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Tack Sverige.
Exklusiv intervju med FN:s generalsekreterare António Guterres
Magda Gad rapporterar inifrån Kabul

FÖR ALLA CIVILA OCH MILITÄRA VETERANER
FÖRE, UNDER OCH EFTER UTLANDSINSATS

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 försvaret av Sverige.
Samarbeta med Försvarsmakten.
Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare

Genrebild.
Foto: Women for women
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VI BIDROG MED 20 ÅR AV
SÄKERHET I AFGHANISTAN.
EN HEL GENERATION
TACKAR DIG.
"Vi svenskar i allmänhet,
och du som veteran
i synnerhet, skall
känna stolthet
över att vi bidragit till att en
hel generation
afghanska barn
har kunnat gå i
skolan och leva ett
bättre liv. Även om
det ser mörkt ut
just nu, har vi soldater löst uppgiften
på ett fantastiskt
sätt och skapat 20 år
av säkerhet. En hel
generation tackar oss.
Det skall vi vara stolta
över."
SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Bli en av oss,
få en av oss.

INLEDAREN

AKTUELLT

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

BLI MEDLEM
1) Du är SVENSK VETERAN
Svensk veteran är den person som har
genomfört internationell tjänst eller
beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfundet,
och/eller svenska staten.
2) Du är STÖDMEDLEM
För dig som inte är svensk utlandsveteran, 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.
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 anmälningssidan.
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Mali-bloggen:

Vi bidrog med 20 år av säkerhet.
En hel generation tackar dig.
Under hela mitt liv har jag hört berättelser om Dag Hammarskjöld, inte minst
under min tid som ÖB och som försvarsattaché i USA. Ofta när man representerar
Sverige utomlands kommer Hammarskjölds stora insatser och hans betydelse
som fredsmäklare på tal. Jag var bara sju
år när FN-planet störtade. Jag minns det
än i dag.
Inte minst i Sveriges Veteranförbund är Dag
Hammarskjöld levande, främst tack vare Kongoveteranerna. När Hammarskjöld 1953 installerades som FN:s generalsekreterare konstaterade
hans företrädare, avgående generalsekreteraren
Tryggve Lie: ”Ni övertar världens omöjligaste
jobb”.

Ceremoni i Ndola, Zambia

Nyligen besökte jag Ndola i Zambia där planet
med Hammarskjöld och hans kollegor från FN
ombord störtade. Jag var inbjuden av svenska
ambassaden i Zambia att närvara på en högtidlig
ceremoni till Hammarskjölds minne med anledning av att det gått 60 år sedan flygkraschen.
Vi som var inbjudna var en grupp på fyra
personer, däribland Mats Fogelmark från
Veterancentrum och Bengt Wicksén från
Kongoveteranerna. Vi blev väl omhändertagna
av ambassadernas personal som tog med oss till
intressanta platser och möten med människor
med anknytning till FN och veteraner.

Monument för Hammarskjöld i Stockholm

Många människor och organisationer fortsätter
att verka i Dag Hammarskjölds anda och arbetar
vidare för en rättvisare och fredligare värld.
Det gäller inte minst i Kongo och Zambia där
Hammarskjöld och hans gärning är mycket känd.
Alla skolbarn vi mötte i Ndola visste precis vem
Dag Hammarskjöld var. Han hyllas som landets
egen nationalhjälte, och barnen lade blommor
invid monumentet vid platsen för flygkraschen.
Hammarskjöld finns avbildad i brons på flera
allmänna platser i Sverige men ingenstans i
Stockholm. Vårt förbund bör arbeta för att en
byst av Dag Hammarskjöld placeras vid det
nationella FN-monumentet på Djurgården.

Veteranstrategi tas fram

SVF:s målsättningar i skriften Veteranpolitik för
Sverige förverkligas nu. Vid Almedalsveckan
i somras meddelade försvarsminister Peter
Hultqvist att Försvarsdepartementet påbörjar
arbetet med att ta fram en ny veteranstrategi.

Veteraner som resurs

SVF:s förslag i Veteranpolitik för Sverige har diskuterats fram under en lång tid. Grunden utgår
från de behov som finns hos svenska veteraner
och tanken att samhället ska kunna dra nytta av
deras erfarenheter efter avslutade insatser. Vi i
Sveriges Veteranförbund hoppas förstås att våra
förslag beaktas i Försvarsdepartementet arbete.
De mål och prioriteringar som vi presenterat är
både angelägna och realistiska.

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

Sverige har under 60 års tid deltagit med
70 000 män och kvinnor i 120 fredsbevarande
insatser i 60 länder. I 17 år gjorde svenska soldater och många civilt utsända ett nödvändigt
och viktigt jobb under insatsen i Afghanistan.
Många som deltog i insatsen i Afghanistan
berättar att de verkligen kände att de gjorde
skillnad när de var där. Ofta bestod skillnaden i
det lilla, en liten pusselbit i det stora strategiska
pusslet, som att vakta en grusväg bland bergen
så att barnen tryggt kunde ta sig till skolan.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Sedan 2014 bedriver Peaceworks verksamhet i Colombia, där fredsinitiativ ofta
stigmatiseras och där våldet ofta drabbar
unga. Peaceworks är en av de organisationer som tilldelades projektbidrag eller
verksamhetsbidrag under 2021 inom
FBA:s arbete med stöd till civilsamhället.

I mitten av september välkomnades
den EU-ledda utbildningsinsatsen
EUTM Mali (European Union
Training Mission Mali) hem till
Luftstridsskolan i Uppsala. Sedan
februari har de utgjort den svenska kontingenten vid den EU-ledda
utbildningsinsatsen i Mali.

Nyss kom beskedet att flickor inte kallas tillbaka
till skolan i Afghanistan, trots att talibanerna
lovat att flickorna skulle kunna fortsätta sin
skolgång. Det är djupt oroande och visar att
kampen för alla människors lika rätt och värde
aldrig tar slut. Den fortsätter, och i det arbetet
har Sveriges veteraner en viktig uppgift.

Luftstridsskolan, som är uppsättande förband, har i uppdrag att skicka personal till
tre rotationer. Personalen som välkomnades hem i september tillhörde förbandets
första rotation. De blev nyligen avlösta
av EUTM 18 på plats i Mali, vilket blir
förbandets andra rotation inom ramen för
EUTM Mali.

Vi svenskar i allmänhet, och du som veteran i
synnerhet, skall känna stolthet över att vi bidragit till att en hel generation afghanska barn har
kunnat gå i skolan och leva ett bättre liv. Även
om det ser mörkt ut just nu, har vi soldater löst
uppgiften på ett fantastiskt sätt och skapat 20
år av säkerhet. En hel generation tackar oss.
Det skall vi vara stolta över.

Hemkomstceremonin leddes av flygvapenchefen Carl-Johan Edström. På plats
fanns även vänner och familj.
Välkomna hem och tack för er insats.

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Sverker Göranson, 67 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.

Sveriges Veteranförbund
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Militärt arbete för
civila insatser
Under september stöttade den svenska kontingenten MINUSMA:s civila
delar för att möjliggöra invigningen av
en ny brunn med tillhörande vattentorn i byn nordväst om Gao. Tillsammans med den högsta civila chefen i
Sektor Öst, firade byborna att de nu
fått förutsättningar till bättre levnadsförhållanden.
På vägar och genom terräng tog sig
galtarna fram tillsammans med de civila
FN-bilarna. Efter flera timmars färd i hettan
anlände konvojen till byn med svenska
FN-soldater, UNPOL samt civila FN-kollegor. Lokalbefolkningen hade förberett
väl, ett stort tält var rest och hela byn var
samlad för invigningsceremonin för den
nya brunnen.
Under färden och på plats cirkulerade
tyska drönaren Heron med ett vakande öga
över byn och bidrog med underrättelser till
det svenska förbandet.

Säkerheten skapar förutsättningar

Det är tillsammans vi skapar en säkrare
tillvaro för det maliska folket. Samarbetet mellan FN:s civila delar, de militära
förbanden och
lokalbefolkningen skapar en
hållbarhet och
långsiktighet i
arbetet för fred.

Uppskattat vattentorn.
Foto: Mali-bloggen / FM

Nyckeln till
framgång är
att samtliga
delar inom FN
är involverade,
såväl civila som
militära med lokalbefolkningen
i fokus för säkerhetsarbetet.

Fortsatt arbete

Brunnen och vattentornet är ett konkret
bevis för att det vi gör här, gör skillnad.
Tack vare den nya infrastrukturen kan
lokalbefolkningen i byn odla mer, skapa
förutsättningar för en säkrare ekonomi och
minska risken för sjukdomar. Säkerheten
är en förutsättning för att samhället i Mali
ska kunna utvecklas. FN:s och vårt arbete
fortsätter för att fler byar ska kunna leva i
fred och i säkerhet.
MALI-BLOGGEN
FÖRSVARSMAKTEN

Foto: Peter Knutson
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Peaceworks är en svensk ideell organisation vars vision är ett jämlikt
och rättvist samhälle där unga har
möjlighet att organisera sig och
få inflytande över den kontext de
befinner sig i.

Välkomna hem
EUTM 17

"Tack Sverige"
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Publikationen Svensk Veteran (Stockholm), ISSN 2004-0032 är av
generell karaktär och kan inte ligga till grund i specifika frågor. Vi ansvarar ej för skada som kan uppkomma till följd av upplysning i publicerat material, eller i annan lämnad information. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material samt förbehåller sig rätten att redigera
och korta ner insända artiklar. Redaktionen har rätt att publicera insänt
material på webben och i andra forum relaterat till verksamheten utan
att först tillfråga upphovsmannen. Org.nr: 828001-0359.

"Hammarskjöld finns avbildad
i brons på flera allmänna
platser i Sverige men ingenstans
i Stockholm. Vårt förbund bör
arbeta för att en byst av Dag
Hammarskjöld placeras vid det
nationella FN-monumentet på
Djurgården."

FBA stöder ungas
fredsinitiativ i
Colombia

Foto: Kristoffer Olofsson/Försvarsmakten
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Sverker Göranson om Sveriges nya veteranstrategi

Beställ SVF:s
politiska program
I förbundets
idépolitiska
program finns
mål och prioriteringar för
våra förslag till
veteranpolitik
på kommunal,
regional och
nationell nivå.
Det politiska programmet finns att
ladda ner på SVF:s
hemsida eller kan
beställas som folder
från kansliet.

António Guterres:

"Sammanhållen vårdkedja och
tillvaratagande av kompetens"

VETERANPOLITIK
FÖR SVERIGE

– Sverige är en
brobyggare inom FN
António Guterres har varit
i Sverige många gånger.
Han lovordar Sveriges roll
globalt och kallar Sverige
för en viktig allierad och
en engagerad ”brobyggare” multilateralt för fredoch konfliktlösning, liksom i klimatfrågan. Sverige
har agerar "föredömligt"
och ligger i framkant, sade
Guterres när han besökte
Sverige 2018.
– Jag vill understryka det
mycket viktiga stödet från
Sverige till FN:s arbete för
fred och säkerhet, säger
generalsekreteraren.

Juni 2021

ÖB tackar
veteranerna för
deras insatser i
Afghanistan
Under den 20 år långa insatsen i
Afghanistan har svenska soldater visat
stor professionalitet och skapat respekt för Försvarsmaktens kapacitet.
I internationella kretsar ses nu Sverige som
en trovärdig och kompetent aktör, tack vare
personalens handlingskraft och skicklighet.
– Vi har hela tiden visat förmåga, empati och
beslutsamhet. Jag är stolt över hur vi har
löst vårt uppdrag, säger överbefälhavare Micael Bydén. ÖB tackar personalen för deras
starka engagemang under åren i Afghanistan
med ett tackbrev till alla som varit i Afghanistan under insatstiden.

