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De nordiska länderna har alltid haft ett bra sam-
arbete vid utlandsinsatser. Här en norsk soldat 
från Air Mobile Protection Team i NORTAD II i 
FN-insatsen MINUSMA, Mali.
Foto: Onar Digernes Aase/Forsvaret
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När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer,  
alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade  
framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har 

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

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

Bli en av oss,
få en av oss.

MOT EN SPÄNNANDE HÖST

"Vi är glada över att 
regeringen har lyssnat 
på oss. Vi hoppas att 
vi snart kan få se en 
ny veteranstrategi för 
Sverige. Remissen 
innehåller många 
olika delar men i 
grunden handlar 
det om hur 
kompetensen 
hos veteranerna 
bättre ska kunna 
tas tillvara i samhäl-
let. För detta krävs 
politiska beslut på 
lokal, regional och 
nationell nivå. Vi 
ska vara med och 
påverka på alla nivåer. 
Tillsammans med våra 
samarbetsorganisa-
tioner är vi med och 
skriver historia." 
SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Medaljering i Mali

Nu har soldater och officerare ur 
Mali16 medaljerats med FN:s medalj 
för fredsinsatser. En medalj som till-
delas militär-, polisiär- och civil per-
sonal som tjänstgör i en FN-insats 
i minst 90 dagar. Chefen för Sektor 
Öst, brigadgeneral Stefan Anders-
son, närvarade vid ceremonin och 
var också med och medaljerade 
Malistyrkan tillsammans med CO, 
stabschefen och kompanichefen.

Under sitt inledande tal sa konting-
entchefen, överstelöjtnant Christofer 
Lennings:

”Genom åren har den svenska För-
svarsmakten deltagit i 120 internatio-
nella uppdrag i över 60 olika länder. Ni 
tillhör nu den skara av svenskar som 
genomfört en insats i utlandsstyrkan. 
Ni tillhör en ännu mindre skara svensk-
ar som gjort den insatsen som en del 
av FN:s Mobile Task Force här i Mali. 
Framförallt tillhör ni en skara som gjort 
en insats som en del av Amfibiekåren. 
Alla här har en viktig del, oavsett hu-
vudtjänst, för att uppnå den operativa 
effekten vi har. Alla är också viktiga 
för vår starka förbandsanda och den 
kamratskapen vi har”.
 

"I många lokalföreningar har det 
blivit en uppskattad tradition 
att fira FN-dagen och det är ett 
arrangemang som lockar fler 
medlemmar varje år. Det är en 
dag då vi samlas, högtidhåller 
FN och allt som FN står för, och 
en dag att minnas kära kamrater 
som inte längre är med oss."

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

KAMRATSTÖDSTELEFON

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

020 - 666 333 Dagligen kl. 18-21

VETERAN
Svensk

Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund

BLI MEDLEM

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

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

BLI MEDLEM NU – DU BEHÖVS
Veteran eller stödmedlem: 200 kr/år
Företag: 600 kr/år

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

Vi närmar oss en ny spännande höst i Sveriges 
Veteranförbund. Många lokalföreningar runt 
om i landet har deltagit i publika arrangemang 
i olika sammanhang under sommaren. Alla har 
med den äran representerat och presenterat 
SVF och vår verksamhet. Vi har synts vid 
regementsdagar, flygdagar, marindagar och vid 
andra aktiviteter. Jag vill rikta ett STORT och 
VARMT tack till alla er som medverkat. Ni är 
fantastiska!
 
En av grundpelarna i SVF är att vi ska bli fler. Där-
för är det viktigt att vi har en bredd i verksamheten 
och aktiviteter för alla. Det är viktigt att vi kommer 
ut och visar upp oss på platser där potentiella 
medlemmar finns. Sommaren 2022 där vi deltagit i 
många utåtriktade aktiviteter visar att vi är på rätt 
spår.
 
När jag skriver detta har det gått tio dagar sedan 
riksdagsvalet. Förhandlingar pågår om regerings-
bildningen. Allt just nu pekar på att vi kommer 
att få en ny regering med Ulf Kristersson (M) som 
statsminister. Hur regeringen kommer att se ut, 
vilka partier som ska ingå och vem som blir för-
svarsminister vet vi inte än. Det blir intressant och 
spännande att följa.
 
Det är viktigt för SVF och våra samarbetsorgani-
sationer att ha goda kontakter med våra politiker, 
både i regeringen och i oppositionen. Det är något 
vi tagit fasta på under arbetet med en veteranstra-
tegi. Vår remiss har överlämnats till regeringen. Vi 
påbörjade arbetet med remissen för ett år sedan 
tillsammans med de andra veteranorganisationerna 
och med Veterancentrum som sammankallande. 
Tillsammans har vi gjort en stor insats och samar-
betat väl för att lyfta veteranfrågorna.
 
