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"Misstaget var
att underskatta
kvinnorna.
De kunde enkelt
lura männen att
prata"
– Joakim von Braun

Foto: UNMISS/Nektarios Markogiannis

Kvinnor dechiffrerade kryptomeddelanden och rapporterade.
Foto: FRA

"Vi veteraner är en tillgång, en resurs och en
värdefull och positiv
kraft som bör uppmärksammas och
komma till nytta
i hela samhället.
På motsvarande
sätt måste
de politiska
partierna
arbeta med
veteranpolitik
– de få inte slå
sig till ro för att
Veterandagen blivit allmän
flaggdag och att en
lagstiftning gällande
Försvarsmaktens utlandsveteraner finns
på plats."

Foto: Kim Svensson

Kvinnliga spioner i
Stockholm under kriget

Foto: Mikael Jakobsson
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Veteransvingen
avgjordes på
Haninge
Strands GK

Kvinnliga spioner
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Foto: Kim Svensson
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INLEDAREN
Kamratstödstelefon
För dig som tjänstgjort i utlandsstyrka.
Du och dina anhöriga är välkomna att
ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333

Dagligen kl. 18-21

BLI MEDLEM
1) Du är SVENSK VETERAN
Svensk veteran är den person som har
genomfört internationell tjänst eller
beredskap med uppgifter som har
sanktionerats av världssamfund,
och/eller svenska staten.
2) Du är STÖDMEDLEM
För dig som inte är svensk utlandsveteran, men som vill stödja Sveriges
utlandsveteraner och dess 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

Sveriges nio utsändande
myndigheter
• Domstolsverket
• Folke Bernadotteakademin (FBA)
• Försvarsmakten (FM)
• Kriminalvården (KVM)
• Kustbevakningen (KB)
• Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap (MSB)
• Polismyndigheten
• Tullverket
• Åklagarmyndigheten
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Tillsammans driver vi
veteranpolitik
Hösten närmar sig och pandemin har blivit vår
vardag. Efter ett halvår med coronaviruset och
dess utmaningar har vi alla ändrat våra vanor.
Det är inte bara våra egna personliga vanor
som har ändrats. Hela samhället har lidit och
lider enorma påfrestningar.
Förbundet fortsätter som sig bör att ta ansvar
och följa de rekommendationer som myndigheterna satt upp.
Situationen förändras hela tiden och vi behöver
flexibelt anpassa hur vi genomför vår verksamhet. Det betyder inte att vi ska stoppa vår verksamhet, tvärtom. Vi behöver ta upp alla våra
verksamheter igen men på ett säkert sätt och
göra det bästa av situationen. Coronapandemin
har härjat i ett halvår och ingen vet när den
klingar av. Därför är viktigare nu än någonsin att
vi håller kontakten med våra äldre och ensamstående medlemmar.
Ta vara på de möjligheter som finns att träffas.
Än är det långt kvar till snön faller, ta chansen
att ses i enkla former, utomhus.
Fortfarande gäller regeln om max 50 personer
vid folksamlingar. Se det inte som ett problem,
se det som en möjlighet.
Nyligen deltog jag på samlingar i Helsingborg
och i Skövde. Det fungerade utmärkt att hålla
avstånd och även att hälsa med armbågshälsning på er medlemmar.
MINNESPLATSER
I Skövde hade jag äran att vara med att inviga
minnesstenen i Garpaparken i strålande höstsol.
Minnesplatsen har tagits fram av SVF Skaraborg
och Skövde kommun.
Många föreningar ligger i startgroparna och
har lämnat in medborgarförslag i sina hemkommuner om att upprätta en minnesplats för
veteranernas arbete i fredens tjänst.
En lokal minnesplats är oerhört betydelsefull för
våra ceremonier och traditioner.
En plats där vi kan minnas. En plats där vi delar
kamratskap, omtanke och medmänsklighet.
En plats där vi har trevligt!

dagen då samtliga kommuner hedrar fredsarbetet. Det är en bit kvar men tillsammans kan vi få
det att bli verklighet. Vi ger inte upp.
POLITISKT MANIFEST
Jag har under sommaren varit en del av ett kreativt projekt. Tillsammans med Jonas Alberoth
från styrelsen och MariAnne Boström från
kansliet har vi på styrelsens uppdrag tagit fram
ett utkast till Sveriges Veteranförbunds politiska
manifest.
Förslaget är just nu ute på remiss i föreningarna
och ska klubbas av förbundsstyrelsen.
Vi har gett manifestet rubriken:
En ansvarsfull veteranpolitik är bra för Sverige!
– Sveriges Veteranförbunds mål och
prioriteringar för politiken.
Vår syn på vilka politiska krav vi ska driva från
norr till söder inom alla beslutande nivåer från i
höst och in i framtiden
Vi veteraner är en tillgång, en resurs och en
värdefull och positiv kraft som bör uppmärksammas och komma till nytta i hela samhället.
Det blev tydligt såväl under de stora skogsbränderna och det är tydligt nu under pandemin.
Förbund och föreningar lyfter fram det.
På motsvarande sätt måste de politiska partierna arbeta med veteranpolitik – de få inte slå sig
till ro för att Veterandagen blivit allmän flaggdag
och att en lagstiftning gällande Försvarsmaktens
utlandsveteraner finns på plats.
Det politiska ansvaret tar aldrig slut. En ansvarsfull veteranpolitik är bra för Sverige och där tar
vi täten.
Mänskligheten är med om ett år utan motstycke. Coronapandemin har rubbat livet över
hela världen. Vi tar en dag i sänder.
Vi är i detta tillsammans. Vi kommer att ta oss ur
det tillsammans. Din insats räknas.
Håll i och håll ut!

34 kommuner har redan eller planerar minnesplats för fredshjältar. Vi ser fram emot den

ANNONSER: Jonas Sternulf-Gleditsch
0793 - 133 439
jonas@gleditsch.se
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Sverker Göranson, 66 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.
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"Vi veteraner är en tillgång, en resurs och en
värdefull och positiv kraft
som bör uppmärksammas
och komma till nytta i
hela samhället"

FN efter Malikuppen:
Vi ska ha full rörlighet

MSB skickar stöd till
Grekland

FN reagerade snabbt på militärkuppen i
Mali. Fyra FN-soldater hade i samband
med kuppen skadats vid en explosion
under transport utanför Gao där svenska
truppbidraget Mali 12 är grupperat.

Sverige har via MSB under lördagen
erbjudit stöd genom EU:s civilskyddsmekanism till Grekland med anledning av
situationen i flyktinglägret Moria.

På FN-högkvarteret i New York höll
talespersonen Stéphane Dujarric fast vid
FN-missionen Minusmas uppgift och mandat att stödja den maliska fredsprocessen,
”missionens enheter ska ha full frihet att
förflytta sig i landet, inräknat rotationer av
personal”. Det skriver FN på sin webbplats.

En pojke på gatan i det nedbrunna flyktinglägret Moria i Grekland.
Foto: UNICEF

FN fortsätter efter kuppen.
Foto: Harandane Dicko/ UN Photo

Mali 12 – insatsen
fortsätter
I dagarna lämnade den andra av tre
leaveomgångar* karantän i Sverige för att
återvända till Mali och den sista delen av
insatsen. En återresa som markerar ett
skifte i insatsens karaktär. Det skriver Malistyrkan på Försvarsmaktens bloggsida.
– Ledningsregementet har gjort ett bra
jobb med att ta fram ett boende för
vår karantän. Vi har på alla vis blivit väl
omhändertagna, säger Stefan Sahlström,
kontingentschef Mali 12, i bloggen.
I början av september anslöt även Mali
12:s skyttekompani till Gao. Därmed
ändrar insatsen karaktär från att ha varit
en renodlad logistik- och etableringsinsats
till att även omfatta säkerhetsoperationer
till stöd för Minusma. Skyttekompaniet
kommer från Södra Skånska Regementet
(P7) i Revinge.

Foto: Kim Svensson

– Grekland har accepterat erbjudandet i
sin helhet och arbete med upphandling av
flygfrakt och packning av materiel pågår,
säger Björn Johansson, chef för enheten
för centrallager på MSB.

Bränderna i flyktinglägret Moria på ön
Lesbos i Grekland har gjort att tusentals
drabbade står utan tak över huvudet. I
dag påbörjades packningen av materiel
från MSB:s lager i Kristinehamn. Det
materiella stödet består av tält, filtar,
sovsäckar, toaletter, köksutrustning och
presenningar.
– Arbetet med att packa och fylla
lastbilarna pågår för fullt. Det materiella
stödet kommer sedan att transporteras
via lastbil och flyg till Grekland och sedan
nå flyktinglägret i början av veckan, säger
Björn Johansson och fortsätter:
– Situationen är så klart ansträngd för de
drabbade. Vi hoppas att vårt materiella
stöd kan nå lägret så fort som möjligt.
SÅ MYCKET SKICKAS:
• 1 750 filtar
• 250 familjetält (15-20 kvadratmeter)
• 118 sovsäckar
• 43 presenningar
• 30 campingkök
• 10 toaletter

– Vi går nu in i insatsens andra del där vi
inom kort kommer att börja verka i Gao och
i sektor öst, säger Stefan Sahlström. Han
fortsätter:

För alla veteraner

– Det innebär att vi tar ett viktigt steg i
att etablera Sveriges nya styrkebidrag i
Minusma, som i slutet av året kommer att
vara redo att sättas in i hela Mali.

På Gula Bandets hemsida kan
du läsa om varför vi behövs och
varför vi behöver dig.
www.gulabandet.se

MSB

FÖRSVARSMAKTEN

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Mali 12 mitt i statskupp
Den 18 augusti genomförde militärjuntan NCSP (National Committee
for the Salvation of the People) en
statskupp i Mali. Landets regering
och presidenten Ibrahim Boubacar
Keita tvingades avgå.

Specialförband till Mali
– deltar i den internationella insatsstyrkan Takuba i Mali

Hur påverkar statskuppen FN-missionen
Minusma och den svenska kontingenten
Mali 12?
– Kuppen uppfattas inom Minusma, syftandes till att skapa förutsättningar för att
kunna förändra situationen i landet. Utöver
att det var lite turbulent rent politiskt och
nyhetsmässigt kring huvudstaden dagarna
direkt efter kuppen har förbandet inte
påverkats i huvudsak. Vi har återgått till
normala rutiner i såväl Bamako som i Gao,
säger Andreas Simon, tjänsteförrättande
kontingentschef för Mali 12, på Försvarsmaktens webbplats.
Löser ni uppgiften?
– Vi uppfattar att stora delar av befolkningen i landet stödjer kuppen vilket även
märks genom ett visst lugn. Det är svårt att
uttala sig om vad händelsen innebär på sikt
men i nuläget fortsätter förbandet att lösa
de uppgifter vi är här för att lösa. Detta kan
vi i nuläget göra utan några begränsningar
från kuppen, säger Andreas Simon.

Vaktpost vid det svenska NSE:t (National Support Element) i Bamako. Camp Midgård.
Foto: Mats Nyström/Combat Camera/Försvarsmakten

Specialförbanden förbereder ett deltagande från årsskiftet 2020-21 i den
multinationella specialförbandsstyrkan Taskforce Takuba, som ingår i den
franskledda Operation Barkhane.
Väpnade terroristgruppers expansion i regionen försämrar förutsättningarna för fred,
säkerhet och utveckling. Styrkans uppgift är
att rådge, stödja och medfölja delar ur den
maliska armén samt internationella partners
och därigenom stötta arbetet för ökad säkerhet i Mali och Sahel.

Andreas Simon, chef Mali 12, och hans
förband har återgått till normala rutiner
efter statskuppen.
Foto: Dorota Antonson

"

"Jag berättade om vardagen i fredens
tjänst för att skapa en större förståelse
för hur det är att göra utlandstjänst.
Även när det inte skapar några tidningsrubriker hemma är man med om
så många upplevelser."
– Torbjörn Johannesson, utlandsveteran
Alla sommarvärdar kan du höra på
sverigesradio.se
6

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Det svenska förbandet består av som mest
150 personer och är allsidigt sammansatt
utifrån uppdragets karaktär, och för att kunna
hantera hot och risker.

– Det primära syftet med det svenska deltagandet är att möjliggöra för taskforce Takuba
att stärka Maliska säkerhetsstyrkors arbete.
Sverige stödjer genom sitt deltagande
även Frankrike som
utgör ramnation för
Operation Barkhane, i en för Europa
viktig regional
krishantering, säger
brigadgeneral Anders Löfberg som är
chef för Specialförbandsledningen.
Brigadgeneral Anders
Löfberg.

FÖRSVARSMAKTEN

Fakta: Försvarsmakten i Mali
Försvarsmakten har haft verksamhet i
Mali sedan 2014. Då började personal
ur det svenska underrättelseförbandet
Mali 01 anlända till den blivande campen utanför Timbuktu. Göta ingenjörregemente i etableringsstyrkan Mali
00 arbetade med att bygga campen.
Det svenska FN-bidraget i Mali har under
flera år utgjorts av ett underrättelseförband
med huvudsaklig placering i Timbuktu. Nu är
den svenska styrkan etablerad i staden Gao i
landets östra delar. Sedan tidigare finns och
kommer även fortsättningsvis att finnas en

nationell stödenhet för logistik (NSE) med
placering i Bamako. Den svenska campen i
Gao heter Estelle och är en del av camp Castor som ägs och drivs av Tyskland som också
har det största truppbidraget till FN-insatsen
Minusma i området. Det tyska förbandet är
därför en viktig samarbetspartner för Sverige.