Foto: Henrik Eskilsson/Försvarsmakten

En genomlysning av svenska soldaters situation i samband med insats
liksom en analys av hur veteraners unika erfarenheter bättre kan tas tillvara
på arbetsmarknaden. Det är några av de frågor som kommer att ingå i den
veteranstrategi som regeringen ska ta fram.
I början av augusti meddelade försvarsminister Peter Hultqvist att regeringen ska utarbeta en veteranstrategi för svenska veteraner.
Den ska omfatta allt från hälsa och sjukvård
till ekonomiska villkor och tillvaratagande av
veteraners kompetens på arbetsmarknaden.
– Vi vill ha en samlad utredning som går över
hela linjen. Vi vill se vad som har gjorts på
det här området tidigare och vad vi kan göra
framöver. Veteranfrågan är ständigt aktuell
och utvecklingen går hela tiden framåt, säger
Peter Hultqvist.
Enligt försvarsministern kommer strategin
att ha ett positivt anslag där utgångspunkten
är att utlandstjänstgöring medför värdefulla
kunskaper som samhället bör dra nytta av.
– I grunden är det viktigt att ha attityden att
veteraner är en positiv resurs, säger Peter
Hultqvist till Officerstidningen.
På Sveriges Veteranförbund välkomnas regeringens initiativ. Förbundets ordförande, Sverker Göranson, är mycket nöjd med beskedet
om en samlad strategi för landets veteraner.
– Veteranpolitiken spänner över flera departement och sakområden och det behövs en
samlad strategi för att hålla ihop insatserna;
någon i toppen som står för masterplanen,
säger han.
De senaste tio åren har flera åtgärder
vidtagits för att stärka veteranarbetet och

stödet till anhöriga. En Veteranmottagning
har inrättats i Uppsala, Försvarsmakten har
startat ett Veterancentrum, Veterandagen är
sedan 2018 allmän flaggdag och minnesmonument för att hedra veteraner finns numera
på cirka 35 platser i landet. Därutöver får
flera frivilligorganisationer som arbetar med
veteranfrågor, däribland anhörigföreningen
Invidzonen, numera ekonomisk stöttning av
Försvarsmakten.
– Under senare år har det hänt ofantligt
mycket på det här området, men det saknas
en samlad bild. Det viktiga med veteranstrategin är att det blir en kontinuitet i veteranpolitiken och inte bara enstaka punktinsatser,
säger Sverker Göranson.
På frågan om konkreta exempel på vad som
behöver förbättras för veteraner nämner
Sverker Göranson två saker. Dels ett bättre
omhändertagande av veteraners särskilda
kompetens på arbetsmarknaden. Dels en mer
sammanhållen vårdkedja för de som behöver
stöd och hjälp efter hemkomst.
– Veteranmottagningen i Uppsala är jättebra,
men när de som går där överlämnas till regionernas vårdinrättningar vill de börja om med
egna utredningar. Det är bara ett exempel på
att veteranfrågan inte hänger ihop i alla delar,
säger han.
LINDA SUNDGREN
OFFICERSTIDNINGEN

Foto: UN Press

Portugals tidigare premiärminister
António Guterres tillträdde posten som FN:s
generalsekreterare 2017 då Ban Ki-moon
från Sydkorea slutade i FN efter nio år.
Guterres är en erfaren statsman. Han föddes
den 30 april 1949 i Portugals huvudstad Lissabon. Föräldrarna tillhörde den högre medelklassen och Guterres beskriver sin barndom som en
lycklig tid. Han hade en framgångsrik akademisk
karriär bakom sig när han 1974 bytte spår för
att satsa på politiken. Han blev medlem i socialistpartiet, innehade sedan många offentliga
uppdrag och valdes till Portugals premiärminister 1995, en post han behöll fram 2002.
När FN 2016 skulle välja ny generalsekreterare
efter Ban Ki-moon var António Guterres favoritkandidat tillsammans med bl.a. Nya Zeelands
förra premiärminister Helen Clark. Guterres
vann omröstningen med en övertygande majoritet och har sedan han tillträdde som generalsekreterare varit en populär ledare i FN. Sverige
har Gutteres ett mycket gott öga till vilket han
berättat i en intervju:

”Sverige har alltid varit en betydelsefull brobyggare inom FN. Det är en svår uppgift att medla
mellan stridande länder men Sverige har alltid
gjort sitt yttersta för att världen skall bli en
bättre plats. Sverige är också en tydlig försvarareav mänskliga rättigheter, ett föregångsland
på många olika sätt”.

”Sverige är också en tydlig
försvarare av mänskliga
rättigheter, ett föregångsland på många olika sätt”.

António Gutteres är väl medveten om att en av
hans företrädare på posten som generalsekreterare var svensk.
”Dag Hammarskjöld är verkligen en legend inom
FN. Få generalsekreterare har satt sin prägel så
starkt inom organisationen som han gjorde. Det

är tragiskt att han rycktes ifrån världen allt för
tidigt”.
Det är inte bara Hammarskjöld som imponerar
på Guterres. Det gör även alla utsända tjänstemän och fredsbevarande soldater, och inte
minst de många veteranerna runt om i världen.
”Vi har oändligt mycket att tacka våra veteraner
för. Deras insatser för att skapa fred och rädda
människoliv är fantastiska!"
Sverige är ett land som generalsekreteraren
ser upp till och det finns en person här som han
beundrar särskilt, drottning Silvia.
Guterres som haft många internationella
uppdrag, bland som FN:s flyktingkommissarie,
har nära följt drottningens arbete med World
Childhood Foundation.
”Jag tycker att drottning Silvia är en av världens
modigaste kvinnor. Jag tänker på det arbete
som hon gör för världens allra mest
utsatta barn genom stiftelsen Childhood.”.
ROGER LUNDGREN

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Ny forskningsbok om svenska veteraner med PTSD

Golftävlingen
Jespers minne på
Skövde GK

Osynliga veteraner

Ny utvärderingsrapport

Utlandstjänstgöring för Kriminalvården
GER HELHETSBILD
Intervjumaterialet ger en helhetsbild och
värdefulla insikter om de utsändas upplevelser
och hur Kriminalvården kan förbättra sitt stöd.
Intervjuerna åskådliggör att det, förutom det
psykosociala arbetsgivarstödet, finns andra
viktiga områden såsom rekryteringsförfarandet och karriärplanering där myndigheten kan
påverka utsändas upplevelse.

Bild
Foto: Charlotte
Nordin

Jesper Lindblom avled i Afghanistan
25 november 2005 i samband med
ett bombdåd. Stiftelsen startades
av familjen för att hedra hans minne
och delar årligen ut ett stipendium
till person eller personer vid Försvarsmaktens specialförband SOG
som verkar i andan för stiftelsens
urkund.

Även om varje utsänd har sin unika berättelse
framkommer flera allmängiltiga teman. Utsända
beskriver sina erfarenheter som oerhört
givande. De upplever att utlandstjänstgöringen
utvecklat dem på både ett professionellt och
ett personligt plan. Överlag får Kriminalvården
goda omdömen för sitt kunnande samt engagemang och stöd. Samtidigt framkommer brister
i transparens och en otydlighet avseende IE:s
roll i relation till de utsända. Intervjuerna visar
att utsända ofta undviker att söka stöd via IE
med rädsla för negativa konsekvenser samt att
allvarliga incidenter inte alltid rapporteras.

Årligen arrangerar stiftelsen golftävlingen
Jespers minne i samarbete med SVF.
Vinnare 2021 blev Leif Wahlander, som
mottog Vandringspriset.

www.jespersminne.se

Jan Grimell hoppas att hans studie ska hjälpa till att öka förståelsen för militärprästerna och ger förslag på
hemkomstprogram för återvändarna.
Foto: Charlotte Nordin

Gula Bandet presenterar stolt tryckfinanseringen av boken ”De osynliga
krigarna i fredssamhället: En intervjustudie om svenska utlandsveteraners
liv med PTSD, moraliska skador och militära identiteter” av Jan Grimell,
präst och officer från Örnsköldsvik.
– Jag hoppas att min studie ska hjälpa
till att öka förståelsen för personal som
varit på utlandsinsats och hur uppföljning efter hemkomst kan förbättras.

Foto: Linda Eriksson

På nytt jobb
Ny militärpolitisk rådgivare åt ÖB.
Annika Nordgren Christensen är ny militärpolitisk rådgivare åt överbefälhavare
Micael Bydén. Hon har en bakgrund som
MP-politiker och konsult.
Annika Nordgren Christensen har varit
riksdagsledamot
för Miljöpartiet
på 1990-talet, då
var hon ledamot i
försvarsutskottet.
Under perioden
1995 och 2009 var
hon ledamot i Försvarsberedningen.
Annika Nordgren
Christensen
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I sin forskningsstudie har Grimell intervjuat
åtta svenska veteraner som diagnostiserats
med eller uppvisat symtom på PTSD. Han vill
genom sin forskning vidga förståelsen för vad
veteranerna kan brottas med och använder
begreppen andlig och moralisk skada för att
beskriva de upplevelser som inte alltid passar
in i den kliniska diagnosen.
– Svårast att leva med uppfattar jag är de
moraliska konflikter som kan uppstå mot
bakgrund av det man har gjort. Det kan vara
att man upplever sig ha varit anledning till att
en kamrat stupat eller att man tagit ett oskyldigt liv när man agerat mot bakgrund av den
kunskap man hade då säger Grimell till Svenska
kyrkans tidning.

Boken finns i bokhandeln
och på många bibliotek.
Vi lottar ut tre exemplar
av Jans bok.
SMS-UTLOTTNING
Skriv SVF (mellanslag) följt
av JAN i ett sms och skicka till
nummer 72456
(kostnad 10 kr).

De osynliga krigarna
i fredssamhället
Den långa freden innanför Sveriges
gränser är inte synonymt med att
det saknas krigsupplevelser och
krigstrauman i en svensk kontext.
I boken ges en sällsynt inblick i
svensk militär internationell verksamhet samtidigt som läsaren får
en unik och fördjupad förståelse
för livet med PTSD.
Moralisk skada och andra begrepp
används för att ytterligare beskriva
komplexiteten. En utlandsveteran
med komplex PTSD har ett unikt
sammansatt problemkomplex som
kan innehålla medicinska, psykologiska, moraliska, existentiella
och själsliga dimensioner. I boken
diskuteras vad detta kan betyda ur
både ett identitets-och själavårdsperspektiv.

Foto: UN pressarkiv

Kriminalvårdsexperten Amelie Runesson
är författaren bakom Kriminalvårdens
intressanta rapport med fokus på hur
myndigheten ska skapa en stödjande
organisation för deras medarbetare
på internationella uppdrag. Anneli har
mångårig erfarenhet från utlandstjänstgöring inom Kriminalvården.
Kriminalvården bidrar sedan 2005 med personalresurser till internationella insatser. Rapportens
syfte är att kartlägga vilka psykosociala behov
som föreligger för utlandsstationerade medarbetare samt identifiera hur Kriminalvården kan

och organisationer som har utlandsstationerad
personal intervjuades för att få en bild av deras
arbete och erfarenheter kring psykosocialt
arbetsgivarstöd. Forskning inom området och
rapporter från organisationer som utvärderat
liknande verksamhet har använts för att få en
bättre teoretisk förståelse.