Vi är glada över att regeringen har lyssnat på oss. 
Vi hoppas att vi snart kan få se en ny veteranstra-
tegi för Sverige. Remissen innehåller många olika 
delar men i grunden handlar det om hur kompeten-
sen hos veteranerna bättre ska kunna tas tillvara i 
samhället. För detta krävs politiska beslut på lokal, 
regional och nationell nivå. Vi ska vara med och 
påverka på alla nivåer. Tillsammans med våra sam-
arbetsorganisationer är vi med och skriver historia.
 
Vi har arbetat mycket med frågor som handlar om 
veteraners hälsa och synen på stöd till hemmava-
rande familjer och andra anhöriga under insats.  
Stort fokus i remissarbetet har lagts på forsk-
ningen kring utlandsveteranernas situation efter 
hemkomst. Veteranpolitiken har stor bredd och rör 
flera olika departement och sakområden. När vi 
började vårt arbete såg vi att det fanns ett behov 

av en samlad strategi för att hålla ihop de olika 
instanserna. Därför anser vi att samordningen av 
veteranpolitiken måste ske på nationell nivå och 
regeringen ska vara samordnare.
 
Två andra mål för SVF har varit ett bättre ut-
nyttjande av veteranernas särskilda och unika 
kompetens på t.ex. arbetsmarknaden. Vi ser att 
utlandsveteranerna i hög grad är en outnyttjad 
resurs i samhället.
Vi har fått önskemål om en sammanhållen vård-
kedja för dem som behöver stöd och hjälp efter 
hemkomst. Det har vi tagit fasta på och gått in för 
i vårt förslag till regeringen. Vårdfrågan är högsta 
prioritet för oss. Vi ser med stor spänning fram 
emot regeringens svar.
 
Den 24 oktober firas FN-dagen i hela världen. Da-
gen firas till minne av FN-stadgan som antogs just 
den 24 oktober 1945. FN-dagen är flaggdag i Sve-
rige sedan 1983 och det är en av SVF:s viktigaste 
bemärkelsedagar. I många lokalföreningar har det 
blivit en uppskattad tradition att fira FN-dagen och 
det är ett arrangemang som lockar fler medlemmar 
varje år. Det är en dag då vi samlas, högtidhåller FN 
och allt som FN står för, och en dag att minnas kära 
kamrater som inte längre är med oss.
 
I år är vi stolta att kunna inviga Kongoveteranernas 
byst av Dag Hammarskjöld vid FN-monumentet på 
Djurgården. Bysten är i brons och just nu bereder 
Djurgårdsförvaltningen plats och gjuter grunden.
Placeringen kommer att bli intill FN-monumentet.  
Genom tillskottet av Hammarskjöldbysten skapas 
en triangel tillsammans med veteranmonumentet 
Restare och FN-monumentet.
 
Kongoveteranerna har under året ordnat en insam-
ling för att kunna finansiera bysten. Vi har bjudit 
in Sveriges förre ärkebiskop K.G. Hammar som är 
något av en Hammarskjöldexpert och Peder Ham-
marskiöld från Hammarskjöldska familjestiftelsen 
att närvara vid avtäckningen av bysten.
 
Jag hoppas att många SVF-medlemmar har möj-
lighet att vara med vid ceremonin på Djurgården 
i Stockholm den 24 oktober. Vi startar kl. 17.00. 
Platsen är nedanför Sjöhistoriska museet. På sid 
17 i tidningen kan du läsa om var i Sverige SVF:s 
lokalföreningar firar FN-dagen. Håll dig uppdaterad 
genom att besöka just din förenings Facebooksida.
 
Jag önskar er alla en fin höst.

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Sveriges Veteranförbund sveriges_veteranforbund_svf SVF Veteranförbund Sveriges Veteranförbund

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

Veteranprofilen 
Annicka Engblom 
(M) tar avsked från 
riksdagen
Efter 16 år lämnar moderaten Annicka 
Engblom från Blekinge uppdraget som 
ledamot i riksdagen. Hon lämnar då 
även posten som ledamot i försvars-
utskottet.

Annicka Engblom är känd i veterankretsar, 
bl.a. för sitt engagemang i SVF på FN-da-
gar, veterandagen och Veteranmarschen.  
 
