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FN-dagen
Träffa fältartisten Titti Sjöblom
Försvarsmaktens stöd till Ukraina växer
Hur mår våra Afghanistanveteraner?

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

När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer,
alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade
framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har
allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större
perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre
medarbetare samtidigt som du bidrar till försvaret av Sverige.
Samarbeta med Försvarsmakten.
Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare
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NU SKA VI SE TILL ATT SYNAS
– BÅDE SOM INDIVIDER
OCH FÖRBUND
"De mål och prioriteringar vi presenterar i förslaget till en ny svensk
veteranpolitik är
både angelägna
och realistiska.
De syftar till
att förbättra
situationen
för landets veteraner, men skulle
även göra detta
lättare för Sverige
att medverka i
internationella
fredsbevarande
insatser och andra
operationer."
SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Bli en av oss,
få en av oss.
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KAMRATSTÖDSTELEFON
För dig som tjänstgjort i civil eller militär
utlandsstyrka. Du och dina anhöriga är
välkomna att ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333

Dagligen kl. 18-21

BLI MEDLEM
1) Du är SVENSK VETERAN
Svensk veteran är den person som har
genomfört internationell tjänst eller
beredskap med uppgifter som har sanktionerats av världssamfundet,
och/eller svenska staten.
2) Du är STÖDMEDLEM
För dig som inte är svensk utlandsveteran, men som vill stödja Sveriges
utlandsveteraner och deras anhöriga,
samt ta del av vår medlemstidning och
andra förmåner.
BLI MEDLEM NU – DU BEHÖVS
Veteran eller stödmedlem: 230 kr/år
Företag: 600 kr/år

Bli medlem på svfmedlem.se
eller scanna QR-koden.
Öppna kameran
på din telefon
och rikta den
mot QR-koden.
Klicka på länken
som dyker upp.
Du behöver inte
ta en bild.
Du kommer nu
till anmälningssidan.
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Nu ska vi se till att synas
– både som individer och förbund
Det är viktigt att synas! Inte bara vi som
förbund, vilket vi gör bl.a. genom Veteranpolitik för Sverige. Utan än mer viktigt
att du och jag som är medlem syns. Därför
får du en julklapp i form av en reflex i
detta nummer av vår medlemstidning. Var
rädd om dig och använd den. Reflexen är
vår bästa livförsäkring.
Alla vi veteraner i föreningarna är mycket
synliga i samhället sedan Sverige öppnade upp.
Det är otroligt givande att följa alla lokalföreningar i sociala medier och se alla aktiviteter
och evenemang som anordnas. På sina håll har
föreningarna femdubblat antalet veteraner på
träffarna. Samtidigt, var eftertänksamma när nu
smittspridningen ökar igen – håll avstånd så vi
står starka!
Det finns orosmoln om vad som händer med
pandemin. Vi måste ständigt ha beredskap och
följa myndigheternas råd och vara beredda att
ställa om planerad verksamhet. Kräv vaccinpass
för att delta! Oavsett utvecklingen har vi SVF
ett absolut ansvar att finnas till för veteranerna
före, under och efter insatserna i världen och
för våra medlemmar; dygnet runt, året runt. I
arbetet med att klara det har lokalföreningarna
en stor roll, men vi har alla ett ansvar att bjuda
in veteranerna i SVF:s gemenskap. Det gäller
också om vi måste återgå till att enbart träffas
digitalt. Det är medlemmarna som bygger
verksamheten. Det är viktigt att vi kan erbjuda
något för alla.
Något vi erbjuder just nu är att flera nya träffplatser är på gång. Några nya har redan startats
upp, t.ex. i Täby och i Trollhättan.
Kalendern för 2022 börjar fyllas på så sakteliga.
Jag ser fram emot att göra föreningsbesök, flera
är inplanerade. Vidare genomförs förbundsstämman i Stockholm 23–24 april med ombud
från samtliga lokalföreningar, plus gäster från
samarbetsorganisationerna och inbjudna talare.
Förbundsstämman är ett utmärkt forum att
träffas på och ett tillfälle att ta vara på, för att
påverka och utveckla SVF. 2022 det riksdagsval,
en möjlighet för oss att påverka partierna och
sprida budskapet om vår veteranpolitik.

Vi arbetar för att förbättra och förnya förbundets 25 punkter med mål och prioriteringar för
en ansvarsfull veteranpolitik. Det är viktigt att
våra krav och veteranernas behov hela tiden är
aktuella och följer med utvecklingen i samhället.
Vi ska ligga i framkant med framtidens veteranfrågor.

"Vi ägnar en tanke åt våra kamrater i utlandstjänst som inte
kommer hem till jul. Våra civila
och militära kamrater som just
nu gör en insats runt om i världen för att försvara demokrati,
fred och frihet."

Vårt budskap till Sveriges regering är att en
hållbar veteranpolitik är bra för hela Sverige –
på alla nivåer lokalt, regionalt och nationellt.
Det har regeringen hörsammat. Vi har haft de
två första samarbetsmötena mellan veteranorganisationerna och försvarsdepartementet
för att ta fram en grund för Sveriges nationella
veteranstrategi.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Prisad krigsreporter
kandiderar till
riksdagen

Oroligheterna i Bosnien och
Hercegovina har trappats upp.
Detta efter att Milorad Dodik, ledare för den serbdominerade delarna
av landet, uttalat att han vill bygga
upp ett parallellsamhälle med en
egen armé. Nu befaras en ökad risk
för politisk och militär konflikt.

Johanne Hildebrandt, tidigare
krigskorrespondent och författare,
kandiderar till riksdagen för Liberalerna. "Antingen att man sitter hemma
i soffan och klagar eller att man tar
ansvar och försöker göra något åt det
man tycker är viktigt." säger Hildebrandt till P4 Sörmland.

– Det här är någonting som väcker väldigt
starka känslor i landet och omvärlden,
säger Andreas Karlsson vid Utrikespolitiska institutet.

MSB och Lions
hjälper i Haiti

Försvarsministern har förklarat att regeringens
strategi syftar till att fastställa hur veteranernas kompetens bättre ska kunna tas till vara i
samhället. I strategin ska man behandla frågor
som uppföljningen av veteraner efter hemkomsten, hälso- och sjukvård och psykisk hälsa,
synen på anhörig- och medlemsorganisationer,
erfarenheter av dagens veteranenhet med veterancentrum och veteransamordnare, villkor för
veteraner och forskning, med mera.
De mål och prioriteringar vi presenterar i förslaget till en ny svensk veteranpolitik är både angelägna och realistiska. De syftar till att förbättra
situationen för landets veteraner, men skulle
även göra detta lättare för Sverige att medverka
i internationella fredsbevarande insatser och
andra operationer.
I Sveriges riksdag råder stor enighet om betydelsen av fredsbevarande insatser. Därför borde
det ligga i alla partiers intresse att ha en egen
veteranpolitisk agenda. Detta och mycket annat
ska vi diskutera på stämman i april.

Haiti är fortfarande påverkat efter
den förödande jordbävningen under
sensommaren och hjälpbehoven är
fortsatt stora.
Tillsammans med Lions Sverige har tekniker från MSB varit på plats för att bygga
upp tält. Totalt har över 200 tält skickats
och de används som temporära skolor,
sjukhus och hem.
På bilden syns tält som ersätter en raserad skola utanför Les Cayes. Monteringen
sker med hjälp av frivilliga Lionsmedlemmar. Samarbete mellan MSB och Lions
har pågått i drygt 16 år.
Tälten distribueras av MSB när EU eller
FN begär katastrofhjälp.

Men fram till dess ska vi ägna en tanke åt våra
kamrater i utlandstjänst som inte kommer hem
till jul. Våra civila och militära kamrater som just
nu gör en insats runt om i världen för att försvara demokrati, fred och frihet.

sveriges_veteranforbund_svf

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Johanne Hildebrandt är en av Liberalernas
fem toppkandidater i Sörmland. Hon är
nummer två på valsedeln, efter partiledaren Nyamko Sabuni. Därefter kommer
Erika Rydja Sandvik, Stefan Krstic och Sofia
Remnert, enligt ett pressmeddelande från
partiet.
Hildebrandt är en mångfaldigt prisad
krigskorrespondent och författare. Hon har
även varit kolumnist på Svenska Dagbladet.
I dag arbetar hon som försvars- och säkerhetspolitisk utredare hos Liberalerna.
– Jag blev krigsreporter för att jag tyckte
att rapporteringen var fel, istället för att
sitta hemma i soffan och klaga, så bestämde jag mig för att göra någonting. Det är
samma sak med politiken, säger Johanne
Hildebrandt till P4 Sörmland.
Hon säger även att hon har lärt sig oändligt
mycket som krigsreporter och som författare.

Sverker Göranson, 67 år, förbundsordförande
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år
utomlands. Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första NATO-insats.
Högre utbildning i USA. Drygt tre år vid Sveriges ambassad i Washington.

Sveriges Veteranförbund

Johanne Hildebrandt kandiderar till riksdagen för
Liberalerna.
Foto: Anna-Lena Ahlström

Vet hur bräckligt samhället är

Jag vill önska er alla en fridfull och fröjdefull
julhelg.

Foto: Peter Knutson
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Oron i Bosnien
och Hercegovina
trappas upp

Foto: Micael Jansson, MSB

– Jag har lärt mig hur bräckligt samhället är
när det faller samman. De människor som
kommer hit till Sverige, jag har sett varifrån
de kommer och varifrån de flyr. Naturligtvis har jag en enorm nytta av detta. I dag
är jag utredare åt Liberalerna när det gäller
försvar och säkerhetspolitik. Jag kan relatera till verkligheten, jag vet hur det är. Det är
en extremt nyttig erfarenhet, säger hon till
P4 Sörmland.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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På nytt jobb

Klirr i kassan för
Kustbevakningen

Fredsarkivet fyller 15 år

Kustbevakningen har larmat om ett
ansträngt ekonomiskt läge och behov
av förstärkning på 150 miljoner kronor
– men regeringen sköt endast till en
femtedel. När oppositionens budget
röstades igenom av riksdagen i november blev myndigheten en av vinnarna.
Vi är glada för alla pengar vi får, sade Kustbevakningens generaldirektör till Altinget
när det stor klart att regeringen i sin budgetproposition sköt till 30 av de 150 miljoner
som myndigheten vädjade om.
Kustbevakningen kan se fram emot ytterligare 50 miljoner kronor.
”Detta på grund av Sveriges bidrag till
Frontex och med anledning av ett större
ansvar för brottsbekämpande verksamhet
samt uppbyggnaden av det civila försvaret.”
skriver de.