Galtar i Mali.
Foto: Mats Nyström/Combat Camera/FM

MSB kompletterar
coronabarometer

Evakuerad från
Somalia

MSB har initierat en kompletterande mätning med
intervjuer riktade till personer äldre än 79 år
– Vi har blivit uppmärksammade på att det
uppfattas som åldersdiskriminering att den
allra äldsta åldersgruppen inte ingår i de mätningar vi får varje vecka. Nu vill vi undersöka
om svaren hos dem som är äldre än 80 skiljer
sig från resultat från det äldsta åldersintervallet, 65-79 år, i undersökningsföretagens
paneler, säger Teresa Palmquist, enhetschef
MSB.
Den undersökning gjord av Kantar Sifo som
MSB presenterar varje vecka har hittills
baserats på en webbpanel bestående av deltagare 18-79 år, som dras slumpmässigt från
en webbaserad onlinepanel. Varken barn och
ungdomar eller de allra äldsta ingår i undersökningspanelen.
– Vi har all anledning att vara ödmjuka inför
de utmaningar pandemin medför, i synnerhet
för äldre och andra i riskgrupper, och uppskattar att vi blir uppmärksammade på brister
i de undersökningar vi använder, säger Teresa
Palmquist.
För att följa upp hur väl informationen når ut
till den äldre målgruppen genomförde MSB

i april en kompletterande undersökning som
omfattade människor i åldern 70-89 år. Syftet
med den undersökningen var även att fånga
upp attityder och utmaningar i gruppen som
var viktiga att ta hänsyn till i den fortsatta
kommunikationen.
MSB finansierar även forskning kring äldre
personers upplevelse av risk och psykisk hälsa
under covid-19 vid Karlstad universitet.
BAKGRUND
MSB har i uppdrag att se till att alla i Sverige
får samordnad och aktuell information med
anledning av det nya corona-viruset oavsett
ålder, etnisk tillhörighet, religion, språkkunskaper eller funktionsvariationer. Därför
har MSB ett samarbete med en bred skara
föreningar och organisationer och frivilliga för
att identifiera utmaningar och behov i olika
målgrupper, däribland pensionärsföreningar.

– På policynivå ser vi förändringar men på
marken går det för långsamt. Det är fortfarande en väldigt låg andel kvinnor som deltar
i fredsprocesser, och de kommer ofta in för
sent, när parterna redan bestämt sig för hur
samhället ska styras, vart resurser ska gå och
vilka frågor som ska vara på agendan, säger
Chris Coulter som är ansvarig för FBA:s program för dialog och fredsmedling, på FBA:s
webbplats.

Anna Terins är när hon skriver halvvägs
inne i sitt uppdrag som ska vara ett år.
Hon tar fram en ny utbildning för sina
somaliska kollegor, och även anstaltschefer i Somalia:
”Mycket av detta har gjorts tidigare men
vi måste också rensa bland gammalt
material och ta fram ett material som ska
gälla. Utbildningarna ska kunna användas
i hela Somalia och i Somaliland som är en
region som har brutit sig ut från Somalia.
Sen är det också viktigt att inte tappa det
vi har arbetat med på fängelset såsom separation av unga, vistelse utanför cellen
och andra aktiviteter.”
Kriminalvården gör inte halt för
pandemin.

MSB kommer att fortsätta genomföra kompletterande studier i olika målgrupper vid
behov, när det är möjligt.

KRIMINALVÅRDEN

MSB

"

FBA: Långt kvar till jämställt
fredsarbete
Tjugo år efter att FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 slog fast att kvinnor
skulle delta på lika villkor i alla faser av
arbetet med att förebygga och hantera
konflikter är kvinnors möjligheter att
påverka fred och säkerhet fortfarande
ingen självklarhet. Det skriver FBA på
sin webbplats.

Anna Terins, rådgivare från
Kriminalvården och på uppdrag i
Garowe, Somalia skriver på
Kriminalvårdens blogg om sitt jobb
och Coronan. Hon är en av fyra
mentorer på fängelset i Garowe,
men jobbar under pandemin
evakuerad och hemifrån i videooch telefonmöten.

Chris Coulter menar att diskussionen om
kvinnors inkludering har tagit fart de senaste
fem, tio åren med flera nya resolutioner och
ett uttalat engagemang från den högsta
politiska ledningen i länder som Sverige och
internationella aktörer som FN.
När kvinnor väl deltar i fredsprocesser syns
de sällan i högre positioner som medlare, särskilda sändebud eller speciella representanter.
Det gör att kvinnors erfarenheter, handlingsutrymme och behov inte beaktas i tillräcklig
utsträckning.

FBA

"Jag och min organisation, anställda,
rekryter och frivilliga är stolta över att
vara en del av något större än oss själva. Att försvara Sverige, vår frihet och
rätten att få leva som vi själva väljer.
Det upptaget löser vi dagligen, dygnet
runt här hemma och i andra länder.
Vi är alla en del av en helhet, vi är alla
en del av samma lag.
I vardagen, under en rådande pandemi
eller ytterst i krig. Det betyder att var
och en av oss måste vara beredda att
ta ett steg framåt och säga till våra
närmaste som har det tufft.
Jag finns här. Det är så vi blir starkare
tillsammans."
– Micael Bydén, överbefälhavare

Svensk polis i Juba,
Sydsudan.
Foto: UNMISS/
Nektarios
Markogiannis

Alla sommarvärdar kan du höra på
sverigesradio.se
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Årets Veteran
i pandemin

En ansvarsfull veteranpolitik är bra för Sverige!
– SVF:s mål och prioriteringar
En sammanfattning av SVF:s förslag till politiskt manifest
som just nu är ute på remiss hos föreningarna. De politiska
frågor som vi vill driva inom den svenska veteranpolitiken
idag och framöver.

Årets Veteran Stig Pettersson bor i Gränna och tillhör riskgrupp för covid-19. Vi kontaktade Stig för att höra hur han
har det i isoleringen? Och vilka reaktioner han fått till följd av
sommarens utmärkelse.

Förbundets övergripande intresse är att skapa goda förutsättningar för svensk personals och SVF-medlemmarnas deltagande i internationella fredsinsatser och andra operationer. På så
sätt förbättras Sveriges möjligheter att bidra till internationell
fred och säkerhet och hållbar utveckling.

– Det går bra, svarar Stig. Jag och
min hustru har många grannar, vänner och familj som vi umgås med
på avstånd och under pandemin
har vi tillbringat mycket tid på vårt
lantställe som ligger nära Vättern.
Där har vi också båt.
Under sommaren har många hört
av sig och gratulerat till utnämningen Årets Veteran, många hade hört
intervjun i P4 Jönköping och ville
lyckönska.

Sveriges deltagande i och stöd till internationella fredsinsatser och andra operationer är en viktig, konkret och profilerad
del av svensk politik. Flera politikområden berörs och då
främst säkerhetspolitiken, utrikespolitiken, biståndspolitiken
och försvarspolitiken. Veteranpolitik ingår i allt detta.
Fredsinsatserna leds av FN, EU, Nato, OSSE eller grupper
av länder. Organisationerna har stor betydelse för Sverige
och möjligheterna att uppnå viktiga politiska mål. Beslut om
insatser med svensk personal fattas av Sveriges riksdag. Det
innebär att samtliga politiska partier är direkt delaktiga i och
ansvariga för utformningen av vår veteranpolitik.
Våra politiska krav har delats upp på 25 punkter.
Här är fem av dem:

1
2

3
4
5

Utveckla veteranpolitiken: Alla politiska partier bör
ha en grundläggande veteranpolitik med tydliga mål,
prioriteringar och finansiering.
Utse politiska företrädare: Alla politiska partier bör
ha veteranpolitiska företrädare och kontaktpersoner. Detta är särskilt viktigt på nationell och 		
kommunal nivå.
Håll samman politiken: Veteranpolitik bör utgöra 		
en sammanhållen politik som omfattar samtliga tre
politiska nivåer, det vill säga nationell, regional och
kommunal nivå.
Förankra politiken: Veteranpolitik bör drivas, 		
utvecklas, finansieras och kommuniceras precis på
samma sätt som all annan politik.
Stöd våra veteraner: Gula bandet, som säljs till
förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga,
kan med fördel och på lämpligt sätt lyftas fram av 		
politiska företrädare på samtliga nivåer och allra 		
helst i samband med Veterandagen den 29 maj.
SVF

Sveriges Veteranförbunds förslag till
politiskt manifest är
ute på remiss hos
föreningarna.
Foto: Kim Svensson
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Pandemin har satt landets föreningsliv på paus. Det är viktigt att
hålla sig aktiv nu när många av
Veteranföreningens aktiviteter har
ställts in.
Stig har 22 utlandsmissioner i
bagaget och inga problem med att
hitta på aktiviteter.
– Jag är engagerad i Hammarskjöldsföreningen i Jönköping, en
förening där vi delar ut stipendier
till studenter för arbete i Hammarskjölds anda. Vi har även
många föreläsningar knutna till

Dag Hammarskjölds gärningar. Ett
annat intresse är en bokcirkel där
jag är studieledare. Vi ska försöka
komma igång med bokcirkeln på ett
coronasäkert sätt nu i höst.
– Visst längtar man till att allt blir
som vanligt igen! Att vi kan få samlas på FN-dagen och Veterandagen
utan att oroa oss och jag ser fram
emot att få träffa alla kamrater på
Kongoveteranernas årsmöte 2021 i
Skillingaryd.
PIA LAGERGREN

Årets Veteran, Stig Pettersson, med 22
utlandsmissioner bakom sig håller sig
aktiv under pandemin.

Folkets röst ska höras
i Afghanistan
Historiska fredssamtal mellan
Afghanistans regering och talibanrörelsen har precis börjat. Men hur
ska befolkningens prioriteringar
komma upp på förhandlingsbordet? En ny plattform, som drivs av
det afghanska civilsamhället med
finansiering av EU via Sida, och
praktiskt stöd från FBA, ska samla
in åsikter från olika delar av befolkningen och föra in dem i samtalen.
Det skriver FBA på sin webbplats.
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges utvecklingssamarbete med
Afghanistan. Tillsammans med
Sveriges andra biståndsmyndighet,
Sida, implementerar FBA sedan

sommaren 2019 ett EU-projekt i
landet. Projektet, EU Afghanistan
Peace Support Mechanism, ska
stärka befolkningens röster i den
pågående fredsprocessen.
Tillsammans med Sida har FBA
arbetat för att stödja afghanska
civilsamhällets partners att bygga
upp en plattform, som ska förmedla åsikter från olika delar av den
afghanska befolkningen till de förhandlande parterna i fredssamtalen. Nu lanseras plattformen med
namnet Afghanistan Mechanism
for Inclusive Peace, AMIP.
FBA

Barnhemmet La Pouponniére i Bamako, Mali

– Hjälp Monika
att hjälpa

Nu startar vi tillsammans
en insamling till barnhemmet
La Pouponniére i Bamako.

Barnhemmet och svenska Malistyrkans
samarbete började 2018 som ett initiativ från den tidigare chefen för det
svenska flygbidraget, Malin Persson,
som då var placerat och tjänstgjorde i
Bamako. Det var många från missionen
som ville hjälpa de utsatta barnen i
landet och svenska ambassaden tipsade om barnhemmet La Pouponniére .
Krister Leoson har varit med från början.
– Vi skänkte allt möjligt. Det var hygienartiklar, som blöjor, mat och ritblock. Saker som vi
köpte här nere med pengar vi samlat in emellan oss, har Krister berättat för Malibloggen.
– Det finns många, många barnhem av den
här typen i Mali och Bamako. Och bara på La
Pouponniére-hemmet finns runt 240 barn.
Vårt bidrag gör skillnad och det är en tacksam
känsla, säger Krister Leoson.
Monika Eriksson är aktiv i veteranerna
Västmanland och nu är hon i Mali som chef
för stabsexpeditionen, STEX. på Mali12.
Monika är en av dem som fortsätter det aldrig
sinande arbetet med att ge barnen på barnhemmet leksaker och förnödenheter genom
att kontakta sina vänner i Sverige att skicka
ner prylar. Hon vidarebefordrar paketen till
svensk personal på NSE Mali12 som åker till
barnhemmet då Monika själv är 100 mil från
barnhemmet.
Vi når Monika på en rasslig telefonlinje i Malis
35-gradiga hetta och undrar vad SVF kan
hjälpa henne med för att göra barnens vardag
lite lättare.

INLÄMNING
På FN-dagen lördagen 24/10 kan du
lämna in saker till barnhemmet på
Sveriges Veteranförbunds kansli.

SKICKA PAKET
Mali12, NSE "barnhem"
SWECON Bamako
19050 Sthlm/Arlanda
Svenskt porto - ej utrikestillägg

– Be alla medlemmar att skicka saker till
barnen, be dem posta till oss på Mali12 så
garanterar vi att gåvorna kommer fram direkt.
Monika har lång erfarenhet av barnhemsinsamlingar då hon ofta gjorde det under sina
Balkanmissioner.
Vad är det du behöver till barnen?
– Allt, svarar Monika.
Många av barnen på La Pouponniére är
nyfödda och de får stanna där tills de är fyra
år, sedan slussas de vidare till andra hem och
många adopteras bort. Barnen lever under
otroligt enkla förhållanden och ett litet gosedjur från Sverige kan vara den enda leksaken
för ett barn på barnhemmet.

Tänd en
stjärna för
din nära

PIA LAGERGREN

På invidzonen.se kan
du kostnadsfritt tända
en digital stjärna för
någon du tänker
lite extra på.
Foto: IPNA

DETTA BEHÖVS
Monikas tips på ditt paket till
barnhemmet:
Gosedjur, filtar, pussel, blöjor, pennor,
kritor, gatupennor, målarblock, såpbubblor, hopprep, mobiler till spälsängarna, speldosor, våtservetter, barnmusik, bilderböcker, dockor, leksaksbilar,
fotbollar, barnplåster, skor. Tänk lätt
och smått. Även tunna barnkläder i
naturmaterial (bomull) tas tacksamt
emot.

Som veteran gör man skillnad.
Du kan göra skillnad nu.
Köp en blå färdigfrankerad vadderat
postnordpåse, finns från 42 kronor,
och fyll den enligt maxvikten på påsen.

När stjärnan tänds
skickas ett mail till både
dig och den som du vill
tända stjärnan för med
en länk till stjärnhimlen
och er egen stjärna.

KVINNLIGA SPIONER

Kvinnor spelade en central roll för inhämtning av underrättelser om främmande makt under andra världskriget i Stockholm.

