något
man är bekymrad över på hemmaplan.
– Har man varit borta på utlandsuppdrag
under lång tid kan det vara oerhört svårt
att anpassa sig till det gamla livet man hade
innan, säger Pia. Det tar tid och många
känslor och praktiska bekymmer kan dyka
upp. Då finns vi som ett första steg. Vi är
både kamrater, mentorer och medmänniskor. Alla samtal sker under sekretess och för
många är det en lättnad att berätta om sin
oro för en anonym person på andra sidan
luren. Anonym som stödjare men inte anonym inför upplevelsen och erfarenheten.
Förbundets kamratstöd är otroligt viktigt
menar Pia som själv har varit ute på tre
utlandsuppdrag.
– När man kommer hem från en insats är
det som att man pratar ett annat språk. Det
är ofta svårt att förklara för vänner och
familj vad man har varit med om, och det är

POCKET / 178 sidor / 99:ISBN 978-91-85609-18-5
www.fredsbaskerforlaget.se/balkan
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väldigt svårt för anhöriga att förstå.
När man kommer hem tillbaka till sitt vanliga, gamla liv förträngs kanske det man upplevt, men efter några år kommer det upp
till ytan och minnen har blivit mardrömmar
och man behöver få en hjälpande hand för
att bearbeta sina upplevelser. Då finns vi.
– Den kamratskap och trygghet med
kollegorna man får på en insats går inte att
jämföra med någonting annat, berättar Pia.
Vi råkade ut för fruktansvärda saker i när
jag var på insats i Sarajevo, vår camp blev
beskjuten flera gånger och det är många
som fortfarande lider av PTSD från den
tiden.
– När det ringer är vår främsta uppgift att
lyssna, ge råd och lotsa vidare till professionella instanser där det behövs.
GULA BANDET HJÄLPER TILL
Oftast är det Veteranmottagningen vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala som ger
fortsatt kvalificerat stöd om det är traumatiska upplevelser i bagaget, men det kan
även vara att man råkar ut för ekonomiska
bekymmer.
Genom Gula Bandet kan man få bidrag för
resan till Veteranmottagningen och andra
kringkostnader för besöket där, t.ex. för
övernattning, mediciner och ekonomiskt
stöd att få fortsatt vård på sin hemort.
– Uppföljningen är viktig säger Pia. Det
är så roligt att få återkoppling på att man
gjort något bra! Att man varit delaktig i att
hjälpa. Ingen ska behöva känna sig ensam
eller att livet förändras till det negativa
efter en insats.
– Det är en väldigt bra känsla att få känna
att man är behövd. En gång kamratstödjare
alltid kamratstödjare, avslutar Pia Edström.
PIA LAGERGREN

VårRea

50%

50% på utvalda varor
Passa på att fynda på nätet:

sverigesveteranforbund.se/profilshop

Tennsoldater
Tennsoldat Afghanistan och Kongo.
Betäll via: peter@controldesign.se
Storlek: 11,3 cm
Vikt: 240g.
Handmålade med
väldigt hög finish
och detaljrikedom.
Pris: 380 kr inkl
frakt.

Veteranklockor
Snygga klockor för utlandsveteraner
av utlandsveteraner framtagen av
Fredsbaskrarna Gotland. Överskottet
går oavkortat till Gula Bandet.
Förutom generella veteranklockor finns även
minnesklockor för BA01 och UNFICYP.
Kontakt: Peter Enström 070-218 58 06
eller e-post: enstrom@telia.com
Webb: enstrom1001.wixsite.com/svwatch

Bli kamratstödjare
Du...
• är själv veteran och betalande medlem i SVF
• ska kunna närvara vid lokala träffar
• ska vara din lokala styrelse behjälplig
• ska vara beredd att avsätta minst sju
dagar/år till stödtelefonarbete.