Några av frågorna som ställdes till
Kriminalvårdens utlandsveteraner var:

• Kan du beskriva fritt vad du tänker kring din
erfarenhet av vad de utsända behöver för psykosocialt stöd under utlandstjänstgöring.
• Vad bedömer du är den största källan till
stress för utsänd personal?

Kriminalvården bidrar sedan 2005 med personalresurser till
internationella insatser. Rapportens syfte är att kartlägga
vilka psykosociala behov som föreligger för utlandsstationerade
medarbetare samt identifiera hur Kriminalvården kan utveckla
stödet till utsända.

utveckla stödet till utsända. Genom att kartlägga
problem och behov är målet att ge förslag på
åtgärder för att öka välmående, motivation och
arbetsprestation hos de utsända. För att få olika
perspektiv på utlandstjänstgöring har totalt 55
mycket ambitiösa intervjuer, externt och internt,
genomförts. Inom Kriminalvården kontaktades
medarbetare som var utsända på längre uppdrag
mellan 2017-2020 samt samtlig personal på
internationella enheten.
Representanter från sex svenska myndigheter

• Hur upplevde du informationen till anhöriga/
din chef? Kan Kriminalvården utveckla det
stödet?
• Har du upplevt en incident där du trott att
du ska bli allvarligt skadad eller att ditt liv var i
fara?
• Har du upplevt en incident där blivit vittne till
någons som blivit allvarligt skadad, dödad eller
hotad på ett sätt som gjorde att du trodde att
deras liv skulle vara i fara?

INDIVIDANPASSAT STÖD
Utlandstjänstgöring kan liknas vid ett cykliskt
förlopp med anhalter som samtliga utsända
går igenom. Psykosocialt arbetsgivarstöd kan
därför inte ske som en enskild punktinsats utan
som en integrerad del av hela utsändarprocessen. Rapporten visar att det finns både individuella och organisatoriska faktorer som påverkar
utsändas upplevelse av utlandstjänstgöringen.
Exempel på förslag till individuella åtgärder är
att medarbetaren är väl förberedd, har tillgång
till stöd före, under och efter utlandsuppdraget
samt att arbetsgivaren uppmuntrar till en öppen
dialog. Ytterligare en viktig faktor är individanpassning; att kunna erbjuda rätt åtgärder vid
rätt tidpunkt utifrån individens behov. Organisatoriska faktorer som ökar utsändas välmående är att det finns ett fungerade system runt
psykosocialt stöd samt strukturer som fångar
upp medarbetare i behov av stöd.
Rapporten ger förslag på hur Kriminalvården
kan bredda den psykosociala ansatsen, professionalisera och systematisera utsändarprocessen
samt förbättra omhändertagandet av utsända
efter hemkomst.
Rapporten finns att beställa eller ladda ner på
kriminalvarden.se
*IE är förkortning för internationella enheten.
PIA LAGERGREN
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dat som var svårt skadad med svag puls och
andning. Vi tillämpade ”load and go”, vilket
betyder att lasta upp så snabbt som möjligt och
köra vidare till bättre sjukvårdsinstans. Men
han avled tyvärr av sina skador i bilen på väg
till sjukhuset. Det svenska teamet stannade
sedan kvar vid uppsamlingsplatsen för skadade
och hjälpte till med omhändertagandet av de
skadade som kom dit, säger Oskar.

Hör operatörerna Samuel och Oskar
som deltog i evakueringen av Kabul,
berätta om de risker och svårigheter de mötte under några kritiska
dygn i Afghanistan.

KABUL
"Det kändes bara bra när jag
fick beskedet om att det var
dags att inställa sig på kontoret
i Karlsborg. Jag kom till jobbet
och det stod klart att vi skulle
åka, men att det var ett oklart
läge och osäkert hur länge vi
skulle vara borta. Uppdraget
var luddigt, men magkänslan
var lugn och bra."
Oskar, specialförbandsoperatör

Operatörerna Samuel och Oskar
heter egentligen något annat.
10
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Särskilda operationsgruppen, SOG, är en
grupp inom specialförbanden som är extremt skickliga med främsta förmåga att
anpassa sig mycket snabbt till olika situationer som övriga förband inte klarar av.
Både tempot och kraven är högt ställda
inom gruppen vilka sattes på hårda prov
under evakueringen från Kabul.
– När det blev dags att inställa sig fick jag tala
om för mina närmast anhöriga att jag skulle
vara okontaktbar i x antal dagar. När vi samlats i
Karlsborg stod det klart att vi skulle klara ut en
flygsäkringsoperation, men av gammal erfarenhet förstod jag att vi skulle få göra mer, säger
specialförbandsoperatören Samuel.

KAOS PÅ FLYGPLATSEN
Ett av Försvarsmaktens transportflygplan lyfte
snabbt mot Kabul och landade efter ett antal
timmar mitt i det som skulle visa sig bli kaoset på
Hamid Karzai International Airport i Kabul. Hör
Oskar och Samuel berätta med egna ord.
– Kabul var karaktäristiskt för sommaren, 40
grader i skuggan och en inte särskilt trevlig doft.
Vi har varit där tidigare, den här gången var det

ganska optimalt för en operation av specialförbandsformat, som vi är tränade för, säger
Samuel.
Oskar fortsätter.
– Jag tycker att det var rätt lugnt inne på basen.
Till en början i alla fall. Vi fick helt enkelt tillskansa oss bilar och bostäder på området. Inne
på flygplatsen var det ganska fritt fram att göra
som man ville. Vi kom främst att arbeta nere vid
Abbey gate och South gate på flygplatsen.
Den platsen skulle senare komma att bli känd
över hela världen eftersom det var där självmordsbombare slog till. Ett svenskt team fanns
dessutom på plats i anslutning till den plats där
självmordsbombaren detonerade. De befann
sig 60-100 meter därifrån. De hade lämnat den
exakta platsen omkring 30 minuter tidigare.
– Man känner en sådan detonation mer i magen
än vad man hör den, därefter utbröt skottlossning. Vi var i skydd och skyl vid tillfället, jag
rapporterade till vår ledning och sen tog vi oss
till skadeplatsen, säger Oskar.
– Jag har en bakgrund som sjukvårdare och
började söka efter skadade som inte skrek,
eftersom de oftast är de som har de svåraste
skadorna. Jag såg en amerikansk marinkårssol-

SOG evakuerar.
Foto: Alexander
Gustavsson

FRÅN

LUFTBRON

DE SISTA ATT RÄDDAS
I den kaosartade stämningen på flygplatsen
jobbade de svenska operatörerna vidare för att
hitta alla på listan som skulle med till Sverige.
Kvinnlig personal ur specialförbanden spelade
en avgörande roll i att lösa uppgiften, bland
annat med att visitera de många afghanska
kvinnor som evakuerades. Vi hör Samuel berätta om ett av de sista försöken.
– Jag och en kollega skulle göra ett sista försök
att hitta en mamma och sju barn som stod på
listan över dem som skulle till Sverige. Vi tog en
bil till en plats inne på flygplatsen där det var
minst 1 000 afghaner som väntade, men det
var ju som att leta efter en nål i en höstack. Vi
ropade hennes namn och lyste på en svensk
flagga med ficklampa eftersom det var på
natten, säger Samuel.
Tiden att finna dem var knapp och hoppet var
nästan ute, säger Samuel.
– Då kom en person fram och sa att de sett en
person med det namnet och att de var i närheten. Jag gick runt och tittade och såg någon
som låg under en stor filt. Jag lyfte på den och
lyste på en kvinnas ansikte med min ficklampa.
Vi hade en bild på personen vi sökte och det
var för sjutton rätt likt. Hon vaknade till och sa
att hon hette så som den person vi sökte. Och
under filten låg också sju barn. Så vi bar in alla
ungarna i baksätet på vår bepansrade bil, satte
mamman fram och drog på stereon, till barnens
stora förtjusning. De blev de sista som evakuerades, säger Samuel.
ÖVER 1100 PERSONER EVAKUERADES
Operationen varade i tio dagar och drygt
1 100 personer kunde evakueras till Sverige,
tre fjärdedelar av de evakuerade är kvinnor och
barn.
FAKTA & INTERVJU: FÖRSVARSMAKTEN

FN-rapport varnar
för katastrof
En av tre afghaner vet inte var de
ska få nästa måltid ifrån, det sa FN:s
generalsekreterare António Guterres
i september apropå en ny FN-rapport.
I rapporten varnas också för att en
miljon barn i Afghanistan kan svälta
ihjäl till vintern. Många ställer sig
frågan hur man ska hjälpa de nödställda afghanerna och samtidigt inte ge
pengar till talibanerna.

Magda Gad inifrån Kabul:

"Jag är kvar så länge
som jag behövs"
Hur kommer din vardag ändras nu,
som journalist och som kvinna?
Vad händer i samhället, hur kommer detta påverka ditt arbete?

Magda Gad samtalar med talibaner i Kabul.
Foto: Privat

För ett år sedan mottog utrikeskorrespondenten Magda Gad medaljen The Board of Nordic Veterans
Federations medalj av SVF för sina
insatser med att synliggöra Sveriges utlandsveteraner.
Afghanistan är hennes bas sedan drygt
tre år och det är därifrån hon rapporterar innerligt och ärligt om utvecklingen i
landet som hon har kommit att älska.
Sedan slutet av sommaren när oroligheterna började har Expressens läsare
kunnat följa henne i direktsändning från
Kabuls gator när hon samtalar med talibanledare, civila på flykt och rapporterar
från kaoset i Kabul. Magda har en trogen
följarskara på sociala medier och nu har
hon lanserat sin podd, "Magdas dagbok",
som ger en naken inblick i krigets vardag.

Dina följare och svenska folket är
oroliga för dig. Hur mår du?

– Jag skulle vilja börja med att prata
om hur det är för de nästan 40 miljoner
afghaner som bor här. För dem har livet
vänts upp och ned. Flickor över årskurs
sex har inte välkomnats tillbaka till sina
skolor och kvinnor har inte välkomnats
tillbaka till sina jobb. Moralpolisen
som fanns under 1990-talets stränga
talibanregim har återinrättats och de får
använda våld om kvinnor inte går ut utan
en manlig familjemedlem. Halva folket
kommer alltså leva som i ett fängelse.
Samtidigt finns det afghaner som tycker
att det är skönt att det inte längre är
markstrider och drönarattacker. För mig
personligen är allt som har hänt givetvis
en stor förändring och det är en enorm
sorg och chock att i princip alla jag känner har tvingats på flykt från allt och alla
som de älskar. Jag går runt i deras hem
och ser alla deras saker, hela deras liv
som de har byggt upp och som raserades
på några få timmar.

– Hittills har det fungerat bra för mig att
vara kvar och rapportera. Eftersom att
det nu bara är en grupp som kontrollerar
Afghanistan så finns det inte längre några direkta frontlinjer och det är mycket
enklare att resa runt i landet. Talibaner
har heller inte begränsat mitt arbete på
något sätt. Jag har fått en pressackreditering och visar som alltid respekt för
landet och för människorna. Det som
har förändrats är mest min fritid, att allt
jag brukade umgås med är borta. Jag är
också väldigt ledsen för hur förändringen har påverkat landet och folket.