Tack vare Annicka Engbloms arbete blev 
Veterandagen 29 maj allmän flaggdag ge-
nom en motion hon lade i riksdagen. 
Engblom har varit en flitigt anlitad förelä-
sare i SVF.  Hon utsågs till Årets Veteran 
2018 och tilldelades SVF:s medalj i guld för 
sitt engagemang.  
 
Under en lång rad av år har Annicka Eng-
blom varit vår röst i maktens boningar och 
kämpat för att synliggöra Sveriges vetera-
ner. Hennes engagemang i veteranfrågor 
har varit omfattande och uppskattat.
 
Annicka är även initiativtagare till kampan-
jen ”Marsch för veteranerna” som tillkom 
under coronaisoleringen. 

Sveriges Veteranförbund tackar Annicka 
Engblom för hennes stora insatser.

AKTUELLTINLEDAREN

Foto: Peter Knutson

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

FÖR DET FRIA ORDET
STÖD OSS I KAMPEN

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

Annicka Engblom. 
Foto: Andreas Blomlöf

Mot en spännande höst

Medaljering.
Foto: Jimmy Croona

Människor i Ukraina flyr för sina 
liv. De behöver akut nödhjälp.  

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till
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MW Group 
rekryterar tunga 
nyckelpositioner
Totalförsvarsbolaget MW Group 
växer kraftigt och har under senaste 
halvåret knutit till sig en rad tunga 
namn. 

Bland annat har Sara Lindmark klivit 
in som Chief People Officer, Joachim 
Hammersland har anslutit som Head of 
Business Area Defence och Torbjörn 
Schön har anställts som Head of Cyber 
Services. Även inom affärsområdet 
LogSec har man satsat genom att anställa 
Rickard Thörn som Head of Delivery and 
Business Development.

Samtliga anställningar görs för att 
ytterligare stärka MW Groups arbete 
inom modernt totalförsvar och samhäll-
skritisk infrastruktur, samt för att stärka 
gruppens erbjudande om innovativa 
hybridlösningar mellan fred, i gråzon till 
ytterst krig.

Allan Widman (L) 
lämnar riksdagen
Reservofficeren, advokaten, 
skåningen och upphovsmannen 
till dagens veteranpolitik lämnar 
riksdagen efter 20 år. Allan Widman 
har under många år varit försvarspo-
litisk talesperson för Liberalerna och 
ledamot i försvarsutskottet.

Allan Widman var huvudutredare för 
Veteranutredningen 2007 när Karin 
Enström (M) var försvarsminister. Bland 
allt som Allan Widman åstadkommit vill vi 
gärna peka på att han var den som såg till 
att Försvarsmaktens Veteranavdelningen 
bildades hösten 2011 och som sedermera 
blev dagens Veterancentrum 2017. I sin 
andra veteranutredning 2014 föreslog 
han att veteranfrågan även skulle omfatta 
civila veteraner vilket tyvärr fortfarande 
är en öppen fråga som Sveriges Veteran-
förbund driver.

I ett av sina sista anförande i riksdagen sa 
han bl.a. följande:

"Det har hetat att ett svenskt 
Natomedlemskap skulle 
innebära att vi lämnar vår 
traditionella nedrustnings-
linje, vårt fredsarbete och 
vår diplomati. Jag tror att 
det är precis tvärtom, jag 
ser en svensk ansökan om 
medlemskap i Nato som de 
sista stegen vi tar in i den fria 
världen."

Tack Allan Widman för dina insatser för 
oss utlandsveteraner! 

Åtta månader kvar i Mali 

Den svenska utlandsstyrkan med 220 
soldater ska ha lämnat Mali 30 juni 2023. 
Regeringen informerade riksdagen 
tidigare i år om beslutet att det svens-
ka bidraget till FN-insatsen Minusma 
avvecklas.

– Våra svenska soldater i Mali har gjort och gör 
alltjämt ett fantastiskt jobb i en mycket utma-
nande och farlig miljö. Under den senaste tiden 
har förutsättningarna förändrats i landet men 
fram till att vår siste soldat är hemma bedriver 
vi fortsatt operationer precis som vanligt, säger 
generallöjtnant Michael Claesson, Försvars-
maktens insatschef.
 
Mali är ett av världens fattigaste länder och 
under senare år har det skett en ökning av 
kriminella aktiviteter, såsom illegal handel 
med vapen, droger, människor, kidnappningar 
och terrordåd. De terrorgrupper som verkar i 
landet har i huvudsak kopplingar till Al Qaida 
och IS/Daesh.
 