Hultqvist vill förlänga insatsen i Mali
Försvarsminister Peter Hultqvist kommer föreslå att Sveriges insats i Mali
förlängs.
– Det är helt nödvändigt att vi
engagerar oss i Mali, säger Hultqvist.
De senaste två åren har det skett två militärkupper i Mali, där Sverige har 400 militärer.
Vid årsskiftet ska det beslutas om insatsen
ska förlängas. Och det vill Peter Hultqvist,
säger han i en intervju med SvD.
– Skulle det internationella samfundet inte
engagera sig i Mali, så skulle vi få problem
med brottslighet, trafficking, drogsmuggling,
religiös jihadism och terrorism. Det handlar
om den grundläggande stabiliteten i den här
delen av världen.
Det har också kommit uppgifter om att Malis
militärregim har planer på att anlita ryska
legosoldater. Hultqvist säger till SvD att det
följs noggrant av regeringen.
6
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Ny generalsekreterare på
Svenska FN-förbundet
att kommentera FN-beslut och internationella
frågor.
I yrkeslivet har jag sedan stött på förbundet
i samband med bland annat remisser och
skuggrapportering till FN.
– Svenska FN-förbundet är en fantastisk
organisation med ett viktigt uppdrag. Jag är
väldigt glad över att få vara med och leda och
utveckla denna verksamhet. FN:s
idé är oslagbar och helt nödvändig för att
hantera de stora utmaningar vi står inför och
som Agenda 2030 identifierar, säger Cecilia
Tengroth.
Cecilia Tengroth.
Foto: FN-förbundet

FN-soldater pustar ut framför tältet under den första svenska Cyperninsatsen 1964 som kom att bli Sveriges
hittills längsta FN-insats.
Foto: Folke Friske

Fredsarkivet är en del av Folke Bernadotteakademin, FBA som samlar
dokumentation om svenskt deltagande i internationella fredsinsatser.
Det grundandes 2006 som ett projekt att göra digitala kopior av
myndighetsdokument. 15 år senare har samlingarna vuxit och innehåller
nu också personligt material från personer som deltagit i fredsinsatser.
Kombinationsfartyg KBV 001 Poseidon.
Foto: Kustbevakningen

Medaljering

Flera satsningar har också gjorts på att digitalisera materialet, och nu pågår arbete med en
webbplattform med förbättrad sökfunktion
till de cirka 2 miljoner dokumenten, rapporter,
brev och foton- ett samlat minne över Sveriges deltagande i internationella fredsinsatser
ända fram till nutid.
–För att beskriva vad som finns i samlingen
brukar vi säga att det är allt man kan lägga i en
scanner. Så kanske inte medaljer och uniformer, utan dokument som rapporter, fotografier, brev och anteckningar, säger intendenten
Mattias Wandler.
Fredsarkivet har till uppgift att underlätta
forskning, studier och utbildning om fredsinsatser.
Fredsarkivet har till exempel genomfört ett
projekt med att samla in personliga brev,
dagböcker, fotografier och annat material från
personal som deltagit i fredsinsatser. Material
som speglar enskilda individers upplevelser
är värdefullt som ett komplement till det ofta
dominerande myndighetsperspektivet.
–En särskilt intressant sak med personarkiv
är när det går att följa en person som har
deltagit i flera insatser, eftersom vi ofta ser en
tendens att man hänvisar till tidigare erfarenheter när man beskriver den aktuella insatsen.

Då ger materialet mycket perspektiv som
gör att man kan följa insatsernas utveckling,
berättar Mattias Wandler.
I FBA:s uppdrag från regeringen ingår att
förvalta och utveckla Fredsarkivet.
Läs mer på fba.se/fredsarkivet

Svenska FN-förbundet är en ideell
förening som sedan starten 1957 verkar
för ett bättre och starkare FN. Det är en
fristående medlemsorganisation från
FN med 5.600 medlemmar i drygt 100
lokala FN-föreningar i Sverige.
Ny generalsekreterare och chef för förbundskansliet med ett 30-tal anställda är
juristen Cecilia Tengroth.

– FN har aldrig varit viktigare säger Tengroth
som är jurist med inriktning på folkrätt.
Det är fullkomligt uppenbart att de stora utmaningar som vi idag står inför inte kan lösas
av vare sig enskilda stater eller med snabba
lösningar.
– Vi vet att de vägar vi måste gå nu kräver
globalt samarbete – både mellan stater men
också med företag. Sen är det en annan fråga
om stater, beslutsfattare, näringslivet med
flera är villiga att göra det som krävs. Där har
FN-förbundet ett viktigt uppdrag att just verka för globalt samarbete och sprida kunskap
om varför det är så viktigt avslutar Tengroth.

Hon kommer närmast från en tjänst som stabschef på Svenska Röda Korset. Tidigare har
hon arbetat på bland annat Försvarshögskolan, försvarsdepartementet och Civil Rights
Defenders.
Redan under hennes studietid fick hon kontakt med svenska FN-förbundet.
– Jag var aktiv i en organisation som hette
Studenter för Sarajevo som stöttade studenter under kriget på Balkan. Då hade vi också
samverkan med andra organisationer, bland
annat FN-förbundet. Jag uppfattade förbundet som tydligt och trovärdigt när det gällde

Har du deltagit i någon insats och vill
dela med dig till Fredsarkivet av ditt
privata material? Eller känner du någon

veteran som kan tänkas vilja bidra?
Kontakta fbs@fba.se

Kommande generationer officerare får äta
lunch i ståtlig miljö. Försvarsmakten växer och
området kring Karlberg i Stockholm kommer
att genomgå en förvandling de närmaste åren.
En ny, pampig mässbyggnad med tillhörande
matsal ska byggas vid slottet. Nytt elevhem
är redan byggt och utbildningssalar planeras
också.
FÖRSVARSMAKTEN

Under högtidliga former blev Kriminalvårdens tidigare utsända internationella medarbetare medaljerade
för sina insatser av Martin Holmgren
generaldirektör för Kriminalvården.
Kriminalvårdens internationella verksamhet har två huvudområden – fredsfrämjande verksamhet och internationellt
utvecklingssamarbete. De bidrar med experter till fredsinsatser i konfliktdrabbade
länder och vi driver bilateralt utvecklingssamarbete med andra länder för att
stärka deras kriminalvårdsinstitutioner.

Foto: Pia Lagergren

På nytt jobb

Roger Nilsson, ny
chef på Karlberg
Cecilia Tengroth lägger ned en krans vid
FN-monumentet på Djurgården under FN-dagen.
Foto: Kim Svensson

Ny mässbyggnad på Karlberg
Mattias Wandler.
Foto: FBA

Kriminalvårdens
utlandsveteraner

Under sommaren hölls en arkitekttävling med
uppdraget att rita en ny mäss med tillhörande matsal.
Det vinnande bidraget kommer från Tham och
Videgård arkitekter.
Foto: Tham och Videgård

Överste Roger Nilsson lämnar tjänsten som ställföreträdare till Rikshemvärnschefen och avdelningschef
på Högkvarteret. Ny befattning är
chef för Militärhögskolan Karlberg.
Överste Nilsson är veteran med två insatser, KS07 som chef S3 och FS22 som chef
OMLT Kandak.

Överste Roger Nilsson ny chef för
Militärhögskolan Karlberg.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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På nytt jobb

Svenska medlingsnätverket för
kvinnor växer

Task Force Takuba nu under
svenskt befäl

Sju nya medlemmar har valts in till
det svenska medlingsnätverket för
kvinnor, som FBA* samordnar på
uppdrag av regeringen.

I november tog den svenska översten Peter formellt över befälet för den
multinationella specialförbandsinsatsen Task Force Takuba i Mali.

Försvarsmaktens stöd till
Ukraina växer

Lena Nyberg ny
överdirektör på FOI
Den 30 september beslutade regeringen att Lena Nyberg blir FOI,
Totalförsvarets forskningsinsituts,
nya överdirektör.

Nätverket arbetar för att stärka kvinnors
roll och aktiva deltagande i fredsprocesser, både när det gäller att förebygga
konflikter, lösa dem och bygga fred efter
konflikt.
Lena Nyberg
ny över
direktör på
FOI
Foto: FOI

Lena Nyberg kommer senast från Universum Global AB där hon varit CDO, Chief
Delivery Officer. Hon har lång erfarenhet
som chef och ledare inom såväl myndighetsvärlden som privata näringslivet.
Lena Nyberg har en bakgrund i tekniktunga organisationer inom IT, försvar
och säkerhet, bland annat som chef för
signalunderrättelseavdelningen vid FRA.
Hon börjar på FOI den 13 december.

Foto: Joint Task Force - Ukraine

Arbetet sker på flera sätt, bland annat
genom att delta i förhandlingar och konferenser men även genom att hålla möten
med FN och EU, fungera som mentorer
inom dialog och medling och stärka och
stödja andra medlingsnätverk för kvinnor,
regionalt och globalt.
– Medlemmarna har bidragit till en ökad
medvetenhet om vikten av inkluderande fredsprocesser och kvinnors roll i
medlade fredsprocesser bland centrala
freds- och säkerhetsaktörer på global och
nationell nivå. Nätverket har också på ett
imponerande sätt bidragit till kunskapsöverföring och kompetensutveckling,
säger FBA:s generaldirektör Sven-Eric
Söder.

STÖD
SVERIGES
VETERANER
SWISHA EN GÅVA:

123 070 46 35
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Sverige har deltagit i FN-insatsen Minusma sedan 2014.
Foto: Ida Gunnarsson/Försvarsmakten

Task Force Takuba har till uppgift att
rådge, utbilda och medfölja den maliska
armén i kampen mot islamistiska terrorgrupper som verkar i gränsregionen
mellan Mali och Niger.
Sverige har deltagit i insatsen i snart ett år
med en snabbinsatsstyrka utrustad med
bland annat helikopter 16 och nu också med
en svensk som chef för hela stridsgruppen.
Hittills har styrkan varit franskledd med en
svensk ställföreträdare.
– Att Sverige nu får ta över ledningen är ett
tydligt kvitto på att förtroendet för de svenska specialförbanden, den svenska styrkan om
helhet och dess mycket kompetenta personal
är högt. Vi har bidragit med en efterfrågad
och kraftfull förmåga och löst våra uppgifter
på ett bra sätt, säger Peter.

länder som beslutat sig för att delta eller som
överväger att ingå i Task Force Takuba, säger
han.
– Det finns ett tydligt europeiskt intresse
av att bidra till denna viktiga uppgift. Vi har
stora utmaningar framför oss, men styrkan i
den multinationella Task Force Takuba med
alla ingående förmågor och ett tydligt franskt
engagemang gör att vi kan lösa våra uppgifter.
Peter heter i verkligheten något annat. Av säkerhetsskäl har Försvarsmakten beslutat att hålla
hans identitet skyddad.
FÖRSVARSMAKTEN

Fram till den 1 mars nästa år ska Sverige ansvara för chefsskapet över Task Force Takuba.
Ungefär samtidigt som Peter kliver av förändras också det svenska styrkebidraget så som
det ser ut idag – helikoptrarna och personalen
som ingår i snabbinsatsstyrkan tas hem.
– Vi har då levererat det vi utlovat och andra
länder tar vid. Det kommer att bli en av mina
arbetsuppgifter - att ta emot besökare från

Sedan 2018 bidrar Försvarsmakten med
personal till den kanadensiskt ledda
utbildnings- och träningsinsatsen
Operation Unifier. För närvarande
består det svenska bidraget av fyra
personer. Inriktningen är att engagemanget ska växa de närmaste åren.
Försvarsmakten utbildar och tränar tillsammans
med likasinnade länder ukrainska säkerhetsstyrkor på plats i Ukraina. Det är en del av det
breda stöd som Ukraina har av det internationella samfundet.
– Det är ytterst de ukrainska styrkornas ansvar
att försvara sitt territorium och skydda sin civilbefolkning. Genom att träna och utbilda dessa
styrkor stärker vi deras förmåga att kontrollera
och stabilisera landet. På så sätt bidrar vi till
stabiliteten i vårt eget närområde, säger Försvarsmaktens produktionschef generallöjtnant
Johan Svensson.
Försvarsmaktens bidrag till Operation Unifier
består av tolk, stabsofficer och instruktörer.
Planering pågår för att engagemanget i Ukraina
på sikt ska växa. Enligt den svenska regeringens
beslut får Försvarsmakten bidra med upp till 15
personer.