En naken beskrivning med civila ögon av krigets
offer, totala vansinne och helvete.
Av Daniel Söderqvist

Sveriges Veteranförbund (SVF)

PROFILBUTIKEN

Kontakta oss vid intresse
kansliet@sveriegesveteranforbund.se
eller P-G Dolk 070-879 90 89
Författaren Daniel Söderqvist.
Pia Edström.
Foto: Pia Lagergren

Minnesklockor för BA01 och Cypern.
Fler modeller av klockorna finns. Se hemsidan.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FÖRBUNDSINFORMATION
Föreningar
FB Dalarna
Leif Persson
Leffe621@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Dalarna

FB F-län (Jönköping)
Mats Ruderfors, 073-941 09 86
mats.ruderfors@comhem.se
FB: Sveriges Veteranförbund Jönköping

FB Gotland
Joakim Martell, 070-6763966
joakim.martell@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Gotland

FB Kalmar län
Bo Hagman, 070-317 79 20
Ulrik Brandin, 070-259 18 84
FB: Fredsbaskrarna i Västervik (privat)

FB Halland
Christer Hallin, christer.hallin.is@gmail.com,
Dag Eliasson, dagge1962@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Halland

FB Hälsingland
Bengt Åke Westner, 070-392 08 25
bengtakewestner@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Hälsingland (privat)

FB Gästrikland
Björn Hernblad, 070-734 30 60
hernblad@tyfonmail.se
FB: Fredsbaskrarna Gästrikland

FB Norr (Norrbotten)

Veteranerna Värmland

Gotland

Skellefteå

Steve Fogderud, 070-515 82 49
fogderud@hotmail.com
FB: Veteraner Värmland

Spontanträffar i Visby, se uppdaterad info på
Facebook,
Fredsbaskrarna Gotland.

Old Williams Pub, Trädgårdsgatan 13
1:a tisdagen varje månad, kl 18.00
Mikael Wikström, 0727-10 73 11
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

Veteranerna Västmanland

Gävle

Peder Danielsson, 070-484 02 16
peder.danielsson@sweco.se
FB: Veteraner Västmanland

Järnvägskrogen, Gävle central kl 18 sista onsdagen i april,maj,september,oktober,november.
Facebook: Fredsbaskrarna Gästrikland

Skultorp

Veteranerna Kronoberg

Göteborg

Skövde

Christer Alldén, 0707-316913
allden51@gmail.com
FB: Veteranerna Kronoberg

The Bishops Arms, Järntorget 6
1:a onsdagen i månaden från kl 17.00.
Varje lördag kl 15 på Baka stenungsbageri,
Ostindienfararen 27.
Fredrik Edén, fredrik.eden@comhem.se
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västkust

Pitcher’s, Hertig Johans gata 12
2:a tisdagen i månaden kl 19.00

Veteranerna Uppland
Johan Mattson, 0733-994660
utlandsveteran.ua@gmail.com
FB: Veteranerna Uppland

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund, 0706-319 317
veteranernaangermanland@gmail.com
FB: Veteranerna Ångermanland

Z-Bataljonen (Jämtland)

Hudiksvall
Restaurang The Bell, Bankgränd 1
2:a onsdagen varje månad, kl 18.30
Bengt Åke Westner, 070-392 08 25
FB-grupp: Fredsbaskrarna Hälsingland

Rikstäckande

Hässleholm

Sveriges Civila Veteraner

Maria Sääf Westin, 0709-525 774
ordforande@bbmc.se
FB: Blue Berets MC Sweden (privat)

Mika Sörensen, 0702-24 89 75
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se
FB: Sveriges Civila Veteraner

FN-veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
franssonkarlolof@gmail.com
FB: Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

FB Skaraborg
Göte Lundmark, 0703-602 660
gote.lundmark@comhem.se
FB: Fredsbaskrarna Skaraborg

FB Skåne
Per Thaagaard-Pedersen, 0768-41 32 03
per1958@live.se
FB: Fredsbaskrarna Skåne (privat)

FB Stockholm
Kjell Johansson, 076-764 90 17
stockholm@fredsbaskrarna.se
FB: Fredsbaskrarna Stockholm

FB Södermanland
Ronny Lundholm, 070-788 20 99
ronnyelun@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Södermanland

FB Västerbotten
Jonas Granström, 0702-559648
jonas.granstrom85@outlook.com
FB: Fredsbaskrarna Västerbotten (privat)

FB Västkust
Jan Persson Cooper, 070-530 28 79
janperssoncooper@hotmail.com
FB: Fredsbaskrarna Västkust