Kvinnor i spionnavet
Stockholm under kriget
Stockholm var under andra världskriget ett nav i Europa för underrättelsetjänst. Där spelade kvinnor en
central roll. De skaffade information
i en värld som flyttat till den svenska
huvudstaden. Den var ett nav för
underrättelseofficerare och agenter.
Varför just Stockholm?
– Alla ambassader fanns i Stockholm och
gods- och persontransporter gick via Sverige.
Göteborg var också en arena för underrättelser
bland annat tack vare sjöfarten. Sverige var inte
ett krigförande land. Det låg mellan fronterna i
öst och väst, säger Joakim von Braun, underrättelse- och Rysslandsexpert.
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HET PLATS
Stockholm var en het plats där underrättelsetjänster från länder som Tyskland, med militärens Abwehr och Sicherheitsdienst (SD) som
grundats av nazistpartiet, Sovjet med NKVD,
GRU och Komintern. Storbritannien med MI6
och Special Operations Executive (SOE) och
USA med OSS.
Andra länder som Italien, Polen och Frankrike
hade personal i landet. Många motståndsrörelser hade egna underrättelsegrenar med placering i Stockholm, främst den norska men också
personer från Danmark, Tyskland, Tjeckoslovakien och andra. Den norska motståndsrörelsen
underrättelsetjänst XU erkändes både av britter
och amerikaner som den allra mest profesionel-

la bland motståndsrörelserna och hade bland
annat ett antal agenter placerade i Tyskland.
Det nazistiska Tyskland sågs först från Sveriges
horisont som ett hot och sedan som måltavla
för de västallierade. Tyska affärsmän, journalister och ambassadtjänstemän, knutna till Tysklands underrättelsetjänster blev en måltavla
i Stockholm för de kvinnor som jobbade med
underrättelseinhämtning för svensk räkning.
KNÖT KONTAKTER
Kvinnorna rörde sig och knöt kontakter i nöjeslivet på guldkrogar, de jobbade på pensionat
och hade koll på utländska gäster, de jobbade
som sekreterare på ambassader och på kontor
för utländska företag, på turistorganisationer
och på andra nav där de skaffade information.

Kodnamn: < Onkel >
Med kodnamn ”Onkel” levererade tyska medborgaren Erika Schwarze koder,
hemliga meddelanden och information hon fått från tyska överordnade till C-byrån.
Hon var en guldklimp för Helmuth Ternberg och den svenska underrättelsetjänsten.
Erika Schwarze kom till Stockholm och tyska
legationen 1942. Där jobbade hon för tyska
underrättelsetjänsten Abwehr och dess kontraspionage. Hon bevakade svensk press och vidarebefordrade artiklar om Tyskland till Berlin.
Hon var också kurir och jobbade med kodad
rapportering. Det var ett arbete Helmuth Ternberg på C-byrån, en civil byrå under Försvarsstaben, hade intresse av. Han hade tidigare stött
ihop med henne
vid ett besök på Abwehr-högkvarteret i Berlin.
Han bjöd hem henne julen 1942 till sitt hem
på Lidingö och hon hade fått en ny uppdragsgivare. Erika Schwarze avslöjade namnet på
Gestapochefen i Sverige, August Finke. Erika
Schwarze hade gått över linjen, hon spionerade
för Sverige mot Tyskland.

Det började brännas för Erika Schwarze på
Büro Wagner där major Hans Wagner ledde det
tyska kontraspionaget mot de allierade. Hon var
pressad av sin roll som spion.

1999

1941

Helmuth Ternberg meddelade bekymrat på
Försvarsstaben i augusti 1944 att han tvingats
ta ”Onkel” ur spelet. I Tyskland skulle hon ha
avrättats som landsförrädare. Hon smugglades
norrut under namnet Ellen Berger. Hon fick ett
främlingspass och ny identitet med sitt familjenamn Wendt.
1993 skrev Erika Wendt en bok om sin tid som
kodnamn ”Onkel.”

Erika Schwarze drogs in i den svenska underrättelsetjänsten när hon avslöjade namnet på Gestapochefen i Stockholm. 1999 var hon 81 år gammal.
Foto: TT

PER LUNQE

"Misstaget var att underskatta
kvinnorna. De kunde enkelt
lura männen att prata"
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– Joakim von Braun

Dessutom uppges 600 kvinnor ha jobbat på
Försvarsstabens kryptoavdelning.
Vilka fördelar har kvinnor som får information
om andra länders avsikter?
– De har alla fördelar som också män har. Men
misstaget många män gjort är att se ner på kvinnor. Det är ett fel som begåtts inte bara inom
underrättelsetjänst utan i mängder av sammanhang. Därför kunde många kvinnor enkelt lura
männen att prata.
C-BYRÅN
På krogen träffar en tysk diplomat en vacker
svenska?
– Ja. Han blir attraherad. Han tappar många
gånger koncepterna när kvinnan dessutom har
huvudet på skaft.
På minuskontot för kvinnan?
– När hon blir bjuden på middag förväntas hon
ibland fortsätta kvällen i säng. Det är inte alla

beredda att göra. Några råkade riktigt illa ut,
bland dom en kvinna som blev rått våldtagen av
SS-officerare. Det var otäcka saker som hände
under kriget, säger Joakim von Braun.
Vem var kvinnornas uppdragsgivare?
– Först och främst den så kallade C-byrån, en
del av Försvarsmaktens underrättelseorganisation, med Teddy Ternberg och Carl Petersén i
ledningen.
Hur gick det till när de värvades?
– Teddy Ternberg var en kvinnokarl. Han
charmade kvinnorna som kallades "Ternbergs
flickor".
TYSKLAND
Hade de något gemensamt?
– De hade en trasig barndom med aggressiva
eller frånvarande fäder, ibland våldtagna som
barn. De ville ut i det fina livet, i Stockholms
nöjesvärld. De ville få tag på drömprinsen.

Som sekreterare jobbade de på tyska organisationer?
– Ja. Det var mycket Tyskland. När det gäller
Sekreterarklubben som Jan Bergman skrivit om
så jobbade de som sekreterare och skaffade information om det nazistiska Tysklands avsikter.
De gjorde det under stor risk. Man kan komma
ihåg Jane Horney som avrättades av dansk motståndsrörelse, säger Joakim von Braun.
Det är kvinnor som gett sitt land pusselbitar i en
situation när krigsrisken var överhängande.
– Många kvinnor gjorde Sverige stora tjänster
under kriget. Något större tack fick de dock
tyvärr aldrig. Oerhört snålt tycker jag. Men jag
vet att Erika Wendt, som från 1942 arbetade
åt Sverige hos tyskarna, så småningom fick en
fin medalj från Säkerhetspolisen som säger "Du
en av oss". Den var hon verkligen värd, säger
Joakim von Braun.
PER LUNQE
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Möt kvinnorna i svensk underrät

Svenska underrättelseorganisationer i Stockholm under andra världskriget.
Foto: Per Lunqe/Armémuseum

Klisterprinsessorna på
Karlbo

När Tyskland efter invasionen av Norge fått tillstånd
att använda det svenska telegramnätet till och från
Berlin öppnade sig en stor möjlighet för svensk underrättelsetjänst som registrerade telegramtrafiken.
Kvinnorna skötte grovjobbet.

I juni 1941
dechiffrerade
Birgit ett
krypterat
meddelande om
Operation
Barbarossa. Därmed
blev hon första
svensk att
känna till
tyskarnas planer
att anfalla
Sovjetunionen.
12
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”Klisterprinsessorna” skrev ut telegramremsor
och klistrade upp dem. De gjorde det på Karlbo,
Försvarsstabens kryptoavdelning på Karlaplan
4, ett anskrämligt hus, hett på sommaren och
råkallt på vintern.
I Stockholm fanns en firma som klistrade upp
affischer, Klisterprinsen. Namnet på kvinnorna
som klistrade telegramremsor inspirerades av
affischklistrarna.
SEKRETESS
Uppemot 600 unga kvinnor jobbade på Karlbo.
Enligt Dagens Nyheter ledde klisterprinsessornas arbete till att tre hundra tusen krypterade
tyska telegram knäcktes under tiden 19401943. ”Klisterprinsessornas” uppgift var att
leverera telegram. De jobbade i skift under hög
sekretess. Tyskland får under inga omständigheter veta att deras kod är knäckt. ”Klisterprinsessorna” måste rapportera till Försvarsstaben
om de har utländska vänner.

KILOMETER
När det svenska matematiksnillet Arne Beurling
lyckades med det omöjliga, att knäcka den
tyska chifferkoden kunde telegrammen forceras och den svenska underrättelsetjänsten
gav politiker och militärer information som var
avgörande för Sverige agerande under kriget.
Den svenska underrättelsetjänsten mjölkade
kablarna mellan Norge, Finland och Tyskland
som användes av den tyska militären. Genom
denna läcka fick den svenska regeringen veta
att Tyskland planerade ett överfall på Sovjetunionen vid midsommar 1941, Operation
Barbarossa.
”Klisterprinsessona” klistrade upp flera kilometer telegramremsor, dygnet runt. De är en
kugge i underrättelsen och de jobbar hårt. I
Armémuseums utställning får vi en inblick i
deras arbete.
PER LUNQE

ttelsetjänst under andra världskriget

"På Karlbo deltog
uppemot 600
kvinnor i arbetet
med att avlyssna
främmande makt,>
kvarteret."
rapportera till högtomeddelanden och
>dechiffrera kryp-

Armémuseums
utställning:

I rikets
hemliga
tjänst

TRE KVINNOR
De följande delarna av utställningen gör
nedslag i tre verkliga kvinnors öden. Först
berättas om Erika Wendt, som arbetade som
sekreterare på den tyska militära underrättelsetjänsten, och som värvades som
informant till C-byrån under kriget. Hennes
arbete illustreras av en kontorsmiljö där
en gigantisk träskulptur föreställande den
tyska örnen bärande på ett hakkors sitter på
väggen.
Karin Lannby arbetade på en översättningsbyrå under det tyska kontraspionaget och
i hemlighet rapporterade till den svenska
underrättelsetjänsten. Karins kontakter
inom Stockholms nöjesliv och hennes vana
att röra sig mellan skilda etablissemang där
andra länders agenter uppehöll sig, gestaltas
med hjälp av en tjusig restaurangmiljö.

Kvinnor anställda vid Försvarsstabens
kryptoavdelning under andra världskriget.
Foto: FRA

Med utställningen vill Armémuseum lyfta
fram de kvinnor som verkade inom svensk
underrättelsetjänst under andra världskriget. I utställningen läggs särskilt fokus vid
de kvinnor som arbetade för C-byrån och på
Karlbo, Försvarsstabens kryptoavdelning.

Kvinnor
på Karlbo dechiffrerade kryptomeddelanden
och rapporterade till Försvarsstaben.
Foto: FRA

finna en undangömd portfölj med hemliga
dokument.

KARLBO
Ett steg i utställningen handlar om Karlbo
och kryptoavdelningens verksamhet på
Karlaplan under kriget. Här får besökarna
bokstavligen kliva in i en värld av pappersremsor som ska illustrera de kilometervis
långa krypterade textremsorna som dagligen dechiffrerades, klipptes ner, renskrevs,
översattes och fästes på A4-ark av de så
kallade ”klisterprinsessorna”.

Besökarna får en känsla av att Stockholms
nöjesliv frodas medan kriget pågår i världen
utanför. Karins ambitiösa rapportering, som
efter kriget summerades till omkring 1300
sidor, illustreras med en skrivmaskin omgärdad av stora högar med rapporter. Här finns
också att läsa en av Karins verkliga rapporter med iakttagelser från en kväll på stan.
Slutligen lyfter utställningen fram Jane
Horneys tragiska historia. Hennes liv i ständig rörelse under krigsåren gestaltas av en
tågstationsmiljö, där besökarna kan blicka
ner i ett flertal travar med resväskor som
gör nedslag i olika delar av hennes berättelse. I en av väskorna kan besökarna ta del av
hennes resa till Grönland och kopplingen till
täcknamnet ”Eskimå”. I en annan resväska
syns hon i en film från invigningen av Berns
asistiska. I ytterligare en väska går det att
läsa hennes brevväxling med den danska
motståndsmannen Jörgen Winkel.
KÄLLA: ARMÉMUSEUM

På Karlbo deltog uppemot 600 kvinnor
i arbetet med att avlyssna främmande
makt, dechiffrera kryptomeddelanden och
rapportera till högkvarteret. Här visas såväl
fotografier som dokumentärfilm med några
av de kvinnor som arbetade på Karlbo under
kriget.

Utrustning för
att spåra hemliga meddelanden.
Foto: FRA

I en sektion av utställningen kliver besökarna in i en sovrumsmiljö för att få veta mer
om de kvinnor som arbetade som hushållerskor eller städerskor och som i hemlighet
lämnade viktig information om sina uppdragsgivare till det svenska försvaret. Deras
arbete krävde att de tog stora risker som
försatte dem i farliga situationer. Historien
berättas med hjälp av en fiktiv filmatisering
av en kvinna som bäddar en säng och råkar

Spiongarderob från utställningen på Armémuseum.
Foto: Pia Lagergren
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FN-DAGEN
FIRAS PÅ OLIKA
PLATSER I SVERIGE
DEN 24 OKTOBER
Med anledning av corona och rekommendationerna
från FHM kommer det inte att bli en ceremoni på
Djurgården som tidigare år.
Mer information kommer i sociala medier och på vår hemsida.

Inbjudan till PX
på SVF kansli
Plats: Riddargatan 29,
Stockholm
Tid: 14:00-17:00.
Vi bjuder på fika.
I vårt PX säljer vi Gula Bandetprodukter, FN-medaljer,
SVF-prylar och mycket annat.
Vi har medlemmar som "dörrvakter"
och håller koll på att FHM:s
rekommendationer följs.
Vi kommer att ha ett mini-PX utanför
vår entré för medlemmar i riskgruppen så de tryggt kan handla fika och
produkter utomhus.
Varmt välkomna!
INGET FIRANDE PÅ DJURGÅRDEN
Pga pandemin blir det ingen
traditionell ceremoni vid FN-märket
på Djurgården.

Foto: Daniel Jansson

På dessa platser planeras mindre firanden den 24 oktober
med hänsyn taget till FHM:s rekommendationer
BORÅS
Kl. 10:00 i Majorslunden, Borås
ESKILSTUNA
Kl. 15.00 vid minnesstenen i Stadsparken.
HUDIKSVALL
Kl. 10:00-14:00 på gågatan mellan vid Fyren och
Guldsmeden. Efteråt, gemensam missionsmiddag.
Anmälan om deltagande i middagen till Bengt-Åke
070-3920825 eller Ola 070-3742586

SOLLEFTEÅ
Kl. 18:00 vid veteranstenen.
Därefter träff på restaurang Eken.