Du har varit i Afghanistan i tre år
nu. Vad har du tydligast sett förändrats över tid, från när du kom
dit, till i dag.

- Förut handlade rädslan om
terrorattacker i Kabul och om drönarattacker på landsbygden. Utöver det
blev storstadsmiljöerna mer liberala och
moderna, det fanns scener för musik,
konst, mode, design, poesi och folk hade
middagar och fester. Många kvinnor i
Kabul gick ut i jeans, lös skjorta och lös
sjal. De studerade på universitet och
arbetade tillsammans med män. Vissa
kvinnor försörjde hela sina familjer.
Nu är det extremt hårda regler för allt,
kvinnor har tryckts bort från stora delar
av den offentliga miljön och poesin
och musiken har tystnat. Det är också
beväpnade talibaner överallt och många
människor blir rädda av det och vågar
inte gå ut.

Du beskriver i podden att du
drömmer om ett fritt Afghanistan,
att få resa fritt, se allt det vackra.
Stannar du i Afghanistan tills din
dröm blir sann?
– Jag ska åka på min allra första riktigt
långa roadtrip i morgon!

PIA LAGERGREN

"Magdas dagbok" är en podd från
Expressen och görs i samarbete med Podplay. Fyra intresseväckande avsnitt ligger
ut och nya avsnitt släpps löpande, dock
med oregelbunden utgivning på grund av
Magdas situation.

FAKTA: BAUER MEDIA
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Insatsen som förändrade
Försvarsmakten

RETRÄTTEN FRÅN AFGHANISTAN

Michael Claesson,
Försvarsmaktens
insatschef sedan
10 september
2020. Michael var
en två handläggare som förberedde försvarsmaktsordern
för att få iväg
första bidraget till
Afghanistan och
han har genom
två decennier följt
insatsen.
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FÖRSVARSMAKTEN HADE MILITÄR NÄRVARO I AFGHANISTAN I NÄSTAN 20 ÅR MED
UPPDRAGET ATT STÖTTA AFGHANISTANS REGERING ATT ÅSTADKOMMA SÄKERHET I
LANDET. DEN 15 MAJ 2021 AVSLUTADES DET SVENSKA MILITÄRA BIDRAGET, FLAGGAN
HALADES FÖR SISTA GÅNGEN OCH SOLDATERNA LÄMNADE LANDET.
I AUGUSTI 2021 KOLLAPSADE DEN AFGHANSKA STATEN.

Det svenska bidraget
startade redan årsskiftet
mellan 2001 och 2002 och
utvecklade sig till att bli en
av Sveriges största internationella insatser och även
den längsta, konstaterar
Försvarsmakten insatschef
Michael Claesson, som
genom två decennier följt
insatsen på ett tämligen
unikt vis.
– Jag var en av två handläggare
som förberedde försvarsmaktsordern för att få iväg första
bidraget, berättar Michael
Claesson.

Uppdraget utvidgas

Till en början var Försvarsmakten engagerad med en underrättelseenhet och operatörer
från specialförbanden. I augusti
2003 fick Nato med FN-mandat
i uppdrag att leda International
Security Assistance Force (Isaf)
i Afghanistan. Inledningsvis
handlade det om säkerheten
i regionen runt huvudstaden
Kabul.

tade jag i Bryssel vid Natodelegationen och nästan uteslutande med Isaf-insatsen, säger
Michael Claesson.

8000 i insatsen

När den svenska närvaron var
som störst var mer än 800
soldater i landet och totalt har
omkring 8 000 män och kvinnor
tjänstgjort i Afghanistan. Den
svenska truppen förstärktes
efterhand med bepansrade
fordon som pansarterrängbilar,
stridsfordon och senare även
med transportflyg, sjukvårdshelikoptrar och obemannade
flygfarkoster.
– 2011 och 2012 var jag chef
för Markstridsskolan och vi var
djupt inbegripna i erfarenhetshantering och utveckling av
stridsteknik och fordonssystem
för Afghanistaninsatsen, berättar Michael Claesson.
Han konstaterar att Försvarsmakten dragit många lärdomar
av insatsen, en insats som
fostrat en hel generation officerare.
– Vi hade under de sista 3-4

Svenska soldater under fotpatrull.
Foto: Daniel Jansson

När Isaf:s uppdrag utvidgades
till hela Afghanistan bidrog Sverige med personal till en styrka
som leddes av Storbritannien i
staden Mazar-e-Sharif i norra
Afghanistan. Sverige tog under
2006 över säkerhetsansvaret
för de fyra provinserna i norra
Afghanistan och snart därpå
invigdes Camp Northern Lights,
som blev det svenska högkvarteret flera år framöver.
– Mellan 2005 och 2009 arbe-

åren av Isaf tillgång till en
enorm förmågepalett, som
gjorde att vi kunde planera
komplexa operationer. Vi fick
erfarenhet av nya taktiska koncept, men även enskild soldats
strid och utvecklade nya krav på
utrustning. Och vi lärde oss nya
former för effektivt multinationellt samarbete.

Strider och stupade

Nato:s generalsekreterare i SVT Agenda

– Några fick tyvärr ändå betala
det yttersta priset, säger Michael Claesson.

Camp Northern Lights till den
afghanska staten. Vid årsskiftet
avslutades Isaf-insatsen och
Resolute Support Mission, RSM,
inleddes. I det svenska bidraget
ingick bland annat rådgivarteam
till de afghanska säkerhetsstyrkorna och stabspersonal till den
multinationella staben, cirka 25
personer grupperade på Camp
Marmal utanför Mazar-e-Sharif
och ett antal medarbetare i
Kabul.

I november 2005 fick Sverige
sina första stupade soldater. Ett
svenskt fordon av typen Toyota
Landcruiser blev utsatt för ett
bombdåd under ett rekognoseringsuppdrag. De sårade
soldaterna fördes till ett tyskt
fältsjukhus, Jesper Lindblom
och Tomas Bergqvist avled
senare av sina skador.

– Min uppfattning är att Försvarsmakten löst sina uppgifter
i Afghanistan på ett utomordentligt sätt. Vi har bidragit
till att biståndsorganisationer
kunnat agera, en hel generation
afghaner har kunnat tillgodogöra sig utbildning och alternativ
information. Om inte annat visar
det efterföljande kaoset vilken

De svenska soldaterna var inblandade i en mängd strider och
även attacker med improviserade sprängladdningar genom
åren, men i de flesta fall gick
det bra. Så bra att många av de
andra nationaliteterna började
säga att Gud måste vara svensk.

2010 inträffade nästa attack
med dödlig utgång. Två svenska
officerare, Gunnar Andersson
och Johan Palmlöv och en
lokal tolk, Mohammad Shahab
Ayoubi, stupade efter att de
blev beskjutna väster om Mazar-e-Sharif av en motståndare
förklädd till polis. Ytterligare
en svensk soldat blev skadad.
I oktober samma år körde en
pansarterrängbil på en hemmagjord sprängladdning, vilket
resulterade i att också sergeant
Kenneth Wallin stupade.
– 2012 blev jag kontingentschef
för FS 24 och samtidigt som
vi fortsatt bedrev operativ
verksamhet, påbörjades den
infrastrukturella avvecklingen
av insatsen, berättar Michael
Claesson. Sverige hade byggt
upp Camp Monitor i Sheberghan för att bli ny huvudbas
för svenskarna, men när Nato
bestämde sig att dra tillbaka
styrkorna fick de afghanska
säkerhetsstyrkorna ta över.
Därefter skedde en omvandling
när det svenska bidraget gick in
i ett samarbete tillsammans med
Norge, Finland och Lettland. Då
bildades NB TSU, Nordic-Baltic
Transition Support Unit.

Isaf-insatsen avslutades

I slutet av juni 2014 överlämnades även den svenska basen

Min uppfattning är att
Försvarsmakten löst sina
uppgifter i Afghanistan på ett
utomordentligt sätt. Vi har
bidragit till att biståndsorganisationer kunnat agera, en hel
generation afghaner har kunnat tillgodogöra sig utbildning
och alternativ information.
Om inte annat visar det efterföljande kaoset vilken skillnad
vi verkligen gjorde.
– Michael Claesson

skillnad vi verkligen gjorde.
Efter 2014 då afghanerna själva
tvingats bära huvuddelen av
bördan för nationell säkerhet,
har man drabbats av omfattande
förluster vilket tärt på både resurser och moral, säger Michael
Claesson, som i sin roll som
insatschef fick avsluta Sveriges
militära bidrag i Afghanistan.
FÖRSVARSMAKTEN

Jens Stoltenberg om insatsen,
reträtten och vad som väntar
fundet där med FN, EU och många länder som
bidrog med utvecklingshjälp. Det var det stora
statsbyggnadsprojektet. Nato ingick inte i det,
men vi var en del av en stor internationell insats.
När vi nu drar lärdom av vad som inte fungerade,
ska förstås Nato göra det, men även hela världssamfundet som använt stora resurser för att
bygga ett stabilt Afghanistan, vilket misslyckats.

Vad säger du om den nya regeringen?

– Det finns anledning till oro över vad den regeringen står för och vad den innebär. Det är på inget sätt en inkluderande regering - det finns bara
talibaner och varken kvinnor eller minoriteter är
representerade. Många av de nya ministrarna
Foto: Nato Press

"Vår huvuduppgift var att bekämpa internationell terrorism, och där har vi uppnått mycket.
I 20 år har vi sluppit att ha Afghanistan som ett friområde för terrorism. Vi har försvagat
al-Qaida, som var den terrororganisation som stod bakom angreppet på USA 2001."
– Jens Stoltenberg i SVT Agenda.

– Vi har tänkt fortsätta se till att Afghanistan inte
blir ett uppmarschområde för internationell terror.
Vi har uppnått viktiga saker i kampen mot terror,
men det är förstås en tragedi att talibanerna är tillbaka - samtidigt var det aldrig meningen att Nato
skulle bli kvar där för alltid. Det fanns ett starkt
stöd för att hitta en politisk lösning. Avtalet med
talibanerna välkomnades av alla Natos allierade.
När vi beslutade oss för att avveckla vår militära
närvaro, visste vi att det var ett beslut som innebar
osäkerhet och en risk för att talibanerna skulle
återvända. Men alternativet var ju att stanna kvar
i en närmast oändlig militär operation med hög risk
för fler döda, behov av att skicka fler Nato-styrkor
och även en risk för ett ökat antal civila dödsoffer
i konflikten. Av två tuffa alternativ valde vi det
ena med full vetskap om att talibanerna kunde
återvända, säger Stoltenberg.

Det fanns en förhoppning om att kunna
förändra det afghanska samhället och
dess struktur i grunden.
Hur realistiskt var det?

– Det har visat sig vara svårt att bygga ett stabilt,
demokratiskt Afghanistan, svårare än vad många
föreställde sig för 20 år sedan. Natos uppgift var
den militära, där huvudansvaret var att bekämpa
terror och slå till mot al-Qaida, och det gjorde
man också. Sen var det breda, stora världssam-

har en mycket problematisk bakgrund vad gäller
terror och vilka organisationer och handlingar de
är ansvariga för. Vi ska inte döma den här regeringen utifrån vad de säger, utan vad de gör, och vi
i världssamfundet ska använda de påtryckningsmedel vi har - politiska, diplomatiska och ekonomiska för att hålla dem ansvariga för löfterna om
terror, mänskliga rättigheter och fri lejd för de
människor som behöver lämna Afghanistan.