FB Örebro
Måns Löf, 073-6201418
manslof@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Örebro
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Helsingborg

Roland E Lifh, 0708-19 89 08
roland.lifh@live.com
FB: Z-bataljonen

FB Östergötland

Johan Nolén, 0768-59 18 56
nolenjohan@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Sjuhärad (privat)

Soldathemmet, LV6
3:e onsdagen varje månad, kl 18.00
Christer Hallin, 0768-977 466

Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl 09.00
Christer Andersson, 0706-328580
christer.andersson@tullservice.com
FB-grupp: FN-träffar i Helsingborg

Blue Berets MC

FB Sjuhärad

Halmstad

Kennet Nordstrand, 070-531 56 52
kennet.nordstrand@gmail.com
FB: Y-bataljonen

Y-Bataljonen (Västernorrland)

Annelie Forshage, 070-368 28 78
annelie.forshage@gmail.com
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Norr

Lars Svärdström, 0706-771 739
fredsbaskrarnaost@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Östergötland

FÖRBUNDSINFORMATION

Statt, Frykholmsgatan 13
Sista torsdagen varje månad, kl. 18.00
Jörgen K Nilsson, 0768-817368
draksparre@hotmail.com

Jönköping
John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 15
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Björn Claesson, 070-515 02 84

Kalmar
FF:s Evenemangskrog, Västra Vallgatan
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Stefan Johansson, 0703- 86 45 45
Per-Ola Andersson, 0703-590686

Karlskrona

Träffplatser

Amiralitetsförsamlingshemmet
Sista måndagen varje månad kl 17.00
amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se

Blekinge

Karlstad

Peter Larsson, 070-857 64 88
FB-grupp: Veteraner i Blekinge

Boden
Soldathemmet O II, Drottninggatan 49
En gång per kvartal enligt kallelse
FB-grupp: Fredsbaskrarna Norr

Borås
Restaurang Renässans, Sandgärdsg. 25
3:e torsdagen varje månad, kl 19.00
Johan Nolén, 076-859 18 56
FB-grupp: Fredsbaskrarna Sjuhärad

Enköping
Sista måndagen varje månad på Queens Arms
Torggatan 30, Enköping
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
FB-grupp: Fredsbaskrarna Södermanland

Falun
Dalaregementet Kasern C (feb-apr, okt-nov)
Myckelmyra Tjärn (maj, jun, aug, sep)
1:a tors. i månaden, kl 19.00
FB-grupp: Fredsbaskrarna Dalarna

Lion Bar, Östra Torggatan 8
Andra måndagen varje månad, kl 18.00
Steve Fogderud, 070-515 82 49
FB-grupp: Veteranerna Varmland

Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

Sollefteå
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
FB-grupp: "veteranerna Ångermanland”
veteranernaangermanland@gmail.com

Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a tisdagen i varje månad, kl 18.00
Ferike Pasthy, 070-598 36 81
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

Storuman
Hotell Toppen, Blå vägen 238
Sista fredagen i varje månad, kl 18.00
Annika Lundin, 070-6466107
Sören Israelsson, 070-2483876

Uppsala
Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen i varje månad, kl 18.00
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
FB-grupp: Veteranerna Uppland

Umeå
TC Bar & Restaurang, Vasaplan
Träff varannan månad kl 18.00 se vår FB-sida.
Christer Åström, 070-378 00 93
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

Varberg
Cyrano, Kungsgatan 14 B
1:a måndagen varje månad, kl 18.30
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Lars-Åke Johansson, 0705-195 254

Vilhelmina
Lilla Hotellet, Granvägen 2
Sista tisdagen varje månad, kl 18.00
Pär Andersson, 070-220 20 46
Conny Andersson, 070-359 38 33

Västervik
Stallet, Fimmelstången,
Stora Trädgårdsgatan 13 P
Bo Hagman, 070-317 79 20
Ulrik Brandin, 070-259 18 84

Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10
FB-grupp: Veteraner Västmanland

Växjö

Malmö
Drum Bar, Lilla Torg 9
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Niklas Malmsten Tele: 0707978373
Mail: niklas@hurmmlan.se
FB-grupp: Veteranträffpunkt Malmö

Norrköping
Hemvärnsgården, F13 Bråvalla, 4 ggr/år
Lars Svärdström, 0706-771 739
fredsbaskrarnaost@gmail.com
FB-grupp: Fredsbaskrarna Östergötland

Skaraborg
Malin Bjärnetoft, 070-794 14 70
Träffar på Soldathemmet, Skövde
FB-grupp: Fredsbaskrarna Skaraborg

Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av våra
kamratstödjare.

