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

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

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

Bli en av oss,
få en av oss.

NATIONEN OCH NATO

"Det är mycket positivt att 
partierna i riksdagen så 
tydligt engagerar sig och 
tar ansvar för försvars- 
och säkerhetspolitiken, 
fattar beslut som 
stärker landets 
förmåga att 
försvara sig och 
stärker det mili-
tära samarbetet 
med andra, 
inklusive inträde 
i Nato.
För landets bästa 
och svenska folkets 
säkerhet är ett 
försvarssamarbete 
över gränserna en 
förutsättning. Vi är 
bättre förberedda 
tillsammans. Jag 
hoppas att Sveriges 
Nato-ansökan snabbt 
blir godkänd." 
SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Insändare:
Anna-Lena Lindahl jobbade 
som sjuksköterska på Mali 15 
och är besviken över hur 
det hela slutade...



Nationen och Nato
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Mali 16 tar befälet
I 45 graders värme genomfördes den 
traditionsenliga överlämningscere-
monin mellan pågående och avgåen-
de chef, överstelöjtnant Christofer 
Lennings tog över ansvaret för den 
svenska FN-insatsen i Mali.

Överstelöjtnant Lennings inledde sitt tal 
med att uppmana alla att reflektera över 
vad som faktiskt binder oss samman här 
nere. Vi har alla, officerare, soldater och 
civila, lämnat våra familjer och våra vän-
ner för något större än oss själva.
– Vi har gjort det här valet för att bidra 
med vår del i säkerställandet av Sveriges 
säkerhetspolitiska intressen och för freden. 
Det gör vi i Mali, i FN och tillsammans med 
våra samarbetspartners. Vi sätter alla laget 
före jaget och är beredda att ta riskerna för 
fred och säkerhet i Mali.

Vi önskar nu Mali 15 en välförtjänt 
ledighet hemma i ett somrigt Sverige.
 
Tack för er insats!

"För landets bästa 
och svenska folkets 
säkerhet är ett 
försvarssamarbete 
över gränserna en 
förutsättning."

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

KAMRATSTÖDSTELEFON

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

020 - 666 333 Dagligen kl. 18-21

VETERAN
Svensk

Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund

BLI MEDLEM

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

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

BLI MEDLEM NU – DU BEHÖVS
Veteran eller stödmedlem: 230 kr/år
Företag: 600 kr/år

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

Så kom den 29 maj och det blev firande 
och högtidliga veterandagsceremonier 
på 35 platser runt om i Sverige. Många 
människor slöt upp, utlandsveteraner, 
anhöriga, familjer, vänner, höga företrä-
dare och politiker. 

På flera orter genomfördes det veteran-
parader och det bjöds på tal och musikunder-
hållning. Vi ska vara stolta över att vi lokalt 
har ett så bra samarbete med kommuner och 
militära myndigheter, det underlättar mycket för 
genomförandet av veterandagen. Det kommer 
också stödja veteranstrategi på lokal nivå. Jag 
vill verkligen framföra min uppskattning till er 
alla, i respektive föreningar som arrangerade 
välordnade veterandagar lokalt. 

Det var lyckat av Försvarsmakten att 
arrangera veterandagen både centralt, lokalt 
och digitalt. Till ett kommande år får vi hoppas 
att SVT inser att ceremonin vid Restare på 
Djurgården borde sändas i TV så att många fler 
kan delta. Veterandagen är en nationell angelä-
genhet som är väl värd att uppmärksamma. Vi 
har 54 000 utlandsveteraner i Sverige och med 
deras anhöriga som varit delaktiga i insatsen är 
det hundratusentals svenskar som berörs. 
Veterandagen är unik genom att det är den enda 
dagen med statsceremoniell status där man 
uppmärksammar enskildas medborgares militära 
och civila utlandstjänstgöring.

I år bestämde vi i förbundsstyrelsen att vi 
skulle sprida ut oss och delta i veterandagen på 
olika platser i landet. Jag startade dagen med 
att inviga minnesplatsen vid Bastion Uppsala 
nära Malmö centralstation, ett väldigt lyckad 
och uppskattat arrangemang med 400 personer 
i publiken, det blev många kära återträffar av 
medlemmar och kollegor.

Efter invigningen i Malmö hoppade jag snabbt 
in i bilen för att ta mig till min hemstad Kristi-
anstad där jag hade den stora äran att äntligen 
inviga minnesstenen i Tivoliparken tillsammans 
med P7 som hade jetongutdelning för Cypern-
veteranerna. Även i Kristianstad var det hundra-
tals personer på plats och flera kända ansikten 
i publiken. 
Fredsbaskrarna Skåne har gjort en suverän 
insats med hela tre minnesplatsinvigningar den 
29 maj, i Kristianstad, Trelleborg och Malmö. 

I mitt tal till både Malmöborna och Kristian-
stadsborna uttryckte jag min oro för världsläget 
och kriget i Ukraina, ett krig som vi fortfarande 
inte ser något slut på. Därför måste Sverige 
tillsammans med Finland, nu förbereda sig för 
en historisk kursändring som är helt logisk och 
något jag förespråkat länge, nämligen Nato- 
medlemskap – det enda som ger säkerhetsga-
ranti. 

Det är mycket positivt att partierna i riksda-
gen så tydligt engagerar sig och tar ansvar för 
försvars- och säkerhetspolitiken, fattar beslut 
som stärker landets förmåga att försvara sig 
och stärker det militära samarbetet med andra, 
inklusive inträde i Nato.
För landets bästa och svenska folkets säkerhet 
är ett försvarssamarbete över gränserna en 
förutsättning. 
Med vårt kommande Natomedlemskap får vi 
en försäkring genom att vi då ingår i en allians 
med länder som lovar att försvara varandra.
Det nordiska och nordisk-baltiska försvarssam-
arbetet kommer att fördjupas och främja säker-
heten i vårt närområde. Vi är bättre förberedda 
tillsammans. Jag hoppas att Sveriges Nato-
ansökan snabbt blir godkänd. 

Vi ska minnas att ett samarbete med Nato inte 
alls är något nytt för Sverige. Vi har haft ett nära 
samarbete under många år, bland annat genom 
att vi deltagit i Natoledda insatser i Bosnien (den 
första), Kosovo, Libyen, Afghanistan och Irak. 

Under Almedalsveckan arrangerar SVF ett 
seminarium med rubriken: Ny strategi för inter-
nationell insatspersonal – möjligheter och utma-
ning. Tillsammans med försvarsminister Peter 
Hultqvist (S) och riksdagsman Pål Jonsson (M) 
från försvarsutskottet samt Veterancentrum ska 
jag delta och tala om vår framtida veteranstrate-
gi. Seminariet hålls måndag den 4 juli med start 
kl. 16.10 i Bryggarsalen på Mellangatan 54 i 
Visby. Ta gärna med dig vänner och bekanta och 
bidra till diskussionen, eller se den digitalt.

Jag vill önska alla medlemmar en trevlig ve-
teransommar! Förbundet finns på plats med 
informationstält under veteranträffen ÖS på 
Ringenäs och vi är delaktiga i veteranparaden i 
Halmstad på lördagen. Hoppas att många av er 
kan medverka. 

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

Guterres besökte 
Stockholm
FN:s generalsekreterare António 
Guterres har besökt Stockholm 
och Uppsala med anledning av FN:s 
högnivåmöte om miljö och ett hållbart 
samhälle, "Stockholm +50", där repre-
sentanter från 150 länder deltog.

Statsminister Magdalena Andersson tog 
emot generalsekreteraren för ett samtal 
om den säkerhetspolitiska situationen i 
Europa efter Rysslands invasion av Ukraina 
och om återhämtningen efter corona- 
pandemin. 

– Kriget i Ukraina förvärrar den tredi-
mensionella globala kris – mat, energi och 
finanser – som plågar de mest utsatta 
människorna, länderna och ekonomierna i 
världen, sade Guterres i invigningstalet på 
mötet.
 
– Ju förr detta krig tar slut, desto bättre 
– för Ukrainas, för Rysslands och för hela 
världens skull, fortsatte han. 
 

António Guterres besökte även sin före-
trädare Dag Hammarskjölds grav på Gamla 
kyrkogården i Uppsala. 
– Det är mer än sextio år sedan Dag Ham-
marskjölds tragiska bortgång, men hans 
idéer, integritet och handlingar fortsätter 
att inspirera oss som arbetar inom FN i dag, 
sade Guterres. 

PIA LAGERGREN

AKTUELLTINLEDAREN

Foto: Peter Knutson

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

Överlämning enligt tradition.
Foto: Malistyrkan

FÖR DET FRIA ORDET
STÖD OSS I KAMPEN

VIKTIGARE NU ÄN NÅGONSIN. 
SWISHA DITT BIDRAG TILL 123 900 44 90

FN:s generalsekreterare António Guterres vid 
Dag Hammarskjölds grav.
Foto: UN Twitter

Kungen och kronprinsessan tillsammans med 
FN:s generalsekreterare António Guterres vid 
inledningen av Stockholm +50.
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Sveriges insats i 
Afghanistan skall 
utvärderas
Regeringen har beslutat att en par-
lamentarisk kommitté ska utvärdera 
Sveriges 20-åriga engagemang i 
Afghanistan. Kommitténs arbete ska 
ledas av Lennart Hjelmåker tillsam-
mans med tolv ledamöter.

– Totalt har mer än 8 000 svenska män 
och kvinnor tjänstgjort i Afghanistan. 
Tyvärr fick fem personer betala med sina 
liv. Efter talibanernas maktövertagande 
sommaren 2021 behöver vi utvärdera 
och konkretisera de lärdomar som kan 
dras av dessa insatser. Regeringen har 
därför idag beslutat att tillsätta en parla-
mentarisk kommitté som under två år ska 
utvärdera det svenska engagemanget, 
säger utrikesminister Ann Linde (S) i ett 
pressmeddelande.

Lennarth Hjelmåker, som ska leda kom-
mitténs arbete, har tidigare bland annat 
varit Sveriges internationella hiv- och 
aidsambassadör, ambassadör i Kenya och 
Zimbabwe samt chef för avdelningen för 
global utveckling på UD.

STÖRSTA PARTNERLANDET
Afghanistan har varit Sveriges största 
partnerland för bilateralt utvecklingssam-
arbete sedan år 2013. Under perioden 
2002–2020 har cirka 14 miljarder kronor 
betalats ut genom bilateralt utvecklings-
samarbete och cirka 1,2 miljarder kronor i 
humanitärt stöd.

Utredningen ska redovisa slutresultatet i 
juni 2024.

JOHANNA ALSKOG
ALTINGET.SE

Jacques Mwepu
Utlandsveteranen Jacques Mwepu 
sommarpratar måndag 15 augusti 
klockan 13.00 i P1. 
 
Jacques Mwepu är chef på Kumlaansta-
len där Sveriges farligaste brottslingar 
avtjänar sina straff. Hans sommarprat 
ska handla om vad som händer bakom 
fängelsemurarna och flykten från Kongo 
till Kumla.

Under sin händelserika karriär har 
Jacques Mwepu hunnit med att leda 
Kriminalvårdens utlandsverksamhet och 
kvinnofängelset Hinseberg. Hans inter-
nationella karriär innefattar bland annat 
två års tjänstgöring som kriminalvårds-
rådgivare vid FN:s fredsbevarande insats 
i Elfbenskusten. 

Jacques Mwepu om sitt Sommarprat:
 – Jag ska ta med lyssnarna på en resa in 
bakom Kumlaanstaltens höga murar. Det 
kommer handla om en vardag kantad av 
våld och utsatthet och om de som gör 
skillnad. Om hur jag ändå alltid går till job-
bet med hopp – hopp om varje människa. 
Om hur hoppet lett mig genom min egen 
resa, om flykten från Kongo till Kumla.

Task Force Takuba avslutad 
– nu väntar nya utmaningar

– Sverige har levererat ett bidrag som på 
många sätt uppfattats som ett föredöme 
och varit direkt avgörande för Task Force 
Takubas framgångar. Jag känner att vi 
verkligen kunnat bidra på ett relevant 
sätt och varit en partner som kommer 
att vara efterfrågad även framöver, 
säger överste Peter, tidigare Task Force 
Commander.