Svenska trupper ingår i de insatser i Mali som leds
av EU och FN.
Foto: Ida Gunnarsson/Försvarsmakten

– Den europeiska säkerhetsordningen har
under lång tid bidragit till fred och stabilitet i
vår del av världen. Det handlar om principer

som nationers rätt till självbestämmande och
territoriell integritet. Genom insatsen bidrar
Försvarsmakten till att bevara denna ordning,
samtidigt som erfarenheterna av träningsinsatsen utvecklar vår egna militära förmåga, säger
Johan Svensson.
Försvarsmaktens engagemang i Ukraina är
en följd av en direkt förfrågan från ukrainska
regeringen och är beslutad av den svenska
regeringen.

– Jag vill hälsa Lena varmt välkommen till
oss på FOI. Hon kommer till oss i en brytningstid då efterfrågan på vår kompetens
och behovet av tillväxt för oss på FOI är
betydande, säger GD Jens Mattsson i en
kommentar. Med hennes bredd och djup
kommer hon att bli en viktig tillgång för
oss på FOI.
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Ett starkare kvinnonätverk.
Foto: FBA
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Hur mår våra
Afghanistanveteraner?
Den frågan vill Försvarsmakten ha svar på
och tar SIFO till hjälp.

En katastrof som
fallit i glömska

Joel Bramsgård i Afghanistan.
Foto: Privat

Till minne av Sveriges första
utsända tekniska kader som
bistod med återuppbyggnaden
efter jordbävningen i Peru 1970.
Dammar brast och ismassor föll
från bergstopparna. Den 31 maj
1970 drabbades Peru av en av
de svåraste jordbävningar som
någonsin inträffat i Sydamerika.
Siffrorna över skador och antalet
omkomna varierar men det var
en jättekatastrof. Ändå är det
en katastrof som fallit i glömska
utanför Peru.
En del källor anger cirka
100 000 döda, en miljon blev
hemlösa och 20 000 barn blev
föräldralösa.
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Staden Yungay försvann helt och hållet, den
begravdes i skredet från berget Huascarán, som
med sina 6 768 meter över havet är Perus högsta topp. Katastrofområdet var lika stort som
Holland, Belgien och Danmark tillsammans.

Den svenska insatsen hade stor betydelse i
återuppbyggnaden av bl.a. hus, VVS-installationer, uppförande av vägar och broar, strömförsörjning, telekommunikation och vattenförsörjning.

1970 var
första gången
Sverige sände
ut en teknisk
styrka för att
bistå med återuppbyggnadsarbete och det
var till Yungay.
Uppdraget
gavs av Sveriges regering
via FN.
Styrkan
organiserades
av Försvarsstaben
och bestod
huvudsakligen av civila specialister på byggnadsverksamhet, väg- och broreparationer,
kraftledningar, teleförbindelser, vattenrening
och förrådshantering. Kadern TK6P bestod av
sammanlagt 120 personer.

Foto: Wikipedia
Textförfattare Björn Säfwenberg, C brogrp TK6P

7500 svensk militär personal har tjänstgjort i Afghanistan mellan 2002 och 2020.
Insatsens avslut fick stor medial uppmärksamhet.
– Vi både såg och hörde mycket i media om
Afghanistaninsatsen efter att talibanregimen övertog makten, men det har getts
mindre utrymme till de som faktiskt har
varit utsända, vilket är bakgrunden till
undersökningen, säger Christopher van
Zant, projektledare för undersökningar
vid Försvarsmaktens Veterancentrum.
Insikterna från undersökningen ska bidra till
Försvarsmaktens fortsatta utveckling av förbandens bemötande av utlandsveteraner, före,
under och efter insats.
– Hur kan vi bättre förbereda insatt personal på
en internationell insats och vad den kan tänkas
innebära? Det är en av flera kunskaper som vi
kan få av den här undersökningen, säger Christopher van Zant.

Var det värt det?
Artikeln är förkortad,
läs hela den spännande
berättelsen på vår Facebooksida.

Den frågan ställer sig många Afghanistanveteraner efter talibanernas kaosartade övertag av
landet, en fråga som Joel Bramsgård kanske är
bäst i Sverige på att besvara. Utlandsveteranen
och yrkesofficeren Bramsgård är kurator på

Veteranmottagningen i Uppsala. Till Officerstidningen säger han att han, och flera veteraner
med honom, nu försöker fokusera på den skillnad de gjorde där och då istället för på utfallet
av insatsen som helhet.
Man måste se till det lilla istället för det stora
menar han.

Frustration

Precis som hos många andra veteraner har det
sista halvårets händelseutveckling i landet gjort
ett starkt intryck på Bramsgård som gjort ett
flertal utlandsmissioner.
– Man känner frustration och sorg över det som
sker och många upplever att det de gjorde där
nere var bortkastat, säger han. Det blir som en
kedjereaktion av tankar och känslor där hela
insatsen känns som ett misslyckande vilket får
en att ifrågasätta om det verkligen var värt allt
lidande, alla sårade och alla förluster. Man satsade stort i den konflikten och så blev det inte
som man hade tänkt sig.
Joel Bramsgård berättar för Officerstidningen att han har kontakt med många veteraner
som tjänstgjort i Afghanistan. Både genom sin
privata umgängeskrets och i Facebookgrupper,
men också bland patienterna på Veteranmottagningen.

Reaktionerna bland utlandsveteranerna var
starka under sensommaren när talibanerna
efter sitt snabba segertåg genom landet intog
huvudstaden Kabul och med den kaotiska evakueringen som följd.
– Jag brukar följa med i nyhetsrapporteringen
annars, men under den här tiden var jag inte
superaktiv och jag kände att jag inte ville se allt
som hände, säger Joel Bramsgård.

Nya perspektiv

Nu försöker Joel se insatsen ur ett annat
perspektiv. Även om det övergripande målet
inte uppnåddes vet han med säkerhet att den
utländska militära närvaron gjorde skillnad för
lokalbefolkningen där och då och bidrog till att
skapa utökad frihet och trygghet.
– Förhoppningsvis har vi lyckats så ett frö hos
lokalbefolkningen som på sikt kan leda till en
förändring.
När Bramsgård åkte ner på sin andra Afghanistanmission FS17 år 2009 hade läget förvärrats
sedan hans första insats där 2007.

Artikeln fortsätter

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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TITTI SJÖBLOM

Hur mår våra
Afghanistanveteraner?

Säkerhetsåtgärderna i och runt campen
hade skärpts, de icke bepansrade bilarna
hade ersatts av terrängbil 16, Galten, det
var mer spänt bland lokalbefolkningen och
många svenska enheter hamnade i strider.

Bomben briserar

Tre veckor innan rotation färdas Joel
Bramsgård och hans team i en konvoj
genom en uttorkad flodfåra väster om
Mazar-e-Sharif. Helt oförutsett smäller det.
Det tredje fordonet i konvojen hade kört
på en hemmagjord sprängladdning, en IED,
och slagits ut. En afghansk tolk dog och
flera soldater skadades.
– Det var väldigt stressigt och pressat.
Mycket gick på automatik när vi tog hand
om sårade och den döde, men otryggheten fanns där hela tiden. Vi visste inte
om det fanns fler IED:er i trakten eller om
sprängladdningen var en del i ett planerat
eldöverfall, säger Bramsgård.

"Har aldrig varit så stolt över att vara
svensk som under mina utlandsmissioner"

Titti Sjöbloms röst
har motiverat över
hela världen

Titti Sjöblom

Erhållna medaljer

Genomförda missioner

Titti Sjöblom är aktiv fältartist
sedan 1971. Hon har varit verksam
i styrelsen som styrelseledamot
1982-1986, sekreterare 1986-1991
och ordförande 1991-2006.
Sedan 1992 är Titti Sjöblom major.

1988 FN-medalj: In Memory of the
Nobel Peace Prize

Träffa Titti Sjöblom i vårt tält på
Veterandagen, Djurgården 29/5
2022 och köp en signerad bok.

1997 CFB Förtjänstmedalj i silver

1992 Försvarsministerns medalj
nr. 20 för kvinnor
1992 CFB Förtjänsttecken

Sinai 1974, 1977, 1978
Cypern 1974 och 1982
Libanon 1992
Makedonien 1994
Kroatien 1995

2001 HKH Kronprinsessan
Margaretas Landstormsfond
2003 Skåne FBU-förbund
Förtjänstmedalj i silver nr 81
2004 CFB Förtjänstmedalj i guld
2006 Skåne FBU-förbund
Förtjänstmedalj i guld
2007 Landstormen/FBU/Försvarsutbildarna jubileumsmedalj

Akuta stressymtom

Dagarna efter händelsen upplevde han och
övriga deltagare i teamet akuta stressymptom med svårigheter att varva ner,
rastlöshet och sömnproblem.
– Den första reaktionen var att vi inte
ville ut igen. Vi ville bara stanna inne på
campen, det var ju så nära hemgång. Men
efter ett par dagar kände vi att vi behövde
komma ut; back in the saddle, som man
brukar säga, och vi gav oss ut och mötte
vår ångest. Det var väldigt viktigt för oss
och efterhand klingade besvären av, säger
han till Officerstidningen och fortsätter.
– Min syn på den här händelsen har inte
förändrats på grund av det som sker i Afghanistan nu, men det vi råkade ut för var
något som påverkade alla oss som var med.

Naturligt kamratstöd

Ett sätt att hantera de känslor som händelseutvecklingen i Afghanistan kan framkalla
hos veteraner, är att träffa och prata med
andra som varit där, säger Joel Bramsgård.
– Vi på Veteranmottagningen uppmuntrar
att man tar kontakt och pratar med andra
veteraner. Jag försöker själv leva som jag
lär och har haft lite extra kontakt med mina
gamla veterankompisar den senaste tiden.

Han har aldrig ångrat sina två
Afghanistaninsatser, men anser han
att det värt det?

– Ja, jag tycker att det, både utifrån personliga erfarenheter och utifrån Sveriges
deltagande som helhet. Jag är i grunden för
fredsbevarande insatser och kan se att vi
gjorde stor skillnad för lokalbefolkningen
under de åren vi var på plats.
SVF
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– Jag deltog i Veteranmarschen 2019 i
samband med Veterandagen på Djurgården, det var en stark upplevelse. Jag har
allra största respekt för de svenska soldaterna och deras insatser för freden.
Många veteraner kom fram och berättade hur mycket våra fältartistframträdanden betytt och än i dag betyder för
dem. Orden kommer från Fältartisternas
mest kända sångerska, Titti Sjöblom.

Hela hon sprudlar av historier från hennes
70-åriga sångkarriär och hon hade länge funderat på att skriva ner sina minnen i bokform
men aldrig riktigt haft tiden. Tills corona kom.

Nu släpper hon sin självbiografi ”Född i
rampljuset." Svensk Veteran träffar henne i
Stockholm en kall höstdag och hon strålar i
kapp med höstsolen, hon är pigg och har kvar
det vackra spjuveraktiga leende som vi minns
från hennes framträdanden i tv. Hon var bara
två år när hon gjorde debut med sin världsberömda mamma Alice Babs.

Mitt engagemang i Försvarets fältartister,
i styrelsen och på uppdragen i Sverige och
utomlands, har verkligen format mig till den
jag är idag. Jag har lärt mig otroligt mycket
och fått många fina vänner. Som instruktör
på fältartistkurserna har jag varit med och
utbildat många av våra mest älskade artister
t.ex. Louise Hoffsten, Hasse Kvinnaböske
Andersson, Orup, Jill Johnson och Sarah
Dawn Finer.

Titti Sjöblom är bland det mest folkkära vi har
med bl. a. placeringar på Svensktoppen och
Melodifestivalen. I boken berättar hon om
när hon höll på att bli den femte medlemmen
i ABBA och om scenframträdanden med Sammy Davis Jr., Art Garfunkel, Andrew Lloyd
Webber och Ingrid Bergman.
Genom åren har Titti Sjöblom framträtt med
allt från barnvisor till jazz, gospel, visor och
pop tillsammans med många av Sveriges
främsta musiker. Hon var redan känd och en
etablerad artist när hon värvades till Försvarets fältartister.
– Det var mamma som berättade för mig om
Fältartisterna. Jag hade sjungit i hela mitt liv
och såg det som en möjlighet att utvecklas.