Tillgänglig för dig som tjänstgjort i utlandsstyrka. Du och
dina anhöriga är välkomna att ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333

020 – 666 333

Dagligen kl. 18-21

Veteranlotsen i Uppsala
Stöd vid besök till Veteranmottagningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi möter upp,
visar vägen till hotell, ser till att veteranen hittar till
Veteranmottagningen vid besökstillfället och kan
assistera med annat vid behov.

veteranlotsen@gmail.com
Kansliets växel

08-25 50 30

Restaurang Fyra krogar, Vattentorget 5
Sista tisdagen i månaden, kl 18.00
(ej jun-aug och dec-jan)
Tommy Karlsson, 0733-20 20 01

Y-bataljonen
Bill Ström, 0705-879 354
FB-grupp: Ybataljonen

Ängelholm
Hus 57 Best Western Hotel, Östergatan 57
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
Kalle Andersson, 070-490 12 16

Örebro
1:a måndagen i varje månad kl 18.00
The Bishops Arms, Drottninggatan 1
Arne Björklund, 070-6174681
FB-grupp: Fredsbaskrarna Örebro

Östersund
Captain Cook, Hamngatan 9
1:a tisdagen varje månad, kl 18.30
Lars Björklin, 070-657 12 67

KANSLI
MariAnne Boström, generalsekreterare
marianne@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 84
Christine Buschmann Sirafi, administration
christine@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 83
Johan Mattsson, förenings- verksamhetskoordinator
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
STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se

Telefontid kansliet
mån-fre 08.00 – 17.00

Adressändringar
Meddela ändringar av kontaktuppgifter till:

kansliet@sverigesveteranforbund.se

Västerås

Bishops Arms, Västra Boulevarden 7
FB-grupp: Veteran-träffar i Kristianstad

O´Learys, Västra Varvsgatan 25
Sista torsdagen varje månad kl 19.00
Kennet Larsson 072-737 27 33
FB-grupp: Fredsbaskrarna Norr
FB-grupp: VETERAN Träffplats Luleå

Personliga kontakter

Kamratstödstelefon

Kamratstödstelefon

Stockholm

Kristianstad

Luleå

Kontakt och stöd

Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se
LEDAMÖTER
Hans Westin
hans@sverigesveteranforbund.se
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se
Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se
Maria Appelblom
maria@sverigesveteranforbund.se

STÖD SVERIGES
VETERANER

Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se
SUPPLEANTER
Anna Wiktorsson
anna@sverigesveteranforbund.se
Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se
TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

SWISHA EN GÅVA

1231 814 482
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KORSORD

VETERANPROFILEN

Tillsammans
med andra
Veteranförbundets arbete
för veteraner och anhöriga
kompletteras av ett antal fristående organisationer. Dessa
får, precis som vi, ekonomiskt
stöd från Försvarsmakten för
att bedriva verksamhet tillsammans för dig.

Invidzonen är ett nätverk av och för
Adam Goding på patrull i närheten av Camp Northern Lights.
Foto: FS18

Adam gick tillbaka till Försvarsmakten efter 10 år som polis

anhöriga till personal på internationella
insatser. Här kan den som gör insats på
hemmaplan hämta kraft hos andra som
befinner sig i samma situation. Via forum, chat och blogg på hemsidan eller
i samband med någon av de träffar som
arrangeras. Kanske har du en anhörig
som vill bli mentor?
www.invidzonen.se

Svenska soldathemsförbundet

Överskottet går till Gula Bandet

ADAM GODING
FS18, AFGHANISTAN 2009-2010

Tävlingsinformation
Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 31 maj.
Svara genom sms eller brev.
Ca 6 kr per sms går till Gula Bandet.