Task Force Takuba hade i uppgift att stödja, ge 
råd och följa med den maliska armén i deras 
kamp mot islamistiska terrorister i Liptako-
regionen. Stödet var uppskattat av den maliska 
armén och tempot var högt och den svenska 
QRF:en stod ständigt i beredskap. Förbanden 
hamnade i strid i nästan varje operation.

– Strid handlar om liv och död. Då går 
det inte att tveka för då riskerar den egna 
personalen att råka illa ut. Men det finns 
tydliga insatsregler om när våld får användas. 
Som chef ligger det på mitt ansvar att se till att 
de reglerna följs och att min personal får de 
resurser som krävs för att de ska kunna lösa 
sina uppgifter och komma hem oskadda. Jag 
är glad över att vi lyckades med det och att vi 
uppnådde goda resultat under våra operatio-
ner, säger Peter.

Task Force Takuba bestod av personal från 
tio europeiska länder, och med sina part-
nerenheter ur den maliska armén störde man 
ständigt motståndaren och lyckades driva bort 
en av de våldsammaste grupperingarna från 
sitt område, åtminstone tillfälligt.
I mitten av februari 2022 stoppades de gemen-

samma operationerna. Orsaken var den maliska 
juntans ovilja att utlysa demokratiska val, och 
att den valde att samarbeta med det ryska 
bolaget Wagner Group som skickat legosolda-
ter till Mali.
– Det hade varit orimligt att fortsätta, även om 
det här innebär att säkerhetsläget försämras 
för den maliska befolkningen, men det ansvaret 
vilar helt på juntans axlar, fortsätter överste 
Peter.

Överste Peter säger att han inte avundas sin 
franske efterträdare som måste avveckla och 
samtidigt lösa stridsuppgifter. Att det blev så 
här är olyckligt, inte bara för Malis befolkning, 
utan även för det europeiska samarbetet som 
fungerade väl både med de maliska förbanden 
och i de gemensamma operationerna.
– Vi hade börjat göra skillnad. Här har tio na-
tioner arbetet sida vid sida med Frankrike som 
ramnation. Det är unikt och väldigt utvecklan-
de för den europeiska specialförbandsfamiljen. 
Det kommer vi ha nytta av i framtiden, säger 
överste Peter.

Efter Rysslands invasion av Ukraina råder 
nu ett helt annat säkerhetsläge i Europa än 
när överste Peter lämnade Sverige i slutet av 
oktober.
– Det har varit på gränsen till overkligt att från 
den maliska öknen följa utvecklingen hem-
mavid. Personalen som kommit hem måste 
nu snabbt ställa om och vara redo att lösa 
uppgifter inom totalförsvaret. Erfarenheterna 
från Mali kommer vi att ha nytta av, inte minst 
när det handlar om att samarbeta med andra 
nationer, avslutar överste Peter.

Specialförbandsoperatörer från olika nationer på plats i insatsområdet. 
Foto: EMA/Franska försvarsmaktens högkvarter

Sommar i P1

Det svenska truppbidra-
get till den franskledda 
specialförbandsinsatsen 
Task Force Takuba i Mali 
avslutades nyligen helt 
enligt plan. Sverige bidrog 
med en helikopterburen 
snabbinsatsstyrka (Quick 
Reaction Force, QRF). 

Från början av november 
2021 till början av mars 
2022 hade Task Force  
Takuba en svensk chef, 
här kallad överste Peter.

Jacques Mwepu 
Foto: Mattias Ahlm

AKTUELLT

Många vill bidra till totalförsvaret 
– men få är beredda att gå in i en stridande roll

De finns ett stort stöd bland allmän-
heten för att alla som kan bör ha en 
hemberedskap för en vecka. En stor 
majoritet är också villig att bidra till 
totalförsvaret om det skulle blir krig. 
Dock blir siffran betydligt lägre när det 
gäller att gå in i en stridande roll. Det 
visar undersökningar från MSB.

MSB har låtit undersökningsföretaget Kantar 
Public ställa ett antal frågor om beredskap och 
försvarsvilja till personer mellan 16 och 70 år:
Totalt 77 procent uppger sig vara villiga att 
delta i totalförsvaret.
Av dessa är det enbart 26 procent som är 
mycket villiga/ganska villiga att gå in i en 
stridande roll med fara för livet.
Siffran för kvinnor är endast 9 procent.

Majoritet vill bidra till totalförsvaret
Ungdomsbarometern har ställt ungefär samma 
frågor till personer mellan 15 och 24 år. Här är 
siffran högre för de som kan tänkas gå in i en 
stridande roll:
Totalt 40 procent av de unga uppger att de 
är mycket villiga/ganska villiga att gå in i en 
stridande roll med fara för livet om Sverige 
skulle bli anfallet. Även här återfinns betydligt 
fler killar än tjejer.
I båda undersökningarna svarar 86 procent av 
de tillfrågade att de är villiga att delta i total-
försvaret i en roll utan fara för liv.

I Sverige har vi totalförsvarsplikt för alla mel-
lan 16 och 70 år. Det betyder att man kallas in 
vid krigsfara och krig för att hjälpa till på olika 
sätt. För det civila försvaret kan det handla om 
räddningstjänst, men också om att exempelvis 
hjälpa till med att ta hand om barn och gamla 
som behöver omsorg.
– Att många ser vikten av ett totalförsvar och 
också ser sin roll och vill bidra är en förutsätt-
ning för att vi ska kunna skydda och försvara 
vårt land och vår frihet. Vi har alla en uppgift 
om Sverige hotas, säger Annika Elmgart, chef 
för avdelningen för krisberedskap och civilt 
försvar på MSB.

Starkt stöd för den svenska 
krishanteringsmodellen
Samhället har ett stort ansvar för att Sverige 
ska kunna hantera kriser och krig, men alla 
som bor här har också ett ansvar och upp-
manas därför ha hemberedskap för en vecka. 
Det här sättet att hantera kriser och krig har 
ett stort stöd bland allmänheten. Totalt 88 
procent av de svarande mellan 16 och 70 år 
tycker att det är en rimlig hantering.
– Siffrorna bekräftar tidigare undersökning 

som också visat att det finns en majoritet som 
tycker att det är självklart med ett gemensamt 
ansvar för vår beredskap. Ju bättre förberedd 
befolkningen och samhället i övrigt är, desto 
bättre kommer vi att kunna hantera kriser och 
krig, säger Annika Elmgart.

Demokrati viktigare än självständighet
När unga får ta ställning till vilka värden som 
är viktigast att skydda för Sveriges framtid 
kommer människors liv och hälsa på första 
plats, därefter ett öppet och demokratiskt 
samhälle. Alla ser inte en koppling mellan 
Sveriges självständighet och ett demokratiskt 
samhälle. I Ungdomsbarometerns undersök-
ning hamnar skyddet av Sveriges suveränitet 
näst sist och i Kantar Publics undersökning 
är det fler som väljer demokratin framför själv-
ständigheten.

Ett starkare civilt försvar
Under året genomför MSB olika kommuni-
kationsinsatser riktade till allmänheten som 
bland annat ska bidra till att öka befolkningens 
motståndskraft inför kriser och krig. Detta 
som en av flera åtgärder för att stärka det 
civila försvaret.

MSB

Sveriges mångåriga insats i Afghanistan ska nu 
utredas av regeringen. 
Foto: Försvarsmakten

För alla 
veteraner
Gula Bandet säljs till 
förmån för Sveriges 
veteraner, svensk 
personal i utlandstjänst 
och deras anhöriga.

www.gulabandet.se
       gulabandet

Swish: 123 070 46 35
Skriv GÅVA i meddelandefältet.

Kantar Publics undersökning 
omfattar enkätsvar från 1 121 
personer som är slumpvis utvalda 
från en webbpanel. 
Undersökningen är 
genomförd 19-30 maj.

Ungdomsbarometerns undersökning 
omfattar enkätsvar från 2 082 
personer mellan 15 och 24 år. 
Undersökningen är genomförd 
5-14 maj.

Fakta om undersökningarna

"Att många ser vikten av ett total-
försvar och också ser sin roll och vill 
bidra är en förutsättning för att vi 
ska kunna skydda och försvara vårt 
land och vår frihet."

FÖRSVARSMAKTEN
(ÖVERSTE PETER HETER I VERKLIGHETEN NÅGOT ANNAT)
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Det nya kriget i Ukraina har kän-
netecknats av tre faser - slaget om 
Kyjiv, slaget om Donbas och nu utnöt-
ningskriget. Vad den fjärde fasen blir 
återstår att se, men inget talar för att 
kriget snart är över.

Den första fasen präglades av manöver-
krigföring, vilket Ryssland man inte kunde 
hantera mot en försvarare som de senaste 
åren utbildats av Väst och moderniserat 
såväl försvar som doktrin.

En förenklad och avsiktlig bild av den 
första fasen har kommit från Ukraina - att 
drönare, lätta frivilliga skytteförband och 
jägarstrid skulle segrat. Verkligheten är att 
Ukraina har dolt mycket av sina förmågor 
för media, och i själva verket behärskat 
alla dimensioner i striden. Man har lyckats 
trolla bort sitt flygvapen, som spelade stor 
roll i att slå mot rysk logistik. Segrar som 
Trostjanets och Mala Rohan handlade i 
själva verket om samverkan mellan pansar-
förband, artilleri, attackflyg och ukrainska 
attackhelikoptrarna mot en fiende med 
dåligt stridsvärde och havererad ledning, 
inte lätt skytte.

Slaget om Donbas kan bara sägas varit ett 
ryskt misslyckande. Man anpassade sitt 
uppträdande till att avancera långsamt och 
linjärt med stöd av artilleri, och med fasta 
försörjningslinjer och inga konvojer med 
fler än fyra fordon, men har tagit väldigt 
lite territorium. Några större städer har 
fortfarande inte intagits och Ukraina har 
visat sig kunna välja själva hur länge de vill 

försvara mindre städer. De ryska framgång-
arna Cherson och Melitopol skedde under 
krigets första dagar, då Ukraina gjorde 
operativ reträtt och valde att försvara den 
viktigare Mykolajiv.

Den tredje fasen går mot ställningskrig och 
krigets faser uppvisar paralleller till första 
världskriget.

Det finns mer som kan bli som första 
världskriget. Ett besegrat Ryssland kommer 
präglas av revansch, och kommer återkom-
ma med nya krig längre fram. 
Alternativet att ge Putin eftergifter och 
territorium kommer bekräfta att aggressi-
on lönar sig och också följas av nya anfall 
längre fram - mot Ukraina eller andra ryska 
grannländer.

Det finns inget gott slut på detta krig, bara 
ett moraliskt rätt och det är ett besegrat 
Ryssland. Men vi måste fortsätta upprusta, 
för om 10-15 år kommer ett revanschistisk 
Ryssland anfalla igen.

LARS WILDERÄNG
CORNUCOPIA.SE

Veteranerna 
Kronoberg 
manifesterade 
för fred och 
demokrati

Manifestationen inleddes med Ukrainas natio-
nalsång och vår ordförande Christer Alldén höll 
tal. Därefter lyssnade vi till tonerna av Segnale 
Solenne, ett stycke som är av stor betydelse för 
oss som gjort utlandstjänst. 

”Vi manifesterar idag för ett fritt och demokratiskt 
Ukraina. Hur är det möjligt att en permanent med-
lem av FNs säkerhetsråd kan invadera ett annat 
land? Hur tänker deras president? 
För en normal människa är det otänkbart.
Man måste sakna såväl sans, vett och moral”.

Marschen Under Fredsfanan, av Sam Rydberg, 
spelades och Christer fortsatte att tala om vilka 
svårigheter Ukraina har, då ryssarna beskjuter 
sjukhus, barnhem och ambulanser. 

25 veteraner i blå baskrar och ett 
antal anhöriga samlades vid 
Speakers Corner i Växjö för en 
manifestation mot våldet i Ukraina. 

KRIGET I UKRAINA

Utnötningskriget i Ukraina
– kommentar av Lars Wilderäng

VETERANDAGEN

”Alla normala människor 
förstår att detta är helt 
förkastligt. Mycket 
information trummas ut i 
media och vi måste vara 
källkritiska”.
Balladen om den blå baskern med Anita Lind-
blom spelades. Ett stycke musik som också 
betyder mycket för oss veteraner.