Det finns en ung generation som vuxit upp
med mer modernitet och frihet - inte minst
kvinnorna. Vad tror du, är talibanerna där
för att stanna?

– Det kan ingen säga något säkert om, men ett
kan vi säga säkert: Mycket av det Nato, Sverige
och övriga parter har uppnått, det är det inte
lätt att reversera. Vi har åstadkommit mycket i
kampen mot terrorn och möjliggjort sociala och
ekonomiska framsteg, inte minst för kvinnor. I
20 år har miljoner unga afghaner fått utbildning,
kvinnor har fått utbildning. Det kan man inte ta
ifrån dem, så det är ett helt annat Afghanistan
idag är 2001. Vi får fortsätta att stötta och hjälpa
med andra medel än militära för att främja social
och ekonomisk utveckling i Afghanistan.
SVT AGENDA
(UTDRAG)

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Nominera din
kandidat nu!

Nya profilprodukter
Till FN-dagen kommer alla föreningar att få en första omgång med nya
produkter som pryds av förbundets
nya logo.

Nominera
din kandidat
senast
31 december
Fana.

Beachflagga.

SVF

2019

Martin Neovius

Fredsbaskrarna Skaraborg inbjuder
till föredrag den 6 oktober med
Stf. arméchef, brigadgeneral Laura
Swaan Wrede.
Plats: Skövde Soldathem.
Swaan Wrede tillträdde som regementschef vid Livgardet i november
2017, då hon tog över efter Christer
Tistam. Hon blev då Livgardets första
kvinnliga regementschef. Innan dess hade
hon bland annat tjänstgjort som operationsledare vid Högkvarteret.
I april 2020 tillträdde hon som ställföreträdande arméchef, då hon tog över efter
brigadgeneral Fredrik Ståhlberg. Swaan
Wrede befordrades i samband med tillträdandet till brigadgeneral.

Uniformsmuseet
Uniform Collection

Årets Veteran 2022

De produkter som just trycks
är bordsstandar, fana, mindre
väggflagga, varselväst och en
beachflagga.

Laura besöker
Skaraborg

Beställ
FN-medaljen

2020

Stig Pettersson

FN har utlyst den 29 maj till International Day
of United Peacekeepers.
Sveriges Veteranförbund vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen Årets Veteran.
Utmärkelsen tilldelas en person eller organisation som utöver vad tjänsten normalt kräver
gagnat svenska veteraner i internationell tjänst
eller på annat sätt gynnat medmänsklighet,
fredsutveckling eller solidaritet på den internationella arenan.

2021
Rekyl

2022

Alla medlemmar i Sveriges Veteranförbund
kan nominera sina kandidater tillsammans med
en motivering.

Förslag skickas till:
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se
eller Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk med "Årets Veteran".

Museet Uniform Collection
Byggmästaregatan 8 i Klagstorp
Ring för öppettider och visningar:
070-288 19 97
UniformsmuseetUniformCollection
www.uniformcollection.se

Vi vill ha din motivering skriftligen
senast 31 december 2021.
Förslag skickas till:
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se
eller Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk med "Medaljkommitén"
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Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i Silver.
Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i Guld.
BNVF:s förtjänstmedalj finns i tre valörer: Guld, Silver (bilden) och Brons.

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

Uniform Collection drivs av en ideell förening
som stödjer uppbyggandet av historiska
utställningar.

Skicka oss den nominerades namn tillsammans
med motivering senast 31 december 2021.

Vem tycker du har gjort sig
förtjänt av en medalj?

Nobels Medalj silver, 35 mm.
599 kr inkl. släpspänne, diplom och frakt.

Uniformsmuseet Uniform Collection är Sveriges nya museum med civila och militära yrkesuniformer från 1900-talet. Besök museet och
ta del av den unika samlingen av autentiska
civila och militära uniformer från 1850 och
framåt. Lär dig om människorna som bar dem
och ta del av deras historier.

Vår 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 till museet.

Förslag om utdelning av utmärkelser
kan göras av enskild medlem eller till
förbundet ansluten förening.

MariAnne Boström och Laura Swaan Wrede.
Foto: Pia Lagergren

Gillar du uniformer av alla de slag?
Då ska du styra kosan till Skåne för
öster om Trelleborg, i Klagstorp finns
Uniformsmuseet Uniform Collection.

Monument invigt på
HvSS, Hemvärnets
stridsskola
SVF ordförande Sverker Göranson har sin
generalsuniform m/87 utställd på museet.
Foto: Uniform Collection

Häng med oss i sociala medier
Sveriges Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund

sveriges_veteranforbund_svf

SVF Veteranförbund

Vi syns
där du
finns.

Aktivitetskalender
När
24 oktober
9-11 januari
April
29 maj
6 juni
3-7 juli
vecka 28
14-17 juli
19-22 Juli
16-18 september

Vad
FN-dagen
Folk och Försvars Rikskonferens
Förbundsstämma SVF
Veterandag
Nationaldag
Almedalsveckan
Bergslagsmarschen
Veteranträffen ÖS27
Nijmegenmarschen
Veteransvingen

Var
Stockholm / Hela Sverige
Sälen

På Veterandagen invigde Hemvärnets stridsskola ett monument som
hedrar soldater för deras insatser i
fredens tjänst, nationellt och internationellt.
Monumentet i form av en minnessten
är placerad på en central men lugn plats
på stridsskolan; mot en grönskande mur
bredvid Vällingeån. Hit är alla välkomna
som önskar hedra veteranerna och minnas de stupade.
Vid invigningsceremonin deltog bland
andra Rikshemvärnschefen, generalmajor
Stefan Sandborg, skolchefen, överste
Jonas Karlsson, representanter från
Stiftelsen Hemvärnsfonden, Rikshemvärnsrådet, inbjudna veteraner samt delar
av skolans personal.

Stockholm / Hela Sverige

Ringenäs
Västerås

Foto: Janett Broms/Försvarsmakten

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Föreningarna firar FN-dagen
BORÅS

INVIGNING MINNESSTEN
kl 14:00 Norrköpings Folkpark med invigning
av minnessten. Traditionell FN-ceremoni med
Pierre Schori och andra gäster.

EKSJÖ medverkar vid Eksjö garnisons FN-dags

firande, mer info kommer i sociala medier.

Kl 10:00 enkel ceremoni med högmässa i Alla
Helgons kyrka Nyköping.

GOTLAND

SOLLEFTEÅ

FN-dagen planeras.
Mer info, Peter 070-218 58 06.

GÖTEBORG

FN-DAGEN
FIRAS PÅ
DJURGÅRDEN
DEN 24 OKTOBER

Kl 14:00 Korum vid Veteranmonumentet, Färjenäsparken.

HELSINGBORG

Santa Maria Kyrka, mer info kommer på sociala
medier.

FN-dagen är en temadag som firas 24 oktober till minne av att FN-stadgan trädde i kraft den dagen efter att de fem
permanenta medlemsstaterna i FN:s säkerhetsråd och en majoritet av medlemsstaterna hade ratificerat FN-stadgan.
Högtidsdagen instiftades för att främja syftena, målsättningarna och resultaten som FN står för internationellt.

Kl 14:00 vid minnesstenen, FN-ceremoni med
medaljering av Anders Spånglund och Lars
Sundekvist.

UMEÅ

För tid, se Facebook. Ceremoni med medaljering av Johan Nygren vid minnesstenen i Döbelns park, Umeå. Därefter föreläsning av Jonas
Alberoth tillsammans med Umeå FN-förening.

VARBERG

INVIGNING MINNESSTEN
Kl 13:00 invigning av minnessten, parken Pilhagen vid Fredsgatan Rosenfredsskolan. Medaljering av Tinna Nilsson och Johan Sundin.

KARLSTAD

Kl 17:00 ceremoni i Växjö Domkyrka.

kl 12:00 minnesstenen vid Brigadmuseet för
kransnedläggning därefter går vi till Värmlands
museum för att lyssna på Margot Wallström.

24 oktober firas FN-dagen runt om i hela världen

NYKÖPING

JÖNKÖPING

Kl 17:00 på John Bauer Hotell, Södra Strandgatan. För mer information, se Facebook eller
ring Björn Claesson 070 - 515 02 84 eller Mats
Ruderfors 073 - 941 09 86.

Foto: Kim Svensson

NORRKÖPING

Enkel ceremoni vid minnesstenen i majorslunden med att tända ljus och lägga ned blommor.
Ytterligare information om programmet
presenteras på Facebook och via e-post till
medlemmarna.

LINKÖPING

Kl 14:00 Livgrenadjärernas Friluftskyrka Infanterivägen 6. Högtidstal av Jenny Knuthammar,
Hemvärnets musikkår, korum och kransnedläggning.

LJUSDAL

VÄXJÖ

ÖREBRO

Planering pågår tillsammans med BBMC inför
FN-dagen för en gemensam aktivitet.
Mer info kommer på sociala medier, sms, mail
samt på hemsidan.

ÖSTERSUND

Kl 13.00 ceremoni vid stenen i Badhusparken.
Z bataljonen.

INVIGNING MINNESMONUMENT
kl 13:00. Löjtnansgatan 9-14, Kyrksjön invigning
av monumentet i Ljusdal med underhållning av
Berka.

Program i Stockholm

16

13:30

Armémuseum bjuder in till ett samtal om utlandsveteraner, se sid 17.

15:00

Kaffe och försäljning
Välkommen till Sjöhistoriskas restaurang innan ceremonin.
Fika till självkostnadspris och Gula Bandets PX finns på plats.

16:30

Ceremonin inleds
FN-ceremoni med tal, kransnedläggning, korum, tyst minut och medaljering.

Armémuseum bjuder in till ett samtal om utlandsveteraner igår, idag och
imorgon med det mänskliga perspektivet i fokus.

Varmt välkomna!
Fredsbaskrarna Stockholm

Söndag 24 oktober kl. 13:30-15:00 på Armémuseum med många intressanta
deltagare. Förbundet representeras av ordförande Sverker Göranson i panelen. Efter samtalet är det FN-firande på Djurgården.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Sverker Göranson
vid FN-monumentet
på Djurgården
Foto: Kim Svensson

Margot Wallström, tidigare utrikesminister och statsministerns ställföreträdare. Wallström var också den
förste att inneha tjänsten som Förenta nationernas
generalsekreterares särskilda representant i frågor som
rör konfliktrelaterat sexuellt våld. På FN-dagen talar hon
på Värmlands museum i Karlstad.
Foto: UN Photo / Jean-Marc Ferré

Pierre Schori är en av Sveriges mest kända politiker och
diplomater. Tidigare minister och med lång erfarenhet
som FN-ambassadör och FN-sändebud. Debattör, talare
och författare till flera böcker med politiska ämnen.
På FN-dagen talar han i Norrköpings folkpark.
Foto: NATO

Armémuseum bjuder in till samtal
på FN-dagen

Jonas Alberoth är ställföreträdande generaldirektör för
Folke Bernadotteakademin. På FN-dagen föreläser han
i Umeå.
Foto: Privat

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Veteransvingen
2021/09/18

Årets upplaga av Veteransvingen avgjordes på
natursköna Bara golfklubb i Skåne. 52 golfande
utlandsveteraner gjorde en en septemberhelg upp
om den åtråvärda vinsten.
Robert Bengtsson från Herrljunga tog storslam med
dubbelseger både Order of Merit och Veteransvingen, en
imponerande bedrift.