MALMÖ
Kl 18.00 på Limhamns bryggeri med vår
egen Oktoberfestival.

VÄXJÖ
Planering pågår. Följ oss på Facebook för info:
Veteranerna Kronoberg

SKELLEFTEÅ
Kl. 14:00 vid minnesstenen vid älven.

UMEÅ
Kl. 12:00 vid minnesstenen.
Kl. 13:00 på mässen på SkyddC för grillning.

SKÖVDE
Kl. 10:00 vid minnesstenen
Även 23 oktober kl. 10:00 på Heden för en
gemensam ceremoni inom Garnisonen.
SUNDSVALL
Kl 17:30 vid minnesstenen, Esplanaden, Östra Långgatan. Anmäl gärna deltagande, 070-587 93 54

14

STOCKHOLM
I år blir det ingen ceremoni vid FN-monumentet
vid Sjöhistoriska lördag 24/10. Däremot kommer
vi att ha öppet hus på kansliet, Riddargatan 29,
lördag 24/10 mellan 14.00 och 17.00 och givetvis
enligt FHM’s rekommendationer. Välkommen på fika
och PX:et är öppet med nya Gula Bandet-produkter.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Beställ medaljer
till FN-dagen

ÖREBRO
Kl. 11:00-13:00 vid statyn på Stortorget.

Kontakta kansliet om du önskar köpa
FN-medaljen med tillhörande diplom:
kansliet@sverigesveteranforbund.se
eller 08-25 50 30

FN medalj stor 599:inklusive diplom och frakt
FN medalj liten 339:inklusive diplom och frakt

Veteranpärm till alla
föreningar lanseras snart

Sveriges Civila
Veteraner söker
nya eldsjälar

SVF arbetar intensivt med att skapa mål, inspiration och tillgängligt
stöd till alla viktiga föreningar runt om i landet.
Vid kongressen 2019 beslutades att ta fram
en kommunikations- och rekryteringsplan som
nu blivit Veteranpärmen.
Veteranpärmen ska hjälpa föreningsaktiva och
alla andra medlemmar att hitta inspiration och
få guidning till hur vi alla tillsammans kan lyfta
SVF och göra oss ännu starkare.
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UPPDRAG: VÄND
A KURVAN
På 80- och 90-talen
hade SVF en stark
EXEMPEL PÅ VERKSAMHET
medlemsutveckling.
IntressetTÖD?
för att bli medlem
i en veteranförening
DÄRFÖR VETERAN- OCH ANHÖRIGS
senaste 15–20 åren
var stort. De
har
SOM GER VETERANSTÖD
kurvan avstannat

verksamhet.
Inspiration, utveckling och samverkan
Version: VP01 (september 2020)

VÅRA VÄRDEORD
GENOMSYRAR HELA
VÅR VERKSAMHET

KAMRATSKAP
OMTANKE
MEDMÄNSKLIGHET
Det du nu håller i din hand är den första versionen av
Veteranpärmen, VP01. Det är en uppsättning verktyg som
kongressen bestämt att ta fram i ett samarbete mellan
föreningar och förbundet. Den ska hjälpa dig och alla andra
medlemmar att hitta inspiration och få guidning till hur vi
alla tillsammans kan lyfta SVF och göra oss ännu starkare.
Allt startar med er föreningsmedlemmar.
Det är du och dina kamrater som bygger SVF.
Tillsammans kan vi lyfta oss och förutsättningarna för
Sveriges veteraner.
Tillsammans är det möjligt.

Veteranpärmen skall ge stöd till alla föreningar.

Häng med oss i sociala medier
Sveriges Veteranförbund
sveriges_veteranforbund_svf
Sveriges Veteranförbund
SVF Veteranförbund

Vi syns där
du finns.

2021

2020

SVF kalender
När

Vad

24 oktober

FN-dagen

21-22 november

Förbundsråd

April

Förbundskongress

Maj

Gula Bandets månad

29 maj

Veterandagen

4-11 juli

Almedalsveckan

15-18 juli

ÖS

2-7 augusti

Veteranmarschen

17-19 september

Veteransvingen

24 oktober

FN-dagen

November

Förbundsråd

OBS!
Evenemang kan
ställas in med
kort varsel pga
pandemin.
Håll dig
uppdaterad
– och frisk.

synligt.

2013

2014

2015

2016

FLER MEDLEMMA
R
– FÖR FORTSATT
UTVECKLING

2017

KAMRATSTÖDSUTBILDNING
SKICKA EN REPRESENTANT TILL FÖRBUNDETS
även om ni
r är alla kamratstödjare inbjudna, men
Till förbundets kamratsödsutbildninga
en representant från
kan ni skicka
Fokusomr
i din förening
ådena som vi tillsamma
inte har någon utsedd kamratstödjare
ns för FN, något
kommit överens
FN-organ, Nato
om i förbundsplaföreningen till utbildningen.
eller
någon annan världssam
nen är vår karta
för att nå ut till
fundsorfler ganisation
nya medlemmar.
. Det är där vi hittar
våra
framtida nya medlemm
ar och vår
rekryteringsbas.
Veteran är den som
ställt upp när
världssamfundet
eller svenska
Med
gemensamma krafter
staten kallat. Det
spelar ingen roll
kan du,
din förening och
om du är civil eller
förbundets kansli
militär, om du är
och styrelse skapa
man eller kvinna,
en veteranverkhur gammal du
är samhet och
eller vilken typ av
veteranstöd som
insats du gjort. I
lockar
ännu fler, ger veteraner
Sverige finns nio
erkänsla och
myndigheter som
respekt och som
sänder ut personal
stärker samhället
i internationella
s
syn på veteranern
insatser, men du
a som en resurs.
är lika mycket veteran om du gjort
din insats direkt
Tillsammans är
det möjligt.

tydliga inslag av kamratstöd
Att under året ordna aktiviteter med
kan till exempel vara en
ingår därför i föreningarnas ansvar. Det
eller annat programinnehåll
träffplats med en föreläsning, bildvisning
kring våra upplevelser och
som syftar till att få igång samtalen
deltagare i samtalen.
erfarenheter, och som inkluderar alla

”

”

nära de lokala medlemmarna och bli

en mångfald av veteraner.

TILLSAMMANS
ÄR DET MÖJLIGT

UPPDRAG:
VÄNDA KURVAN

2007

2008
2009
HA EN KAMRATSTÖDJARE
2010
2011
av försom är godkänd, utbildad och registrerad 2012
Att ha en kamratstödjare i föreningen,
att komma
veteran- och anhörigstödet har chans
bundets kamratsödsfunktion, gör att

och vidmakthållas för att
Kamratstödet behöver ständigt utvecklas
den kamratfrämjande
möta förändringar och nya behov. Även
aktiviteter och träffplatser för
verksamheten bör utvecklas med nya
delar av landet. Särskilt bör det
veteraner och deras anhöriga i olika
och tillvaratar erfarenheter från
skapas aktiviteter som möter behov

Veteranpärmen kommer presenteras av
styrelsen under hösten.

TILLSAMMANS
ÄR DET MÖJLIGT
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HA VERKSAMHET

, men vi är övertygad
om att intresset
som planerats med
i vår för att hjälpa
e
som ger stöd är någon typ av arrangemang
i SVF; det är det djupaste
En verksamhetspunkt
till att stärka veteranern
Veteran- och anhörigstödet är kärnan
kan vara en
ning i samhället
as ställuppmuntra dem att dela med sig. Det
ut- fortfarande finns där ute. Nu
syftet att ge stöd åt deltagarna och
finns till. Det är självklart
för deltanå ut till dem, och
är uppdraget
själ och en viktig anledning till att vi
att
mission, där det finns uppställda frågor
vända kurvan.
träffplats där någon berättar om sin
annat
runtom i landet utgör
där träffplatsarrangemanget på något
gångspunkten för vår strategi. Alla föreningar
garna att utgå diskussionerna ifrån eller
till att dela, erfarenheter.
erfarenhet av kamratfrämjande
sätt aktivt styr in samtal på, och uppmuntrar
tillsammans grunden för SVF:s långa

VETERANPÄRMEN

Den rikstäckande föreningen
Sveriges Civila Veteraner bildades
i Stockholm 2014 för att synliggöra alla de civila veteraner som
finns i Sverige och verka för de
civila veteranernas intressen. Vi
samlar veteraner som varit utsända
av Sverige i en civil kapacitet på
internationella fredsfrämjande och
humanitära insatser.

2018

2019

MEDLEMSKURVA

De flesta av våra medlemmar har varit
utsända av Polisen, Folke Bernadotteakademin (FBA) eller Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB),
men vi har även medlemmar som varit
utsända med UD, Sida, Försvarsmakten,
Röda Korset och andra organisationer.
UNIKA UTMANINGAR
Även om vi har mycket gemensamt med
våra militära kollegor har vi en del unika
utmaningar då civila utsända inte alls har
samma lagstadgade stöd under insats
och efter hemkomst som Försvarsmaktens personal har. Därtill är civila oftast
utsända som enskild individ och har inte
samma kontaktnät och kamratstöd när
man kommer hem. Detta är något som vi
vill förändra och förbättra.
CIVILA VETERANER ÖKAR
De senaste åren har föreningen av olika
anledningar haft svårt att samlas och
driva verksamheten framåt, mest på
grund av att medlemmarna är spridda
över hela landet och varit iväg på nya
insatser. Syftet till att vi bildades är dock
fortfarande aktuellt och med varje år ökar
antalet civila veteraner. Det känns som
det nu kan vara dags att försöka få fart
på verksamheten igen, inte minns för att
möjligheterna att samarbeta och verka på
distans ökat på senare år. För att lyckas
behöver vi hjälp från fler entusiaster som
känner att de kan bidra till att utveckla
föreningen och styrelsearbete.
Det är inga hinder om du redan är
medlem i en lokalförening, tvärtom ser
vi det som en fördel då vi kompletterar
varandra.
Låter detta intressant - hör av dig till
ordföranden Mika Sörensen:
civila.veteraner@gmail.com
eller telefon 0768-24 89 75.
MIKA SÖRENSEN

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Ruggigt septemberregn stoppade inte
storspel och kamratskap i Haninge
Veteransvingen är ett samarbete mellan SVF och Fredsbaskrarna Gotland
och hölls i år på Haninge strands GK.
Samtidigt som tävlingen startade drog
ett ruskigt septemberregn in.

m

– Det är en jäkla busväder men vi har
väldigt roligt säger arrangören PETER
ENSTRÖM när vi hittar honom på banan
i en golfbil.

ter
Pe

rö
st
En

Jespers Minnesgolf
Stiftelsen Jesper Lindbloms minne bjöd
in Sveriges Veteranförbund att ta fram ett
vandringspris till vinnaren av den årliga
golftävlingen Jespers Minnesgolf.

Många av de tävlande är stammisar i
Veteransvingen och varje år tillkommer
nya deltagare, amatörer och proffs i en
salig blandning berättar Peter.
– Förutom att ha trevligt, umgås och
tävla samlar vi in pengar till Gula Bandet.
I år klirrade det till 7107 KRONOR TILL
GULA BANDETS KASSA säger Peter.
En av Veteransvingens stammisar är
NIKLAS SAHLBACK från Ekarnas golfklubb, Vänersborg, han är Veteransvingens egen

Tiger Woods. Niklas har +2 i hcp vilket
innebär att han är på elitnivå.
– Jag har spelat golf i hela mitt liv. Förutom när jag var på utlandsinsats MA02
i Makedonien och L108 i Libanon, säger
Niklas och svingar loss på Haningebanan.
MICKE BLOMQVIST, Kumla vann välförtjänt den sjunde upplagan av Veteransvingen med 73 slag. Hans motspelare
var ett 40-tal utlandsveteraner från hela
Sverige.
Micke har varit med om många utmaningar i sitt liv, inte minst under sina insatser i
BA01, BA02 och BA04.
– Men idag var det tufft säger Micke.
Hårt väder och duktiga medspelare. Det
var en suverän skön känsla att vinna och
väldigt roligt att få träffa alla golfspelande utlandsveteraner. Man är som en
familj, redan innan man har hälsat och det
är roligt när vi kan gör coronasäkra aktiviteter tillsammans avslutar Micke.
Nästa år spelas Veteransvingen 17-19
september på PGA GK, Bara, Svedala.
Facebook: Golftävlingen för veteraner.

På Hökensås GK i Hjo samlades golfare från hela
landet för att delta i golftävlingen för att hedra
Jesper Lindblom. Jesper avled i Afghanistan 2005
i samband med ett bombdåd.

PIA LAGERGREN

Det blev en solig dag med glädje och skratt, helt i
Jespers anda och tävlingsdeltagandet var rekord.
Vinnare i tävlingen och första inteckningen i
vandringspriset blev Tommy Hallström som fick
priset av SVF:s Tor Cavalli-Björkman.
Läs mer på jespersminne.se
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Lisbeth, Göran, Conny, Ingalill och Ulf.
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Niklas Esplund
Tor Cavalli-Björkman från SVF, vinnare Tommy Hallström,
Anna och Stefan från stiftelsen Jesper Lindbloms minne.
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Sveriges Veteranförbunds årliga golftävling

Veteransvingen
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Foton: Kim Svensson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Roger Lundgren är författare, journalist och kunglig hovexpert. Här skriver han exklusivt för tidningen Svensk Veteran.