”Hur kan kriget få ett slut? 
Det kan bara få ett slut vid ett förhandlingsbord 
och då krävs det att båda sidorna deltar”.
Under den halvtimme manifestationen varade 
delades det ut cirka 50 exemplar av förbun-
dets tidning och runt tvåhundra informations-
blad om Veteranerna Kronoberg.

Passerande stannade upp, lyssnade och disku-
terade med oss.
Uppskattningsvis nådde vi 300-400 personer.

Drygt 20% av Veteranerna Kronoberg deltog, 
en klart godkänd siffra.
Vi anser att vi genomfört en lyckad manifest-
ation, där vi väckt många tankar om Rysslands 
överfall på Ukraina bland Växjös invånare.

Manifestationen avslutade med Kungliga 
Kronobergs regementes marsch.

TOMMY KARLSSON & ANDERS BROMAN

Delar av Veteranerna Kronoberg.
Foto: Tommy Karlsson/Anders Broman

Medaljering
Under Veterandagen i Stockholm medaljerade SVF:s generalsekreterare MariAnne 
Boström följande fyra personer för deras insatser för veterankollektivet: talman 
Andreas Norlén för att han tagit initiativ till en flagghissningsceremoni på Riksplan 
vid riksdagshuset, Mikael Boväng för att ha stöttat hemtagandet av en avliden 
veteran ifrån Turkiet, Göran Larsson för hans resor till Cypern, och Arne Prenell för 
hemtagande av Fj Johansson kvarlevor under 68ML.

Medaljörer. Andreas Norlén, Mikael Boväng, Göran Larsson, Arne Prenell. Samt Jeanette Widén, 
Johan Mattsson, Jenny Rosquist.

Gåvor

BAE Systems Hägglunds skänkte 102 918 kr till 
Sveriges Veteranförbund.
Foto: Jonas Norén

SVF Guld
Bill Ström

SVF Silver
Mikael Boväng
Andreas 
Holmberg
Einar Håkansson
Johan Iwarson

Göran Larsson
Håkan Markholm
Nils-Peter Mols
Andreas Norlén
Magnus Persson
Jan Persson 
Cooper

BNVF Brons
Wilhelm Agrell
Arne Prenell

Rekyl skänkte, genom Hemvärnet, 102 000 kr 
till Sveriges Veteranförbund och 18 500 kr till 
Gula Bandet.
Foton: Jonas Norén

Veteranöl Skåne skänkte vinsten på 10 000 kr 
till Gula Bandet.
Foto: Fredsbaskrarna Skåne

Exklusivt

"Verkligheten är att 
Ukraina har dolt mycket av 
sina förmågor för media, 
och i själva verket behärskat 
alla dimensioner i striden."

Författaren Lars Wilderäng driver bloggen cornucopia.se och har under kriget blivit flitigt anlitad för 
sina kommentarer och analyser om krigsutvecklingen.
Foto: Kajsa Göransson
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VETERANDAGEN

Veterandagen
Stockholm   FOTON: KIM SVENSSON

Söndagen den 29 maj deltog statsminister Magdalena Andersson 
för första gången vid det statsceremoniella högtidlighållandet av 
Veterandagen. Ceremonin hölls vid Veteranmonumentet Restare i 
Stockholm och sändes live på Försvarsmaktens Youtubekanal. Utö-
ver statsministern deltog talman Andreas Norlén, överbefälhavare 
Micael Bydén, prins Carl Philip, rikspolischef Anders Thornberg och 
SVF:s generalsekreterare MariAnne Boström samt inbjudna gäster 
från riksdagen och myndigheter.
 
I sitt tal konstaterade statsministern att ”Rysslands fruktansvärda 
och olagliga attack på Ukraina är ett hot mot alla länders rätt att 
välja sin egen väg, att leva i fred och frihet.”
Hon tackade alla utlandsveteraner och anhöriga för deras insatser 
och lyfte särskilt fram de svenskar som tjänstgjort på Cypern, och 

fortsatte:
”En lång och utdragen konflikt som påminner oss alla som vill vara 
med och göra världen lite bättre om hur viktigt det är med tålamod 
och med hopp.

Sverige skickade militär trupp till FN-insatsen i Cypern, den största 
svenska fredsbevarande insatsen genom tiderna.
Vi skickade även poliser. Det är ett bra exempel på bredden i det 
Sverige som bidrar med.
Mångfalden i de förmågor som vårt land kan ställa till förfogande 
såväl militärt som civilt är känd och respekterad i stora delar av 
världen.
Det gör mig stolt över att vara statsminister – men framför allt gör 
det mig stolt över att vara svensk”, avslutade statsministern.

Magdalena Andersson debuterade
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VETERANDAGEN

Årets Veteran: Christer Flor

– Jag är alldeles överväldigad av denna fina 
utmärkelse, säger Flor vid utnämningen i mässtältet 
vid Veterandagsfirandet i Stockholm. 
– Sverker Göranson kontaktade mig för flera månader 

sedan och berättade att jag blivit utnämnd till Årets 
Veteran av Sveriges Veteranförbund och jag har fort-
farande inte kunnat smälta detta. Det är en stor ära 
och jag hoppas kunna inspirera andra.

Efter två år med corona var det äntligen dags att träffas och fira 
veterandagen den 29 maj i hela vårt land.  På 35 orter i Sverige 
arrangerade SVF:s föreningar uppskattade ceremonier med 
många besökare i alla åldrar. I år var det ett särskilt fokus på 

Cypernveteranerna vid FN-insatsen UNFICYP (United Nations 
Peacekeeping Forces in Cyprus) som fick ta emot jetong av för-
svarsmakten. Under åren 1964 till 1993 bidrog Sverige med över 
25 000 soldater och mer än 2300 poliser i insatsen.  

Kristianstad

Årets Veteran prisades på Veterandagen

Malmö
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Veteranmonumentet som avtäcktes i 
Tivoli parken i Kristianstad består av en 
minnessten som hedrar alla de utlandsveteraner 
som tjänstgjort för Sverige. Sverker Göranson, 
ordförande för Sveriges Veteranförbund var 
huvudtalare. Storslagen parad och musik stod 
på programmet.

Årets Veteran är Christer Flor, veteran och 
anhörigsamordnare, Skövde garnison.
 
– Jag är alldeles överväldigad av denna fina 
utmärkelse, sade Flor vid utnämningen och 
medaljeringen i mässtältet vid Veterandagsfi-
randet i Stockholm.
– Det är en stor ära och jag hoppas kunna 
inspirera andra, sade han när han fick medaljen 
av Sveriges Veteranförbunds generalsekreterare 
MariAnne Boström med motiveringen: Christer 
är en uppskattad medarbetare och förebild som 
alltid ger det lilla extra i sitt jobb.
 
När Christer kom hem från utdelningen i 
Stockholm stod soldathemmet, fredsbaskrarna 
Skaraborg och lokalpressen redo att fira honom 
med tårta och intervjuer.
 
Rutin
Christer Flor är själv utlandsveteran med fyra 
utlandsmissioner i bagaget vilket gör att han har 
en självklar helhetssyn i sitt veteranarbete och 
alltid ser även veteranernas anhöriga och bistår 
dem med stöd och goda råd.
 
Sveriges Veteranförbunds medaljkommitté 

förklarar varför de i år valde Christer Flor till 
årets veteran:
Christer Flor är känd för att föra befälet med 
humor och värme där, det viktigaste är att lyssna 
och vara lyhörd för att möta de olika behov av 
stöd som finns bland både anhöriga och vetera-
ner. Christer älskar sitt jobb, är alltid positiv och 
glad, driven, samarbetsvillig, inlyssnande och 
förstående, och dessutom mycket professionell i 
sin yrkesroll. Vi gratulerar Skövde Garnison och 
Försvarsmakten för att de har en sådan personligt 
engagerad person och kollega som Christer Flor i 
sina led, förklarar medaljkommittén.
 
Personerna runt Christer Flor, soldater, kollegor, 
medarbetare och inte minst veteraner och 
anhöriga har alla bara positivt att säga om Flor 
och hans mångåriga arbete för veteraner. Ordet 
engagemang återkommer ständigt i kollegornas 
ord om Christers gärningar.
 
Skövde Soldathems föreståndare Linda Eriksson 
berättar att Christer är den bästa kollega  man 
kan ha. Att han alltid är positiv och glad och 
oerhört engagerad i allt han företar sig.
– Christer är mån om att alla ska vara med på 
tåget och brinner för ett gott samarbete. Chris-
ter har betytt väldigt mycket för utvecklingen 

av veteran- och anhörigstödet både på lokal 
och central nivå. Han är verkligen en välförtjänt 
pristagare, säger Linda Eriksson.

Många gratulationer 
På SVF:s Facebook och Instagram har gra-
tulationerna strömmat in till Christer efter 
utmärkelsen som inte bara består av ära, diplom 
och medalj utan även ett bidrag på 5 000 kr 
från Tempelriddarorden att skänka till valfri or-
ganisation. Christer valde att donera pengarna 
till Stiftelsen Jesper Lindbloms minne. Jesper 
Lindholms mamma Anna Jonsson var på plats 
vid prisutdelningen i Stockholm.
– Vi är oerhört hedrade och tacksamma att 
årets veteran skänker prissumman till vår stiftel-
se. Beloppet kommer att användas på lämpligt 
sätt i vårt projekt att skapa ett svenskt veteran- 
och anhörigcenter, säger Anna Jonsson.
 
– Jag är alldeles överväldigad över denna 
utmärkelse, säger Christer. Nu hoppas jag 
kunna sporra andra i det viktiga arbetet för våra 
utlandsveteraners mående.
– Sverker Göranson kontaktade mig för flera 
månader sedan och berättade att jag blivit 
utnämnd till Årets Veteran av Sveriges Veteran-
förbund. Jag har fortfarande inte kunnat smälta 
detta.
– Vi har haft förmånen att lära känna honom 
som en av de bästa ja kanske Sveriges bästa 
veteransamordnare säger Sveriges Veteranför-
bunds ordförande Sverker Göranson.
 
– Medaljkommittén har gjort ett utmärkt val att 
utse Christer Flor till Årets veteran 2022. Chris-
ter ger verkligen våra veteraner den välförtjänta 
uppmärksamhet de behöver, avslutar Sverker 
Göranson.  

PIA LAGERGREN

Christer Flors
utlandsinsatser

BA01, Bosnien 1993
BA02, Bosnien 1994
Militär observatör, Pakistan 2003
FS15, Afghanistan 2008

Christer Flor, utsedd till Årets Veteran 2022 av Sveriges Veteranförbund.
Foto: Kim Svensson

Efter fler års turer om ett veteran-
monumentet i Malmö vad det äntligen dax 
att inviga det vackra monumentet vid bataljon 
Uppsala i Malmö. Det var ett storslaget program 
som inleddes med paradmarsch genom staden. 
Minnesplatsen har även ett eget instagramkonto.
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KARLSTAD

STRÄNGNÄS

NORRKÖPING

NYKÖPING GOTLAND

GÖTEBORG

ÖSTERSUND

LJUSDAL

ÖREBROBJUV

STORUMAN

VÄSTERÅS

KARLSKRONAHALMSTAD SUNDSVALL BORÅS

Y-BAT / HÄLSINGLAND
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LIDKÖPING

TROLLHÄTTAN

SALA

SKÖVDE

VÄSTMANLAND SKELLEFTEÅ

ÖSTERGÖTLAND UPPSALA BURLÖV

Nya minnesplatser invigda...
Under Veterandagen invigdes nya minnesplatser för utlandsveteraner i 
Gävle, Kristianstad, Malmö, Luleå, Oskarshamn, Ronneby, Sveg och Trelleborg.

SVEG

GÄVLEOSKARSHAMN

VÄSTERVIK VARBERG

VILHELMINA

VÄXJÖ
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VETERANDAGEN

TRELLEBORG

RONNEBY

LULEÅ

Den 5 juli inviger Gotland sitt monument i Visby, 
nedanför Solhem hotell. Välkommen på invigningen!