BARA GOLFKLUBB

Resultatlista topp fem:

Robert Bengtsson Herrljunga GK
Anders Johansson Mölndals GK
Jörgen Hjelm Albatross GK
Mattias Hallén Ystad GK
Thomas Larsson Högbo GK

Nästa år spelas Veteransvingen
i Västerås den 16-18 september.

.

Te
xt
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Robert Bengtsson från Herrljunga tog storslam med
dubbelseger både Order of Merit och Veteransvingen,
en imponerande bedrift.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Arrangören Johan Iwarson:

Ett sista farväl till
Lars Olof "Loa"
Den 30 juli följde vi veteranen Lars
Olof “Loa” Andersson på hans sista
resa. Vid en högtidlig ceremoni i
Östra Torsås kyrka, vigdes han till sin
sista vila och urnsattes.

Z-Bataljonens årsmöte
och höstträff 2021

– Årets Bergslagsmarsch
blev överlyckad
För andra året i rad arrangerade utlandsveteranen Johan Iwarson
Bergslagsmarschen som under fyra dagar i sommarhettan
marscherade fyra mil per dag.

Loa hade tjänstgjort i Sinai, Kongo, Gaza
samt på Cypern. I en rulla från 1988 står
det att han gjort 48 månaders tjänst.
För Veteranerna Kronoberg talade vår
ordförande Christer Alldén. Veteranerna
Kronoberg stod även för en fanvakt med
Sveriges fana, FN-fanan, Kongo-veteranernas fana samt Sveriges Veteranförbunds
fana.
Vila i frid Loa.

VETERANERNA KRONOBERG
GENOM ANDERS BROMAN

Foton : Petri Kuru och Pia Lagergren

– Årets Bergslagsmarsch blev överlyckad,
säger arrangören Johan Iwarson.
Den stora finalen i Örebro samlade ett fyrtiotal utlandsveteraner på avslutningsceremonin
efter att fjorton mil var avklarade. Campen var
i Kolsva och sträckorna som marscherades var
till Eskilstuna, Västerås, Kumla-Örebro.
Till sin hjälp har Johan haft en oumbärlig
grupp av volontärer som har ställt upp under
marschen. Medlemmar som har hjälp till med

Årets deltagare vid årsmötet/höstträffen utanför Multi Challange i Östersund.

Z-Bataljonen, som är en Jämtländsk kamratförening för utlandsveteraner, genomförde årets
årsmöte samt höstträff på Multi Challange och
Tiki i Östersund den 28 augusti.
17 medlemmar kunde ställa upp och årsmötet
leddes av Stig-Björn Sundell. Då inga motioner
fanns att diskutera och att valberedningen
gjort ett bra jobb, klarades mötet av snabbt.
Avgående, närvarande, styrelseledamot Annci
Stenström avtackades med blomma.
Efter mötet avåts en delikat måltid med förrätt
och huvudrätt samt kaffe. Nyvalda revisorn
bjöd alla som kunde, på nått gott att dricka till
kaffet.

mat, förnödenheter, transporter, sköta sociala
media och mycket annat som behövs för att
arrangemanget ska fungera.
Till nästa år planeras marschen att gå under
början av vecka 28 med mål på ÖS i Halmstad.
Marschen samlade in över 20.000 kr i veteranstöd, en summa som delas mellan Gula
Bandet och VRR.
PIA LAGERGREN

Nästa gemensamma ordinarie träff är på
FN-dagen den 24 oktober vid monumentet i
Badhusparken, samt naturligtvis träffas vi som
kan och vill på Captain Cook torsdag 2 oktober. (OBS! Torsdag gäller tills vidare.)
STIG-BJÖRN SUNDELL

Sekreteraren
Hasse Westberg
samt avgående
styrelseledamot
Annci Stenström.

Fanvakt vid utmarschen.

Kommande minnessten i Luleå
Fanvakten vid urnsättningen, Ingemar Arvidsson, Jörgen Sjöblom, K-G Kungberg samt Göran
Rydén

Vi gratulerar träffplats Luleå till en kommande
minnessten i Hermelinparken. Stadsbyggnadskontoret i Luleå klubbade förslaget om ett
veteranmonument i september. Förslaget är
ett medborgarförslag.

Foton: Anders Broman

Minnesstenen bekostas av Försvarsmakten
och kostnaden för markåtgärder och drift
tillförs stadsbyggnadsförvaltningen.
Förslagsställaren beskriver att ända sedan
FN:s första fredsbevarande operation i Gaza
har Sverige haft utlandsveteraner. I dagsläget
finns en minnessten inne på F21, men denna
är inte tillgänglig för allmänheten och kan därför inte räknas till en naturlig samlingsplats.
Officiant samt fanvakt Jörgen Sjöblom.

20
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Bra jobbat av Fredsbaskrarna i Norr.

Hermelinparken i Luleå. Plats för kommande
minnessten för utlandsveteraner.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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60 år sedan flygkraschen

60 år sedan
Hammarskjöld förolyckades i Ndola

Hammarskjöld hedrades i
Afrika och Skåne

Vid midnatt 17-18 september 1961
kraschar DC-6:an ”Albertina” med FN:s
generalsekreterare Dag Hammarskjöld
utanför Ndola i Nordrhodesia (nuvarande
Zambia). Alla 16 ombord omkommer nio
personer var svenskar.

Runt om i hela världen har minnesdagen av Dag Hammarskjölds
dödsdag uppmärksammats. Det var den 18 september 1961 som
FNs tidigare generalsekreterare tillsammans med 15 FN-medarbetare
omkom i en mystisk flygkrasch i Ndola, nuvarande Zambia, den
dåvarande brittiska kolonin Nordrhodesia.

Hammarskjöld var på väg att möta
ledaren för utbrytarrepubliken Katanga,
Moise Tshombe för att förhandla fram en
vapenvila i Kongo.
En ny teori som ivrigt framförs är att en
tysk stridspilot kan ha orsakat Hammarskjölds krasch. Minuterna före flygkraschen där FN:s generalsekreterare
Dag Hammarskjöld dödades kan FN-planet ha attackerats av en tidigare tysk
stridspilot i ett hittills okänt plan. Detta
enligt ännu en ny teori om kraschen under Kongokrisen i september 1961.

Kongokrisen
Kongo blev fritt från kolonialmakten Belgien 1960 men kaos utbryter och den unga staten begär hjälp
från FN.
Den mineralrika provinsen Katanga
med många gruvor bryter sig ut
och försvaras av legosoldater från
bl a Belgien och Frankrike.
FN:s sänder trupper på nästan
20.000 soldater till Kongo varav
6.000 är svenskar.

Dag Hammarskjöld är en av de mest
kända svenskarna i världen och var
FN:s generalsekreterare från 1953 och
fram till sin död. Han tilldelades Nobels
fredspris postumt.
I New York hölls den årliga kransceremonin,
följd av en sammankomst i generalförsamlingen med deltagande av bland annat generalsekreterare António Guterres och utrikesminister Ann Linde.
I Ndola, Zambia hölls en 60th Commemoration Ceremony. Sverige var representerade
med en delegation bestående av bl.a Sverker
Göranson ordförande Sveriges Veteranförbund, Mats Fogelmark chef Veterancentrum
och Bengt Wicksén från Kongoveteranerna.
Värd för minnesceremonin i Ndola var Sveriges ambassad i Lusaka, Zambias ambassadör
Anna Maj Hultgård tillsammans med UN
Zambia.
Även i Sverige uppmärksammades dödsdagen
på en rad olika platser.
Ärkebiskop Antje Jackelén och kabinettsekreterare Robert Rydberg var inbjudna till
Backåkra museum för att minnas och hedra
Dag. Ett 30-tal baskerförsedda medlemmar

från Sveriges Veteranförbund samlades för att
delta i minnesceremonin på Backåkra.

I sitt tal sa kabinettsekreterare Robert
Rydberg:

– Världen i dag är förstås annorlunda jämfört
med för 60 år sedan. Många, men inte alla, av
de utmaningar vi står inför i dag skiljer sig från
de utmaningar Hammarskjöld stod inför. Men
dagens komplexa, gränsöverskridande och
sammanvävda utmaningar gör internationellt
samarbete än mer nödvändigt. Låt oss därför
uppmuntras av styrkan i Hammarskjölds budskap om internationellt samarbete och FN:s
centrala roll.
PIA LAGERGREN

Foton Backåkra: Pia Lagergren

Till minnet av Dag Hammarskjöld – skaparen av de blå hjälmarna.
Hammarskjöld dog för 60 år sedan och hans minne firades i Zambia med en delegation bestående av SVF:s
ordförande Sverker Göranson som tillsammans med Försvarsmaktens Veterancentrum Mats Fogelmark och
Kongoveteranernas Bengt Wicksén bjöds in till minnesceremonin i Ndola i Zambia.
Här ses bilder från både Zambia och Backåkra, där Hammarskjöld hedrades.

FN försöker i ”Operation Morthor”
13 september 1961 ta makten i
Katanga men misslyckas.
För den 56-årige Dag Hammarskjöld är Kongokrisen den värsta
under hans åtta år som FN:s
generalsekreterare. Han vill få
en vapenvila och flyger den 17
september till Ndola. Där väntar
Katangas ledare Moise Tschombe,
men Hammarskjölds plan kraschar
strax före landning.
Foton Zambia: Mats F
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SMS-UTLOTTNING
Skriv SVF (mellanslag) följt av STIG i ett sms
och skicka till nummer 72456 (kostnad 10 kr).

Bataljon XX

Veteranerna Västmanland på utflykt

Kongoträff i Skillingaryd

Ny utgåva av
Stig von Bayers bok

Lördagen den 21 augusti besökte
elva medlemmar från Veteranerna
Västmanland Sala Silvergruva för en
guidad tur i underjorden.

År 1964 utkom den amerikanske
krigskorrespondenten David Hymoffs
biografi om Stig von Bayer med titeln
”Troubel-Shooter for Peace.” Den var
skriven på engelska och avsedd för den
amerikanska marknaden. Stig von Bayer
hade under sin tid i Kongo gjort stora
insatser för att rädda livet på amerikanska missionärer, som satt omringade av
stamkrigare i Kongo.

155 meter ner i gruvan fick vi en mycket
intressant visning och föreläsning av hur
brytningen av silver gick till från Gustav
Vasas tid fram till stängningen av gruvan
1908. Träffen avslutade med kaffe och
bulle på gruvområdets fik.
www.salasilvergruva.se
STYRELSEN VETERANERNA VÄSTMANLAND

Detta avsnitt skildras i avsnittet ”Jadex One”
i utgåvorna och väckte stor beundran i USA.
I ett brev till FN:s dåvarande sekreterare blev
Stig avtackad av den amerikanske presidenten
Lyndon B Johnson.

Foto: Linda Eriksson

Ny träffplats i
Sjuhärad
Nu har Fredsbaskrarna Sjuhärad fått
en ny träffplats och vi startar upp
den 20 september.

Den 20-22 augusti träffades åter vår
härliga veterangrupp i strålande
solsken. Flaggan hissades till trumpetfanfar och det bjöds på krigsmat i form
av ärtsoppa med tillbehör.

Innan festligheterna för kvällen skulle börja
halades vår treuddiga krigsfana och Gunder
Carlsson fick avfyra som hemmabygda kanon.
Som tur är så är väl Skillingarydsborna vana
vid att det smäller på heden, men här var det
verkligen KANON...