Dag Hammarskjöld
– en svensk i världen
Få svenskar har genom tiderna satt ett sådant
stort avtryck på omvärlden som Dag Hammarskjöld.
Som FN:s andre generalsekretare var Hammarskjöld
en av världens mest betydelsefulla och beundrade
statsmän. Dessvärre tog hans gärning hastigt
slut när det flygplan han reste i störtade i
Afrika under mystiska former 1961.
När Dag Hammarskjöld utsågs till Förenta
Nationernas andre generalsekreterare (efter norrmannen Tryggve Lie 1953) hade han
en lång och imponerande gärning bakom sig
inom den svenska statsförvaltningen med
uppdrag inom flera viktiga sektorer. Att
han dessutom var medlem av den svenska
akademien sågs av många som en betydande faktor när han formellt utsågs till att leda
FN av generalförsamlingen.
”NI ÖVERTAR VÄRLDENS OMÖJLIGASTE
JOBB” hade Tryggve Lie sagt till Hammarskjöld
i samband med att svensken fått uppdraget att
leda FN. Den tungrodda organisationen hade
i flera år varit byråkratisk och genomlidit en
svår kris vilket hade lett till att Lie avgick före
hans ämbetstid formellt var över. Att finna
hans efterträdare tog tid men tillslut kunde
man ena sig kring Hammarskjöld som var en av
den brittiske premiärministern Anthony Edens
kandidater till jobbet.
MYCKET HÄNDE I VÄRLDEN på den här tiden.
Kalla kriget hade inte ens pågått i tio år och de
internationella kriserna bytte av varandra när
Hammarskjöld påbörjade sitt arbete för FN.
Under hans tid som generalsekreterare fick
han bland annat ta itu med Suezkrisen, krigen i
Libanon och Laos, den bloda revolutionen 1958
i Irak och Castros maktövertagande i Kuba året
därpå.
SPÄNNINGARNA MELLAN VÄSTMAKTERNA
och östblocket var stora och från den sovjetiske

Roger Lundgren är författare, journalist och kunglig
hovexpert.
Foto: SVT arkivbild

ledaren Nikita Chrusjtjov fanns det stor misstro
gentemot Hammarskjöld. Han ville få Hammarskjöld ersatt eftersom han misstrodde det
mesta med svenskens arbete, inte minst i den
kris som utspelade sig i Kongo som tillslut kom
att kosta Hammarskjöld livet.

TEORIERNA om varför planet störtade har genom åren varit många. FN tillsatte nästan omgående en utredning som tittade på flera faktorer
utan att komma fram till något. Det flesta har
dock varit överens om att flygkraschen inte var
någon olycka.

MED ANDRA statsöverhuvuden hade Hammarsköld goda relationer. Inte minst med många av
världens kungligheter. Under åren i FN var han
värd till åtskilliga kungliga besök: brittiska drottning Elizabeth och prins Philip 1957, det danska
kungaparet Frederik och Ingrid 1960 samt thailändske kung Bhumibol Aduljadey med hustrun,
drottning Sirikit samma år. Han såg även till att
Fidel Castro med uppvaktning checkade in på
hotell istället för att campa nedanför FN-byggnaden i New York – vilket var deras ursprungliga plan under ett besök 1960.

VÄRLDEN CHOCKADES när Hammarskjöld
omkom. Den dåvarande amerikanske presidenten John F. Kennedy beskrev Dag Hammarskjöld som en av århundradets främste
statsman och skickade därför sin vicepresident
Lyndon B. Jonson till begravningen i Uppsala.
Att Hammarskjöld skulle föräras en statsbegravning var en självklarhet för dåvarande
statsminister Tage Erlander, den blev dessutom
tv-sänd. Att begravningen ägde rum i Uppsala
domkyrka (29 september 1961) var naturligt eftersom Hammarskjöld tillbringat en stor del av
sin uppväxt i Uppsala (hans far var landshövding
i Uppland från 1907 och familjen bodde i flera
år på Uppsala slott). Hammarskjöld studerade
senare vid universitetet i Uppsala.

EN KRIS lyckades Hammarskjöld inte lösa.
Kongo som varit en koloni till Belgien förklarades självständigt 1960 och därmed började en
maktkamp och oroligheter som ledde till minst
100 000 döda personer. FN tvingades ingripa
– Sverige var ett av många länder som skickade
soldater till krishärden (19 svenskar dog och
mer än 40 skadades). Dag Hammarskjöld ville
medla i krisen och reste därför till ett toppmöte
i Ndola i dåvarande Nordrhodesia – dagens
Zambia. Hammarskjöld och hans stab på 15 personer (därav 8 svenskar) samt svensk flygpersonal lämnade Malmö den 16 september 1961
i en DC-6:a men planet landade aldrig. En mil
från landningsbanan havererade planet – alla på
planet dog.

TILL BEGRAVNINGEN kom ledare från ett
stort antal länder. De var anförda av hela den
svenska kungafamiljen med kung Gustaf VI
Adolf och drottning Louise i spetsen. På plats
fanns även landet kronprins, den då 16-årige
Carl Gustaf – vår nuvarande konung.
Dag Hammarskjöld är ihågkommen än i dag som
en av FN:s mest kompetenta ledare. Han tilldelades Nobels fredspris postumt 1961.

Efterlysning! Var du med på Dag Hammarskjölds begravning? Kontakta kansliet för en intervju.
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Bergslagsmarschen
Bergslagsmarschen, ett privat initiativ av Johan Iwarson (82C) med
veteranvänner, blev en uppskattad insamlingsmarsch enligt FHMs
rekommendationer.

Ny chef för ledningsstabens inriktningsavdelning
Lena Persson Herlitz.
– Det känns spännande
att ha fått förtroendet
att leda inriktningsavdelningen i en tid som
karakteriseras av ett
förändrat säkerhetsläge och oförutsägbarhet, i kombination med
en pågående pandemi.
Foto: Henrik Lundqvist
Rådmark/FM

Överbefälhavaren har utnämnt
Lena Persson Herlitz till ny chef för
ledningsstabens inriktningsavdelning och hon befordras i samband
med detta till generalmajor och
kommer också att ingå i försvarsmaktsledningen.

Bergslagsmarschens Johan Iwarson berättar om inmarschvägen mot Köping. I mittenbilden till vänster står
Fabian Zetterqvist som premiärmarscherade och till höger i samma bild Svensk Veterans omslagskille
(no 3 2019), William Heinonen. De tränade inför Veteranmarschen 2021.
Foto: Pia Lagergren

Sommarens Bergslagsmarsch
inbringade 10.500 kronor till
Gula Bandet och VRR vardera.

Utlandsveteraner på
Bergslagsmarsch.
Foton: Pia Lagergren

Sponsorer skänkte fina gåvor och veteraner
tillbringade delar av sin hemester i Bergslagen
antingen för att delta och marschera de 14
milen på fyra dagar eller för att hjälpa Johan
med det praktiska som att köra följebil, vakta
campen, sköta kvällarnas grillning eller plåstra
om skoskav.

Ett stort tack till veteranvolontärerna Lena
och Mikael Mustonen, Stefan Olofsson, Petri
Kuru, Jonas Eriksson, Tore Oscarsson och
Susanne Iwarson. Ett postumt tack till Thomas
Eriksson på Fredsbaskrarna i Örebro som
stöttade med löfte om bidrag när Bergslagsmarschen gick från idé till handling.
PIA LAGERGREN

Lena har varit förbandschef under
internationella insatser i Kosovo och
Afghanistan.
– Varje befattning har ju sin tjusning, men
utlandsinsatserna är nog de som varit
mest utmanande och utvecklande, säger
Lena.

Veteranminnesmärke i
Gävleborgs län
Kommunstyrelsen i Ljusdal har
beslutat att det ska upprättas ett
minnesmärke för FN-veteraner i
utlandstjänst.
Märket, som ska hedra soldater, sjuksköterskor, läkare, poliser, brandpersonal
med flera, kommer att tillverkas av Slottegymnasiets industritekniska program
och läraren Jonte Färnlund är positiv till
samarbetet med kommunen och veteranerna i Ljusdal.
– För eleverna blir det roligt när det inte
bara är övning, säger han.
Minnesmärket tillverkas i naturligt
rostig cortenplåt med utskuren text, och
kommer innehålla FN:s ornament och
invändig belysning.
– Det känns verkligen bra att det blir
en minnessten. Inte bara för oss som är
veteraner, utan också för de anhöriga,
säger Anders Lennholm som ligger bakom
medborgarförslaget. När elevernas minnesmärke är färdigt ska det placeras vid
Kyrksjön i Ljusdal.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Militärpastor blir präst
i Kungsholmens kyrka
Militärpastor Lisa Mobrand har
fått ny tjänst som präst i S:t Görans
kyrka, Västermalms församling i
Stockholm. Lisa är ledamot i
svenska soldathemförbundets
styrelse och i Sveriges kvinnliga
utlandsveteraners styrelse och har
i många år varit militärpastor på
Livgardet.

Konstverk för
veteraner i Göteborg
I början av året gjordes en utlysning för att
skapa en konstgestaltning för veteraner i
Göteborg, i Färjenäsparken på Hisingen. Efter
att flera olika skissförslag har bedömts är det
nu klart att uppdraget går till konstnären Ebba
Matz.

Enligt traditionen är det Lisa som håller
i korumet på FN-dagen i Stockholm och
hon har varit bataljonspastor (en titel hon
fortfarande innehar) 12Motskbat och
fältpräst MINUSMA Mali05 och Mali09.
Visualiseringsbild av Ebba Matz konstgestaltning för
veteraner i Färjenäsparken på Hisingen. Verket ska
invigas på Veterandagen 2021.
Foto: Fahlander Arkitekter/Karin Kirchmeier

Göteborg ska få ett konstverk för veteraner i Färjenäsparken 2021. Nu är det
klart att det är konstnären Ebba Matz
som får uppdraget. Gestaltningen ska
bli en slags paviljong med himlen som
tak och fungera som en samlande plats.

Hennes förslag går ut på att skapa ett slags
paviljong med himlen som tak. Åtta pelare
i rostfri plåt håller upp en ring, där vajrar är
uppspända så att de bildar ett mönster. I varje
skärningspunkt hänger en liten ring av rostfritt
stål som kan blänka till i solen. På marken, i
mitten, kommer en blankpolerad sten av röd
hallandsgnejs att stå med en ingraverad text.
– De relativt tunna pelarna som bär upp den
övre ringen symboliserar stöttepelarna som
gör det viktiga arbetet i fredens tjänst. Jag har
försökt att balansera det sköra och det stabila
i min gestaltning. Det som vilar mot marken
håller upp det gemensamma och sköra, säger
konstnären Ebba Matz.
GÖTEBORGS STAD

Alla kan inte ställa om
– tuffa tider för arkiveringen i Skillingaryd
Coronan slår hårt mot hela samhället och
extra utsatta är våra 70+ medlemmar.
Förbundets arkiveringstrupp i Skillingaryd har
stoppat all sin verksamhet pga pandemin.
Lisa Mobrand.
Foto: Kim Svensson

Janne Runesson är en av eldsjälarna som startade Sveriges Veteranförbund och nu är han
ansvarig för arkiveringsgänget som hjälper till
med att bevara förbundets historia och arvet
från alla utlandstjänster till eftervärlden.

Veteranmonument i
Hässleholm på gång

En gång i veckan, i ur och skur under flera
år har kamratgänget träffats för att sortera allt det material som finns bevarat från
alla medlemmars bataljoner och förbundets
verksamhet. De har även påbörjat och jobbat
med katalogisering av det fysiska arvet in till
datamiljö för att säkerställa det till eftervärlden. Men nu har allt stannat upp.

Skapandet av ett veteranmonument i Hässleholm tar nu ett steg
närmare. De ledande politikerna i
kommunstyrelsen röstade nyligen
ja till förslaget.
Kommundirektören får nu i uppdrag att
arbeta vidare med frågan som från grunden är ett initiativ av (M) i Hässleholms
kommun.
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– Vi hoppas verkligen att vi snart kan få ses
igen, säger Janne Runesson.
Ronald Eskilsson, Thomas Roos, Douglas Gustafsson, Dan Stenberg och Bo Palmgren tillhör
arkiveringsgängets järngäng, de väntar alla på
att få fortsätta sitt arbete i SVFs arkiv. Det

finns otroligt mycket material att gå igenom,
hyllmeter efter hyllmeter som ska sorteras,
digitaliseras och arkiveras.
Allt i Skillingarydslägret står inte stilla.
Militärövningar pågår på skjutfältet och museet Miliseum har öppet för besökare, de
har stora ytor där FHMs regler följs. Miliseum
har öppet tis-fred kl 10-15, lördagar 10-14.
EFTERLYSNING
Har du material från din mission som du vill
skänka till SVFs arkiv? Vi bevarar din historia.
Kontakta Janne Runesson tele: 0703-457 353
eller e-post: janrune345@outlook.com

Sverker
Göranson
vid SVFs
arkivstuga
(i folkmun
kallat Lilla
Huset på
prärien) i
Skillingaryd.

Z-bataljonens höstträff

Lottie Nordström tar
över Soldathem

29-30 september
Varje höst genomför Veteranförbundets
lokalavdelning Z-bataljonen i Jämtland en
höstträff. Men som alla vet så går det inte,
detta år, att genomföra en ordnad träff på ett
normalt sätt, på grund av coronan.

som trots allt valde att ställa upp och som
vanligt var stämningen på topp under kvällen,
så nu önskar vi alla andra att denna corona-pandemi snart lugnar ner sig, så att vi
också kan vara med.

I år tillfrågades därför veteranen Per-Olof
Wedin, boende i Klipa Hackås, om han skulle
kunna genomföra en träff på sin gård, på
säkert sätt.

Vi saknar gemenskapen!

Det gamla ståtliga Marketenteriet
på Kungsholms fort i Karlskrona
blir soldathem för värnpliktiga,
och föreståndare kommer att vara
Lottie Nordström.
Lottie är en välkänd medarbetare i Sveriges Veteranförbund då hon tidigare var
anställd på kansliet i Örebro.

SUDDEN OCH ALLA ANDRA I Z-BATALJONEN

Följ Soldathemmet i Karlskrona och föreståndare Lottie på instagram:
@karlskrona_soldathem

Denna gång fick var och en medföra egen mat
att äta (grilla), dricka samt om möjligt eget
boende, husbil, husvagn eller liknande.

Deltagare.

Många medlemmar tvingades dock att tacka
nej till deltagandet, då man tillhör flera av de
riskgrupper som angetts av Folkhälsomyndigheten.
Träffen genomfördes med ett härligt gäng

In Memoriam Kjell Johansson
En god veteranvän och en av förbundets kamratstödjare Kjell Johansson har hastigt gått bort i
sviterna efter ett plötsligt hjärtstopp. Kjell är i ljust minne bevarad och saknad av många.
Mellanöstern mellan 1974–1976. Han var
först stationerad i Ismailia i Egypten och
sedan på israeliska sidan av Sinaiöknen.
Till hans minne har Kjells anhöriga startat en
minnesfond med målsättningen att ekonomiskt kunna stötta kamrater från militära,
fredsfrämjande missioner som vill arrangera
återträffar i Sverige.
Läs mer och skänk gärna ett bidrag:
kjellsminnesfond.se

Lottie Nordström på nytt jobb.