Program
13.40 Musiken börjar.
14.00 Inmarsch av fanvakt P18.
14.05 Joakim Martell Ordförande Fredsbaskrarna Gotland
14.15 Peter Enström Veteran
14.25 Magnus Frykvall CP18
14.35 Sverker Göranson ordförande Sveriges Veteranförbund
14.45 Anders Flanking Landshövding
14.55 Eva Nypelius. Regionstyrelsens ordförande
17.30 träffas vi på Bad Wolf, Adelsgatan 1 för att äta och umgås. 
Anmälan: gotland@sverigesveteranforbund.se

... och en till är på gång

Malmö och
Kristianstad
invigde 
minnesplatser.
Se sid 12.
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Fredsbevarare på Cypern hedrades
Cypernkonflikten är en konflikt mellan grekcyprioter och turkcyprioter. Oroligheter bröt ut 1963, tre år efter 
att Cypern blev självständig från Storbritannien. FN har drivit missioner på ön sedan 1964 och i bräschen gick 
då Sverige med en bataljon hopplockad från Gazabataljonen och Kongobataljonen. Det blev UNFICYP och det 
är den största FN-missionen över åren för Sverige. UNFICYP hedrades på årets Veterandag. Svensk Veteran 
var med på två seminarier, ett om de militära insatserna och ett om de polisiära.

FN agerar på tre ben på Cypern, 
militär, polis och civil. Staf-
fan Käll, i dag kommunpolis i 
Älmhult, berättade om dagens 
polisstyrka på Cypern. Han och 
svenska poliskollegan Karin 
Stenhällen satte sina fötter på 
Cypern och återupptog svenskt 
deltagande i UNFICYP i april 
2018 och flög hem 14 månader 
senare.
Vad kände du när du kom ner?
– Tillförsikt och spänning, säger 
Staffan Käll.

Svenska flaggan
Det var ett ärofyllt uppdrag för 
Staffan Käll. Han hissade åter 
den svenska flaggan på UNFI-
CYP HQ i Nicosia. Här skulle 
Staffan Käll få nytta av sina 
erfarenheter i större samman-
hang än han var van vid som 
kommunpolis i Sverige.  Staffans 
uppdrag var att tillsammans med 
en poliskollega från Irland vara 
UNPOL Liaison officers.
De började nu arbeta med sam-
verkan och liaison och det gjorde 
de i en frusen konflikt, som 
Staffan Käll säger. Konflikter?
– Det kan man säga. Hela ön är 
en stor konflikt. Grekcyprioter 
pratar knappast med turkcyprio-
ter och vice versa.

Från första
Staffan Källs kollega Karin 
Stenhällen hade uppdraget som 
logistic officer och båda ingick i 
UNPOĹ s ledningsgrupp.
Sverige har bidragit med poliser 
till UNFICYP från den första in-
satsen och den svenska polisav-
delningen fanns kvar på Cypern 
fram till 1993, SWEDCIVPOL. I 
dag tjänstgör 69 poliser från 16 
länder i UNPOL s enhet inom 
UNFICYP. Med Staffan Käll och 
Karin Stenhällen blev det en 
återstart för svensk polis på Cy-

pern. Och de behövdes. Polisens 
uppgift är till skillnad mot det 
militära benet i UNFICYP att få 
till stånd samverkan mellan grek-
cypriotiska och turkcypriotiska 
civila institutioner på ön.

Reducerad
UNFICYP har bytt skepnad flera 
gånger sedan 1964. Styrkan 
reformerades senast 2003.
– Den skars ned i omgångar. Man 
slutade bemanna OP:na. Styrkan 
har blivit kraftigt reducerad vid 
flera tillfällen, antalet militärer 
har blivit betydligt färre, säger 
Staffan Käll.

PER LUNQE

På årets Veterandag hyllades 
särskilt de veteraner som tjänst-
gjort vid UNFICYP på Cypern 
1964 till 1993, 25000 militära 
och 2400 poliser. Alla veteraner 
såg fram emot att fira Veteran-
dagen på riktigt efter pandemin, 
inte minst de som burit blå 
basker på Cypern.

UNFICYP
Vid det första av seminarierna 
om UNFICYP som gav en bild av 
FN på Cypern, berättade Per Iko 
om det som var före 1964, själv-
ständigheten från Storbritannien 
1960, oroligheterna 1963 som 
ledde fram till FN:s ingripande 
1964, ordningen skulle återstäl-
las, och det som fortsatte för 
Sveriges utsända militärer till 
1987 då Sverige drog tillbaka sin 
bataljon. Kvar fanns en mindre 
svensk styrka fram till 1993, 
stabspersonal och poliser.
– Först var den svenska reger-
ingen och försvaret tveksamma 
till engagemang 1964, sa Per Iko.

Förtrupp
Men en förtrupp togs från de 
svenska Kongo- och Gazabatal-
jonerna, 955 erfarna soldater 
som behövdes på den oroliga ön. 
Förste bataljonchef var överste 
Jonas Waern som 1961 0ch 1962 
lett de svenska bataljonerna i 
Kongo.
Per Iko tog de blå baskrarna som 
lyssnade tillbaka till konflikten, 
om öns historia. Om Cypern 

som brittisk kronkoloni 1925, 
om självständighetsförklaringen 
1960, om inbördeskrig, konflik-
ter och delningen av ön 1974.
Oroligheterna fortsatte med 
strider i Famagosta 1965.    
– Cypern var på väg in i krig.

Polisstation
I mars 1967 försökte grekcypri-
oter storma en svensk polis-
station. Med lastbil backade 

grekcyprioterna mot ett staket 
som omgärdade stationen. 
Stormningen stoppades. Det 
var oroligheter utanför Larnaca. 
UNFICYP förstärktes och läget 
förbättrades. Svensk trupp redu-
cerades 1970.
– Det var ett skenbart lugn, sa 
Per Iko.
Den grekcypriotiska statskuppen 
1974 följdes av en turkisk inva-
sion. Ön blev en delad ö, nord 
och syd. 7000 turister evakuera-
des. Efter två månaders strider 
ingick parterna i vapenvila. 
Konflikten är ännu inte löst.

PER LUNQE

En frusen konflikt för polisen Blå baskrar på Cypern

Per Iko håller ett engagerat tal om 
UNFICYP och Sveriges militära bidrag.
Foto: Per Lunqe

Kommunpolisen Staffan Käll som 
ska berätta om polisinsatsen på 
Cypern avlöser Polisens utlands-
chef Ann-Sofie Jakobsson. 
Foto: Per Lunqe

FN fortsätter 
övervaka 
buffertzonen.
Foto:UN Photo/
Luboš Podhorský

Sveriges veteranmonument 
och minnesplatser
Vi är stolta och glada över att Sverige under de senaste åren har ökat takten 
i att uppföra monument och minnesplatser för våra utlandsveteraner.
Idag finns 45 minnesplatser i Sverige för att hedra och uppmärksamma de 
civila och militära utlandsveteraner som arbetat i fredsbevarande tjänst.

TRELLEBORG

YSTAD
MALMÖ

HELSINGBORG

RONNEBY

KARLSKRONA

KALMAR

VISBY

VÄXJÖ

HALMSTAD

GÖTEBORG

VARBERG

TROLLHÄTTAN

BORÅS

EKSJÖ

MÖNSTERÅS

VÄSTERVIK

NORRKÖPING

ESKILSTUNA

STRÄNGNÄS

UPPSALA

SÖDERTÄLJE

GÄVLE

SUNDSVALLÖSTERSUND

SOLLEFTEÅ

ÖRNSKÖLDSVIK

UMEÅ

SKELLEFTEÅ

PITEÅ

LULEÅ
BODEN

ARVIDSJAUR

Konstverk för veteraner av Ebba 
Matz med titeln ”Under samma 

himmel” invigdes i Färjenäsparken 
Veterandagen 2021. Konstverket är 

en skulptur i form av en paviljong 
med himlen som tak. I mitten av 

verket, på marken, står en polerad 
sten med en ingraverad text:

”I fredens tjänst
För demokratin

Under samma himmel”

Invigdes med storslagen ceremoni på Veterandagen 2022. 
Plats: Bastion Uppsala vid Malmö Central. 

FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst
Sjöhistoriska museet.

Veteranmonumentet ”Restare”
Sjöhistoriska museet.

Minnessten, Hemvärnets Stridsskola, HvSS
Vällinge, Södertälje.

Minnesstenar över stupade i insatsområden.
Livgardet, Kungsängen.

Porträttbyst till minne av greve Folke Bernadotte
Riksdagshuset.

Byst av Folke Bernadotte.
Etnografiska museet, Folke Bernadottes väg.

Folke Bernadottes bro, en gång- och cykelbro över 
Djurgårdsbrunnsviken som sammanbinder Norra 
och Södra Djurgården i höjd med Tekniska museet 
/Etnografiska museet och Rosendals slott. 

Veteranerna Ångermanland och 
Sollefteå kommun har tillsammans 
utformat minnessten och valt plats. 
Minnestenen finns vid parken 
Hantverkargatan/ Djupövägen vid 
Ångermanälven.

Veteranparken ligger vid infarten till 
Akademiska sjukhuset vid Svandammen. 

Platsen är symbolisk då Akademiska 
sjukhuset har en mottagning med 

specialistvård för veteraner. 

Minnesmärke ”Hedra dem som 
gjort en insats för freden - Minns de 

stupade” i Badhusparken.

Minnesstenen invigdes 2018 och 
står invid älven i Nordanåområdet.
Den har formgivits av konstnären 
Tryggve Lundberg från Umeå.

LJUSDAL

Minnesmärke finns på I19/A9.

Kartans syfte är att illustrera spridningen av 
våra minnesplatser och skall ej användas som 
underlag vid navigering. Vi är medvetna om 
konflikten mellan geografi och grafik. 
Vid kritisk navigering hänvisar vi till RT90, 
Swedish Pole Compass eller god lokalkännedom.

SKÖVDE

LIDKÖPING

SVEG

LINKÖPING

BJUV

MULLSJÖ

BURLÖV

KRISTIANSTAD

KARLSTAD

OSKARSHAMN

BACKÅKRA

KUNGSÄNGEN

STOCKHOLM

På vår hemsida hittar du listan med adresser till 
alla minnesplatser i landet, ett tips till sommar-
semestern. 

SWEDCIVPOL (Swedish Civilian 
Police) Bror Richard Svärd under 
patrullering på Cypern 1964.
Foto: Privat

VETERANDAGEN
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Almedalen 2022Vad händer i 
Ukraina och hur 
ser beredskapen ut 
inför höstens val?
Sänds från Visby den 4 juli.

Kriget i Ukraina bedrivs på flera fronter 
– på marken, i cyberdomänen och inte 
minst i etablerade och sociala medier. Det 
senare kan beskrivas som ett informa-
tionskrig mellan olika aktörer som ser 
som sin uppgift att inte enbart militärt 
besegra motståndaren, utan också 
etablera sin bild av konflikten som den 
enda rätta. Det här tar sig bland annat 
uttryck i betydande skillnader i hur kriget 
framställs i olika delar av världen, inte 
minst i Ryssland jämfört med i Europeiska 
unionens medlemsländer.

I höst har vi riksdagsval i Sverige. Det 
skulle kunna vara ett tillfälle som infor-
mationspåverkande aktörer vill utnyttja 
för att söndra och härska i det svenska 
samhället. Därmed blir lärdomarna från 
kriget i Ukraina, såväl som från tidigare 
val och folkomröstningar där utomståen-
de aktörer tycks ha försökt manipulera de 
demokratiska processerna, viktiga för det 
svenska samhället att ta till sig. Frågan är 
bara vilka lärdomarna är och hur de kan 
omsättas i ett starkt psykologiskt försvar.

Läs mer på folkochforsvar.se

UTE I LANDET

Förbundsstämma Nijmegenmarschen
Nijmegenmarschen gör comeback 
efter pandemin, en marsch på 16 mil 
under fyra dagar i Nederländerna 
19-21 juli.
 
All information finns på: 
forsvarsutbildarna.se 

Nordic Veteran MC
En hälsning från de hojande 
deltagarna på årets upplaga av 
Nordic Veteran MC Tour 2022.