För lite drygt 60 år sedan frigjorde sig Mali från 
kolonialmakten Frankrike och blev ett själv-
ständigt land. Omvandlingen från kolonialstyre 
till demokratiskt styre har dock varit svår för 
den unga nationen och har kantats av statskup-
per och inre stridigheter de senaste tio åren. 
 
– Konflikten beror på att det finns stora 
kulturella skillnader inom staten Malis gränser, 
säger Markus Höök, överste och chef för den 
mobila stridsgruppen (Mobile Task Force) inom 
FN-styrkan Minusma.

 – Vem och vilka som suttit på den reella poli-
tiska makten, det vill säga de i den södra delen 
av landet, har haft stor inverkan på de övriga 
grupperna i Mali, speciellt på dem i de norra 
delarna, fortsätter Markus Höök.
 
I maj 2021 genomfördes den senaste stats-
kuppen i Mali. Då avsattes interimspresiden-
ten Bah Ndaw och överste Assimi Goita tog 
makten. Överste Goita lovade genomföra 
demokratiska val i februari 2022, men medde-
lade i början av året att valen skjuts fram fem 
år. Förutom detta bjöd den sittande juntan 
in Wagner Group att verka i landet. Wagner 
Group är ett ryskt säkerhetsföretag med 
militär struktur och i skrivande stund beräknas 
omkring 800 personer från företaget finnas 
i Mali. Wagner Group har upprepade gånger 
gjort sig skyldiga till övergrepp där de verkar, 
bland annat gentemot lokalbefolkningen.
 

Sverige har i dag cirka 220 soldater inom den 
FN-ledda Minusma-insatsen i Mali. Förutom 
denna insats bidrar Sverige med åtta soldater 
till EU-träningsinsatsen EUTM Mali.

AKTUELLT

Därför lämnar Sverige Mali 
tidigare än beräknat
"Ta hem våra soldater nu" skrev journa-
listen Johanne Hildebrandt (L) och Diana 
Janse (M), fd ambassadör i Mali i en upp-
märksammad debattartikel i Aftonbladet 
i början av året.

Hildebrandt och Janse menade att styr-
kan behövs på hemmaplan och att Sve-
rige inte ska riskera sina soldaters liv i 
ett odemokratiskt land vars militärjunta 
söker hjälp av ryska legosoldater.

FN:s säkerhetsråd har i flera resolutioner kon-
staterat att säkerhetssituationen i Mali utgör 
ett hot mot internationell fred och säkerhet. 
 
Enligt avgående försvarsminister Peter Hult-
qvist var anledningen till ett svenskt avveck-
lande (ett år tidigare än beräknat) av special-
förbandsinsatsen det ”oacceptabla” beteendet 
från Malis regim: militärjuntan som kuppat sig 
till makten och inlett ett samarbete med det 
ryska privata militärföretaget Wagner Group 
(Wagnergruppen). 

– Vi kan inte förbli militärt engagerade vid 
sidan av ett styre vars strategi och dolda mål vi 
inte delar, sa försvarsminister Peter Hultqvist 
(S) i en intervju med TT tidigare i år.

 
Peter Hultqvist motiverar Sveriges tillbakadra-
gande från Mali med följande skäl: 
 
Förekomsten av ryska legosoldater i Mali.
Den maliska militärjuntans odemokratiska 
regim. Sveriges militära förband behövs på 
hemmaplan.

Michael Claesson 
blir chef för nya 
försvarsstaben
Arbetet med att omorganisera 
Högkvarteret pågår och nya enheter 
etableras. Ett antal nya tjänster och 
vakanser som uppstår ska tillsättas. 
Dessutom har ÖB beslutat att 
befordra ett antal personer.

Chefen för insatsstaben, generallöjtnant 
Michael Claesson, kommer att placeras 
som chef för den nya försvarsstaben. 
Nuvarande chefen för flygvapnet, 
Carl-Johan Edström, ersätter 
Michael Claesson och blir chef för den 
nya enheten för ledning av operationer. 
Han befordras även till generallöjtnant.

Michael Claesson blir chef för nya försvarsstaben.
Foto: Försvarsmakten

På nytt jobb

På nya jobb

Allan Widman har betytt mycket för svensk 
veteranpolitik. Nu lämnar han Riksdagen.
Foto: Liberalerna

Mali ligger i västra Afrikas inland, 
utan kust, och omges av sju andra 
länder: Niger, Burkina Faso, Algeriet, 
Mauretanien, Senegal, Guinea och 
Elfenbenskusten. 

Landet är ungefär tre gånger så stort 
som Sverige och det sjunde största i 
Afrika. 