– Jag ville skriva om allt spännande och allt
kul som jag har fått uppleva som artist. Jag
var aktiv i Fältartisterna i nästan 40 år och
satt 24 år i styrelsen, några år som sekreterare till Stikkan Anderson, innan jag själv blev
ordförande i 15 år.

– Rubriken på mina memoarer borde vara
”från stenkaka till Spotify” då jag har varit
artist under hela den utvecklingen, säger Titti
och skrattar.
Tillsammans med gitarristen, sångaren, äkta
maken Ehrling Eliasson turnerar hon flitigt i
Sverige och utomlands i samarbete med körer,
storband, blås- och stråkorkestrar. Men för
det mesta är det två röster och en gitarr som
har klingat i kyrkor, idrottshallar och konserthus runt om i Sverige, eller som underhåller
vid företagsfester, stora som små.
-Jag kommer gärna ut till era föreningar och
sjunger och berättar om boken, skriv det
säger Titti. Jag har fortfarande kontakt med
många veteraner.

Hennes första utlandsuppdrag som fältartist
i en utlandsmission gick till Sinai 64M, 1974.
– Det var en otrolig upplevelse. Med öronproppar noggrant instoppade i öronen, klädd
i en ny och fin FN-uniform med blå basker
och halsduk, bärande min stora fullpackade
militärtrunk, klev jag på ett Herkulesplan för
transport från Sverige. 23 timmar och ett antal mellanlandningar senare steg jag trött och
stel ur planet och ner på den glödheta plattan
på Kairos flygplats.
– I Sinaiöknen var det en enorm förödelse
från Oktoberkriget 1973 med rester från
förstörda stridsvagnar och skjutvapen.
Suez-kanalen var igenproppad av sandbankar
som vi for över med Jeep och sandvägarna
i Sinai kantades av minor. Den tidigare så
blomstrande staden Suez var helt raserad
med ödelagda hus och pooler fulla av kulhål.
Det var en tragedi att se.
– Vi sjöng på lastbilsflak, på mässarna, inne i
tält och utomhus på små posteringar runt hela
den demilitariserade zonen – även för FN-bataljoner från Kanada, Australien, Finland,
Polen m. fl.
Vid ett tillfälle var över tvåtusen soldater
samlade på HQ i Kairo för att uppleva vår
specialgjorda internationella föreställning där
Staffan Broms sjöng populära evergreens och
Lena Andersson och jag bjöd på internationella schlagers. Det blev en föreställning som jag
aldrig glömmer, FN-soldaterna var som galna.
På kvällarna sattes säkerhetsvakter ut vid Lenas och min dörr och i efterhand har jag fått
höra att intresset för två blonda flickor var
”onödigt stort” och att vakterna var ditsatta i
avskräckande syfte, berättar hon generat.

Under hennes fältartistuppdrag utomlands
och i Sverige har hon uppträtt i ökensandstormar och snöstormar, på stora scener och
små – när strömmen har gått mitt i showen.
-Man lär sig att hantera alla situationer
berättar hon. Det är något jag verkligen har
fått med mig som fältartist, att vara redo för
allt och kunna göra det bästa av situationen,
lärdomar för livet.
Titti skriver detaljrikt om sina starka minnen,
hon bjuder på en spännande inblick i artistbranschen, på scenen, i studion och bakom
kulisserna. -Jag vill verkligen dela med mig av
mina upplevelser till mina läsare. Hälsa alla
veteraner att de redan nu kan köpa sitt signerade exemplar av ”Född i rampljuset” direkt
av mig genom att maila info@seaflowermusic.
se
Nu börjar turnékalendern att fyllas på igen
och hon uppskattar att komma ut och uppträda live igen.
– Som artist lever man för publiken.
Den 29 maj 2022 har hon bokat i kalendern
med röd penna.
– Då kommer jag till
Veterandagen
och finns i ert
tält och signeVINN BOKEN!
rar min bok,
SMS-UTLOTTNING
den dagen
Skriv SVF (mellanslag)
längtar jag
följt av TITTI i ett sms
till.
och skicka till 72456
(kostnad 10 kr).

PIA LAGERGREN
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DELEGATION TILL KONGO

60 år sedan FN:s generalsekreterare
Dag Hammarskjölds flygplan störtade i Kongo
18 september 1961, dagen då Dag Hammarskjöld under uppdrag som FN:s
generalsekreterare förolyckas tragiskt i Ndola i nuvarande Zambia. Program,
utställningar och ceremonier har förberetts och genomförs i Kongo och Zambia
för att minnas och hedra under en vecka. En delegation ur Sveriges Veteranförbund,
Sveriges Kongoveteraner samt Försvarsmaktens Veterancentrum närvarade.

"

Den äldste närvarande
veteranen är 95 år
gammal. Kongo har idag
drygt trettiotusen
veteraner i livet.
För delegationen

I april 1953 valdes Dag Hammarskjöld till
generalsekreterare i FN. Han innehade
posten fram till sin tragiska bortgång i
september 1961. Senare det året tilldelades han postumt Nobels fredspris.
Dag var från en känd familj i Sverige då hans far,
Hjalmar Hammarskjöld, under första världskriget blev en omstridd statsminister kallad
”Hunger-skjöld”. Dag skrev själv om fadern i sin
postumt utgivna bok Vägmärken:

Han var ej önskad.
När han likväl kom
Fick han blott se dem leka.
Skolan slutat. Gården tömts.
Dem han sökte
funnit nya vänner.
Vi kan ställa oss frågan om det i tiden

Sverker Göranson

Bengt Wicksén

Zambia

för Dag Hammarskjölds död fanns liknande
synpunkter om honom, nämligen att hans
arbete inte var önskvärt. I Dags fall utifrån
perspektivet att han drev de små ländernas
kamp och blev svår för vissa stormakter och
olika ekonomiska intressen. Det ledde till flera
böcker såsom Susan Williams, Who killed Hammarskjöld?” och nu senast Ove Brings ”Gåtan
Hammarskjöld – Berättelsen om flygkraschen i
Ndola”.

Vår delegation avreste den 13 september
2021 från Stockholm Arlanda via Bryssel till
Kongo/Kinshasa. Vi som ingick var förbundsord-förande Sverker Göranson, Bengt Wicksén,
Kon-goveteranerna samt Mats Fogelmark och
Martin Engdahl från Försvarsmaktens Veterancentrum. Vi möttes av Sveriges försvarsattaché
Shahin Olesen Eghraghi som tog emot oss.
På resan i skymningen från flygplatsen in till
Kinshasa och hotell Pullman ser vi en myriad
av människor där sannolikt medelåldern inte
överstiger 30 år.
Kongo har idag cirka 90 miljoner invånare.

De åren våra Kongoveteraner var på insats var
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antalet cirka 15 miljoner. Befolkningsökning är
en tuff utmaning för Kongo såväl som för hela
afrikanska kontinenten.

Första dagen i Kinshasa bekantar vi oss under

förmiddagen med området kring hotellet och
vid lunch samlas vi på svenska ambassaden
för samtal med ambassadör Henric Råsbrant
och Matilda Schedwin. Mycket informativt om
veckans program och ambassadens Hammarskjöldutställning samt naturligtvis läget i Kongo.
Därefter samlas hela ambassadens personal för
att lyssna på information från oss om veteran-arbete i Sverige samt Bengts berättelse om
sin tid på insats i Kongo. Väldigt positiv stund
med mycket uppskattning, inte minst till Bengt
som gammal Kongoveteran.
Vid femtiden öppnas residensets trädgård för
en mottagning med hela försvarsattachékåren.
Där är en fotoutställning uppsatt som skildrar
Hammarskjöld och hans liv. I en fin broschyr
visades foton samt sju skulpturer som elever på
Kinshasas konstakademi tillverkat.
En intensiv dag med många samtal om Dag vars
namn är högt respekterat och värderat, kanske
mer här än i Sverige.

utbytes gåvor mellan våra värdar och oss. Vi
bjuds en rundvisning i Veterancentrums sjukhus
i vilket vi möter flera kvinnor med små barn
som sannolikt tagit tillflykten hit för en lugnare
miljö, patienter under behandling samt får se en
väldigt ålderstigen knappt användbar utrustning
för såväl sjukvård som tandvård.

guvernören och dricker lite läskande, vilket är
viktigt i rådande värme som är runt 30 grader.
Därefter transport till flygplatsen, men nu
på den sida där FN-flyget hanteras. En snabb
process för incheck innan en cirka tre timmars
flygresa från Kinshasa till Ndola i Zambia, vilket
var Nordrhodesia 1961.

stämd och får en extra kvalitet av ungdomarnas
deltagande i kombination med kongoveteranen
Bengt som i sitt tal bl.a. berättar varför en tjugoåring valde att bege sig på insats till Kongo.
Strax efter lunch får vi bege oss tillbaka till flygplatsen för att ta FN-flyget tillbaka till Kinshasa/
Kongo.

Den äldste närvarande veteranen är 95 år gammal och vinner således över Bengts 82. Kongo
har idag drygt trettiotusen veteraner från
Kongokrisen i livet.

Vid ankomst i Ndola möts vår delegation, tre
från UD, två från ambassaden i Kongo samt vi
fem från SVF och FM samt SRSG med personal,
av Sveriges ambassadör till Zambia Anna Maj
Hultgård samt Johan Klang som hjälper oss med

Sjätte dagen i Kinshasa blir en lugn dag i

Tredje dagen i Kinshasa startar med ett förny-

at PCR-test för covid-19 för att kunna flyga till
Ndola, Zambia morgonen därpå. Fortsättningen
på förmiddagen används för att bekanta sig med
Kinshasa per bil med bland annat den stadion
där George Foreman boxades med Muhammed
Ali 30:e oktober 1974 som kallades ”The Rumble in the Jungle”. Platsen var då Kinshasa i Zaire. En match där Ali vann på knockout i åttonde
ronden mot en tidigare obesegrad Foreman.

På eftermiddagen genomförs en paneldiskussion på ambassaden på temat ”Hammarskjöld och internationell fred och säkerhet”.
Panelen leds av ambassadören och övriga panelister är SRSG Bintou Keita, Janine Alm Ericsson
samt en universitetsprofessor. Inbjudna är ambassadörer från utvalda länder, företrädare FN,
företrädare DRK, studenter, journalister samt
UD:s delegation. En intressant diskussion med
positiva kommentarer avseende såväl Sveriges
internationella insatser som storheten hos Dag
Hammarskjöld. En extra dimension för deltagarna är att vår Kon-goveteran Bengt Wicksén är
med och icke minst SRSG är helt ”starstruck” av
detta som leder till såväl fina bilder som glada
samtal. Paneldiskussionen följs av mottagning
ute i trädgården och fotoutställningen.

Andra dagen i Kinshasa beger vi oss med bil

till Mont Ngaliema. Området med hus och park
har varit presidentpalats men är idag försvarshögkvarter och innehåller också gravplatser
för olika nationaliteter som verkade i Kongo
omkring förra sekelskiftet. Här finns också ett
antal svenskar begravda.
Vi möter upp två kongolesiska officerare på begravningsplatsen, en är ansvarig för veteraner
på departementet, den andra chef för Kongos
Veterancentrum. En kort ceremoni genomförs
med kransnedläggning och därefter en intervju
i lokala media. Denna intervju sänds sedan i 12
olika tv-kanaler. Snacka om intresse jämfört
med våra försök att få medialt intresse här
hemma. Därefter går färden vidare till Veterancentrum, en mycket sliten byggnad i staden. Vi
hälsas varmt välkomna och föräras dryck och
olika små maträtter. I samband med måltiden

hotellets trädgård med fortsatta samtal, en del
läsande och skrivande samt ett svalkande bad i
hotellets pool. På eftermiddagen anträds färden
mot flygplatsen. På flygplatsen visar det sig att

Veterancentrums chef Mats Fogelmark och Sverker
Göranson innan den högtidliga tv-sända ceremonin i
Ndola.