I år höll Norge i värdskapet och turen un-
der veckan gick genom Oslo, Trondheim, 
Trollstigen, Atlanterhavsvegen, Geiranger, 
Strynefjellet, Vikafjellet och Sogndal. En 
sagolik vacker resa som avslutades vid 
Akershus fästning. Ett mycket bra orga-
niserat arrangemang av norrmännen som 
var uppskattat av de gästande deltagarna 
från Danmark, Finland och Sverige. Sveri-
ge är väl värdland för Nordic Veteran MC 
Tour 2023 och turen går till runt Gotland.

Oslagbara vyer i Norge.
Foto: LS

Aktivitetskalender
När Vad Var 
3-7 juli            Almedalsveckan                   Visby
10-14 juli        Bergslagsmarschen                  Bergslagen
14-17 juli        Veteranträffen ÖS27           Ringenäs
19-21 juli        Nijmegenmarschen        Nederländerna
5 augusti        Jespers minnesgolf              Brevikens GK, Karlsborg
13 aug            Marindagen                         Marinbasen Karlskrona
27 augusti      FMs Flygdag                         Uppsala garnison
10 sep       Livgardets dag                    Livgardet, Kungsängen
16-18 sep       Veteransvingen                    Västerås GK
24 oktober     FN-dagen                             Hela Sverige

Digitalt seminarie

Foto: Svenska Nijmegendelegationen

BESTÄLL FN-MEDALJER

Stor medalj silver, 35 mm. 599 kr inkl. 
släpspänne, diplom och frakt.

Liten Nobels Fredspris miniatyr silver, 
16 mm. 339 kr inkl. frakt.

Swisha beställningssumman med ditt 
namn och adress till 123 154 29 68 så 
kommer din beställning på posten.

I slutet av april träffades ett 60-tal ombud 
från landets alla föreningar för att delta i årets 
förbundsstämma som äntligen kunde ske på 
plats i Armémuseet efter pandemin. Det var 
en helg med fokus på det pågående arbetet 
med Veteranstrategi för Sverige med inbjudna 
talarna Vikars Per Österberg, försvarsdepar-
tementet och Mats Fogelmark från Veteran-
centrum.
 
På lördagskvällens samkväm uppträdde 
fältartisterna Lotta och Jenny och söndagen 
ägnades åt framtidsvisioner inom organisa-
tionen. Ett stort tack till alla ombud från våra 
föreningar som deltog i debatter, diskussioner 
och samkväm.

Förbundsstyrelsen 2022
Ordförande: Sverker Göranson.
Vice ordförande: Jerker Westdahl.
Ledamöter: Camilla Unsgaard, Karin Anders-
son, Jonas Alberoth, Lars-Göran Nyholm (ny-
val), Michael Ginér (nyval) och Peter Enström.
 
Övriga förtroendevalda 2022
Revisorer: Anders Broman och Jeanette 
Widén (nyval) och Lars Andersson (ersättare).
Medaljkommittéen: Anders Sundin, Jonas  
Jonasson och Michael Ginér (sammankallande).
Valberedning: Lars Sjölin, Mika Sörensen 
(sammankallande) och Tor Cavalli-Björkman 
(nyval).

Inbjudan till Sveriges Veteranförbunds seminarium:
En ny strategi för internationell insatspersonal – möjligheter och utmaningar i 
arbetet med vetenstrategin.

Inbjudan

Våra sociala medier
Sveriges Veteranförbund

sveriges_veteranforbund_svf SVF Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund

Måndagen 4 juli kl. 16:10-17:00 i 
Bryggarsalen Mellangatan 54, Visby  

Medverkande:
Peter Hultqvist (S), försvarsminister
Pål Jonson (M), försvarsutskottets ordförande
Sverker Göranson, Sveriges Veteranförbund (moderator)

Öppet för alla. Ingen föranmälan. 
Välkommen!

Anette Nilsson ordförande Freds-
baskrarna Sjuhärad med Susanne 
Blid Roos.

Renathe Johansson sitter i styrel-
sen för Fredsbaskrarna Halland.  

Veterancentrums Mats Fogelmark peppade 
stämman med veteranverksamhet. 

Fältartisterna Lotta och Jenny fick hela Tapto hotell att gunga. Patric 
Böste från Fredsbaskrarna Stockholm hoppade in och körde solo med 
Fältartisterna.

 I väntan på öppnandet av 
stämman 2022.

Bill Ström och Björn Hernblad 
medaljerades.

Stämmopresidiet med Göte 
Lundmark, Sverker Göranson 
och Jerker Westdahl.20   Sveriges Veteranförbund (SVF) Sveriges Veteranförbund (SVF)   21 



Björn von Sydow
ny styrelseman i Kungl Krigs-
vetenskapsakademin.

Kungl Krigsveten-
skapsakademien har 
den 18 maj 2022 
utsett riksdagens 
förre talman, 
ledamoten Björn von 
Sydow till styres-
man för perioden 
2022–2024. Björn 

tog över efter Sverker Göranson. För 
samma period utsågs generallöjtnanten 
och ledamoten Dennis Gyllensporre till 
andre styresman.

UTE I LANDET

Försvarsfrågan i riksdagsvalet
– nationellt och globalt

Socialdemokraterna
Socialdemokraterna vill att det svenska 
försvaret ska stärka fred och säkerhet 
nationellt såväl som internationellt. 
Partiet vill öka den operativa förmågan 
i krigsförbanden, och stärka det nordis-
ka samarbetet med totalförsvaret.
 
Endast genom globalt samarbete kan 
globala utmaningar övervinnas anser (S) 
och vill se ett starkare FN som bättre 
kan hantera kriser, värna mänskliga 
rättigheter och främja utveckling. Som 
ett led i deras
feministiska utrikespolitik vill de 
förbättra FN:s arbete för kvinnors och 
flickors rättigheter och ge kvinnor en 
mer framträdande roll i arbetet för fred.
 
Moderaterna
Moderaterna föreslår en ökad budget 
för Försvarsmakten och att Sveriges 
civila försvar stärks. Partiet vill se till 
att Sverige är motståndskraftigt mot 
militära, ekonomiska och politiska sä-
kerhetshot både enskilt och i samarbe-
te med andra.
 
FN är en central aktör och har det 
högsta ansvaret för att upprätthålla in-
ternationell fred och säkerhet i vår allt 
mer oroliga värld. FN:s handlingskraft 
avgörs av medlemsländerna och därför 
måste sammansättningen i säkerhetsrå-
det reformeras liksom FN:s fackorgan.
 
Sverigedemokraterna
Sverigedemokraterna vill stärka för-
svaret, bland annat genom att öka det 
ekonomiska stödet. De vill också stärka 
de svenska frivilligorganisationerna för 
ett ökat civilt försvar. Partiet vill öka 
antalet värnpliktiga och förband, och 
utöka militärens möjligheter att bistå 
polisen vid särskilt svåra ordningspro-
blem.
 
Globalt samarbete är viktigt eftersom 
vissa samhällsproblem bekämpas effek-
tivast på en global nivå – t ex interna-

tionella konflikter, terrorism, fattigdom 
och miljöproblem.
FN som organisation har dock brister 
som behöver åtgärdas, t ex problem 
med korruption inom organisationen.

Vänsterpartiet
Vänsterpartiet anser att Sveriges 
säkerhetspolitik ska bygga på fredliga 
lösningar och ett förebyggande arbete 
mot kriser snarare än militära lösning-
ar. Partiet anser att krisberedskapen i 
Sverige bör förbättras.
 
Vänsterpartiet vill se en rättvis och 
jämlik värld där alla människor har sam-
ma möjligheter och frihet att leva de liv 
som de vill. Den internationella solidari-
teten är en förutsättning för detta.
 
Centerpartiet
Centerpartiet vill utöka försvaret och 
att Försvarsmakten ska få mer pengar, 
och vill inrätta fler regementen runt om 
i landet, särskilt i norra och mellersta 
Sverige. De vill också effektivisera både 
det enskilda arbetet inom vapengre-
narna och samarbetet mellan armén, 
flygvapnet och marinen.
 
Globalt samarbete är centralt för att nå 
lösningar på de internationella utma-
ningar världen står inför. När världs-
ekonomin blir mer komplex ökar också 
behovet av samarbete.
FN ska ta globalt ansvar men ständiga 
veton motverkar ett handlingskraftigt 
FN. FN:s beslutsfattande behöver 
reformeras.
 
Kristdemokraterna
Kristdemokraterna vill öka det eko-
nomiska stödet till Försvarsmakten. 
Det viktigaste är att kunna garantera 
medborgarnas säkerhet och försvara 
Sveriges gränser. Kristdemokraterna är 
för krigsmaterielexport men motsätter 
sig att svensk försvarsmateriel exporte-
ras till diktaturer.
 

Vi har alla ett moraliskt ansvar att arbe-
ta för att utrota fattigdom och förtryck 
i världen. Alla människor, var de än bor, 
har samma värde. FN är en unik och 
central aktör i detta arbete.
För att mer effektivt kunna möta globa-
la utmaningar bör Sverige verka för att 
vetorätten i säkerhetsrådet begränsas.
 
Miljöpartiet
Miljöpartiet vill att Sverige ska vara 
militärt alliansfritt och vill stärka Sveri-
ges roll i konfliktförebyggande arbete. 
De anser att Sverige bäst kan bidra till 
fredsbevarande arbete genom att vara 
ett militärt alliansfritt land. Partiet är 
dock positivt till fredliga samarbeten i 
konfliktförebyggande syfte.
 
Globalt samarbete är en hörnsten för 
en fredlig och civiliserad värld där värl-
dens nationer söker samförstånd, inte 
konflikt, och gemensamma lösningar 
på vår tids stora utmaningar som ofta 
inte känner nationsgränser. I en tid av 
växande nationalistiska och isolationis-
tiska strömningar är det viktigare än på 
länge.
 
Liberalerna
Liberalerna menar att Sveriges för-
svarsförmåga behöver höjas “rejält”. 
Partiet vill bland annat förstärka den 
militära närvaron på Gotland och stärka 
det svenska luftförsvaret. Partiet vill 
förbättra anställningsvillkoren för 
svenska soldater och förse försvaret 
med fler medel att bekämpa luftattack-
er och attacker till sjöss.
 
I en orolig värld spelar samarbetet 
mellan länder en viktig roll för hela värl-
dens fred och säkerhet. FN har onekli-
gen en särställning vad gäller konflikt-
lösning och internationell samverkan 
och Liberalerna tycker att samarbete 
över gränserna är en viktig hörnsten för 
liberal utrikespolitik men anser också 
att FN måste reformeras.

VAL 2022 - så här tycker partierna

Försvarsfrågan kommer för första gången upp på topplistan som en viktig fråga i riksdagsvalet den 11 september.
Påverkar försvarsfrågan hur du kommer att rösta i höst?
 
Rysslands invasion av Ukraina påverkar topplaceringen liksom Rysslands militära markeringar mot Sverige och 
kränkningarna av vårt luftrum. Försvarsfrågan är viktig för väljarna i år.
Samsynen är numer stor mellan de politiska partierna om ett upprustat försvar, Nato-frågan och synen på internationella insatser. 
Men vad skiljer partierna åt i försvarspolitiken och vad är partiernas åsikter om Sveriges roll i det globala samarbetet inom FN?

Alexandra 
Pascalidou
ny ordförande för UN Women 
Sverige.

Inom den idéburna sektorn har Alexandra 
haft ett flertal styrelseuppdrag, bland 
annat för Bris och kvinnojouren Terrafem.
 – Att kämpa för jämställdhet och jämlik-
het, att stå upp för flickors och kvinnors 
mänskliga rättigheter och friheter borde 
vara en självklarhet för alla i vår tid och 
vår del av världen, konstaterar Alexandra 
Pascalidou.

På nytt jobb

På nytt jobb

FÖR DET FRIA ORDET
STÖD OSS I KAMPEN

VIKTIGARE NU ÄN NÅGONSIN. 
SWISHA DITT BIDRAG TILL 123 900 44 90

Golftävlingar för veteraner 

Golftävlingen för utlandsveteraner den 16-17 september, Västerås GK . 
Arrangeras av Sveriges Veteranförbund.