Maria Sääf Westin – ny
veteransamordnare på
Göteborgs garnison
Maria är välkänd i veterankretsar då hon har
många egna missioner i bagaget, ett mångårigt arbete inom SVF samt är hon BBMC
nuvarande ordförande sedan flera år.
Vi lyckönskar henne till den nya tjänsten
och ser fram emot ett fint veteranarbete
både inom och utanför garnisonen.
Marias missioner: L102, L104, BA06,
SM11, SM12, KS03, FK02,TD01F.

Kjell Johansson, fotad för Veterankalendern.
Foto: Mikael Jakobsson

Kjell Johansson hade, efter tre år, nyligen lämnat sitt uppdrag som ordförande för Sveriges
Veteranförbunds Stockholmsförening och
han såg fram emot att som heltidspensionär
få ägna sig åt sitt älskade Solbacken, där han
sedan två år tillbaka bodde.
Kjell gjorde sin värnplikt på Jämtlands
fältjägarregemente, I5, samma år som Oktoberkriget bröt ut i Mellanöstern.
Han ville egentligen göra FN-tjänst på Cypern
men det blev i stället hela fem bataljoner i

Kjell Johansson.
Foto: Cecilia Andersson

Maria Sääf Westin.
Foto: BBMC.se
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Plötsligt händer det
Att starta en förening för Sveriges
kvinnliga utlandsveteraner kan hos
några vara kontroversiellt. Hos många
andra är det en självklarhet.
Och nu har vi gjort det.
Tillsammans med Laila Johansson har jag, Ingrid
Hemström Nordgren, haft denna idé under några
år men vi har inte kommit till skott. Vi har bägge två
lång erfarenhet av arbete på lokal nivå med veteraner så vi är inga noviser. I december, på Nobeldagen,
startade vi Nätverket för Kvinnliga Veteraner.
När informationen om nätverket spreds på sociala
medier och i tidningen fick vi ett fantastiskt gensvar
från kvinnliga veteraner. Äntligen! På tiden! Vad
roligt! Var några av alla hälsningar vi fick. Men vi
fick även ta emot mail från kvinnliga veteraner med
berättelser om vad de blivit utsatta för under sin
utlandsmission. Mobbing och sexuella trakasserier.
Så nu kände vi att detta kändes helt rätt, att starta en
förening för oss kvinnor.
Vårt första uppdrag var att arrangera en konferens
för kvinnliga veteraner med kvinnliga veteraner som
föreläsare. Över 60 kvinnor hade anmält sig till konferensen när vi endast två veckor innan konferensen
skulle hållas fick dra i nödbromsen och ställa in det
hela på grund av corona-pandemin. Så tråkigt.

Mäktig inramning i Skövde
Invigning av Veteranmonumentet i Garpaparken den 2 september
Ett stort antal veteraner i blåa och bruna
baskrar samt anhöriga var på plats vid invigningen av Veteranmonumentet i Garpaparken den 2 september. Utöver personal från
Skövde Garnison var också personal från F7 i
Såtenäs och K3 i Karlsborg närvarande.
FB Skaraborgs ordförande Göte Lundmark
hälsade alla välkomna och tackade Skövde
kommun för minnesstenen.
Veteranförbundets ordförande, Sveriges
tidigare överbefälhavare, Sverker Göranson,
talade om veteranernas insatser och veteranernas roll i samhället. Skövdes kommunalråd
Katarina Jonsson talade om den påverkan

som veteranerna har i Skövde och Skaraborg,
varefter hon invigde minnesstenen.
Katarina Jonsson och Sverker Göransson nedlade en krans vid stenen, Tor Cavalli Björkman
läste motivering inför medaljering av Johan
Josefsson BBMC, varefter Sverker Göranson
medaljerade.
Under ceremonin spelade Åke Pihlblad, från
hemvärnets musikkår, vår nationalsång, fanfar
och avslutningsmusik.
Många av de närvarande framförde sina tack
till FB Skaraborg för medverkan i samband
med minnesstenens tillkomst.
GÖTE LUNDMARK

Men vi kavlade upp ärmarna och i augusti blev allt
klart med bildandet av vår förening; Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner. Det var inget svårt att fylla
platserna i vår styrelse.
Vi som nu ska leda denna förening är:
Ingrid Hemström Nordgren, ordförande
Susanne Blid Roos, vice ordförande
Laila Johansson, kassör
Bozica Mäkitalo, sekreterare
Britt-Marie Akra, ledamot
Gunnel Allard, ledamot
Lisa Mobrand, ledamot
Lollo Heleander, revisor
Monika Eriksson, revisor
I skrivande stund har vi varit på banken och ordnat
med bankkonto och vi arbetar för fullt med vår hemsida www.sverigeskvinnligautlandsveteraner.se
För att bli medlem ska du vara kvinna och ha
tjänstgjort i den svenska militära utlandstjänsten.
Företag, myndigheter och organisationer kan vara
stödmedlemmar. Vi kommer ta ut en medlemsavgift.
Vi är en del av veteran-familjen men vi är, ännu, inte
en förening inom Sveriges Veteranförbund.
Därför behövs en förening för kvinnliga
utlandsveteraner:
• Vi vill få fler kvinnliga utlandsveteraner att bli
aktiva inom veteranrörelsen.
• Vi vill uppmärksamma journalister, politiker och
Försvarsmakten på de uppdrag och arbetsuppgifter
som vi kvinnor har haft under våra missioner.
• Vi vill uppmärksamma Försvarsmakten och politiker på den mobbing och sexuella trakasserier som
har skett mot kvinnor under utlandstjänst.
• Vi vill bygga nätverk med motsvarande föreningar
internationellt.
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner ser fram emot
ett samarbete med alla lokala föreningar inom
Sveriges Veteranförbund, Civila Veteraner, Kongoveteranerna, Soldathemsförbundet, organisationer,
myndigheter, företag och föreningar som vill stötta
vår verksamhet.
Vårt program för hösten 2020 – våren 2021 hittar du
på vår hemsida och på vår facebooksida. Vi kommer
snart presentera vårt spännande program!
INGRID HEMSTRÖM NORDGREN
ORDFÖRANDE
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FOTON: Linda Ericsson

Sveriges långa historia av fredsfrämjande insatser
Sverige har sedan 1948 skickat ut över
100 000 svenskar på internationell tjänstgöring i konflikt och stridsområden utomlands.
Det har skett inom ramen för FN, NATO, EU
och OSSE.
De har därmed varit en viktig del av svensk
utrikespolitik med syfte att stötta länders demokratiska utveckling och samtidigt förhindra
lokalbefolkningens lidande. Skövdebor har
sedan starten 1948 deltagit i dessa fredskapande insatser.

En följd av detta är att några har avlidit och
andra har fått både fysiska och psykiska men
för livet, men de allra flesta har utvecklats i
positiv anda till gagn för samhället och Sverige.
Veteranutredningen som presenterades 2014
utgjorde underlag för att Sverige tar sitt
ansvar att minnas och hedra veteranernas
insatser och sedan 2018 är veterandagen den
29 maj allmän flaggdag.

Återträff Bat XX Kongo
Skillingaryd 2020

Mats Fogelmark
ny chef för Veterancentrum

Återträffen som hålls i slutet av augusti i Skillingaryd blev som
befarat mycket lyckad. Att åter få träffas en helg som denna
kommer vi minnas utöver det vanliga i dessa corona-tider.

Kommendör Mats Fogelmark är ny
chef för Försvarsmaktens Veterancentrum efter överste Torbjörn
Larsson. Veterancentrum är
Försvarsmaktens kompetenscentrum för utlandsveteran- och
anhörigverksamhet beläget på
Militärhögskolan Karlberg.
– Jag är själv utlandsveteran och ser den
här tjänsten som ett hedersuppdrag att
leda utvecklingen av Försvarsmaktens
utlandsveteran- och anhörigverksamhet,
säger kommendör Mats Fogelmark.
Mats Fogelmark har bland annat
tjänstgjort som FN observatör i forna
Jugoslavien (UNPROFOR) och även som
ställföreträdande delegationschef för den
svenska övervakningskommissionen i den
demilitariserade zonen mellan Nord- och
Sydkorea (NNSC, Neutral Nations Supervisory Commission).

Vid ankomsten serverades en välbehövlig förtäring, då många hade suttit i bil flera timmar
för att komma till denna träff. Välkomsttal av
Bengt Israelsson och vid korvgrytan undertecknad. Ja, det kunde ju inte bli bättre?
Efter förtäring var det så dags för föredrag av
”Mr Kongo” själv – Stig Von Bayer, att berätta
om sin tid från att vara uppvuxen i mörkaste
Afrika och därtill fått tjänstgöra 1960-1964. Vi
fick ta del av många berättelser om Bayers beundransvärda räddningsinsatser på vita människors liv, totalt över 100 missionärer! För sina
insatser har Bayer fått emotta Vasamedaljen
av 8:e storleken med motiveringen:
”För under stridsförhållanden i Kongo
januari-februari 1964 ådagalagda synnerliga
mod och behjärtansvärda handlingssätt till
räddande av människoliv".

arbetar som verksamhetschef på Skövde Soldathem. Linda berättade om hur Soldathemmet erbjuder stöd till soldater, veteraner
och deras anhöriga, både före och efter en
utlandsmission. Janne Runesson visade så det
nyöppnade FN-/veteranmuseet och här fanns
mycket material som fängslade oss besökare i
form av massvis med souvenirer och framför
allt bokmateriel från våra utlandsmissioner.
Peter Mattsson från YX-prylar besökte oss
och presenterade sitt utbud av medaljer mm.

Få människor har fått vara med om så mycket
ovanliga saker i sitt liv.
Så var det dags för eftermiddagsfika och en
stund av samkväm innan vi halade ner den
treuddade svenska fanan till trumpetfanfar av
Göran Fransson.

Närmast kommer Fogelmark från sitt arbete som försvarsattaché vid de svenska
ambassaderna i Oslo, Köpenhamn och
Reykjavik. Innan dess som försvarsattaché på de svenska ambassaderna i
Peking och Pyongyang. Därutöver har
han också varit chef för 2. Helikopterbataljonen, verkat som militär senior representant på det amerikanska högkvarteret
USCENTCOM i Tampa, USA, samt varit
avdelningschef på Militära underrättelse
och säkerhetstjänsten.
– Jag har sett hur utlandsveteraner och
Försvarsmaktsanställda bidrar till samhället, med sina erfarenheter från sina
nationella och internationella insatser.
Som utlandsveteran har du övats och
prövats i att kunna hantera stress och
lyckas finna sätt att få samarbeten att
fungera i de mest ogynnsamma situationerna – färdigheter som vi ska vara stolta
över att ha.

Jan-Ola Gustafsson, vår illustratör till Djungeltelegrafen gav oss den äran att teckna en
fin rubrik till vår gästbok där vi alla sedan fick
lämna våra hälsningar.

Efter Stigs intressanta och fängslande föreläsning välkomnade vi Linda Eriksson som

Så följde en utsökt god middag med många tal
och och minnen. Att vi har mycket att tala med
varandra om bevittnas av att det för varje år
tycks bli senare för varje sammankomst innan
sängintagande.
GÖRAN RYDÉN

Mats Fogelmark, ny chef för Försvarsmaktens
Veterancentrum.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Spänt i
Kongo
– frivillig
svensk trupp
grupperade
Dag Hammarskjöld inspekterar svensk trupp i Leopolville i september 1961. Därefter avreste han
till Ndola där hans plan störtade och han själv omkom.

Den åttonde svenska FN-bataljonen påbörjade
sin tjänst i Gaza den 5 maj 1960. Den bestod
av tre skyttekompanier och ett stabskompani.
FN-verksamheten var väl etablerad i Gaza.
UNEF I hade verkat där sedan 1956. Soldaterna såg fram en mot en fin tid med bevakning
längs stilleståndslinjen mellan Gaza-remsan
och Israel, vilket skulle varvas med härliga bad
i Medelhavet och leave-resor till Kairo och
Beirut. Bataljonschefen Bernt Juhlin var från
Strängnäs.
HAMMARSKJÖLD RINGDE
Den 17 juni skulle chefen för UNEF, den indiske
generalen Gyani fylla år. Juhlin hade planerat
att uppvakta honom tidigt på morgonen, men
därav blev intet. Redan klockan sex blev han
blixtinkallad till generalen för ett ärende med
högsta prioritet:
”Hammarskjöld ring till mig i natt och frågade
om den svenska bataljonen tillfälligt skulle kunna sättas in i Kongo på frivillig basis. Han ville ha
svar före klockan 10.”
Tre timmar lämnade överste Juhlin följande
svar:
”Bataljonen är beredd att resa till 90 procent,
men än har jag inte nått alla posteringarna.”
Alla insåg faran i att bege sig till det okända
och kaotiska Kongo. Men det fanns drivkrafter: spänning och äventyr. Att resa till Kongo
i hjärtat av äventyrens kontinent Afrika var
någonting oerhört. Där hade Livinstone och
Stanley verkat.
En annan omständighet som bidrog var att kontraktet till att börja med gällde för en månad.
Blev det alltför besvärligt tog ju plågan snart
slut.
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TÅG TILL GAZA
Bataljonen avreste med tåg från Gaza till Kairo
på kvällen den 19 juni på den järnvägslinje där
”Laurence of Arabia” opererade under Första
världskriget. Hela Gaza var på benen. General Gyani inspekterade den svenska truppen.
Övriga länders FN-kontingenter saluterade med
parader, säckpipor och brassband. Färden genom Sinais öken blev en triumf-färd. Beduinerna
hade tänt eldar längs järnvägsrälsen, de viftade
och hurrade på alla stationer. Svenskarna hade
under de fyra åren i Gaza gjort sig kända som
”outstanding soldiers.” De var mycket populära
vilket den åttonde bataljonen nu fick erfara.
UTAN KARTA
Den 20 juli befann sig överste Juhlin i en amerikans Globmaster 2000 meter över Sahara. Nöjd
kunde han konstatera att luftbron mellan Kairo
och Leopoldville sköttes på ett utmärkt sätt av
amerikanarna på FN:s uppdrag. Han hade inte
fåt med sig någon karta varken över Afrika eller
Kongo. Bland sin personliga tillhörigheter fann
han till slut en sliten fickalmanacka. Därigenom
fick han klarhet om var bataljonens nya tjänstgöringsområde var beläget.
Förflyttningen till Kongo gick rekordsnabbt.
Efter fem dagar var den svenska bataljonen
samlad i Leopoldville. Där grupperades bataljonens huvudstyrka vid stadens flygplats för att
försvara denna.
President Moise Tshombe regerade i utbrytarstaten Katanga. Han vägrade att ta emot någon
FN-styrka. I praktiken var han en marionett,
som styrdes av belgiska gruvintressen. Flera
försök gjordes i början av augusti 1960, men
FN:s flygplan fick inga landningstillstånd i
huvudorten Elisabethville. Det var en sån stor