Fjärde dagen i Kinshasa inleds, efter ytterliga-

re PCR-test för vår hemresa, med transport
till Dag Hammarskjölds bro för att uppmärksamma försköningsarbete av bron tillsammans
med Kin-shasas guvernör och företrädare för
Kinshasa, provinsen DRK och FN. Vi avnjuter tal
av såväl vår ambassadör som Alm Ericson samt

Bengt Wickséns insats i Kongo började i juni 1961. Han var på plats den 18 september samma år, dagen då FN:s
generalsekreterare Dag Hammarskjölds plan störtade i Ndola, dagens Zambia.
Foto: Charles Nonde – UNIC Zambia

åtgärder för skötsel av monumentet i Ndola.
Det blir bilfärd till Urban hotell. Under kvällen
är det, under ambassadörens värdskap, mottagning i hotellträdgården med mat och dryck samt
flera samtal. Ett av de mer intressanta sker med
en svensk som vill dela sina erfarenheter från
Afghanistan där han som logistiker tjänstgjort
för Läkare utan gränser och tagit starka intryck.
Han gläds mycket av att få prata med oss som
har mycket erfarenhet från Afghanistan.

Femte dagen tar vi oss direkt på morgonen
till minnesplatsen som är belägen exakt där Dag
Hammarskjölds flygplan Albertina störtade.
En vacker liten parkanläggning med såväl gräs,
blommor och ett antal olika minnesmonument
samt ett särskilt litet utställningshus.
Platsen är organiserad för ceremoni med tältduk för skugga, en stor blåsorkester, stolar och
ett antal blomsterkransar. En likadan fotoutställning som vid ambassaden i Kinshasa finns
här för invigning idag. Under ceremonin talar
i tur och ordning vår ambassadör, såsom värd,
vår kong-oveteran Bengt Wicksén, SRSG, ss
Alm Ericson, representant för Zambias regering.
De olika talen varvas med svensk och zambisk
nationalsång, en ungdomskör, diktläsning av en
ung tjej som vunnit vår svenska dikttävling samt
avslutas med kransnedläggning och en tyst
minut. Hela ceremonin är vacker och välav-

trots guide för in-checkning tar processen från
entré till gate över tre timmar. Timmar fyllda av
dokumentskontroll, utdelning av nya dokument, ifyllnad av nya dokument och kontroll av
väskor, kort sagt den värsta och mest knepiga
incheckning vi upplevt i hela vårt liv. Det var
nog det vi fick betala för en annars fantastisk
vecka med förnämliga program, fint värdskap av
våra ambassader och framförallt väldigt värdiga
ceremonier för Dag Hammarskjöld.

SVERKER GÖRANSON
BENGT WICKSÉN

Minnesplakett i brons över de 16 personer som omkom
i flygolyckan den 18 september 1961.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FN-DAGEN

FOTON STOCKHOLM: KIM SVENSSON

Det stora firandet
på FN-dagen

Årligen firar Sveriges Veteranförbund
FN-dagen och det officiella firandet
äger alltid rum vid FN-minnesmärket
på Norra Djurgården, ett arrangemang
av Fredsbaskrarna Stockholm och
Kongoveteranerna.
Det bjöds traditionella inslag som
korum, tyst minut, hedersvakter, fanborg och ljusceremoni.
Musiken av Stockholm Pipe Band
var uppskattad och ”Årets Veteran”
2020 Stig Pettersson fick äntligen sin
guldmedalj.
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FN-DAGEN

SOLLEFTEÅ

Stor uppslutning
ute i landet

EKSJÖ

BORÅS

LINKÖPING

FN-dagen den 24 oktober högtidlighölls från
Umeå till Ystad av Sverige Veteranförbunds
föreningar. Det var medaljeringar, korum,
kransnedläggningar och musikunderhållning.

ESKILSTUNA

I år firades FN-dagen i ljuset av att Sverige
fyller 75 år som FN-medlem. På de flesta
platser deltog lokala politiker och evenemangen bevakades på flera platser av
massmedia.

ESKILSTUNA

UPPSALA

YSTAD

VARBERG

SKELLEFTEÅ

ESKILSTUNA

VISBY

BLEKINGE

SOLLEFTEÅ

MALMÖ

NYKÖPING

SKÖVDE

FN-DAGEN

Föreningar invigde nya minnesplatser

VÄXJÖ

Piteå invigde sin minnessten för FN-veteraner.
Det var kommunfullmäktige i Piteå som, utifrån ett
medborgarförslag tog beslut om minnesstenen.
– Vi tyckte det var Piteås tur att hedra alla tjejer
och killar som varit i utlandstjänst säger Hans
Lundström, utlandsveteran som själv gjort FNtjänst i Somalia och Bosnien.

SOLLEFTEÅ

LJUSDAL

Minnesstenar invigdes även i Ljusdal vid Kyrkviken, i
Västervik på Kulabackens höjd, i folkparken i Norrköping
och i Varberg, där placerad i parken Pilhagen vid Fredsgatan i närheten av Rosenfredsskolan, en skola med historiska
kopplingar till FN.
Alla invigningar var välbesökta och högtidligt arrangerade
av SVF:s föreningar.

VÄSTERVIK

EKSJÖ

UMEÅ

PITEÅ
NORRKÖPING

ESKILSTUNA

GÖTEBORG

VARBERG
Sveriges Veteranförbund (SVF)

BORÅS

UMEÅ

KARLSTAD
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Kallelse till SVF:s

Förbundsstämma 2022
23-24 april i Stockholm
DELEGATER

Föreningar anmäler sina delegater senast
den 11 mars 2022.

NOMINERINGAR

Nomineringar till uppdrag inom styrelse,
valberedning, medaljkommitté samt revisorer ska via föreningarna vara förbundets
valberedning tillhanda senast 21 januari
2022.

Nominera din
kandidat nu!
Nominera
din kandidat
senast
31 december
2019

Martin Neovius

2020

Stig Pettersson

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm eller
kansliet@sverigesveteranforbund.se

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

Stämman är öppen för alla medlemmar
under hela helgen på egen bekostnad i
mån av plats.

Sveriges Veteranförbund vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen Årets Veteran.

Välkomna

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

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

Vi utökar möjligheterna att
stödja våra föreningar

Årets Veteran 2022

MOTIONER

Alla medlemmar har rätt att skriva motion
till stämman.
Motioner till förbundsstämman skall vara
kansliet tillhanda senast 21 januari 2022
skriftligt eller digitalt till:

Beställ
FN-medaljen

2021
Rekyl

2022

Alla medlemmar i Sveriges Veteranförbund
kan nominera sina kandidater tillsammans med
en motivering.
Skicka oss den nominerades namn tillsammans
med motivering senast 31 december 2021.
Förslag skickas till:
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se
eller Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk med "Årets Veteran".

Vem tycker du har gjort sig
förtjänt av en medalj?

Från helår 2020 till budget 2022 har vi
lyckats sänka kostnader som tagits av
medlemsavgifterna. Vi stängde profilshoppen i juni 2020 samt flyttade
kostnader från medlemsavgifter till det
statsstöd vi erhåller via Försvarsmakten,
till en total summa av drygt 400 000 kr.

Nobels Medalj silver, 35 mm.
599 kr inkl. släpspänne, diplom och frakt.
Nobels Fredspris miniatyr silver, 16 mm.
339 kr inkl. frakt.

Kostnader som flyttats från medlemsavgifterna till statsstöd är styrelsearvode, hedersvakt
och föreningsutbildning. Detta innebär att
mer pengar än dagens 100 kr per medlem
(75+25) kan användas till föreningarnas aktiviteter och/eller till att sänka medlemsavgiften.
Hur pengarna skall användas blir en fråga för
nästa års föreningsstämma.

Kontakta kansliet om du önskar köpa
FN-medaljen:
kansliet@sverigesveteranforbund.se
eller 08-25 50 30
Medalj för dig som gjorde mission
innan 10 december 1988.

Intresserad av jakt?

Aktivitetskalender
När
9-11 januari
23-24 april
Maj
29 maj
6 juni
18 juni
3-7 juli
10-14 juli
14-17 juli
16-18 september

Vad
Folk och Försvars Rikskonferens
Förbundskongress SVF
Gula Bandet-månaden
Veterandagen
Nationaldag
Nationella totalförsvarsdagen
Almedalsveckan
Bergslagsmarsch
Veteranträffen ÖS27
Veteransvingen

Välkommen i förbundets jaktsektion.
Var
Sälen
Stockholm
Hela Sverige
Hela Sverige
Hela Sverige
Malmö
Visby
Bergslagen
Ringenäs
Västerås GK

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

Den 20 december genomförs årets sista
månadsträff på Pitcher's i Borås där våra
medlemmar bjuds på jultallrik.
Anmäl dig senast 14 december till
sjuharad@sverigesveteranforbund.se
Inbjudan har även skickats ut separat.
STYRELSEN
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Förslag skickas till:
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se
eller Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk med "Medaljkommittén"

Är du intresserad att vara medlem i sektionen, anmäl dig då till

jakt@sverigesveteranförbund.se

med namn och medlemsnummer.
På Facebook heter vi ”SVF jaktsektion”
PÄR NORDAHL

Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i Silver.
Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i Guld.
BNVF:s förtjänstmedalj finns i tre valörer: Guld, Silver (bilden) och Brons.

Syftet är att genom aktiviteter med
jaktliga teman möjliggöra nätverk mellan
medlemmar. Sektionen är nystartad och
tillsammans utvecklar vi en målbild och
vision för sektionen där vår förhoppning är
att genom medlemserbjudande och olika
arrangemang såsom skjututbildning, föreläsningar, jakter, etc. och bygga ett starkare
band mellan medlemmarna och främja
fortsatta aktiviteter.
En viktig del i arbetet är att med stöd av
samarbetspartners kunna erbjuda kvalitativ verksamhet. Sektionen vänder sig
både till erfarna jägare och nybörjare, och
genom aktiviteter arbetar vi för en mix att
tillgodose medlemmarnas önskemål. I dagsläget är jaktsektionen rikstäckande och vi
är i utvecklingsskedet.

Vi vill ha din motivering skriftligen
senast 31 december 2021.

Fredsbaskrarna
Sjuhärad

Som ett led i förbundets utveckling av
utbud för medlemmar har en jaktsektion
startats upp inom Sveriges Veteranförbund.