Ingår i Order of Merit med Jespers Minne
Poängbogey
Herr och Damklass
Tee enligt SGF tävlingsbestämmelser 
(herrar över 70 år kan spela från röd tee).

Veteransvingen

Välkomna till golftävlingen Jespers Minne fredag 
5 augusti på Brevikens GK. Syftet med tävlingen är 
att mötas och att hedra minnet av Jesper.

Jespers Minnesgolf

Samling och fika kl 9.00  
Shotgunstart kl 10.00
Anmälan via ”Min Golf” eller direkt till 
klubben: bokning@breviken.se där det finns 
mer information om tävlingen och logi.

Båda tävlingarna ingår i Order of Merit och spelas som poängbogey. 
Deltar du i båda tävlingarna är du automatiskt med i Order of Merit.
All information finns på www.veteransvingen.se

Sveriges Vereranförbunds Order of Merit

Tävlingen är ett samarrangemang med 
Stiftelsen Jesper Lindbloms minne och 
Sveriges Veteranförbund.
 
Brevikens GK ligger mellan Karlsborg och Hjo. 
Överskottet från tävlingen går oavkortat till 
Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne. 
 

Tävlingskontakt:
Jan-Olof Sannö, tävlingsledare, 
jo.sanno@telia.com, 0706-673 453
Stefan Jonsson, tävlingssamordnare, 
stefan@jespersminne.se , 0705 – 177 046
 
www.jespersminne.se

Boendet är på Comfort hotell Västerås, 
Sigurdsgatan 23. På fredagskvällen träffas vi 
på Bishops Arms i Västerås. 
Middag och prisutdelning kommer att vara på 
Västerås GK på lördagskvällen.
 
På allmän begäran arrangeras en bussutflykt 
för alla intresserade medlemmar och medfölja-
re på lördagen. 
 
www.veteransvingen.se 
Facebook: Golftävlingen för veteraner

TEXT: PIA LAGERGREN

Foto: Daniel Hojas
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Kronoberg årsmöte
På veteranerna Kronobergs årsmöte 
var det stor uppslutning och hela 
styrelsen omvaldes. 

Eje Håkansson tilldelades förbundets 
förtjänstmedalj i silver för sina insatser i 
föreningen. Medaljen delades ut av Tor 
Cavalli-Björkman från Sveriges Veteran-
förbunds styrelse som även informerade 
om senaste nytt från förbundet. 

Tor tilldelades Veteranerna Kronobergs 
hederssköld som tack för mångårigt gott 
samarbete.

Donny Magnusson informerade förbun-
dets nya jaktklubb och Benkt Sjödahl 
tackade styrelsen för ett gott arbete.
Efter mötet hade vi alla en trevlig middag 
på restaurang 4 krogar. 

ANDERS BROMAN

NA01 - missionen 
som aldrig blev av
Veteranerna Kronoberg bjöd in 
Ingemar Arvidsson som berättade 
om förberedelser och utbildning 
för den styrka som skulle sändas till 
Namibia 1989, NA01.

Sverige planerade för tre kompanier och 
ett stabskompani för att täcka upp de 
stora avstånden i Namibia en styrka på 
knappt femhundra man.

Inryckning, utrustning och utbildning kom 
igång, materiel från alla delar av landet 
kom till Almnäs och fordonen målades om 
från grönt till vitt. Allt lastades för att gå 
mot Göteborg och lastning på fartyg.

Under de sista dagarna innan avresan 
skulle ske godkände inte Sydafrika att 
Sverige deltog i UNTAG (United Nations 
Transition Assistance Group). Efter för-
handlingar stod det klart att den svenska 
styrkan inte var välkommen till Namibia.

Det var en välutbildad enhet som aldrig 
kom iväg men de som önskade kom i stäl-
let med på nästa bataljon till Libanon.

Bland kvällens lyssnare fanns Lars Karls-
son, en av de soldater som hade varit klar 
att åka. Han hade även med sig NA01:s 
”minnesbok”, vilken var synnerligen tunn 
men ändå mycket läsvärd.
Benkt Sjödahl hade stor del i framtagan-
det av detta föredrag.

ANDERS BROMAN

UTE I LANDET

Bergslagsmarschen

Start och mål på Ringenäs skjutfält via 
Hallandsleden, en mix av stig, skogsbil-
väg och mindre vägar. Ett lummigt och 
lätt kuperat landskap med dagsetapper 
på drygt 2,5 mil.  

Bergslagsmarschen är ett privat, ideellt initia-
tiv som nu arrangeras för tredje året. Sveriges 
Veteranförbund är stolt sponsor och över-
skottet delas mellan Gula bandet och VRR. 

Årets förläggningar: Ätran, Drängsered, 
Kvarnforsen, Mahult. Vid målgång på vete-
ranträffen ÖS 14/7 har vi ett armétält för de 
deltagare som vill stanna på ÖS. 
Deltagaravgift 1000:- inkl. frukost, lunch, 
middag, sovplats. Dagspass 250:- inkl. lunch.

Anmälan: bergslagsmarschen@gmail.com
Telefon: 070-211 77 61 
Inbetalning: SHB 6537-236 914 782.
FB: Bergslagsmarschen För Utlandsveteraner

Välkomna!

På med kängorna för

Cypernveteraner på kryssning
1964 års Cypernveteraner höll sin andra 
återträff ombord Viking Cinderella 31 mars 
– 1 april. Vi var 50 deltagare från bataljoner-
na 24, 26 och 28 som träffades och trivdes 
tillsammans. 58 år efter tjänstgöringen är 
det ändå första gången en del kamrater möts 
igen.

Programmet bjöd på filmer och bilder från 
tjänstgöringen såväl som aktuell information 
om UNFICYPs verksamhet och dagens situa-
tion på Cypern. Minnen och tankar dryftades 
då grupp- och plutonskamrater möttes i min-
dre grupper. Middagen intogs för oss själva 
vilket gynnade de fortsatta berättelserna och 
skrönorna.

Belåtna efter ett väl genomfört arrangemang 
gick vi iland och ser fram mot vårt 60 års jubi-
leum som Cypernveteraner om två år.

ANDERS ARVIDSSON

Swed Med Coy L04 
firade 40-årsjubileum

Helgen den 4-6 juni träffades vi, 47 
veteraner och familjemedlemmar, på 
Åsby hotell i Hallstahammar.

Ett kärt återseende för flera som inte setts på 
40 år. Lagomt ”luftigt” program där det också 
fanns tid för egna aktiviteter. Efter att hälsats 
välkommen hölls minnesstund för dom som 

avlidit med en tyst minut. Minnesstunden 
avslutades med Magnus Engströms fina dikt, 
"dikt till våra hjältar". Sedan följde samtal, 
middagar och trevligt umgänge.

När blir nästa träff? Väl medvetna om att 
veterandagen 29 maj 2023 kan bli tillfället, då 
insatserna i Libanon ska hedras.

ÖRJAN NOREHEIM

Återträff

Häng med på årets Bergslagsmarsch för utlandsveteraner 10-14 juli.

Sudden, Bat 28 C, delar ut hytt och måltidsbiljetter.
Foto: Stig-Björn "Sudden" Sundell

FB Skåne deltog på 
totalförsvarsdagen
Fredsbaskrarna Skåne medverkade vid 
nationella totalförsvarsdagen i Malmö. 
En solig och lyckad dag med många som 
var intresserade av SVF och Gula bandet.

Gemyt i väntan på maten.
Foto: Anders Broman

Tor med Vet. Krono-
bergs hedersplakett.
Foto: Anders Broman

Ordförande Christer 
Alldén.
Foto: Anders Broman

Ordförande Christer Alldén, medaljören Eje 
Håkansson och Tor Cavalli-Björkman från SVF. 
Foto: Anders Broman

Deltagare ur Bat 26 C.
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Deltagare ur Bat 24 C.

Deltagare ur Bat 28C.
Foto: Ingela Lind 
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Arne Björklund har avlidit

Kongoveteranen Arne Björklund har avlidit.
Arne var en stolt veteran, som tjänstgjor-
de i bataljonerna 12 och 20 i Kongo. Han 
verkade inom vår förening på olika sätt. I 
många år var han ordförande i valnämnden. 
Vid flera tillfällen tog han initiativ till resor 
för våra medlemmar, som hade anknytning 
till vår insats i Kongo. Det var resor som han 
stöttade och deltog i på ett aktivt sätt såsom 
resan till Afrika 2012 med besök bland annat i 
Elisabethville och Ndola. 

Arne Björklund och 13 andra FN-svenskar 
upplevde några blodiga dygn i samband med 
att Katangakriget började i Elisabethville den 
13 september 1961. Svenskarna fick order om 
att med sina pansarbilar bege sig till staden 

Jadotville, 40 km från E-ville, där en irländsk 
FN-styrka var inringad av Katangas styrkor. 
När FN-konvojen kom fram till bron över 
floden Lufira mötte FN-styrkan så hårt mot-
stånd att aktionen måste avbrytas. Genom 
de svenska soldaternas insats med lastbilarna 
räddades de irländska och indiska FN-solda-
terna från en säker död genom att de kunde 
lämna terrängen vid bron där de var inringade.
En indisk officer föreslog att svenskarna 
skulle medaljeras för sina insatser. Överste 
Jonas Waern skickade skrivelsen vidare till 
Försvarsmakten Stockholm. Men skrivelsen 
begravdes i Krigsarkivet. Arne Björklund med 
flera forskade i arkivet, som resulterade i ett 
beslut att de som medverkat vid Katanga 
skulle tilldelas Försvarsmaktens belönings-
medalj i guld.

Utdelningen av medaljerna skedde den 29 
oktober 2009 – således efter 48 år – vid en 
ceremoni vid Armémuseum. Medaljutdelare 
var Sveriges ÖB, general Sverker Göransson.

Mitt hjärta är fullt av beröm för dessa ung-
domar, som kämpade likt lejon och räddade 
konvojen från fullständig förintelse. Ännu har 
jag inte fått tag i någon medalj, men jag skall 
överlämna en sådan till er snarast möjligt.
Slutligen Arne: Ett stort tack för dina insatser 
i Kongo och i vår förening. Vila i frid.

BROR RICHARD SVÄRD

Kvinnliga 
utlandsveteraner
Släktforskning på Krigsarkivet
Utlandsveteran och släktforskare. Van 
släktforskare eller bara nyfiken? Vi hälsar
både kvinnliga och manliga utlandsvete-
raner välkomna. Har du koll på om dina 
släktingar har deltagit i krig ute i världen? 
Har du släktningar som har bott i soldat-
torp? Vilken roll hade kvinnorna?

Tid: onsdag den 19 oktober kl. 13:00
Plats: Riksarkivet i Arninge

Program: Föreläsning med krigsarkivarie 
Bo Berg fram till kl 15:00. Därefter har 
du möjlighet att själv söka i Krigsarkiven 
med hjälp av personal på plats.
Använd Krigsarkivets datorer eller tag 
med din egen.

Anmälan via vår hemsida www.skuv.se 
Begränsat antal platser (15 st)
Avgift: 150 kr. Betalas via swish till vår 
kassör 0732680458.

Läs mer på riksarkivet.se/taby

UTE I LANDET

Årsmötet år planerat att äga rum den 
12–14 augusti och inbjudan med 
program och kostnader har redan sänts 
till varje medlem. 

Anmälan om deltagande till vår kassör Per 
Carlborg, telefon 073 - 987 13 25.

Styrelsen hoppas på stort deltagande då 
vi skall besluta om föreningens framtida 
administration. Vi har ett avtal med Sveriges 
Veteranförbund som innebär att de förklarat 
sig beredda att bistå oss när vi så önskar. Det 
innebär att Kongoveteranerna ingår som en 
förening i förbundet och att medlemsavgifter 
tas in av Sveriges Veteranförbund. I övrigt 
kvarstår vi som egen förening med årsmöte, 
styrelse, egen verksamhet och ekonomi precis 
som i dag. En anslutning till Sveriges Veteran-
förbund innebär lägre avgift för våra med-

lemmar och påverkar vår förenings ekonomi 
marginellt.

Fördelen är att Sveriges Veteranförbund 
hjälper oss med vår hemsida, intag av med-
lemsavgifter och vi får tillgång till deras med-
lemssystem och vi kan få hjälp med utskick 
till våra medlemmar. Vi har också rösträtt på 
förbundets årsstämma och löpande support 
från kansliet.