prestigeförlust för FN att generalsekreteraren
Hammarskjöld reste till Leopoldville för att lösa
frågan. Det innebar att ett svenskt kompani den
12 augusti skulle följa Hammarskjöld till E-ville
som officiell hedersvakt.
SPÄRRAD LANDNINGSBANA
Det svenska kompaniet flög i fem chartrade
Sabena-plan, varav det första avgick 10 minuter
efter Hammarskjölds plan. President Tshombe tog emot Hammarskjöld med musik-kår,
pompa och röd matta — men vägrade blankt
att ta emot de svenska soldaterna. Luftvärn var
grupperat och landningsbanan avspärrad med
fordon. Sabenaplanen cirklade runt i avsaknad
av tillräckligt med drivmedel för att kunna
återvända till Leo.
I detta läge juppträdde Hammarskjöld resolut.
Han vägrade att lämna flygplatsen förrän den
svenska truppen landat. Tshombes belgiska rådgivare gav till slut honom rådet att ta emot den
svenska styrkan. Så fort det sista svenskplanet
landat reste Hammarskjöld med Tshombe till
dennes palats för förhandlingar.
Det svenska kompaniet stannade kvar i Katanga
när Hammarskjöld lämnade E-ville. De kom
att utgöra grundbulten i den FN-operation
som senare följde och vars mål var att återföra
utbrytarstaten Katanga till centralregeringen i
Kongo. Det lyckade till slut i januari 1963 efter
många blodiga strider mellan FN-styrkorna och
Katangas gendarmeri, som leddes av europeiska
legoknektar.
Nitton svenskar stupade i Kongo.
BROR RICHARD SVÄRD

OBS! På grund av corona sker inget firande vid
Sjöhistoriska på FN-dagen. Läs mer på sid 14.

Dag Hammarskjölds
minnesplats nedstängd
Minnesplatsen i Ndola, Zambia, är stängd på grund av att den enda sötvattenbrunnen kollapsat för några månader sedan. Kongoveteranerna
arbetar med att få Minnesplatsen öppnad igen och tycker att det är
egendomligt - nästan skamligt - att Sverige inte kan ta ansvar för minnet
efter sin främste fredsapostel.
Kongoveteranernas vice ordförande Bengt
Wicksen och Stig von Bayer representerade
föreningen vid en minneshögtid för freden
2018. Zambias regering hade en minister där
och Sveriges dåvarande ambassadör Henrrik
Cederin från vår ambassad i Lusaka fanns på
plats. Ministern och ambassadören talade om
Minnesplatsens betydelse som en ständig
påminnelse om vikten att utvecklas under
fredliga förhållanden.
När Stig von Bayer och Bengt Wicksen med
sina blåa baskrar lade en krans på Minnesmonunmentet var den stora publiken
dödstyst, känslosam och högtidlig.
Kongoveteranerna har genom en privat
donation ordnat fram det ringa belopp som
erfordras för att skapa en ny sötvattenbrunn.
Svenska ambassaden i Lusaka har varit i
kontakt med Zambias ansvariga myndigheter
och fått beskede att det kommer att dröja tills
statligt stöd kan ges till en ny brunn mot bak-

grunden av den pågående coronaepidemin
och landets prekära finansiella situation.
Annika Åberg Karlsson, chef för den politiska
sektionen på ambassaden, som Bengt och
Stig träffade i Ndola, har genom sitt kontaktnät hittat Johan Klang, FN-veteran från 15L
och verksam i Zambia. Han skall bistå Kongoveteranerna att få den nya sötvattenbrunnen
på plats.

BENGT WICKSEN

Vi hjälpte till med bidrag vilket ledde till att
föreningens styrelse beslutae att skänka
20 000 kronor till denna behjärtansvärda sak.
Medlen har tagits från hjälpfonden.
FUNDERINGAR INFÖR FRAMTIDEN
Vid nästa årsmötet måste hela styrelsen omväljas. Men det blir svårt, ty många av dagens
styrelsemedlemmar har hälsoproblem vilket
gör att de inte kan ställa upp i fortsättningen. För egen del kommer jag att säga nej till
ordförandeskapet.
Men historien måste leva vidare. Det finns
olika förslag om hur det hela skall lösas. Exempelvis så som sker inom Koreaföreningen,
som drivs av barn och barn-barn.

Vi har sedan en tid startat upp en
ny träffplats i Linköping på Ryttargården Djurgårdsgatan 97.
Vi är ett gäng veteraner som träffas varje
måndag klockan 17:00. Denna träffpunkt
finns till för samtliga våra utlandsveteraner ung som gammal.
Vid några tillfällen kan temat vara att en
kollega informerar om sin mission för oss
åhörare. Att få ta del olika fredsinsatser
som gjorts igår eller idag är intressant ur
veteraners sätt att se hur olika situationer
kan ha förändrats. Vi är alla stolta över
allas våra insatser för fred.
Kontaktperson är Magnus Andersson ur
Svenska Soldathemsförbundet, telefon
070-558 77 84 eller e-post
kvarn@soldathem.org
I Ryttargårdskyrkans café kan du alltid
dricka kaffe eller te och få en smörgås, paj
eller kaffebröd.
Välkommen!

Bengt Wicksen och Stig von Bayer vid kransnedläggningen 2018.
Foto: Charles Nonde, Lusaka

Kalle Fransson har ordet
I början av juli månad sändes med
flyg från Stockholm till Panzisjukhuset i Bukavo två pallar med 5000
tester för covid 19. Resan betalades
av sponsorer till Panzisjukhuset.

Ny träffplats i
Linköping

Medborgarförslag om
minnesplats i Eslöv
Magnus Malmström har lagt ett medborgarförslag om att kommunen ska uppföra
en minnessten i Eslöv.
Vi håller tummarna för
att allt går som planerat.

Eller att Veteranförbundets föreningar i
exempelvis Stockholm och Enköping får ansvaret att driva verksamheten vidare.
Jag var inbjuden till återträffen för Bat XX
i Skillingaryd den 22 augusti, som hade
samlat ett 20-tal Kongo-veteraner. Inför dem
framförde jag min tankar i saken. Men mina
tankar gick knappast hem bland de församlade. Ingen ville ändra på att föreningen endast
ha föreningens egna medlemmar i styrelsen
och att nuvarande verksamhet fortsätter. Det
blir valberedningens uppgift att komma med
förslag till den nya styrelsen.
Vid återträffen i Skillingaryd delade jag ut,
efter styrelsens förslag, Katangkorset till
Göran Rydén för hans insatser vid många
tillfällen med flaggbärning i Halmstad och på
Veterandagen.

Välkommen på
Dala Tapto 18-19 juli
Militärmusikfest med show för hela
familjen på klassiska Dalregementets
kaserngård i Falun.
Fredag 18 juni kl 19:00.
Lördag 19 juni kl 15:00 och kl 1900.
All information och biljetter på
www.dalatattoo.se

KALLE FRANSSON
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UTE I LANDET

MEDLEMSFÖRMÅNER

Träffplats Helsingborg

Första bataljonen i Gaza
Dagen till ära gästades vi av
SVF:s ordförande Sverker Göranson.
FN-veteran Kjell Johnsson med förflutet från bataljon 1. i Gaza, år 1956
var inbjuden talare.
Kjell började med att berätta om sin
värnpliktstid i svenska försvaret där han
var fallskärmsjägare, om en olycka på
Fallskärmsjägarskolan som gav honom en
mental förberedelse för framtiden och den
insats han var med om i Gaza 1956. Kjell
berättade om de politiska turerna runt
Suezkanalen och han berättade om den
svenska styrkan, 330 personer från inryckningen i Strängnäs och alla hade genomfört
värnpliktsutbildningen, men som Kjell sa,
kunskapsnivån varierade.
Kjell och hans kamrater röjde minor i
tusental. Utrustningen? Undermålig, sa
Kjell. Inga sommaruniformer, kpist utan
säkerhetsspärr. FN-basker fanns ännu inte.

Ingen skyddsutrustning. Men bataljonen
löste sin uppgift.
HEMKOMSTSAMTAL
Föredragshållare Karianne Esseveld har
skrivit en masterexamen om hemkomstsamtal med utlandsveteraner där berättar
veteraner om tjänstgöring, identitet och
relationer till varandra, andra människor
och Försvarsmakten.
Hennes forskning började för 10 år sedan
och handlar mycket om hur man tar emot
och tar hand om veteraner, hennes rön är
mycket uppskattad i akademiska världen.
Det var intressant att få höra om Kariannes
arbete och forskning om oss veteraner,
med våra erfarenheter från oroshärdar i
världen.
Texten har kortats, den finns i sin helhet på
SVF:s Facebooksida.
LARS ANDERSSON OCH CHRISTER JÖNSSON

Hälsning från Ystad
Det kom en hälsning från Veteranerna i Ystad som ligger i startgroparna med att bilda en
träffplats. Här har de haft lunch i Falsterbo och vi önskar Ystadskamraterna allt gott med
träffplats-starten.

Militärrabatt
Förmånerna som presenteras här är ofta generösare rabatter än för studenter och pensionärer. Förklaringen till detta är naturligtvis
att företagen bakom förmånerna gärna ser
medlemmarna som särskilt välkomna kunder, inte minst för deras viktiga arbete.
Rabattkod: VET2019
www.militärrabatt.se
Ange organisation ''Veteranförbundet''.

Örlogshemmet
Sveriges Veteranförbund har avtal med
Drottning Victorias Örlogshem. Örlogshemmet har anor ända tillbaka till 1908. Namnet
kommer sig av att Sveriges dåvarande
Drottning Victoria, som hade ett stort engagemang för flottan, personligen lade ner
mycket arbete i samband med Örlogshemmets tillkomst.
Uppge Sveriges Veteranförbund vid
bokning.

Hertz hyrbilar
Korttidsförhyrning upp till 30 dagar
Bokning görs via Hertz bokningscentral
telefonnummer 0771-211 212, Hertz.se eller
direkt på uthyrande Hertzkontor.
Vid frågor:
salesupport@hertz.se
08-657 30 00
Uppge: CDP 832838 vid bokning.

Nordic Choice Hotels
10 - 50 % rabatt på hotell, konferenspaket
och lokal.
Uppge att ni vill åberopa rabatten för
intresseorganisationer vid bokning.
Rabattkod: 60313636
Registrering/bokning på www.choice.se.
Efter registrering lägger du till företags-id på
”Min sida” Ange ID: ”60313636”, för korrekt
pris. Hemsidan är 100 kr billigare.

Elite Hotels

På bilden från vänster: Sören Edlund (52 M, 63 C, SWEDRELIEF), Leif Arne Nilsson (5 YM, 59 C, 60 M),
Bo Bozica Mäkitalo (BA01), Bengt Helm (G 9, G 11, K 12), Lars Svärd (UNMOGIP 1973, UNPROFOR 1993)
Foto : Bo Bozica Mäkitalo
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Rabatt på övernattning på Elite hotels.
Erbjudandet gäller ett begränsat antal rum
per dag och kan ej kombineras med andra
erbjudanden.
Boka på www.elite.se/sv/
corporate/9458428

LÄST & BESÖKT

Följ med till en ljusskydd verksamhet vid underrättelsetjänstens hemligaste avdelning...

Redovisningsavdelning MARVIKEN
Tänk dig ett Sverige som har gränser likt
början på 1700-talet. Ett konungarike med
tunnel och broförbindelse till Åbo.
Där Ryssland inte hade någon egen hamn i
Östersjön utan tvingas skeppa via Archangelsk eller via pråmar på flod ut till Finska
viken, vilket man får betala för.
Det är i detta scenario vi får möta huvudpersonen, min namne, Tor, men där slutar
likheterna.

topphemlig ”källa” och lyckas därigenom förhindra många planerade terrordåd.
”Källan”, Redovisningsavdelning MARVIKEN,
är en ännu hemligare organisation och så även
dess metoder för att inhämta underrättelser. Vår
huvudperson blir under lite annorlunda former
värvad till denna ”superhemliga” organisation.
Här blir han inblandad i en verksamhet som med
dagens utryck inte hade ”tålt syn” och Tor ställs
inför vissa intressanta moraliska utmaningar.

Bokens Tor tjänstgör vid den hemligaste avdelningen, Informationskontoret, vid Militära
Underrättelse och Säkerhetstjänsten MUST.
Avdelningen arbetar med ”våta arbeten” en ljusskygg verksamhet som arbetar helt i det fördolda
och där endast ett fåtal har kännedom om dess
existens.

Jag stoppar där för att inte avslöja mer om denna
hissnande för att citera omslaget ”blandning av
agentroman, action-thriller och science-fictionroman med historiska inslag”.
Jag kan varmt rekommendera Lars Wilderängs
bok, Redovisningsavdelning MARVIKEN, där
Wilderäng återigen tar oss på en hissnande resa
och får oss läsare att tänka utanför boxen.

Avdelningen förses med information från en

TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Sarajevo – minnen från en belägring
När författaren Jasenko Selimovic har skrivit
boken Sarajevo – minnen från en belägrad stad
är det tjugoåtta år efter krigets slut.
Han sammanfattar sina upplevelser i denna bok
utgiven 2020 på Albert Bonniers förlag.

Alla blir nu en del av kriget. De bosnien-serbiska
krypskyttarna på höjderna ovan Sarajevo är
tyvärr träffsäkra i sitt dödande, utan urskiljande
barn, tonåringar, medelålders, åldringar alla
drabbas skoningslöst.