Nu kan du gå med i Sveriges Veteranförbunds jaktsektion och träffa nya kompisar.
Foto: Hans Berggren Johner
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Fredsbaskrarna Gotland
Tid: 17 februari, kl. 18:00, Plats: Meddelas senare
Motioner: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Gästrikland
Tid: 24 februari, Plats: Meddelas senare
Motioner: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Jönköping
Tid: 2 mars, kl. 18:00, Plats: John Bauer Hotell, Jönköping
Motioner: Meddelas senare

FN-veteranerna Kongo
Tid: 8-10 maj, Plats: Ledningsregementet Enköping
Motioner: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Tid: 21 februari, kl. 19:00, Plats: Pitcher's, Österlånggatan 33, Borås
Motioner: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Stockholm
Tid: 23 mars, kl. 19:00, Plats: Drottning Victorias Örlogshem, Stockholm
Motioner: senast 23 februari 2022 till stockholm@sverigesveteranforbund.se
Anmälan: senast 9 mars 2022 till stockholm@sverigesveteranforbund.se

Veteranerna Värmland
Tid: 16 mars, Plats: Meddelas senare
Motioner: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Västerbotten
Tid: 26 februari, kl. 12:00, Plats: Mässan, SkyddC, Umeå
Motioner: Meddelas senare

Veteranerna Västmanland
Tid: 5 mars, Plats: Troligtvis träffplatsen Bishop, Västerås
Motioner: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Västkust

Blue Berets of
Kashmir 1981
reunion
1981 började ett antal officerare, från
de nordiska länderna, arbeta i Kashmir (Indien och Pakistan) som militära
observatörer.
De hade även med sina familjer, så
det blev ett äventyr också för hustrur
och barn.
Under de fyrtio år som gått, har vi haft
återträff 25 gånger, tre i Finland, sex
gånger vardera i Danmark och Norge samt
tio i Sverige.
Årets återträff hölls i Röstånga, på Villa
Söderåsen, där Baba Lindblom stod för
värdskapet.
Fina dagar i den omgivande naturen samt
besök i Petri Kyrka i Klippan, Dag Hammarskjölds Backåkra, lunch i Kåseberga
fiskeläge, liksom fantastiska kvällar på Villa
Söderåsen.
Vi var i år åtta UNMO:s och tillsammans
med familjemedlemmar blev vi nitton
personer, samt per mobil även ”verbalt” vår
stabschef, LtCol Brian Cloughley med hustru Margaret, vilka numera bor i Frankrike.
Årsmötet blev som vanligt, en intensiv
vecka med ihågkomster under 40 års tid.
Stort tack till Baba med medarbetare för
en mycket fin ”reunion”, där vi verkligen
kan rekommendera en vistelse på Villa
Söderåsen i Röstånga.

Tid: 23 februari, kl. 18:30, Plats: Sundsvall, lokal meddelas senare
Motioner: Meddelas senare

Veteranerna Ångermanland
Tid: 3 mars, kl. 18:00, Plats: Restaurang Old Oak, Sollefteå
Motioner: Meddelas senare

Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland
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– Att få representera Sverige i och utanför
våra gränser är ett privilegium och något
jag aldrig skulle ta för givet att få göra, sade
Frida Larsson från Mali 12 under en paneldebatt på Armémuseum under FN-dagen.

Det har skett enorma förbättringar kring omhändertagandet av veteraner efter insats.
I samtalet för att belysa den positiva utvecklingen
deltog Annika Nordgren Christensen, militärpolitisk rådgivare åt ÖB som moderator, Sverker
Göransson, Sveriges veteranförbund, Mats Fogelmark, Försvarsmaktens veterancentrum och Frida
Larsson, Mali 12.

Y-bataljonen

Tid: 24 februari, Plats: F 13 Hangargatan 13 Norrköping
Motioner: Meddelas senare

Paneldebatt på Armémuseum under FN-dagen

Diskussionen fokuserade på utlandsveteranerna
utifrån det mänskliga perspektivet med fokus på
igår, idag och imorgon.

Tid: 24 februari, kl. 18:00, Plats: Prinsgatan 12, Göteborg
Motioner: Meddelas senare

Tid: 17 februari, kl. 18:00, Plats: Nerike Kulturbryggeri AB, Beväringsgatan 2
Motioner: Meddelas senare

Panelsamtal.
Foto: Kim Svensson

Text & Foto: Hubert Ancarkrona och Anders Broman

Kjell Jonsson inledde dagen och höll ett föredrag
om hur det var när han kom från FN-insats i Suez
1956, kunde konstatera att det skett stora förbättringar kring omhändertagandet efter insats.
– Bättre försent än aldrig, säger Kjell Jonsson.
Försvarsmakten har utvecklat ett uppföljningskoncept för att bättre omhänderta utlandsveteraner.
Inför insatsen genomförs utbildning och träffar för
både utlandsveteraner och deras anhöriga. Efter
insatsen sker en aktiv uppföljning av utlandsveteraner i fem års tid, anpassat efter insatsens
karaktär.

Sverker Göranson.
Foto: Kim Svensson

Frida Larsson.
Foto: Kim Svensson

Panelsamtal.
Foto: Kim Svensson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Förnya ditt
medlemsskap
digitalt
Du kan redan nu förnya ditt medlemskap för 2022.
1) Skanna denna QR-kod med mobilen
2) Besök hemsidan -> klicka vidare på

mina sidor -> logga in -> mina fakturor.

Uppdatering "FN-Duetten"
I nummer 4, 2020 efterlyste Fredrik Holst veteraner som haft
med Volvo Duett att göra på Cypern under 1967-68.
Här är en statusuppdatering.
Projektet fortlöper, t.ex. är motorrenoveringen (Volvo B 18) klar. Chassi- och karosseriarbeten
har påbörjats. Parallellt pågår en jakt på delar, främst original eller s.k. NOS (New Old Stock)
vilket föredras framför eftertillverkat, som förvisso kan hålla hög kvalitet.

Unikt samarbete kring
minnesmärke i Ljusdal
Under hösten har vi i sociala medier kunnat följa den spännande
historien och hur minnesmärket i Ljusdal växt från idé till handling
genom ett unikt samarbete mellan veteraner, politiker och elever.

Ingen prognos finns för när bilen är klar. Verkstaden i fråga har flera parallella projekt.
Efterlysningen i Svensk Veteran nr 4/20 gav goda resultat. Ett tiotal veteraner har själva eller
genom anhöriga låtit höra av sig via e-post, ingen nämnd, ingen glömd. Veteranerna i fråga har
bidragit med fotografier och olika intressanta anekdoter med FN-Duetter.

Jag (Fredrik) välkomnar fortfarande uppgifter, bilder,
skrönor om FN-Duetter i allmänhet och gärna
aktuell projektbil, alltså med numret 54481, i synnerhet.

JON LUNDGREN

Kontakt fortsatt på: holstfredrik@hotmail.com

Återträff för
LMT KS14
Duetten sandblästrad, augusti 2021.

Utrustningslista

för FN-Duett.

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

20%

Besök oss på Mastercare.se
eller ring 0511-21108

Sveriges Veteranförbund (SVF)

– Äntligen, utbrister Anders Lennholm när vi
kliver in i verkstadssalen på Slottegymnasiets
industritekniska program för att se skapelsen
på plats.
– Det känns verkligen bra att det har blivit
en minnesmärke. Inte bara för oss som varit
FN-veteraner, utan också för familjerna till
dem som varit utsända på internationella
insatser, säger Anders Lennholm.

Veteranrabatt 20%
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Det hela började som en idé av utlandsveteranen Anders Lennholm, aktiv i
fredsbaskrarna Hälsingland. Han skrev
ett medborgarförslag till kommunen om
att nu var det dags för ett minnesmärke
i Ljusdal.
Sagt och gjort, kommunstyrelsen klubbade
beslutet och eleverna på verkstadsprogrammet på Slottegymnasiet fick i uppdrag att
utforma och bygga minnesmärket.

På utställningen om regalskeppet Kronan,
berättade Mats Jaxvall om sina många
dyk på vraket.

Gänget samlat framför Långe Jan på Ölands
södra udde. Mats Jaxvall, Vidar Haraldsson,
Jacob Leijonhufvud och Anders Broman.
Foto: Jacob Leijonhufvud

Vi har fått bilder från Cypern och Sinai
men vi vill gärna få bilder från Libanon,
Bosnien, Afghanistan, Mali, Kongo mfl.
Vi efterlyser även ett par ökenkängor till
montern.

Jag kan även digitalisera diabilder om
någon vill låna ut dom, kontakta mig på
mailadress ovan.

Stolta elever: Ramin, Reza, Nitti Poom, Emilia och
Timothy.

Delar av LMT KS14 hade återträff
17-19 september där Växjö, Kalmar
och Öland besöktes.

Vi önskar fler bilder till vår monter
på militärmuseet i Ystad som är
under planeringsstadiet.

Har ni digitala bilder och godkänner att
dom kommer att visas i en digital fotoram
under museets öppettider kan ni maila
dessa till jon.lundgren@hotmail.com

Inga fotografier har dock ännu dykt upp på projektbilen som på Cypern hade militärt registreringsnummer 54481.

Om du inte kan betala digitalt kommer
inbetalningskort i början av nästa år.
Med tanke på miljö och kostnader hoppas
vi att så många som möjligt betalar
digitalt.

Bilder efterlyses
till träffplats Ystad

Rabatten avser
alla modeller.

VETER AN
R ABATT

Jonte Färnlund är lärare på skolan. Han berättar att projektet kom i rätt tid för utbildningen.
– Det har varit ett speciellt läge i och med
pandemin. Våra elever har vanligtvis mycket
arbetsplatsförlagt lärande (APL), men under
året har vi inte haft det eftersom de inte kan
tas emot på företagen till följd av coronan.
Att röra sig mellan skola och företag blir för

Anders som lämnade in medborgarförslaget, Per lärare, Bengt Åke ordförande Fredsbaskrarna Hälsingland,
Jonte lärare och Ola från Fredsbaskrarna.

stor risk, och då har veteranmonumentet varit
ett jättebra projekt för eleverna. Att de har
fått vara med och skapa något från grunden
som kommer att få pryda kommunen i all
framtid, berättar Jonte.
– För eleverna blir det roligt när det inte bara
är övning, utan på riktigt. Arbetet är motiverande och skapar en yrkesstolthet genom att
alla får se och ta del av det som skapas, säger
Färnlund.
Ordförande för veteranerna Hälsingland,
Bengt-Åke Westner, berättar att minnesmärket i Ljusdal blir den första i Hälsingland, men
de har redan planer på fler.
Invigningen vid Kyrksjön på FN-dagen gick
över förväntan med ett 100-tal besökare,
berättar Westner.

Konstruktionen
Veteranernas minnesmärke vid
dagvattendammarna, Kyrksjön
i centrala Ljusdal är tillverkat i
naturligt rostig cortenplåt med
utskuren text, FN:s ornament och
invändig belysning.

Fredsbaskrarna
Stockholm kallar
till årsmöte
Onsdagen den 23 mars 2022,
kl. 19.00 på Drottning Victorias
Örlogshem Teatergatan 3.
Motioner:

stockholm@sverigesveteranforbund.se
senast 23 februari 2022.
Kandidatur, alternativ, förslag på styrelsemedlemmar ska vara valberedningen
tillhanda senast 23 februari 2022.

Anmälan:

stockholm@sverigesveteranforbund.se
senast 9 mars 2022.
Årsmöteshandlingar kommer att finnas
tillgängliga på hemsidan under fliken
"Årsmöte 2022".

Varmt välkomna till FB Stockholms
årsmöte!
ROSE-MARIE LARSSON
ORDFÖRANDE, F
 REDSBASKRARNA STOCKHOLM

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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UTE I LANDET

Y-bataljonen
inbjuder till julmöte

24 oktober

Artonde september

Nystartad minnesfond till Hammarskjölds minne

Fredagen den 10 december, kl. 18:00
på Marinvägen 5 i Skönsborg bjuder
föreningen på glögg och jultallrik.

Dag Hammarskjölds exempel att göra
gott för mänskligheten vill vi Kongoveteraner bevara och föra vidare till
kommande generationer.

Lämpliga övriga drycker kommer att
finnas till försäljning mot kontanter eller
Swish-betalning.

Därför har vi skapat en fond som har
till syfte att:

Anmälan snarast till
bill@pennor.com
eller via telefon 070 - 587 93 54

• Hjälpa till att sköta och utveckla
minnesplatsen i Ndola

STYRELSEN
Y-BATALJONEN

Fredsbaskrarna
Hallands traditionella
julbord
Vi var 43 veteraner med respektive
som hade en mycket trevlig kväll.