Vi är i dag 300 medlemmar och vår medelålder 
är runt 83 år. Vi har en stabil ekonomi och 
ett litet överskott de senaste åren. Ett antal 
styrelsemedlemmar har antytt att de vill avgå 
och valberedningen kommer med förslag på 
styrelse till årsmötet.

FÖR STYRELSEN
KALLE FRANSSON 

Kongoveteranernas årsmöte
– frågor

Mali 15 medaljerades i Lunds stadspark

Arne Björklund medaljeras vid Armémuseum 2009. 
Foto: Bror Richard Svärd

Femöresfortet
Fredsbaskrarna Södermanland 
bjuder in alla intresserade till
Femörefortet i Oxelösund

Lördag den 25 september
Vi möts vid fortets parkering S
öderviksvägen Oxelösund kl. 12.45. 
 
Fredsbaskrarna bjuder på guidning ute 
och inne.

Lunch 110 kr som serveras 12 meter 
under jord består av ärtsoppa och 
pannkakor, dryck, kaffe och kaka.
 
Anmälan: hallden.anders@hotmail.com 
eller telefon 073-2261456
 
Läs mer på femorefortet.se

Inbjudan x 2 från 

Häng med på träningsresa till 
Portugal i november!
Vad gör du i november? Grått och trist? 
Häng med oss till soliga Portugal på en 
härlig träningsresa istället.

Den 5 november 2022 åker vi åter till 
Portugal på en träningsresa. Resan
arrangeras av Springtime.
På denna träningsresa finns aktiviteter 
som passar alla. Vi finns på plats 5-19
november och vår förening kommer hålla 
program för oss utlandsveteraner en 
kväll.

Som utlandsveteran får du rabatt på re-
san. Du kan även ta med dig en vän som 
får samma rabatt. Rabattkoden är SKUV.
Om du har frågor kring resan är du väl-
kommen att kontakta oss via vårt
kontaktformulär på www.skuv.se

Läs mer och boka: www.springtime.se

Varje år sedan 1994 anordnar Tony och Ralle 
veteranträffen ÖS i Halland på Ringenäs 
skjutfält utanför Halmstad. Närmare 1000 
veteraner från hela Sverige campar, har 
återträffat, festar, deltar i föredrag och umgås 
under fyra dagar. 

Sveriges Veteranförbund finns på plats med 
informationstält tillsammans med Rekyl och 
Veterancentrum. 

Lördagen den 16 juli, traditionell paradmarsch 
till Norre Katts park, Halmstad för veteran- 
ceremoni, se tider nedan.

Veteranträffen ÖS 2022
14-17 juli Ringenäs, Halland  •  www.veterantraffen.se

ÖS paradmarsch
Samling på torget kl 10:30. Avmarsch kl. 11:00. 
Ankomst i parken kl. 11:20. Marsch åter till torget kl. 
12:45. Kl. 10:00 går det bussar från ÖS, begränsat 
med platser, åter kl. 13:00.

Periskoputsikt.

Inbjudan

KÖP DINA 
GULA 
BANDET-
PRODUK-
TER PÅ 
REKYL.
ORG

Utöver regementsledning, med överste Len-
nart Widerström i spetsen, närvarade bland 
annat även överbefalhavaren Micael Bydén, 
ställföreträdande insatschef Jonas Wikman 
och ställföreträdande arméchefen Laura 
Swaan Wrede som med medalj, handslag 
och honnör tackade varje enskild person i 
styrkan.

När kontingentschef Peter Andersson 
avslutningsvis tog till orda, och tilltalade sitt 
förband en sista gång, valde han att vända 
sig till de många samlade anhöriga vars insats 
på hemmaplan varit direkt avgörande för 
styrkans möjligheter att fokusera på och lösa 
uppgift i Mali.

P7

Inför tillresta anhöriga och i ett strålande väder medaljerades soldater, officerare 
och civilanställda som sedan november 2021 till och med förra veckan tjänstgjort 
i Mali inom ramarna för den fredsbevarande FN-insatsen MINUSMA. Ceremonin 
genomfördes i Lunds stadspark och på plats fanns även armens musikkar.

Foto: Felix Sundbäck, Försvarsmakten

Medaljceremoni för Mali 
15 i Lund. Lina Persson och 
Christoffer Irebo återser 
varandra.
Foto: Anders Hansson
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SOMMARTIPS

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

FN-museet i Danmark, Danmarks internationella veteranmuseum 
ligger på södra Jylland, precis vid tyska gränsen. Ett veterandrivet museum 
över Danmarks fredsbevarande insatser från Gaza till Afghanistan.
De driver även en webbshop och ett café finns på plats. Fritt inträde.
Adress: Frøslevlejren, Padborg 
Öppet dagligen 9-17
fnmuseet.dk

 
Dag Hammarskjölds Backåkra är en vacker skånegård i Ystads kommun, 
ett museum som visar Dag Hammarskjölds liv och gärning. Café och liten 
bokhandel. Gården köptes av Dag Hammarskjöld 1957 och hit hade han 
tänkt flytta efter att han tjänstgjort tio år som generalsekreterare i Förenta 
nationerna – men Hammarskjöld hann aldrig bo på Backåkra före sin plötsli-
ga död 1961.
Öppet: juli-augusti, onsdag-söndag 11-17, inträde 125 kr
dhbackakra.se

 
På Ystads Militärhistoriska Museum kan du spana in Ystadsveteraner-
nas hörna om missionsminnen från svenska fredsbevarande insatser. 
Veteraner bemannar ofta entrén.
Adress: Nils Ahlins gata 19 i Ystad. Busslinje 2 direkt från stationen.
Öppet dagligen 13-15. Här finns även tidningen Svensk Veteran.
ymhm.se

 
Uniformsmuseet Uniform Collection i Trelleborg är ett litet privatägt 
museum med civila och militära yrkesuniformer från 1850-talet och framåt. 
SVF:s ordförande Sverker Göranson har sin generalsuniform m/87 utställd 
på museet och hälsar att museet efterlyser persedlar, märken och annat från 
våra utlandssoldater så ta gärna med dig föremål vid ditt besök.
Adress: Byggmästaregatan 8 i Klagstorp
Öppet: juli-augusti, tisdag-söndag 10-17, inträde 100 kr.
uniformcollection.se

 
Karlsborgs Fästningsmuseum visar den populära utställningen om 
specialförbanden Särskilda Operationsgruppen SOG, deras uppkomst och 
utveckling fram till idag. Ta del av hur just du kan bli en del av specialförban-
det, hur rekryteringen går till och vad som krävs. Café och butik.
Adress: Befälsgatan 18, Karlsborg vid Vättern.
Öppet: mån-söndag 10-16, inträde 75 kr
fastningsmuseet.se

 
Arsenalen i Strängnäs visar fordon som kan ta sig fram både på land och 
i djupt vatten.  Upplev berättelser, fakta och människoöden och se Ferret 
Scout Car, M8 Greyhound och KP-bilar och många andra fordon som varit 
med i svenska utlandsstyrkan.
Öppet: onsdag-sönd 11-17, inträde vuxen 130 kr, pensionär: 100 kr
arsenalen.se

 
Berlin Tyska försvarsmaktens veteranmonument - Ehrenmal der 
Bundeswehr - är väl värt ett besök. Det ligger centralt i Berlin i stadsdelen 
Tiergarten. Här hedrar Tyskland, med namn, de mer än 3 300 tyska solda-
ter som avlidit till följd av tjänstgöring vid fredsbevarande insatser sedan 
1955 fram till i dag. Det är imponerande stort och på samma gång lågmält, 
modernt och värdigt.
Adress: Hildebrandstraße 5 (busslinje 200, hållplats Tiergartenstrasse).
Öppet dagligen 9-18 (torsdagar 9-20)

 
BergaLottas glasscafé erjuder all sorters glass, och våfflor serveras på 
charmiga BergaLottas glasscafé på Stjärnvägen 7 i Mullsjö. Gårdsbutik med 
lokala varor, konstgalleri och vår veteranförening MSSS nyinvigda minnes- 
sten finns på gården. 
Öppet dagligen under sommaren 12-19.
bergalottas.se
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Politisk thriller 
av författaren och 
reservofficeren
Alexander Koistinen

I boken Det gemensamma intresset har jiha-
dister erövrat den spanska staden Ceuta på 
Nordafrikas kust. Den svenske underrättelse-
operatören Axel Hägerstedt smugglas in med 
uppdrag att assistera motståndsrörelsen och 
förbereda ett militärt ingripande.

Boken är den tredje och avslutande delen i Europa-
serien där Alexander Koistinen fördjupar sig i Europas 
framtid och försvar. En ytterst aktuell fråga, inte minst 
med tanke på senaste tidens händelser i Ukraina. 

Alexander Koistinen har själv tjänstgjort inom 
Försvarsmakten både i Sverige och utomlands. Han är 
reservofficer med internationell tjänstgöring på Balkan 
och i Västafrika i bagaget och en del av det han själv 
sett och upplevt har inspirerat intrigen i böckerna, 
däribland arbetet inom EU:s ministerråd. Alexander 
upplevde att det saknades ett konservativt, europeiskt 
perspektiv inom den svenska spänningslitteraturen. 
Utifrån sitt fokus på frågorna om identitet och lojalitet 
utgör böckerna ett unikt bidrag till debatten om säker-
hetspolitik, försvar och Europas framtid.

Jag ingick i Mali 15 som sjuksköterska på Camp Castor i Gao, och under 
tiden som vi hade missionsutbildning på P7 talades det om vikten av att 
förbandet fanns för till varandra och såg efter våra kamraters måeenden. 
Något som stolt berättades för våra anhöriga innan vi roterade ner, och 
man informerade om att när vi hade tjänstgjort klart skulle vi ha en gemen-
sam middag för förbandet och en medaljparad i Lund i juni. 

Min hemrotation var satt till februari, men även om vi fick otydlig 
information om vad vi skulle göra under avrustningen, fick vi svaret att vi 
skulle bära uniformen under paraden i Lund. 

Efter ett dygn med resande kom vi till Arlanda och blev skjutsade till Liv-
gardet. Väl där påbörjade vi avrustningen och genomförde vår obligatoriska 
läkarundersökning, som förvisso inte skedde av en läkare eller hade den 
omfattning som förväntas av en sådan. 

När vi skulle ha hemkomstsamtal visade deT sig att man hade glömt bort 
att boka både rum och samtalsperson, vilket hastigt löstes genom att ringa 
upp en ledig samtalsledare varpå samtalen skedde via telefon. 

Efter nästan två dygn var det dags för nästa del i historien, upp i bilar för 
att bli körda till Ledningsregementet; ytterligare 40 min resande efter en 
lång färd ifrån Gao när det enda man önskade var att få vara hemma på 
riktigt. En resa som avslutades med medaljering i personalmatsalen.

Den utlovade paraden och middagen ett par månader senare i Lund verkar 
inte existera för mig; eller rättare sagt blev jag inte nekad men jag fick beta-
la resan och fick göra det utan lön. HR-chefen på P7 försvarade beslutet att 
Arméstaben hade tagit det, och jag har tillsammans med Veteranförbundet 
försökt få P7 att förstå orimligheten att vi som gjort nästan fyra månader 
i insatsen skulle exkluderas i gemenskapen; och att de övriga hade rätt 
till full lön och resa till paraden kan bara tolkas som att vi som kom hem 
tidigare inte var lika viktiga för Försvarsmakten, att det kostar för mycket 
att ingå i samma gemenskap som resterande Mali 15. 

Det känns som att när man pratade om gemenskapen och kamratskapen 
innan vi roterade ner, så måste man ha missat att ta oss åt sidan och 
förklara att vi var undantagna. Så kan det gå.

Jag är besviken över att inte Försvarsmakten värdesätter mitt bidrag på 
samma sätt som övriga kollegors. Jag är besviken över att bära på känslan 
av att inte vara behövd. Och jag är besviken på att Försvarsmakten inte 
återkommit i frågan och motiverat sitt beslut, eller ännu bättre, insett det 
orimliga, tagit ett nytt beslut och välkomnat oss som en del i den mission vi 
varit förbandssatta i - med samma förmåner som övriga, för att möjliggöra 
vårat deltagande på den gemensamma medaljparaden.