Men! snart - tar han läsaren tillbaka till krigets
ohyggligheter. Alla vi som har haft FN-tjänst
inom Bosnien-Hercegovina, där skrivaren av
denna recension hade tjänst inom FN 1995
samt 2001–2002 eller endast via TV och andra
medier tagit del av krigets fasor. Tänkvärt för
oss alla!
Betänk! Bara två timmar bort i Europa!
Författaren Selimovic inleder först boken med
att föra oss till april 1992. Han är då en ung
man som är engagerad i lokala teaterstudier i
Sarajevo med sina vänner och lever ett tryggt
liv nästan oberörd av som händer i närbelägna
orter till Sarajevo.
Visst har han hört att kriget skördat både offer
och stora materiella skador i Vukovar och
Dubrovnik, men det ansågs långt från Sarajevo.

I Sarajevo har livet förändrats drastiskt och
vardagens huvudsyssla blir att finna något att
äta, en bit bröd, konserv eller annat som kan
användas till en mycket spartansk måltid.
Livets mening blir kortfattat försök att finna
något som kan uppehålla livet på de ännu inte
mördade...

I april 1992 sköts de första offren ihjäl inne i
centrala delar av Sarajevo. Det kunde inte hända där, men är nu verklighet även i Sarajevo.
En månad efter april har allt eskalerat, granater och krypskyttar har utökats sitt dödande,
bestialiteter begåtts.

I och med Daytonavtalet tre och ett halvt år
efter krigets utbrott beslutades att Sarajevo
skulle förbli odelad stad.
Jag rekommenderar att se extra tänkvärda
meningar på sidan 120 i boken, där författaren
Hannah Arendt skrivit mycket kortfattat men
mycket kloka ord för oss alla i livet.
LARS BERGLUND

Selimovic´s föräldrar har lämnat Sarajevo ett
år före kriget och befinner sig i Sverige, där
modern är svårt cancersjuk.
Efter många om och men lyckas Selimovic ta
sig till Sverige, där han sammanstrålar med
föräldrarna och även hinner ta farväl av sin mor
innan hon i Sverige avlider i sviterna efter sin
cancersjukdom.
Medan världen och FN tittar på, terroriserar
fortlöpande den bosnisk-serbiska armén alla i
Sarajevo med artillerield och krypskyttar från
de kringliggande bergen, vilka omger Sarajevo.
En utdragen tortyr som resulterar i 10.000 döda
och över 50.000 skadade och ett ofattbart
lidande som pågår i 1425 dagar.
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FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER
FÖRENINGAR
Fredsbaskrarna Dalarna
Leif Persson
fredsbaskrarnadalarna@gmail.com
Fredsbaskrarna Dalarna

Fredsbaskrarna Jönköping
Mats Ruderfors
svf.jonkoping@gmail.com
Sveriges Veteranförbund
Jönköping

Fredsbaskrarna Gotland
Joakim Martell
fredsbaskrarnagotland@gmail.com
Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gästrikland
Björn Hernblad
fredsbaskrarna.gastrikland@gmail.com
Fredsbaskrarna Gästrikland

Fredsbaskrarna Halland
Fredrik Johansson
fbhalland@gmail.com
Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Hälsingland
Bengt Åke Westner
fredsbaskrarna.halsingland@gmail.com
Fredsbaskrarna Hälsingland

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

Fredsbaskrarna Norr
Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Johan Nolén
nolenjohan@gmail.com
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg
Göte Lundmark
gote.lundmark@comhem.se
Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne
Per Thaagaard-Pedersen
per1958@live.se
Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Stockholm
Rose-Marie Larsson
fredsbaskrarnastockholm@gmail.com
Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Södermanland
Ronny Lundholm
fredsbasoder@gmail.com
Fredsbaskrarna Södermanland

Fredsbaskrarna Västerbotten
Agneta Karlsson
fredsbaskrarna.vasterbotten@gmail.
com
Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västkust
Jan Persson Cooper
janperssoncooper@hotmail.com
Fredsbaskrarna Västkust

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

Fredsbaskrarna Östergötland
Lars Svärdström
fredsbaskrarnaost@gmail.com
Fredsbaskrarna Östergötland
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Träffplats Blekinge
Peter Garpenbeck, peter@gladjeryd.se
Daniel Breimert, daniel.breimert@
svenskakyrkan.se
Veteraner i Blekinge

Veteranerna Kronoberg
Christer Alldén
veteranerna.kronoberg@hotmail.com
Veteranerna Kronoberg

Veteranerna Uppland
Stefan Engström
utlandsveteran.ua@gmail.com
Veteranerna Uppland

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud
fogderud@hotmail.com
Veteranerna Värmland

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson
Veteranervastmanland@gmail.com
Veteraner Västmanland

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund
veteranernaangermanland@gmail.com
Veteranerna Ångermanland

Y-bataljonen
Christer Forslund
ybataljonen@gmail.com
Y-bataljonen

Z-bataljonen
Hans Westberg
westberghasse@gmail.com
Z-bataljonen

RIKSTÄCKANDE
Blue Berets MC
Maria Sääf Westin
ordforande@bbmc.se
Blue Berets MC Sweden

FN-Veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson
franssonkarlolof@gmail.com
Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

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

Varberg

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

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

Kristianstad

För träffar, se uppdaterad
info på facebook.
Restaurang Renässans, Sandgärdsg. 25
Fredsbaskrarna Skåne
3:e torsdagen varje månad, kl. 19:00
Johan Nolén, 076-859 18 56
NY Linköping
Fredsbaskrarna Sjuhärad
Ryttargården, Djurgårdsgatan 97
Måndagar kl. 17:00-19:00
Enköping
Magnus Andersson, 070-558 77 84
Queens Arms, Torggatan 30
kvarn@soldathem.org
Sista måndagen i månaden, kl. 18:00
Ray Lindahl 070-611 06 16

Luleå

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

Falun

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

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

Ansia Restaurang, Sommarvägen 1
Stefan Hällsten, 070-606 08 44
hallsten.stefan@gmail.com
Fredsbaskrarna Västerbotten

Gävle

Malmö

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 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

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

Helsingborg

MSSS Multinational Senior
Service Society
Ola Nilsson
ola.nilsson98@gmail.com

Hudiksvall

Mika Sörensen
civila.veteraner@gmail.com
Sveriges Civila Veteraner

Karlstad

Borås

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

Sveriges Civila Veteraner

Med anledning av pandemin kan tyvärr
aktiviteter ställas in med kort varsel.

OBS!

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

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

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

Skellefteå
Old Williams Pub, Trädgårdsgatan 13
1:a tisdagen varje månad, kl. 18:00
Tommy Ungh, 070-662 54 92
unghtommy@gmail.com
Fredsbaskrarna Västerbotten

Skövde
Pitcher’s, Hertig Johans gata 12
2:a tisdagen i månaden kl. 19:00
Malin Bjärnetoft, 070-794 14 70
Fredsbaskrarna Skaraborg

Sollefteå
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen i månaden kl. 18:00
veteranernaangermanland@gmail.com
Veteranerna Ångermanland

Stockholm
Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a tisdagen i varje månad, kl. 18:00
Ferike Pasthy, 070-598 36 81
Fredsbaskrarna Stockholm

Storuman
Hotell Toppen, Blå vägen 238
Sista fredagen i varje månad, kl. 16:00
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

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 i månaden, kl. 18:00
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
Veteranerna Uppland

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 måndagen 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

Ängelholm
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

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

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

FÖRBUNDSINFORMATION

Kontakt och stöd
Personliga kontakter

Kamratstödstelefon

Kamratstödstelefon

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

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

020 - 666 333

020 – 666 333

Dagligen kl. 18-21

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

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@gmail.com
Kansliets växel
08-25 50 30

KANSLI
MariAnne Boström, generalsekreterare
marianne@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 84
Christine Buschmann Sirafi, administration
christine@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 83
Johan Mattsson, förenings- verksamhetskoordinator
johan@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 87
P-G Dolk, kamratstöd och kamrathjälpen
p-g@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 89
Pia Lagergren, kommunikation
pia@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 86
STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se
Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se

Telefontid kansliet:
mån-fre 08.00 – 17.00

Adressändringar
Meddela ändringar av kontaktuppgifter till:

kansliet@sverigesveteranforbund.se

STÖD SVERIGES
VETERANER

LEDAMÖTER
Hans Westin
hans@sverigesveteranforbund.se
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se
Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se
Maria Appelblom
maria@sverigesveteranforbund.se
Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se
SUPPLEANTER
Anna Wiktorsson
anna@sverigesveteranforbund.se
Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se
TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

SWISHA EN GÅVA

1231 814 482
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KORSORD

Överskottet går till Gula Bandet

GT

Tävlingsinformation

6 VINNARE
DETTA NUMMER

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 1 november.

Thor Larsson

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

10:- SMS

Vinnare

Delsbo

Inger Sahlin
Söderåkra

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

Reinhold Wedin

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

Gunilla Johansson

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"

Lars Tornberg
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Facit från förra numret

Beddingestrand

Greger Olsson
Fjälkinge

Hägersten

Pajala

Grattis! Det kommer en vinst på posten!

VETERANPROFILEN

Tillsammans
med andra

Veteran, polis
och kamratstödjare:

Ulf Bark lyssnar.
Foto: Privat

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

Ulf Bark
tycker om
tystnad

Invidzonen är ett nätverk av och för

Cypern 86C, 1985
Libanon 92L, 1987 och 98L, 1989
Ulf Bark från Borås är kamratstödjare. Han är
också polis i yttre tjänst, det har han varit i 29
år. I sitt jobb utreder han spaningsbrott där
gärningsmannen är okänd. Han gör husrannsakningar och hämtar personer som av någon
anledning ska köras till polishuset för utredning
och förhör.
– Det går bra med de flesta ingripanden, men
ibland blir det tyvärr konflikter, säger Ulf.
Hur löser du det?
– Jag har ett korrekt och tydligt bemötande och
informerar varför jag vill hämta med personen till förhör och göra en husrannsakan hos
vederbörande. För det mesta går ingripandena
bra om man använder sig av lite humor och
tydlighet.
GILLAR MÄNNISKOR
Ulf gillar i grunden människor och det har han
nytta av i jobbet som polis. Det har han också
nytta av som kamratstödjare som han varit
sedan 2016.
Vad tar du med dig från dina missioner?
– Det var det bästa jag upplevt förutom det jag
upplever med mina barn, säger Ulf.
Erfarenheterna från missionerna ger Ulf en
gemenskap med veteraner som ringer och
behöver någon att prata med. Det är veteraner
som många gånger behöver hjälp och stöd.
– Många tycker att det känns tryggare och
lättare att prata och öppna sig inför en veterankamrat som också gjort utlandstjänst. På många
vis talar vi samma språk. När de väl ringer oss
har de tagit ett viktigt steg, säger Ulf.
Du lyssnar?
– Ja. Jag lyssnar.
TYSTNAD
En del tycker att det är obehagligt när den
andre är tyst. Många vill gärna fylla i när det

blir tyst. Vi kanske är ivriga och vill prata på. Ulf
ser på tystnaden som viktig när han pratar med
en veteran som ringer och har svårigheter eller
problem. Tystnaden talar.
– Tystnaden ger tid för tanke och reflektion,
säger Ulf.
Veteranerna kommer i kontakt med Ulf och de
andra kamratstödjarna på tre sätt. De kan mejla,
de kan tala in ett meddelande på kamratstödjarnas telefonsvarare eller så ringer de till stödtelefonen på Veteranförbundet.
Vilka problem har de som ringer till stödtelefonen?
– Alltifrån sociala problem till obehagliga
upplevelser från tjänstgöringen som dyker upp
ur minnet, inte helt ovanligt upplevelser långt
tillbaka i tiden.
ÅR EFTER
Under samtalet med Ulf bearbetar veteranen
sina minnen och kan lätta sitt hjärta. Minnena
kan dyka upp flera år efter missionen eller
insatsen. Försvarsmakten har ett ansvar i fem år
för uppföljning.
– Det tycker jag är för kort tid. När många kommer hem står de mitt i livet med familj och barn.
Problemen och de jobbiga minnena kan sedan
dyka upp åtskilliga år senare. En dag kanske det
obehagliga kommer till ytan. Då behöver de
många gånger hjälp, säger Ulf.
Vi ringer Annicka Engblom, moderat riksdagsledamot och Årets veteran 2018:
– Medvetenheten finns i riksdagen om att följder av negativa upplevelser kan uppstå både tio
eller tjugo år efter insatsen. Hur det ska hanteras, av vem och på vilket sätt behöver definitivt
redas ut. Ett arbete som borde ha påbörjats för
länge sedan, säger Annicka Engblom.
Ulf fortsätter stödja veteranerna.
PER LUNQE

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

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

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

Militära kamratföreningar
erbjuder dig som veteran kamratskap
och samhörighet. Kamratföreningar
finns i nästan varje ort där det finns eller
funnits ett militärt förband. Medlemmar
i kamratföreningar har möjlighet att
vara delaktiga i förbandets historia och
bidra till att föra förbandstraditionerna
vidare. Du kan också ge ditt stöd till en
Försvarsmakt under utveckling, både i
nutid och framtid.
www.smkr.org
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29
114 57 Stockholm
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PULSOXIMETER
+ MUNSKYDD
+ FRI FRAKT
Med en pulsoximeter mäter du syrehalten och puls direkt
på fingret. Mätningen tar bara några sekunder och sker med
ljus, vilket är helt smärtfritt. Värdet bör vara mellan 96 och 100 %
för att du skall anses vara tillräckligt syresatt.
Med vårat 3-lagers munskydd fångar du mikroorganismerna i
utandningsluften och skyddar omgivningen från risken att få en
infektion. Munskyddet skyddar dig även från synliga droppar och
stänk från kroppsvätskor. Kommer i 10-pack för engångsbruk.

P PULSOXIMETER PRO
P MUNSKYDD (10 ST)
P FRI FRAKT
495:-

(ord. pris 693:-)

ANGE RABATTKOD: CORONA FÖR GRATIS MUNSKYDD & FRI FRAKT
Gäller t.o.m. november 2020 eller så långt lagret räcker och avser "Pulsoximeter Pro" med rabattkod.

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