10:- 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 hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!
BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"
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Vinnare

Facit från förra numret

1
Wiveca Haraldsson
Halmstad

2
Jan Olof Högqvist
Söderala

3
Lars Tornberg
Pajala
GRATTIS!

Det kommer en
vinst på posten!

Vi ringer och Adam Goding ger svaren på vad
han var med om i Afghanistan och FS18. Det var
en till del mörk mission. De svenska soldaterna
Gunnar Andersson, Johan Palmlöv och den
afghanska tolken Mohammad Shahab Ayoulay
omkom i strid. Det är tio år sedan dess och nu
i februari höll Livgardet en minneshögtid. Hur
påverkades förbandet då och på plats i Mazar
e Sharif?
– Det kom som en chock, säger Adam Goding.
MINNESGUDSTJÄNST
Förbandet bearbetade och hade en minnesgudstjänst på Camp Northern Lights. När
fordonen med kistorna rullade in på närbelägna
Camp Marmal och flygplatsen paraderade alla
soldater.
– Det kändes i alla fall stort.
Adam Goding hade befattning som militärpolis
på FS18 och i hans uppdrag ingick att utreda
stridshändelser och dessa utredningar siktade
framåt. Blev det mer säkerhet efter dödsskjutningarna?
– Vi låg redan på en hög nivå. Säkerhetsläget
i vårt område hade försämrats gradvis sedan
FS16.
POLISEN
Adam Goding gick igenom Officersprogrammet
2003 till 2005. Han var rekryterad att åka som
gruppchef på en skyttegrupp för KS13 efter

examen men valde istället att börja på Polishögskolan på våren 2016.
På polisen hade Adam Goding yttre tjänst i
Stockholm under 10 år.
– Det var skarpt varje dag, säger Adam Goding.
Det var något han gillade. Men han sökte sig
tillbaka till Försvarsmakten, en av anledningarna
var bättre lön. I dag ansvarar han för en pluton
tidvis anställda närskyddssoldater på fjärde
Sjöstridsflottiljen i Berga, tre mil söder om
Stockholm.
SKARPT
Halvåret i Afghanistan gav Adam Goding en hel
del. Det var skarpt. Han kom in i ett bra gäng,
kamratskapet var starkt och det var en helt ny
miljö. Och din flickvän?
– Vi har gift oss så hon klarade också av det.
Det var dock med minsta möjliga marginal som
Adam Goding tog befattningen som militärpolis
på FS18. Han blev vakansrekryterad med fem
veckors marginal. Under den korta tiden gick
Adam Goding en grundutbildning om missionen
och han fick erfarenheter från tidigare militärpoliser i samma befattningar.
– Det var olika erfarenheter och jag löste mitt
uppdrag dels efter deras och dels på mitt eget
sätt.
Som militärpolis ska man hålla koll på soldaterna?
– Dom skötte sig bra. På mina sex månader var
det bara en kvarglömd pistol på en toalett, säger
Adam Goding.
PER LUNQE

finns representerade med ett soldathem
på nästan varje ort där Försvarsmakten
bedriver verksamhet. De förmedlar också kontakten till ett omfattande nätverk
av legitimerad personal för professionella terapeutiska samtal, både enskilt,
som par eller familj samt för barn. Detta
är helt kostnadsfritt för utlandsveteraner och deras anhöriga.
www.soldathem.org

Idrottsveteranerna
är en förening för soldater som sårats
eller skadats under tjänstgöring. Verksamhetens mål är att genom träning,
tävling och fysiska aktiviteter underlätta rehabilitering av fysiska och psykiska
skador. Medlemmar kan låna utrustning
och få ekonomiskt stöd för träning och
tävling. Även du som inte sårats eller
skadats i tjänsten har möjlighet att, som
stödmedlem, delta i många av föreningens aktiviteter.
www.idrottsveteranerna.se

Militära kamratföreningar
erbjuder dig som veteran kamratskap
och samhörighet. Kamratföreningar
finns i nästan varje ort där det finns eller
funnits ett militärt förband. Medlemmar
i kamratföreningar har möjlighet att
vara delaktiga i förbandets historia och
bidra till att föra förbandstraditionerna
vidare. Du kan också ge ditt stöd till en
Försvarsmakt under utveckling, både i
nutid och framtid.
www.smkr.org
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm
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