Befolkningen är ung, medelåldern var 
2010 endast 16,2 år, och spädbarns-
dödligheten är den femte högsta i 
världen. 

De huvudsakliga näringsgrenarna för 
landets befolkning är jordbruk och 
fiske, men inkomsterna är låga och 
Mali är därför relativt fattigt.

Under nästan tio års tid har Mali 
slitits sönder av ett blodigt 
inbördeskrig.

Det här är Mali

Foto: Jimmy Croona

Foto: Jimmy Croona

"Det oacceptabla beteendet från 
Malis regim: militärjuntan som 
kuppat sig till makten och inlett 
ett samarbete med det ryska 
privata militärföretaget Wagner 
Group"

- Peter Hultqvist

"Konflikten beror på att det finns 
stora kulturella skillnader inom 
staten Malis gränser"

- Markus Höök

6   Sveriges Veteranförbund (SVF) Sveriges Veteranförbund (SVF)   7 



Hildebrandt missar 
riksdagen  
Hon skulle ta över försvarsfrågorna 
i Liberalerna efter veteranen Allan 
Widman. Men partiets stöd i Sörm-
land var för svagt och journalisten, 
författaren och säkerhetspolitiska 
experten Johanne Hildebrandt får 
ingen riksdagsplats.

Johanne Hildebrant toppade Liberalernas 
lista i Sörmland. Men det räcker inte, då 
partiet i den preliminära rösträkningen 
endast har 3,6 procent och därmed blir 
utan riksdagsmandat.

– Det viktiga är att L stannar kvar i 
riksdagen. Det var därför jag tackade 
ja till att kandidera. Vi har arbetat hårt 
i Sörmland och gått från 1,5 procent i 
opinionsmätningarna till 3,6 i valet. Det är 
inte dåligt – även om det inte räckte ända 
fram, säger hon i en skriftlig kommentar 
till Altinget.

Domstolsverkets utlands-
veteraner visade upp sig
Av de 50-talet utställarna på Veteran-
dagen i Stockholm hittade vi Sveriges 
Domstolars internationella enhet i ett 
utställartält på Gärdet. Andra myndig-
heter i rättskedjan är Polisen, Åklagar-
myndigheten och Kriminalvården.

Sveriges Domstolar uppmärksammade sina 
medarbetare med tidigare uppdrag inom inter-
nationell civil krishantering.
 
Domstolsverkets generaldirektör Thomas 
Rolén deltog i den direktsända webbsändning-
en och berättade om att gemensamt för alla 
de insatser som Domstolsverket och Sveriges 
Domstolar deltar i med personal i utlandet är 
att arbetet handlar om stöd till rättsstatsupp-
byggnad. 
 
Tjänstgöringen i insatserna varar i regel minst 
ett år. 
 
Domstolsverket sänder både ut ordinarie 
domare och annan personal såsom assessorer, 
fiskaler och föredragande. Insatserna är i regel 
så kallade ”non family-missioner” vilket innebär 
att utsända inte kan ta med sig sin familj.
 Lina Zettergren deltog i en film som visade 
hennes tid i insatsen EUPOL COPPS samt hen-
nes arbete som justitiesekreterare på Högsta 
domstolen. 
 

Sveriges Domstolar har bidragit med personal 
till internationell fredsfrämjande verksamhet 
och internationell civil krishantering sedan 
2009. Enligt regleringsbrevet ska Domstolsver-
ket, i första hand, ställa personal till förfogande 

för insatser inom ramen för EU:s gemensamma 
säkerhets- och försvarspolitik (GSFP). 
Idag har Domstolsverket bland annat utsända 
svenskar i Kosovo, Ukraina och Albanien. 

 JENNY OTTERSTEN HAMBERG

Sveriges Domstolar har bidragit 
med personal till internationell 
fredsfrämjande verksamhet och 
internationell civil krishantering 
sedan 2009. 

Hunden Prada kan 
få ett nytt hem hos 
en utlandsveteran
Utlandsveteraner får förtur i proces-
sen att prövas för att bli fodervärd 
eller hem till en försvarsmaktshund 
som behöver omplaceras.

Det här blir möj-
ligt med det nya 

samarbetet mellan 
Försvarsmaktens 
hundtjänstenhet 
och Veterancen-
trum.