Sedan följde ett mycket intressant föredrag
om Gullmar Svenssons historik och alla de
missioner som han varit ute på. Gullmar började med Gaza 8:e Bataljonen för att sedan
bli uttagen till första Kongobataljonen och
det skulle bli fler för Gullmars del, både 12,
14 och 16 för att sedan avsluta med 24C på
Cypern. Gullmar med sin ödmjukhet har gett
honom många vänner för livet. Gullmar har
också deltagit i många resor som Kongoveteranerna ordnat. För att nämna några så
berättade han om resan till Afrika, New York,
Bryssel mm. Det visades också mycket film
från dessa resor.

Innan måltiden hölls så en tyst minut för våra
avlidna och stupade kamrater.
Kvällens andra höjdpunkt var kanske också att
en utav deltagarna till allas förtjusning hade
införskaffat en låda Afrikansk Simba-öl.
Många roliga och sorgliga minnen ventilerades under kvällen och som jag skrev i
samband med förra årets träff tycktes tiden
inte att räcka till. Det röstades för att vi i
fortsättningen kommer att träffas redan på
fredagseftermiddagen för de som så önskar.
Roland Andersson från Fredsbaskerförlaget
visade också böcker.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Tre ämnen vi berör under
föreläsningarna:

• medvetandegöra hur du vill vara som
förälder
• få inspiration och bli stärkt i din roll som
förälder
• ett sätt att vara mot dina barn genom
förtroende, tillit och ömsesidig respekt

Kommande helger:

8-10 oktober i Bohuslän
19-21 november i Skellefteåtrakten
Läs mer om helgerna på invidzonen.se

BROR RICHARD SVÄRD

Den svenska hälsobänken Mastercare är
utformad för professionellt bruk och
självbehandling.
Tack vare den rörliga liggbrädan är
terapeutiska övningar möjliga i ett
avlastat och "uträtat (realigned") läge
– i en mild lutning av 15 eller 30 grader.

Upplev Invidzonens familjehelger.

FB Stockholm byter
dag för träffplats

Veteranrabatt 20%

20%

Besök oss på Mastercare.se
eller ring 0511-21108
Rabatten avser
alla modeller.

Foto: Linda Eriksson

Välkommen till en helg där föräldrar och
barn ges möjlighet att träffas och umgås
med andra som är i liknande situation.
För vuxna ges intressanta föreläsningar
och verktyg att jobba vidare med i sitt
föräldraskap och för barnen anordnas lek,
naturupplevelser och andra aktiviteter
tillsammans med professionella barnledare.

Boken innehåller 344 sidor och har mjuk pärm
och kostar 200 kronor. Den kan beställas från
fredsbaskerforlaget.se.

ONT I RYGG ELLER KNÄN?

Innehar du ett Veterankort har du och
medföljande sällskap (upp till sex personer) förmånen att få 10% rabatt på er
middagsnota inklusive drycken övriga
dagar. Visa upp ditt Veterankort och giltig
legitimation i samband med att du ber om
notan.
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Den tredje utgåvan av Stigs bok har redigerats
av Roland Andersson på Fredsbaskerförlaget.
Den innehåller en del texter om Stig som
tidigare inte varit så väl kända. Det handlar om
Stigs insatser på olika håll i världen exempelvis

i Peru där han verkade från 1995 till 2005. I
utgåvan finns en uppgift om att det på Youtube finns videos
från Stigs
engagemang i
FN:s antidrogsprogram i Sydamerika. Här
arbetade han
med att introducera sunda
odlingsvanor
hos de fattiga
bönderna i
Peru. Hans
folkupplysningsverksamhet videofilmades och
sändes i den
Boken kan beställas på
sydamerikanska
fredsbaskerforlaget.se
Roland: 070 818 87 88
televisionen. På
dessa videos
missionerar Stig om nyttiga kostvanor som
han lärde sig under uppväxten i Kongo.
Detta förstärker bilden av att Stig von Bayer
är en enastående personlighet med ett sällsynt livsöde.

Har du barn och är före, under eller
efter internationell insats? Då kanske
det här är något för dig.

GÖRAN RYDÉN

Så var det dags för Linda Eriksson från Soldatförbundet att berätta om deras verksamhet.
Efter detta var det besök på FN-veteranmuseet med Janne Runesson som ciceron.

Pitcher's, Österlånggatan 33, Borås.
Tredje måndagen i månaden, kl. 19:00.
På träffarna får du 20% rabatt på mat och
dryck.

ANETTE NILSSON
ORDF. FB7H

Märkligt nog blev inte boken översatt till
svenska förrän år 2008. Det gjordes av övlt
Christian Braunstein från Sveriges Militärhistoriska arv, som utgav boken. Hymoffs amerikanska åsikter och världsbild från 1960-talet
togs bort varigenom översättningen blev fri
och mer grundade sig på Stigs omfångsrika
arkiv, varigenom en del felaktigheter i den
engelska versionen blev eliminerade.

Invidzonens
familjehelger

VETER AN
R ABATT

Från och med november byter vi dag
till första onsdagen i månaden, och
träffas på Pitcher's, kl. 18:00.
Detta pga att Pitcher's har ett eget
evenemang på tisdagar.

ROSE-MARIE

Foto: Linda Eriksson

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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LÄST & LYSSNAT

POD

Humanitära pelare i Afghanistan
– Hur kan Sverige och andra aktörer stötta?
En av årets stora händelser som ritat om den utrikes- och säkerhetspolitiska kartan är det snabba
maktövertagandet av talibanerna i Afghanistan. Trots en nästan tjugo år lång multinationell civil och
militär insats, där bland annat Sverige varit en deltagande stat, klarade inte den afghanska regeringen
och dess säkerhetsstyrkor att stoppa sommarens talibanoffensiv.
Nu står det internationella samfundet inför en växande humanitär
kris i Afghanistan samtidigt som
det råder stora oklarheter om det
framtida styret i Kabul. Samtidigt
har misslyckandet i Afghanistan
nystartat en debatt om framtiden
för internationell insatser, något
som är synnerligen relevant utifrån ett svenskt perspektiv givet
den svenska närvaron i Sahelregionen.

Barn i Afghanistan.
Foto: Daniel Jansson
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Tor Cavalli-Björkman har läst Draksådd

Asim är en ung radikaliserd pojke som
får ett uppdrag av Gud att åtevända till
Södertälje som han lämnat tidigare. Asim
kommer inte ensam.
Rickard Häll är en före detta specialförbandsoperatör som arbetar som konsult vid
ett svenskt säkerhetsföretag. När han får
möjlighet att hjälpa till under en övning så
väcks suget att komma tillbaka till opertiva
verksamheten allt mer.

I det här avsnittet av Folk och
Försvar-podden får vi ta del av
fördjupade perspektiv på den politiska och humanitära utvecklingen
i Afghanistan. Medverkar gör Kai

Rickard Häll med sin bakgrund och kontaktnät engageras i jakten på terroristerna
och då han heller inte begränsas av myndigheternas regelverk får han en avgörande
roll i arbetet mot det hotande attentatet.

Men Gamen är enligt säkra källor död säger
majoren, hans gamla chef. Simon tvivlar på sig
själv, håller jag på att bli galen, kan jag sett fel,
är tankar som far i hans huvud. Simon kan inte
släppa det hela utan börjar själv söka svaren.
Mer kommer jag inte att dela med mig om
boken Gamen av Olle Lönnaeus, det får läsaren
själv uppleva. Läs boken! Jag kan lova er läsare,
ni kommer inte att ångra er, framför er har ni
flera timmar spänning på högsta nivå.
TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

REKYL X
GULA BANDET

Att terrordåd har skett i Sverige och kommer att ske igen är nog ställt utom
allt tvivel. Draksådd är och är en fristående uppföljare till Chris Bergs debutroman Gråzon och redovisar ett fullt möjligt terrorist scenario.

Indikationer från FRA visar att ett terrornätverk är aktivt och något är på gång,
förberedelser sker, men för vad? Att det
har med att göra att svensk säkerhetspolis tagit en nyckelperson i ett islamistiskt
terrornätverk som skall överlämnas till USA
står tidigt klart, men vad är målet?

GAMEN
Under insatsen förlorar han sin kollega och
bäste vän under minst sagt traumatiska omständigheter. Hans enda fasta punkt i livet blir
hans lillasyster Jenny i vars lägenhet han finner
en fristad. En dag får han syn på Gamen och
rapporterar till sin tidigare chef som han har
förtroende för.

"Nagelbitande spänning"

Eide, före detta FN-sändebud till
Afghanistan, Henrik Landerholm,
ambassadör och tidigare chef för
den svenska Afghanistaninsatsen,
samt Malena Rembe, Mellanösternvetare och analytiker med
lång erfarenhet av Afghanistan.

Spänningsroman av
Olle Lönnaeus.

I den här boken möter vi Simon, en operatör från Särskilda Operations Gruppen
(SOG) med Post Traumatic Stress Disorder (PTSD). Efter en misslyckad insats,
att hitta och döda Gamen - en svensk
IS-jihadist i Syrien, tappar han fotfästet.

Islamistisk terrorjakt

"Rickard Häll är en före detta
specialförbandsoperatör som
arbetar som konsult vid ett
svenskt säkerhetsföretag. När
han får möjlighet att hjälpa till
under en övning så väcks suget
att komma tillbaka till opertiva
verksamheten allt mer."

Draksådd utspelar sig i Stockholm och
det är inte utan att tankarna går tillbaka
till när Sverige var transferland för fångar
från Afghanistan. Författarens ingående
beskrivning av skador ger också ytterligare
en dimension till denna spänningsroman.

GULA BANDETS
OFFICIELLA VETERAN
T-SHIRT NAVY UNISEX
349:-

GULA BANDETS
OFFICIELLA
VETERAN-KEPS
NAVY
299:-

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

Swisha en gåva till
Gula Bandet

Boken är grymt spännande vilket gör att
det är lätt att glömma både tid och rum,
kort sagt, i högsta grad läsvärd.
TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

SMS-tävlingen avgjord

Vinnare till utställningen om SOG
Välkommen till Karlsborgs Fästningsmuseum. I förra numret lottade vi ut två biljetter var
till två lyckliga vinnare som nu får se den unika utställningen om specialförbanden (SOG)
på fästningsmuseet i Karlsborg.