• Medverka till att det uppförs en
byst av Dag Hammarskjöld i
anslutning till FN-monumentet på
Djurgården i Stockholm

Bengt Wicksén och Göran Rydén vid kransnedläggningen.
Foto: Lars Erkstam

Äntligen fick vi samlas på FN-dagen
vid minnesmärket på Norra Djurgården. Programmet var det sedvanliga
med korum, tal, utdelning av medaljer,
kransnedläggning och en ljusceremoni
för alla stupade.
I år blev den något kortare men mycket stämningsfullare.
Den tidskrävande läsningen av namnen på
de stupade hade ersatts av att alla ljusen
– ett för varje stupad – var tända. Efter en
tyst minut kom ett fackeltåg in från vänster.
Fackelbärarna ställde sig på rad framför
monumentet och var vända mot publiken. En
trio blåsare spelade irländska folkvisor. Det
blev en mycket rörande och stämningsfull
avslutning på FN-dagen.

Mätta deltagare.

Vi hade veteraner från Trelleborg upp till
Trollhättan som deltog, mycket trevligt
när kamrater ansluter från andra delar av
landet.
Kvällen började med mingel för att sedan
övergå till ett fantastiskt julbord och
därefter fortsatte vi att sitta och prata
minnen långt fram på småtimmarna!
Tack alla som kom och gjorde att kvällen
blev så lyckad!
STYRELSEN

Vid medaljutdelningen överlämnade förbundsordföranden Sverker Göranson förbundets förtjänstmedalj i guld till Kongoveteranen Stig Pettersson, Gränna.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Ett stort grattis. Stig var Årets veteran 2020
men fick vänta på ceremonin p.g.a. pandemin. Stig är den andre Kongoveteranen som
erhållit denna fina utmärkelse. Den förste var
Stig von Bayer.
Vår talare vid ceremonin var Bengt Wicksén.
Han berättade om resan till Ndola. Han
berättade att vår förening bildat en fond vars
medel går till att hålla Dag Hammarskjölds
minnesplats i Ndola i gott skick. Betydande
penningbidrag har kommit från Wallenbergstiftelsen och en finansman.
Vår fanvakt under ceremonin var Åke Larsson,
kransbärare var Göran Rydén och kransnedläggare Bengt Wicksén.
FN-dagen avslutades av riksdagsledamoten
Annica Engblom som på Riksdagens vägnar
tackade oss alla för våra fredsinsatser på
många håll i världen.
BROR RICHARD SVÄRD

Årsmöte 2022
Snart har det gått tre år sedan vi i Kongoveteranerna genomförde ett årsmöte.
Nästa år blir det av under helgen den 6–8 maj på Ledningsregementet i Enköping.
Inbjudan och program kommer på post i god tid.
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• Hedra Dag Hammarskjölds minne i
övrigt och främja åtgärder som bidrar
till att sprida kunskap om honom och
göra minnet av hans gärning levande

STYRELSEN

Per Carlborg och Bengt Helm besöker Backåkra i Skåne.
Foto: Birgitta Nordenman

Dag Hammarskjöld omkom den 18 september 1961. I år celebrerades dagen på
många håll. Kongoveteranerna deltog
i Backåkra i Skåne, i Uppsala samt i
Ndola i Zambia.
Till Dag Hammarskjölds Backåkra hade hans
släkt inbjudit Sveriges kyrka och flera andra
sammanslutningar till en minnesstund, Vår
förening representerades av Per Carlborg från
Tranås och Bengt Helm, från Malmö. Cirka
150 personer deltog i minnesstunden varunder tal hölls av kabinettsekreterare Robert
Rydberg och ärkebiskopen Antje Jackelin.
Vid den efterföljande samvaron fick Per och
Bengt berätta om hur de upplevde Hammarskjölds bortgång i krigets Kongo där de
deltog i FN-truppernas strider mot Katangas
gendarmeri. En grupp veteraner från Fredsbaskrarna Skåne och Sveriges Veteranförbund
var representerade och lade kransar.
I Uppsala finns förutom den Hammarskjöldska
familjegraven i kyrkogården även en byst av
Dag Hammarskiöld i slottsparken skapad av
Sven Lindhart. Fyra Kongoveteraner hade
begivit sig till Uppsala på minnesdagen för att
tillsammans med Valter Mejer besöka platserna och där lägga blombuketter som hade
följande skrift på korten: ”Till minne av Dag
Hammarskjöld. Vila i frid. Svenska FN-soldater. Kongokrisen 1960 - 64.” Buketterna hade
ordnats genom Sören Edqvist.

Du kan vara med och bidra redan från
start för att förverkliga våra mål.
Efter blomsternedläggningen vid bysten läste
Bror Svärd en strof ur Hammarskjölds diktsamling ”Vägmärken.” Veteranerna fortsatte
sedan till familjegraven där ytterligare en
bukett nedlades i närvaro av några veteraner
från Uppsala, som där mötte upp.

Skänk valfritt belopp till fonden på
PG 441 19 74-1 (ange Dag H på avin)
I kommande nummer av Svensk Veteran
publiceras en lista över givarna.

I Ndola, Zambia deltog Bengt Wicksén och
förbundsordföranden Sverker Göranson.
BROR RICHARD SVÄRD

Vid bysten i slottsparken, från vänster Bror Svärd,
Märsta, Valter Mejer, Uppsala, Göran Klingström,
Norrköping, Sören Edqvist, Skärblacka och Björn
Krigh, Vreta Kloster.
Foto: Birgitta Nordenman
Dag Hammarskjölds byst i Backåkra, Skåne.
Foto: Birgitta Nordenman
Sveriges Veteranförbund (SVF)

29

LÄST & LYSSNAT

Bok

Pod

Vägval
Framtiden för svensk säkerhet
För dig som är intresserad av svensk säkerhet i en alltmer förändrad hotbild
är den här boken ett måste. För dig som inte är det, läs den. Den är boken är
en ögonöppnare och pekar på att hotbilden är helt annorlunda än tidigare.
Hybridkrigföring, konceptet att tillgripa
samtliga till buds stående medel som
direkt eller indirekt kan kontrolleras av
staten, omsatt i icke-linjära metoder vilka
bäddar för att använda militära maktmedel mot ett försvagat Sverige är något vi
måste rusta oss för och utvecklingen går
fort.
Vidare att angreppen inte sker i tydliga faser som
vårt försvar tidigare var anpassat för.
Nya verktyg i form av cyber-och rymdkrigföring
finns idag tillgängliga och kan användas för både
för angrepp och försvar, detta är något som vi
måste rusta oss för.
Författarna är dock tydliga med att dessa nya
verktyg inte ersätter militära maktmedel. Precis
som tidigare är dessa alltjämt en ytterst viktig
komponent som givetvis ständigt ska vägas mot
andra, men som på intet sätt spelat ut sin roll.
Man använder ett kalejdoskop som metafor för
få oss att förstå att gråzon, hybridkrigföring och
icke-linjära metoder används men kan vara svåra

Utveckling idag inom artificiell intelligens,
cyberdomänen och även rymden leds i många
stycken av civila intressen, vilket gör det svårare
och ställer krav på vårt försvar att följa och ta
höjd för denna utveckling för att inte hamna på
efterkälken.
TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Sveriges Veteranförbund (SVF)

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

GULA BANDETS
OFFICIELLA
VETERAN-KEPS
NAVY
299:-

Just nu finns tio avsnitt att lyssna på med
spännande veteranminnen från Sinai,
Balkan, Libanon, Kosovo via Afghanistan
och Mali.

Live

Eksjö International Tattoo
28–30 juli 2022
Sveriges största evenemang för militärmusik

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

Swisha en gåva till
Gula Bandet

En pampig, färgstark och spektakulär show
i hjärtat av trästaden Eksjö. Säreget för
Eksjö International Tattoo är att det är placerat mitt i staden med arenan omgiven av
husen med anor från 1500-talet, kyrkan,
stadshotellet och den stolta ryttarstatyn
som en del av sceneriet. Detta är en miljö
som inspirerar både agerande och publik.

Ett spännande drama som utspelar sig i de kaotiska
följderna av USA:s invasion i Irak.
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Har du en intressant berättelse från din
utlandsmission och vill medverka i podden?
Kontakta info@tackfordininsats.se

Efter flera år inom det militära har jag insett hur många spännande och intressanta
historier det finns hos våra veteraner, och
detta fick mig att vilja skapa podden ”Tack
för din insats” berättar Philip.

Författarna Michael Claesson och Zebulon Carlander
reder på ett klart sätt ut dagens operationella arena
och vilka vägval som måste göras för att kunna
hantera densamma.

REKYL X
GULA BANDET

Philip Knezevic har podden "Tack för din insats" och han jobbar helt ideellt
för att ge ljus åt de veteranberättelser vi har i Sverige.
Genom intervjuer är tanken att få höra om
de hjältedåd, uppoffringar och erfarenheter våra utlandsveteraner gått igenom
säger han.

Under kalla kriget var det i många stycken
försvarsindustrin som stod för utveckling inom
många områden som sedan användes i det civila,
så har det inte varit efter murens fall, vissa steg
i rätt riktning kan ses efter senaste försvarsbeslutet.

Sergio

Sergio Vieira Mello har gjort sig ett namn över
hela världen, både hos civila och världens största
ledare. Mycket på grund av att han har samtalat
och förhandlat med presidenter, krigsledare och
revolutionsledare i världens alla hörn och mest
utsatta platser.

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

att uppfatta innan allt faller på plats, precis som
när man vrider ett kalejdoskop.
Vikten av att ta större del i det europeiska
försvarssamarbetet lyfts fram i boken, vilket jag
uppfattar som en konsekvens av USA:s ökade
intresse för Kina och områdena på den sidan av
världen, vilket gör att Europa själva måste ta ett
större ansvar för sitt försvar.

Film

FN:s toppdiplomat Sergio Vieira Mello
möter det mest förrädiska uppdraget i
hans karriär där engagemang, ideal och
den bittra verkligheten kolliderar.

VINN BOKEN!

Hjältedåd, uppoffringar och
erfarenheter till julstöket

Men efter flera år hos FN gör han sig redo för
ett liv utanför den enorma organisationen. Först
väntar dock ett sista uppdrag, i Irak. En uppgift
som på pappret bara ska vara i ett par månader
men som slutar i en kamp för livet efter att en
bomb detornerat i FN:s högkvarter i Bagdad där
han befinner sig.

Föreställningarna genomförs på Stora
Torget, med kyrkan som en del av arenan
och med den gamla stadens välkända
trähusbebyggelse som närmaste granne.
Eksjö är också en turiststad och under
tattooveckan brukar det samlas älskare av
militärmusik inte bara från Sverige utan
också från våra grannländer. Eksjö är alltid
väl värt ett besök, i all synnerhet under
tattooveckan.