– Utlandsveteraner 
bedöms ha en god 

grund att stå på för att prö-
vas mot att bli fodervärd eller hundägare, 
därför får de förtur i själva urvalspro-
cessen, säger fanjunkare Magdalena 
Berggren, på Försvarsmaktens hund-
tjänstsenhet.
En hög grad av ansvarskänsla är något 
som krävs för att ge ett bra hem åt en 
hund. Det är en egenskap som utlands-
veteraner generellt har. För de utlands-
veteraner som har lämnat myndigheten 
är det här samarbetet mellan de båda 
kompetenscentrumen en möjlighet till att 
fortsätta stödja och hålla kontakt med 
Försvarsmakten.

– Vanligen stannar hundar som behöver 
omplaceras hos sina fodervärdar, men 
ibland behövs en omplacering, av olika 
anledningar – som för Försvarsmaktens 
hund Prada. Tid och kunskap för är själv-
klart ett grundkrav.
 
Intresserad? 
Läs mer på: forsvarsmakten.se/fhte

FN-förbundet:
"Håll löftena om FN"

Oavsett hur regeringsförhandlingar-
na faller ut måste riksdagens partier 
stå fast vid sina löften om stöd för FN 
och det bistånd som möjliggör bättre 
levnadsvillkor för miljoner människor, 
säger Svenska FN-förbundet efter att 
rösterna i valet 2022 räknats.

Nu vidtar nu förhandlingar om vilka partier 
som ska bilda regering. Svenska FN-förbundet 
påminner om svaren i den enkät om FN som 
förbundet gjorde bland riksdagspartierna inför 
valet.

– Oavsett hur regeringsförhandlingarna faller 
ut måste riksdagens partier stå fast vid sina 
löften om ett starkt FN och det bistånd som 
möjliggör bättre levnadsvillkor för miljoner 
människor, säger Annelie Börjesson, ordföran-
de i Svenska FN-förbundet.

FN-förbundet samarbetar med riksdagens 
FN-nätverk för att informera och utbilda leda-
möterna i FN-frågor som fred, utveckling och 
mänskliga rättigheter.

– Vi ser fram emot att fortsätta det goda 
samarbetet med våra folkvalda. Konflikter, 
klimathot och pandemi gör det internationella 
perspektivet och det multilaterala samarbetet 
viktigare än någonsin. Den som vill motverka 
höga el- och matpriser, rädda klimatet och

förebygga nya flyktingkatastrofer måste förstå 
hur världen hänger samman och verka för att 
Sverige förblir en stark FN-röst, säger Annelie 
Börjesson.

ANNELIE BÖRJESSON 
ORDFÖRANDE SVENSKA FN-FÖRBUNDET

AKTUELLT

Riksdagsvalet

Dennis Gyllensporre 
invald i Hall of Fame  
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre 
har som förste svensk valts in i Natio-
nal Defense Universitys (USA) Hall of 
Fame för sitt arbete som Minusmas 
militära styrkechef under tre år. 

– Jag är naturligtvis hedrad att bli uppmärk-
sammad på detta sätt. Under min period 
i Mali har jag haft ett mycket värdefullt 
samarbete med amerikanska kolleger. Jag 
hoppas att detta ytterligare kan stärka de 
goda bilaterala relationer som finns mellan 
Försvarsmakten och US Armed Forces.
 
Generallöjtnant Dennis Gyllensporre var 
chef över den militära delen av Minusma i 
Mali mellan 2018 och 2021.

National Defense Universitys

Dennis Gyllensporre
Foto: Försvarsmakten

Riksdagsvalet

Medarbetare på Enheten för internationella relatio-
ner på Domstolsverket, från vänster: Jenny Ottersten 
Hamberg, Fredrika Blom, Jonas Högström och Jens 
Kallmin.

Foto: FN-förbundet

Lina Zetterberg, tidigare utsänd till EUPOL COPPS och Jens Kallmin, internationell samordnare på 
Domstolsverket besöker Veterandagen.
Foto: Jenny Ottersten Hamberg

Sveriges prioriteringar i FN 
Sverige har ett brett engagemang i 
FN och verkar aktivt för att stärka 
dess kapacitet på olika områden, ex-
empelvis inom konfliktförebyggande, 
fredsfrämjande och fredsbyggande, 
samt inom främjande av jämställdhet 
och kvinnors rättigheter.

Sveriges engagemang i FN 
FN bildades 1945 och Sverige blev 
medlem i organisationen året därpå. 
Sedan dess har ett aktivt engage-
mang i FN varit en självklar del i 
svensk utrikespolitik. Sverige är en av 
de största bidragsgivarna till FN och 
ett av de få länder som uppfyller FN:s 
biståndsmål om 0,7 procent av BNI.