Vinnarna är Jonas Nordström, Malmö och Ingemar Fransson, Visby.
Grattis!
Information om utställningen finns på museets hemsida: www.fastningsmuseet.se
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER

FÖRENINGAR
Fredsbaskrarna Dalarna

Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Dalarna

Fredsbaskrarna Jönköping

Mats Ruderfors
jonkoping@sverigesveteranforbund.se
Sveriges Veteranförbund Jönköping

Fredsbaskrarna Gotland

Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gästrikland

Björn Hernblad
fredsbaskrarna.gastrikland@gmail.
com
Fredsbaskrarna Gästrikland

Fredsbaskrarna Halland

Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Hälsingland

Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Hälsingland

Fredsbaskrarna Kalmar Västervik
Göran Nilsson
fbikalmarlan@gmail.com
Fredsbaskrarna i Västervik

Fredsbaskrarna Norr

Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad

Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg

Göte Lundmark
skaraborg@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne

Veteranerna Kronoberg

Christer Alldén
veteranerna.kronoberg@hotmail.com
Veteranerna Kronoberg

Veteranerna Uppland

Veteranerna Västmanland

Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se
Veteraner Västmanland

Veteranerna Ångermanland

Michael Oremo, Anders Spånglund
angermanland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Ångermanland

Y-bataljonen

Christer Forslund
ybataljonen@gmail.com
Y-bataljonen

Z-bataljonen

Lave Lavesson
westberghasse@gmail.com
Z-bataljonen

Jan Persson Cooper
vastkust@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västkust

Fredsbaskrarna Örebro
Sven-Olof Ädel
fborebro@gmail.com
Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland

Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Östergötland

Träffplats Blekinge

Peter Garpenbeck, peter@gladjeryd.se
Daniel Breimert,
daniel.breimert@svenskakyrkan.se
Veteraner i Blekinge
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Boden

Soldathemmet O II, Drottningg. 49
En gång per kvartal enligt kallelse
Fredsbaskrarna Norr

Kristianstad

Spontana träffar, se uppdaterad
info på facebook.
Veteranträffar i Kristianstad

Linköping

Ryttargården, Djurgårdsgatan 97
Måndagar kl. 17:00-19:00
Carl-Gustav Arkteg, 073-640 55 38
cga.gk@telia.com

Queens Arms, Torggatan 30
Sista måndagen i månaden, kl. 18:00
Ray Lindahl, 070-611 06 16

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

Eskilstuna

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

Lycksele

Falun

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

För träffar i Falun med omnejd,
seuppdaterad info på facebook.
Fredsbaskrarna Dalarna

Gävle

Malmö

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

Tommy Brånhede
ordforande@bbmc.se
Blue Berets MC Sweden

The Bishops Arms, Järntorget 6
1:a onsdagen i månaden, 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

FN-Veteranerna Kongo

Halmstad

RIKSTÄCKANDE
Blue Berets MC

Karl-Olof Fransson
kongoveteranerna@outlook.com
Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

MSSS Multinational Senior
Service Society

Kjell Boman
msss@sverigesveteranforbund.se
MSSS

Drum Bar, Lilla Torg 9
1:a onsdagen varje månad, kl. 19:00
Niklas "Humlan" Malmsten,
070-797 83 73
nicklasmalmsten@icloud.com
Veteranträffpunkt Malmö
NY

Skellefteå

Tillfälligt vilande, se Facebook
Tommy Ungh, 070-662 54 92
unghtommy@gmail.com
Fredsbaskrarna Västerbotten

Helsingborg

Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl. 09:00
Christer Andersson, 0706-328580
christer.andersson@tullservice.com
FN-träffar i Helsingborg

Täby

Jönköping

Soldathemmet LIvgardet
Nynäshamn
Nyköping
Oxelösund
Soldathemmet Livgardet
Östhammar
Ambulerande
träffplats i Uppland.
Vill du starta en
förening eller träffplats?
Vi hjälper dig.
Kontakta kansliet.

Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen i månaden, kl. 18:00
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
Veteranerna Uppland

Varberg

Cyrano, Kungsgatan 14 B
1:a måndagen varje månad, kl. 18:30
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

Stöd & kontakt
Kamratstödstelefon
Tillgänglig 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

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

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 i månaden kl. 18:00
Veteraner Västmanland

Växjö

Restaurang Fyra krogar, Vattentorget 5
Sista tisdagen i månaden, kl. 18:00
(ej jun-aug och dec-jan)
Göran Brogard, 070-4646411
Veteranerna Kronoberg

Ystad

Ängelholm

Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a tisdagen i varje månad, kl. 18:00
Fr.o.m. november byter vi till onsdagar
Ferike Pasthy, 070-598 36 81
Fredsbaskrarna Stockholm

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

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

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- föreningsansvarig
Föräldraledig
Henrik Ulfvarson, Vik. verksamhets- föreningsansvarig
henrik@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 09 68
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
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Kansliet
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon: 08 – 25 50 30
Vardagar: 08.00 – 17.00

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

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se
Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se
Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se
Camilla Unsgaard
camilla@sverigesveteranforbund.se
TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

Örebro

1:a måndagen i varje månad kl. 18:00
The Bishops Arms, Drottninggatan 1
Arne Björklund, 070-6174681
Fredsbaskrarna Örebro

Storuman

NY Örnsköldsvik
Hotell Toppen, Blå vägen 238
Bishops Arms, Hotellgatan 9
Sista fredagen i varje månad, kl. 16:00
1:a torsdagen i varje månad kl. 19:00
Sören Israelsson, 070-248 38 76
John Erik Sandström, 070-285 64 87
Soren.israelsson@live.se
FN Veteranerna i Örnsköldsvik!
Fredsbaskrarna Västerbotten

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

Uppsala

Sollefteå

Stockholm

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

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

Pitcher’s, Hertig Johans gata 12
2:a tisdagen i månaden kl. 19:00
Malin Bjärnetoft, 070-794 14 70
Fredsbaskrarna Skaraborg
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen i månaden kl. 18:00
veteranernaangermanland@gmail.com
Veteranerna Ångermanland

Hässleholm

Umeå

Continental du Sur, Hamngatan 13
Sista fredagen varje månad kl. 18:00
Jonas Hörgård, 070 7192037
jonas@hogtryckosterlen.se
träffpunkt Ystad
Sveriges veteranförbund

Skövde

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
Statt, Frykholmsgatan 13
Sista torsdagen varje månad, kl. 18:00
Jörgen K Nilsson, 0768-817368
draksparre@hotmail.com

Vintergatan 10, 565 32 Mullsjö
Kjell Boman, 0735-430296
boman.kjell@gmail.com
Öppettider efter kontakt med Kjell.
Hemvärnsgården, F13 Bråvalla, 4 ggr/år
Lars Svärdström, 0706-771 739
fredsbaskrarnaost@gmail.com
Fredsbaskrarna Östergötland

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

Nya träffplatser
som planeras:

Mullsjö

Norrköping

Hudiksvall

Fredsbaskrarna Södermanland

Fredsbaskrarna Västkust

Lion Bar, Östra Torggatan 8
Andra måndagen varje månad, kl. 18:00
Jan Rosén, 0730-296 932
Veteranerna Värmland

Göteborg

Rose-Marie Larsson
stockholm@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Stockholm

Agneta Karlsson
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västerbotten

Karlstad

Enköping

Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Västerbotten

TRÄFFPLATSER

Stefan Engström
uppland@sverigesveteranforbund.se
NY Borås
Veteranerna Uppland
Pitcher's, Österlånggatan 33
3:e måndagen varje månad, kl. 19:00
Veteranerna Värmland
Susanne Blid Roos, 070-020 79 51
Steve Fogderud
Fredsbaskrarna Sjuhärad
varmland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Värmland

Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skåne

Anders Halldén
sodermanland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Södermanland

FÖRBUNDSINFORMATION

Sundsvall

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

Östersund

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

NY Trollhättan

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

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

FRISTÅENDE

STÖD SVERIGES
VETERANER

SWISHA EN GÅVA

1231 814 482

Kvinnliga veteraner

kvinnligaveteraner@gmail.com
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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KORSORD

VETERANPROFILEN

Vi lottar ut fina priser till er som svarar rätt!

Tillsammans
med andra
Arbetet för att stödja
veteraner och deras anhöriga
bedrivs även av andra aktörer.
Tillsammans gör vi skillnad.

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

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

Bror Richard Svärd.
Foto: Privat

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

Bror Richard Svärd, 90 år

Grattis Bror Richard Svärd, veteran
och mångårig medarbetare

Överskottet går till Gula Bandet

Redaktionen för Svensk Veteran gratulerar mångårige medarbetaren och veteranen Bror Richard Svärd på 90-årsdagen.

Tävlingsinformation

Vinnare

Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 31 oktober.

Per Lundh
Odensbacken

Svara genom sms eller brev.
Allt överskott 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 ett oregistrerat 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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Sveriges Veteranförbund (SVF)

Per Eklöf
Falun
Christer Ström
Timmele
Sten Helleng
Västerås
Grattis! Det kommer
en vinst på posten!

Facit från förra numret

Under många år har Bror varit en trogen reporter
från Kongoveteranernas vy och rapporterat i
tidningen om senaste nytt från Kongoveteranerna. Han har också medverkat i TV och dagspress
under flertal tillfällen för att belysa och förklara
den svenska insatsen i Kongo med fredsuppdragets svårighet och komplexitet.
Bror blev under ett par årtionden en stark sammanhållande kraft som sekreterare i föreningen
FN-veteranerna Kongo. 90-årsdagen ska han fira
tillsammans med släkten i Järvsö i Hälsingland.
2018 utgav Bror boken ”På Fredens slagfält” där
han berättar om sina många spännande engagemang inom olika FN-missioner under nästan
40 år.
BRED ERFARENHET
Bror gjorde första utlandsinsats i Gaza 1956 tätt
följt som militärpolis i Kongo 1961 och på Cypern
1964 för att avslutas på 90-talet i Thailand och
Sydafrika. Under ett par år var han även placerad
i Jerusalem inom UNTSO, i rollen som ”Field
Service Security Officer.”

– Ni kommer att omringas av gatpojkar som vill
slåss, tiggare och skojare som vill åt era pengar,
sutenörer och horor. Befria er snabbt från en
sådan omgivning. Så sa stabsfuriren när Bror
Richard Svärd och kollegor i den första svenska
FN-bataljonen skulle få en stund i Neapel, på
vägen till Egypten.
Den mest händelserika utlandsinsatsen Bror har
deltagit i är när svenska trupper åren 1960-64
för första gången på 150 år dras in i ett fullskaligt
krig – där 19 svenska FN-soldater stupar. En
skrämmande insats han delar med många Kongoveteraner.
Han skriver också om den totala bristen på debriefing efter soldaternas återkomst till vardagen
i Sverige och den allmänt, under många års tid,
rådande oförståelsen för fredsuppdragets svårighet och komplexitet.
Hemma i Sverige var Bror en uppskattad och
engagerad chef för passpolisen på Arlanda,
ett arbete han ofta tog tjänstledigt från för att
tjäna FN och världen. Han har även jobbat som
kriminalkommissarie vid rikspolisstyrelsen och
hos säkerhetspolisen.
Ett stort grattis till Bror på den stora dagen den
22 november – vår polisman i världsfredens
tjänst.
PIA LAGERGREN

Militära kamratföreningar
erbjuder kamratskap och samhörighet
och finns i nästan varje ort där det finns
eller funnits ett militärt förband.
www.smkr.org

H.K.H. Prins Carl Philip
är sedan 2011 Sveriges
Veteranförbunds höge beskyddare
Prinsen har fullgjort sin värnplikt vid Amf 1 i Vaxholm.
Han har genomgått en
utbildning till båtchef
(stridsbåt 90). Under åren
2001 och 2002 genomförde Prinsen officersutbildning inom Marinen.
Prins Carl Philip tog
examen som fänrik 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

POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

VETERANER SPARAR 199:-

EVERYDAY CARRY K3 LITE
3-i-1-LAMPA
RÖD LED

• Max 80 lumen
• SOS-funktion
• Bevara mörkerseendet

VIT LED

• Max 550 lumen
• 100 meters räckvidd
• 3 effektlägen+strobe

UV LED

• Se det osynliga
• Kontrollera ID/sedlar

295:(494:-)

• Mångsidig och smidig lampa
• En knapp för alla funktioner
• Batteriindikator
• Inbyggt laddningsbart batteri

• Laddbar via USB
• 53 x 30 x 12 mm
• 26,2 gram inkl. batteri
• IPX6

ANGE RABATTKOD: EDC21 FÖR 100:- RABATT & FRI FRAKT, VÄRDE 199:(Gäller t.o.m. november 2021)

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