Anna-Lena Lindahl
det går bra att återkomma till 
Sveriges Veteranförbund med ett svar.

"Försvarsmakten,
hur tänker ni?"

12 avsnitt finns ute av podcasten som 
produceras av Philip Knezevic. Podden 
fokuserar på svenska utlandsveteraners 
berättelser. 

I näst senaste avsnittet berättar Årets Veteran 
Christer From om sina missioner i Bosnien, Pakistan 
och Afghanistan.

Tack för din insats
produceras av Philip Knezevic

POD

Bok

Genom intervjuer 
och personporträtt 
får lyssnaren höra om 
hjältedåd, uppoffring-
ar och erfarenheter 
våra utlandsveteraner 
gått igenom.
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Stöd & kontakt

Veteranlotsen i Uppsala
För dig som ska besöka Veteranmottagningen i finns  
möjligheten att bli uppmött och få stöd under din vistelse 
i Uppsala. Det kan vara allt ifrån praktiska saker med din 
vistelse, samt kamratskap före och efter ditt besök. 
För mer info kontakta oss via e-post: veteranlotsen@gulabandet.se

FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER FÖRBUNDSINFORMATION

Känns det lättare att skriva än att ringa till kamratstödet?
Välkommen att maila oss: kamratstod@gulabandet.se

Kansliet
Sveriges Veteranförbund 
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

Adressändringar
Du kan adressändra på Mina sidor.
veteranforbundet.membersite.se

Här kan du också administrera din profil med
insatserfarenhet samt betala årsavgiften.

Telefon: 08 – 25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Vardagar: 8.00 – 17.00

Dagligen kl. 18-21

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

020 – 666 333

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

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

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

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

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

STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se

Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se 

LEDAMÖTER
Camilla Unsgaard
camilla@sverigesveteranforbund.se

Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se

Lars-Göran Nyholm (nyval)
l-g@sverigesveteranforbund.se

Michael Ginér (nyval)
michael@sverigesveteranforbund.se

Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

  FÖRENINGAR
Fredsbaskrarna Dalarna
Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Dalarna

Fredsbaskrarna Gotland
Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gästrikland
Björn Hernblad
gastrikland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Gästrikland

Fredsbaskrarna Halland
Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Hälsingland
Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Fredsbaskrarna Jönköping
Mats Ruderfors 
jonkoping@sverigesveteranforbund.se

 Sveriges Veteranförbund Jönköping

Fredsbaskrarna Kalmar - 
Västervik
Göran Nilsson
fbikalmarlan@gmail.com

 Fredsbaskrarna i Västervik

Veteranerna Kronoberg
Christer Alldén
kronoberg@@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Kronoberg

Fredsbaskrarna Norr
Bengt Flodin
norr@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg
Lars Sjölin 
skaraborg@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne
Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Stockholm
Fredrik Sjöholm
stockholm@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Södermanland
Bengt-Göran Björklund
sodermanland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Södermanland

Fredsbaskrarna Västerbotten
Erik Springer Engdahl
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västkust
Britt-Marie Ackre 
vastkust@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västkust

Fredsbaskrarna Örebro
Mikael Blomqvist
orebro@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland
Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Östergötland

Träffplats Blekinge
Peter Garpenbeck, Daniel Breimert 
blekinge@sverigesveteranforbund.se

 Veteraner i Blekinge

Veteranerna Uppland
Tommy Andersson
uppland@sverigesveteranforbund.se 

 Veteranerna Uppland

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud
varmland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Värmland

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteraner Västmanland

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund
angermanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Ångermanland

Y-bataljonen
Christer Forslund
ybataljonen@gmail.com

 Y-bataljonen

Z-bataljonen
Kåre Silfver
zbataljonen@sverigesveteranforbund.se

 Z-bataljonen

  RIKSTÄCKANDE
Blue Berets MC
Tommy Brånhede
ordforande@bbmc.se

 Blue Berets MC Sweden

FN-Veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson
kongoveteranerna@outlook.com

 Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

Jaktsektionen
Michael Oremo
jakt@sverigesveteranforbund.se

 jaktsektion

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

 MSSS

 

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

 Fredsbaskrarna Norr

Bollnäs
SS Warpen, Långnäs
1:a måndagen i månaden, kl. 18:00
För kontakt, se Facebook.

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Borås
Pitcher's, Österlånggatan 33
3:e måndagen varje månad, kl. 19:00
(OBS! byter dag i augusti)
Thomas Roos, 070-944 51 07

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

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

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

 Fredsbaskrarna Södermanland

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

 Fredsbaskrarna Dalarna

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

 Fredsbaskrarna Gästrikland

Göteborg
The Bishops Arms, Järntorget 6
1:a onsdagen varje månad, kl. 17:00
Anita Asp, 070-892 27 35
Baka Stenugnsbageri, 
Ostindienfararen 27.
1:a lördagen i månaden kl. 13:00
Ronny Lindergren, 070-857 79 67

 Fredsbaskrarna Västkust

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

 Fredsbaskrarna Halland

Helsingborg
Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl. 09:00
Magnus Persson, 070 338 861

 FN-träffar i Helsingborg

Hudiksvall
Restaurang The Bell, Bankgränd 1
2:a onsdagen varje månad, kl. 18:30
Bengt Åke Westner, 070-392 08 25
fredsbaskrarna.halsingland@gmail.
com

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Hässleholm
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

 Sveriges Veteranförbund 
Jönköping

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

Karlskrona
Amiralitetsförsamlingshemmet
Sista måndagen varje månad kl. 17:00
amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se
Peter Garpenbeck, 070-857 64 88

 Veteraner i Blekinge

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

 Veteranerna Värmland

Kristianstad
Spontana träffar, se uppdaterad
info på facebook.

 Veteranträffar i Kristianstad

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

 Fredsbaskrarna Östergötland

Luleå 
O´Learys, Västra Varvsgatan 25
Sista torsdagen varje månad kl. 19:00
Mia Näslund Anda, 072-562 65 00

 Fredsbaskrarna Norr
 VETERAN Träffplats Luleå

Lycksele
Tillfälligt vilande, se Facebook
Stefan Hällsten, 070-606 08 44
hallsten.stefan@gmail.com

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Malmö
Drum Bar, Lilla Torg 9
1:a onsdagen varje månad, kl. 18:00
Nicklas "Humlan" Malmsten, 
070-797 83 73
nicklasmalmsten@icloud.com

 Veteranträffpunkt Malmö

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

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

 Fredsbaskrarna Östergötland

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

 Fredsbaskrarna Södermanland 

Sala
Restaurang Gillet 6, Sala
Bo/Bozica Mäkitalo 079-335 29 72

 Utlandsveteranerna i Sala
 
Skellefteå
Tillfälligt vilande, se Facebook
Tommy Ungh, 070-662 54 92
unghtommy@gmail.com

 Fredsbaskrarna Västerbotten

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

 Fredsbaskrarna Skaraborg

Sollefteå
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen varje månad kl. 18:00
veteranernaangermanland@gmail.com

 Veteranerna Ångermanland

Stockholm
Pitcher's, Mariatorget 1 A (ej juli/aug)
1:a onsdagen varje månad, kl. 18:00
Fredrik Sjöholm, 070-288 72 08

 Fredsbaskrarna Stockholm

The Public, Täby (ej juli/aug)
2:a onsdagen varje månad, kl. 18:00
Gunnel Allard, 070-168 21 52

 Fredsbaskrarna Stockholm

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten

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

 Y-bataljonen

Trollhättan
Bishop Arms, Kungsg. 33
Sista torsdagen varje månad kl. 18:00
vastkust@sverigesveteranforbund.se 

 Fredsbaskrarna Västkust

Täby
The Public Täby, Täby centrum
3:e onsdagen varje månad, kl.18:00
Gunnel Allard, 070-168 21 52 

 Fredsbaskrarna Stockholm

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten

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

 Veteranerna Uppland

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

 Fredsbaskrarna Halland

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten
 Utlandsveteraner i Vilhelmina

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

 Fredsbaskrarna Gotland

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

 Fredsbaskrarna i Västervik

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

 Veteraner Västmanland

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

 Veteranerna Kronoberg

Ystad - Österlen
Ystads Militärhistoriska museum
Sista onsdagen varje månad kl. 18:00
Jonas Hörgård, 070 7192037 
jonas@hogtryckosterlen.se

 Träffpunkt Ystad - Österlen
Sveriges veteranförbund

Ängelholm
Restaurang City, Storgatan 48
1:a tisdagen varje månad kl. 18:30
Håkan Jönsson, 073-360 82 22
hacanjonsson@msn.com
Kalle Andersson, 070-490 12 16

 Fredsbaskrarna Skåne

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

 Fredsbaskrarna Örebro

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

 FN Veteranerna i Örnsköldsvik!

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

 Z-bataljonen

  FRISTÅENDE
Sveriges Kvinnliga 
Utlandsveteraner
info@skuv.se

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

För förfrågan om Hedersvaktens möjlighet till deltagande, skicka ett mail till: 
hedersvakten@sverigesveteranforbund.se eller ring 08-25 50 30.

NY

NY

Foto: Kim Svensson 

NY

Vi önskar 
dig en glad 
sommar!
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SOMMARPYSSEL

Sommarpyssel Luta dig tillbaka i hängmattan och hitta lugnet med 
fyra sidor avslappnande tidsfördriv. Ha nu en riktigt 
skön sommar, önskar vi på Sveriges Veteranförbund.
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Tillsammans 
med andra

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

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

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

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

Prinsen har fullgjort sin värn-
plikt vid Amf 1 i Vaxholm. 
Han har genomgått en 
utbildning till båtchef 
(stridsbåt 90). Under åren 
2001 och 2002 genomför-
de Prinsen officersutbild-
ning inom Marinen.

Prins Carl Philip tog 
examen som fän-
rik i december 
2002. 
I december 
2007 erhöll 
Prinsen 
kaptens grad 
i Stockholm. 
Den 1 
oktober 
2014 
befordrades 
Prinsen till 
major.

H.K.H. Prins 
Carl Philip 
Foto: Linda 
Broström, 
Kungl. 
Hovstaterna

SOMMARPYSSEL

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

Tillsammans gör vi skillnad.

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

Veteranförbunds höge beskyddare
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INFORMATION 

Facit och vinnare från 
förra numret finns på 
SVFs Facebook-sida.

Tävlingen i detta 
nummer består av 
rebusen ovan och det 
är endast möjligt att 
tävla via sms.

SMS-TÄVLA SÅ HÄR
Skriv SVF (mellan-
slag) följt av svaret i 
rebusen i ett sms och 
skicka till nummer 
72456 (kostnad 10 
kr). Överskottet går 
till Gula Bandet.
Det går ej att tävla 
från ett oregistrerat 
telefonnummer.
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65

114 49 Stockholm

Tillsammans
fortsätter vi 
rädda liv  
i Ukraina.

Några exempel på hur din gåva hjälper: 
En varm filt 50 kr 
Hygienpaket till en familj 126 kr  
Tvål, filt, sovmatta och köksutrustning för en person 551 kr  
Utrustning till en första hjälpen-volontär 2 285 kr 
Filtar, sovmattor, tält, hygienartiklar och köksutrustning för en familj 9 194 kr 

Tack till alla er som är med och bidrar.

När du swishar behandlas dina uppgifter av Röda Korset. 
Läs hur på rodakorset.se/personligintegritet

Swisha till 900 80 79
eller bli månadsgivare på rodakorset.se
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Tillsammans
fortsätter vi 
rädda liv  
i Ukraina.

Några exempel på hur din gåva hjälper: 
En varm filt 50 kr 
Hygienpaket till en familj 126 kr  
Tvål, filt, sovmatta och köksutrustning för en person 551 kr  
Utrustning till en första hjälpen-volontär 2 285 kr 
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Tack till alla er som är med och bidrar.

När du swishar behandlas dina uppgifter av Röda Korset. 
Läs hur på rodakorset.se/personligintegritet

Swisha till 900 80 79
eller bli månadsgivare på rodakorset.se