Sverige i FN

Försvarsmaktens Sajma är åtta veckor och 
kommer snart levereras till en fodervärd, där 
hon får bo tills hon är 12-18 månader. Då väntar 
urvalstester mot att bli tjänstehund. 
Foto: Emelie Källgren Nygren/Försvarsmakten

Prada.
Foto: Emelie 
Källgren 
Nygren
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Planeringen pågår för fullt i armén 
och snart är de svenska instruktörer-
na på plats i Storbritannien. 
I oktober börjar de första ukrainarna 
att utbildas i bland annat vapenhan-
tering och sjukvård.

– Ju fler ukrainare som kan strida för 
sitt land, desto starkare blir deras 
armé, säger arméchef Karl Engel-
brektson.

Arméstaben arbetar nu med de konkreta 
detaljerna kring genomförandet tillsam-
mans med det arméförband, Skaraborgs 
regemente P 4 i Skövde, som har det sam-
manhållande ansvaret för utbildningsupp-
draget. Därifrån kommer en betydande 
del av de instruktörer som behövs för att 
genomföra utbildningsuppdraget komma, 
kompletterat från andra arméförband.

– Alla arméer byggs från grunden enligt 
modellen soldat, grupp och pluton. De blir 
sedan kompanier, bataljoner, brigader, di-

visioner, kårer och slutligen arméer. Varje 
nivå kräver särskild kompetens. Det här 
utbildningsuppdraget fokuserar på soldat- 
och gruppnivå. Då behövs instruktörer 
med särskild kompetens för just detta. 
Därför kommer instruktörslagen vara en 
blandning av soldater, gruppbefäl, specia-
listofficerare och officerare. Det har visat 
sig vara en framgång vid EUTM-insatser-
na och kommer säkerligen vara det nu 
också, säger Karl Engelbrektson.

Kriget i Ukraina har nu gått in i sin fjärde 
fas, befrielsefasen. Samtidigt är tids-
fönstret för Ukrainas fortsatta offensi-
ver begränsat, då hösten och leran är på 
gång.

Ukraina har de senaste veckorna återigen visat 
att man behärskar manöverkrigföring och att 
uppträda i stora samordnade förband. Charki-
voffensiven och Kupiansksprinten omfattade 
motsvarande minst en division med tre briga-
der, samordnat med nationalgarde och terri-
torialförband, men också med rikspolisen som 
kunde gå in direkt för att börja utreda de omfat-
tande krigsbrott och folkrättsbrott som skett 
på ockuperad mark. Butja verkar bara varit en 
uppvärmning, där brutaliteten begränsades till 
några veckor medan man i Charkivregionen har 
varit i ryssarnas klor i månader.

Landet har denna gång också visat tydligt att 
man behärskar samordnade operationer mellan 
marktrupp, artilleri, helikopter och attackflyg. 
De senare har kunnat uppträda allt friare i 
takt med att Ukraina med hjälp av sin snabba 
integration av amerikanska HARM-robotar har 
neutraliserat det ryska luftvärnet och även rysk 
spaningsradar. Motståndaren har tappat sin 
luftlägesbild. Därmed har inte ens ryskt jaktflyg 
kunnat agera och Ryssland vågar sig inte heller 
in förbi frontområdena med sitt attackflyg efter 
att Ukraina stärkt upp sitt luftförsvar.

Befrielsefasen är också ett kvitto på att utrust-
ning och stöd från Väst har spelat en betydande 
roll. Utan system som HARM och HIMARS hade 
man inte kunnat kratta manegen för offensi-
verna.
Ukraina har utmålat sig som handlingsförlama-
de för att invagga Ryssland i en falsk trygghet 
i att man under utnötningsfasen kan långsamt 
ta kvadratkilometer efter kvadratkilometer. Då 

man behärskar informationsarenan kan exem-
pelvis små anekdoter från enskilda soldater vid 
fronten i Donbas eller Cherson om hur illa det 
var i själva verket varit planterade och sagts till 
journalister för maximal spridning. 
Samtidigt har Ukraina istället slagit ut rysk 
logistik, vapendepåer och ledningsplatser.

Och byggt upp materiel och ammunition för 
Charkivoffensiven. Därav att inte så mycket 
hände innan dess och Ukraina framstått som 
passiva.

Men nu är den utnötningsfasen av kriget över 
för stunden och befrielsefasen igång. 
I Charkivregionen har i skrivande stund  ca 8 
000 kvadratkilometer befriats och på Cher-
sonfronten 800 km2. Det kunde varit mer 
i Cherson, men målet där är just nu inte att 
befria territorium, utan att slå fienden för att 

orsaka maximala förluster. Terräng tas bara när 
nödvändigt.
Ett exempel är att man inte intagit byar som 
Ryssland övergivit utanför själva Cherson, ef-
tersom dessa är inom räckhåll för ryskt artilleri 
på andra sidan Dnepr, artilleri som fortfarande 
har tillgång till ammunition.