Köp biljetter på:
www.nortic.se
Följ senaste nytt på Facebook:
eksjotattoo

Foto: Bengt Ljunggren

Filmen är baserade på verkliga händelser
och finns på Netflix.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER

FÖRENINGAR

Veteranerna Kronoberg

Christer Alldén
veteranerna.kronoberg@hotmail.com
Veteranerna Kronoberg

Fredsbaskrarna Dalarna

Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Dalarna
Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Gotland
Björn Hernblad
fredsbaskrarna.gastrikland@gmail.
com
Fredsbaskrarna Gästrikland

Veteranerna Värmland

Halmstad

Veteranerna Västmanland

Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se
Veteraner Västmanland

Fredsbaskrarna Halland

Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Halland

Veteranerna Ångermanland

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

Fredsbaskrarna Hälsingland

Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Hälsingland

Fredsbaskrarna Jönköping

Mats Ruderfors
jonkoping@sverigesveteranforbund.se
Sveriges Veteranförbund Jönköping

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

Y-bataljonen

Christer Forslund
ybataljonen@gmail.com
Y-bataljonen

Z-bataljonen

Lave Lavesson
westberghasse@gmail.com
Z-bataljonen

RIKSTÄCKANDE
Blue Berets MC

Fredsbaskrarna Norr

Tommy Brånhede
ordforande@bbmc.se
Blue Berets MC Sweden

Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Fredsbaskrarna Norr

FN-Veteranerna Kongo

Fredsbaskrarna Sjuhärad

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

Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg

Stefan Engström
uppland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Uppland
Steve Fogderud
varmland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Värmland

Fredsbaskrarna Gästrikland

NY

Göte Lundmark
skaraborg@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne

Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skåne

Jaktsektionen

Michael Oremo
jakt@sverigesveteranforbund.se
jaktsektion

MSSS Multinational Senior
Service Society

Kjell Boman
msss@sverigesveteranforbund.se
MSSS

Fredsbaskrarna Stockholm

Rose-Marie Larsson
stockholm@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Södermanland

Anders Halldén
sodermanland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Södermanland

Fredsbaskrarna Västerbotten

Agneta Karlsson
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västkust

Jan Persson Cooper
vastkust@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västkust

Fredsbaskrarna Örebro
Mikael Blomqvist
fborebro@gmail.com
Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland

Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Östergötland

Träffplats Blekinge

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

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

Veteranerna Uppland

Fredsbaskrarna Gotland

FÖRBUNDSINFORMATION

TRÄFFPLATSER
Boden

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

Borås

Pitcher's, Österlånggatan 33
3:e måndagen varje månad, kl. 19:00
Susanne Blid Roos, 070-020 79 51
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Enköping

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

Eskilstuna

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

Falun

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

Gävle

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

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

Mullsjö

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

Norrköping

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

Helsingborg

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

Hudiksvall

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

Hässleholm

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

Jönköping

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

Kalmar

Nyköping

PUB Mc Ewants, S:t Annegatan 6
1:a lördagen varje månad kl. 14:00
Premiär 8 januari (pga helg)
Göran Larsson,
markalarsson@gmail.com
Fredsbaskrarna Södermanland

Skellefteå

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

Växjö

020 – 666 333

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

Ystad

Sollefteå

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

Stockholm

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

Storuman

Karlskrona

Sundsvall

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

Trollhättan

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

Lion Bar, Östra Torggatan 8
Andra måndagen varje månad, kl. 18:00
Jan Rosén, 0730-296 932
Ärtsoppa på Brigadmuseet
NY Täby
3:e torsdagen varje månad, kl. 12:30
The Public Täby, Täby centrum
Veteranerna Värmland
3:e onsdagen varje månad, kl.18:00
(ej dec.)
Kristianstad
Fredsbaskrarna Stockholm
Spontana träffar, se uppdaterad
info på facebook.
Umeå
Veteranträffar i Kristianstad
Mässen SkyddC, Umeå Garnison
1:a torsdagen varje månad.
Linköping
Erik Springer-Engdahl, 076-338 24 81
Ryttargårdskyrkan, Djurgårdsgatan 97
erikspringerengdahl@gmail.com
Fredsbaskrarna Västerbotten
Varannan måndag, udda v. kl. 18:00
Carl-Gustav Arkteg, 073-640 55 38
cgarkteg@gmail.com
Uppsala
Fredsbaskrarna Östergötland
Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen varje månad, kl. 18:00
Luleå
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
O´Learys, Västra Varvsgatan 25
Veteranerna Uppland
Sista torsdagen varje månad kl. 19:00
Mia Näslund Anda, 072-562 65 00
Varberg
Fredsbaskrarna Norr
Cyrano, Kungsgatan 14 B
VETERAN Träffplats Luleå
1:a måndagen varje månad, kl. 18:30
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Lycksele
Fredrik Johansson, 070-659 07 40
Tillfälligt vilande, se Facebook
Fredsbaskrarna Halland
Stefan Hällsten, 070-606 08 44
hallsten.stefan@gmail.com
Vilhelmina
Fredsbaskrarna Västerbotten
Lilla Hotellet, Granvägen 1
Sista tisdagen varje månad, kl. 18:00
Malmö
Conny Andersson, 070-359 38 33
Drum Bar, Lilla Torg 9
consson@mac.com
Fredsbaskrarna Västerbotten
1:a onsdagen varje månad, kl. 19:00
Utlandsveteraner i Vilhelmina
Niklas "Humlan" Malmsten,
070-797 83 73
nicklasmalmsten@icloud.com
Veteranträffpunkt Malmö

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

Skövde

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

Stöd & kontakt

Västerås

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

Hotell Toppen, Blå vägen 238
Sista fredagen varje månad, kl. 16:00
Sören Israelsson, 070-248 38 76
Soren.israelsson@live.se
Fredsbaskrarna Västerbotten

Karlstad

Spontanträffar på Bad Wolf,
se uppdaterad info på Facebook.
Fredsbaskrarna Gotland

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

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

Visby

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

Ängelholm

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

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@gulabandet.se

Örebro

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

Örnsköldsvik

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

Östersund

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

FRISTÅENDE
Sveriges Kvinnliga
Utlandsveteraner

info@skuv.se
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

KANSLI
MariAnne Boström, generalsekreterare
marianne@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 84
Christine Buschmann Sirafi, administration
christine@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 83
Johan Mattsson, verksamhets- föreningsansvarig
Föräldraledig
Henrik Ulfvarson, Vik. verksamhets- föreningsansvarig
henrik@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 09 68
P-G Dolk, kamratstöd och kamrathjälpen
p-g@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 89
Pia Lagergren, kommunikation
pia@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 86
STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se
Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se
LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Kansliet
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Telefon: 08 – 25 50 30
Vardagar: 8.00 – 17.00

Adressändringar
Du kan adressändra på Mina sidor.
veteranforbundet.membersite.se
Här kan du också administrera din profil med
insatserfarenhet samt betala årsavgiften.

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

Sveriges Veteranförbunds Hedersvakt
Nya träffplatser
som planeras:
Oxelösund
Sala
Soldathemmet Livgardet
Uppland (ambulerande)
Årjäng
Östhammar

Vill du starta en
förening eller träffplats?

Hedersvakten är en grupp frivilliga utlandsveteraner som efter önskemål
kan närvara vid olika ceremonier och högtider med anknytning till veteranverksamhet. Det kan vara på begravning, veterandagsfirande eller invigning av

minnesplats. Hedersvakten finansieras via Försvarsmakten och är utan kostnad för
beställaren.
För förfrågan om Hedersvaktens möjlighet till deltagande, skicka ett mail till:
kansliet@sverigesveteranforbund.se eller ring 08-25 50 30.

Foto: Kim Svensson

Vi hjälper dig.
Kontakta kansliet.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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KORSORD

VETERANPROFILEN

Vi lottar ut fina priser till er som svarar rätt!

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

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

Jonathan Mumbongo var Hedersvakt under FN-dagen på Gärdet i Stockholm i år.
Foto: Kim Svensson

Kriminalvårdsveteranen

Jonathan Mumbongo
– om det dagliga arbetet i världen
för att bryta den onda cirkeln

Överskottet går till Gula Bandet

– Vi som har varit på utlandstjänst inom
Kriminalvården har ett otroligt stöd från
vår organisation och våra kollegor säger
Jonathan Mumbongo, utlandsveteran.

Tävlingsinformation

Vinnare

Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 27 februari.

Ingemar Johansson
Kiruna

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

10:- SMS

Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade
orden i ett sms och skicka till nummer 72456
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från ett oregistrerat nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!
BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"

Bertil Svensson
Norrköping
Mikael Florén
Delsbo
Jan Persson Cooper
Gråbo
Grattis! Det kommer
en vinst på posten!

Facit från förra numret

Sveriges kriminalvård jobbar under FN-flagg
i länder där krig, naturkatastrofer, fattigdom, analfabetism, och odemokratiska styrningar råder.
Länder som knappt har ett fungerande rättssystem än mindre en människovärdig kriminalpolitik.
Jonathan började sin bana inom Kriminalvården
med ett extrajobb på Skogomeanstalten. Efter
ett halvår fick han fast anställning och sex år
senare åkte han på sin första utlandstjänstgöring
till Haiti 2011 där han blev kvar i 1,5 år.

– Haiti var ett land i kaos, jag kom dit efter
den stora jordbävningen. "Ingenting fungerade,
ingenting" utbrister han.
– Men det var otroligt lärorikt och vi stod inför
nya stora utmaningar varje dag. Det fanns varken
vatten eller mat på fängelserna i Haiti, det fanns
knappt tak över cellerna och inte någon tillstymmelse till mänskliga rättigheter.
– Folk dog runt omkring mig på fängelserna

och i häktena. Det kunde vara två toaletter på
500 fångar. Men vi lyckades utbilda den lokala
personalen och rädda livet på många intagna. Jag
skulle gärna åka tillbaka till Haiti för att se hur
det går med alla de projekt jag var med om att
starta upp. Men hela familjen är på sätt och vis

med på missionen, allt ska klaffa för att kunna
åka iväg hemifrån så länge, säger han.

Kriminalvården bidrar till att samarbetslän-

derna i större utsträckning arbetar demokratiskt
och rättssäkert. Det uppnås genom kunskap och
erfarenhet tillsammans med etablerade internationella standards. Code of conduct är oerhört
viktigt, man måste följa de lagar och regler som
gäller i värdländerna även om de anses orättvisa.
– Det är viktigt att ha förståelse för värdlandet,
och i Haiti lärde jag mig snabbt att tala kreol, det
lokala språket för att kunna utföra ett effektivare
och bättre jobb.
Efter den omtumlande missionen i Haiti följde
tre år i Centralafrika republiken (CAR), även det
ett land i kaos, med helt andra utmaningar som
exempelvis att militären sköter kriminalvården.
Men idag har de börjat utbilda civila att arbeta
inom kriminalvården, ett uppbyggnadsarbete
Jonathan ägnade mycket tid åt.
– Att jobba med interner här hemma är en
utmaning, men att göra det i ett annat land med
en annan kultur och där människor är fångar på
andra grunder är ännu tuffare, säger han.

– Det är otroligt givande att få bidra med min
kunskap, att se att vi från Sverige gör nytta på
våra missioner, mänskliga rättigheter gäller också
för intagna avslutar Jonathan Mumbongo.
PIA LAGERGREN
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Sveriges Veteranförbund (SVF)

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

Idrottsveteranerna är en förening
för soldater som sårats eller skadats
under tjänstgöring.
www.idrottsveteranerna.se
Militära kamratföreningar
erbjuder kamratskap och samhörighet
och finns i nästan varje ort där det finns
eller funnits ett militärt förband.
www.smkr.org

H.K.H. Prins Carl Philip
är sedan 2011 Sveriges
Veteranförbunds höge beskyddare
Prinsen har fullgjort sin värnplikt vid Amf 1 i Vaxholm.
Han har genomgått en
utbildning till båtchef
(stridsbåt 90). Under åren
2001 och 2002 genomförde Prinsen officersutbildning inom Marinen.
Prins Carl Philip tog
examen som fänrik i december
2002.
I december
2007 erhöll
Prinsen
kaptens grad
i Stockholm.
Den 1
oktober
2014
befordrades
Prinsen till
major.
H.K.H. Prins
Carl Philip
Foto: Linda
Broström,
Kungl.
Hovstaterna
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