När jag skriver detta på söndag kväll verkar 
Ukraina återigen dragit igång Charkivoffensi-
ven, efter att ha haft några dagars paus. Man 
har motstått frestelsen att fortsätta framåt 
utan säkrat befriad mark och nu antagligen även 
fyllt på förråd och personal hos manöverför-
banden. Fortsatt säkring och försvar av befriat 
territorium kan hanteras av territorialförsvaret 

och nationalgardet.
Ryssland har i sin tur enligt brittisk underrät-
telsetjänst upprättat en ny försvarslinje vid 
gränsen till Luhanskregionen, centrerat runt 
Svatove. Men en försvarslinje som byggts på 
några dagar kanske bara håller några timmar 
enligt de gamla tumreglerna.
Det verkar också som Ryssland saknar tillgång 
till fungerande manöverförband, för man har 
inte gjort några aktiva motanfall mot den ukra-
inska offensiven. Övergivet ryskt materiel, som 
nu är krigsbyte, kan handla om en hel division 

KRIGET I UKRAINA

Exklusiv kommentar av Lars Wilderäng

"Ukraina har de senaste veckorna återigen visat 
att man behärskar manöverkrigföring och att 
uppträda i stora samordnade förband." 

och den operativa reserven ska ha skickats 
till Cherson.
Så fältet verkar fritt för en fortsatt ukrainsk 
offensiv mot Svatove och Luhansk. Men vi får 
se vad som hänt när du läser detta.
Man kan reflektera över varför Ryssland inte 
mobiliserar.
En hypotes jag har, stött av viss data, är att 
det mesta kvarvarande ryska försvarsmate-
riel helt enkelt inte fungerar. I den korrupta 
kleptokratin har underhållet ignorerats, 
och många fordon har också plundrats på 
komponenter. Det kanske inte är en slump 
att brigader bara kunnat sätta upp en eller i 
bästa fall två bataljonsstridsgrupper.

Kanske är det helt enkelt så att den ryska 
björnen i själva verket är uppstoppad. Ännu 
en Potemkinkuliss.
En mobilisering skulle sätta fingret på och 
exponera att den ryska krigsmakten helt 

enkelt inte existerar mycket mer än det som 
redan skickats till Ukraina. Resten är kanske 
världens största samling av rost.
Så mobiliseringen uteblir. Och så länge den 
uteblir kommer Ryssland vara numerärt un-
derlägsen och som via krigsbyte största leve-
rantör till Ukrainas försvarsmakt allt svagare 
medan Ukraina blir starkare för varje dag som 
går. Ingen satsar på en förlorande häst och 
Ukraina har visat att de är en vinnare. Med 
Charkivoffensiven har rent av utfästelserna 
om militärt stöd från Väst ökat.
Nu vet man att stödet fungerar och att 
Ukraina kan använda det för att befria landet. 
Återstår att Kreml ska förstå det samma och 
ge upp. 
Eller att någon som kan läsa öppnar fönstret 
åt Putin.

Kriget kanske tillfälligt kan vara över om 
Putin prövar sina vingar, men de säkerhets-
politiska problemen med Ryssland kommer 
kvarstå. Eller så blir det värre efter Putin.

LARS WILDERÄNG, FÖRFATTARE OCH BLOGGARE
FÖLJ LARS RAPPORTERING PÅ CORNUCOPIA.SE

"Det verkar också som Ryssland 
saknar tillgång till fungerande 
manöverförband, för man har 
inte gjort några aktiva motanfall 
mot den ukrainska offensiven. " 

"Kanske är det helt enkelt så 
att den ryska björnen i själva 
verket är uppstoppad. Ännu 
en Potemkinkuliss." 

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

P4 ansvarar för 
utbildningsstödet till Ukraina

Fotografen Olena Shovkoplias bilder 
i det pågående kriget i Ukrainas 
huvudstad Kiev visas just nu på 
samtidigt på både Armémuseum i 
Stockholm och Flygvapenmuseum i 
Linköping, fri entré.

Hennes starka bilder från krigets början 
den åttonde mars skildrar hur invånarna 
förberedde sig inför de ryska angreppen, 
hur de organiserade sig och förödelsen 
efter attackerna.

Fotografierna är grupperade under sex 
olika teman och 
skildrar konflik-
ten ur Ukrainas 
perspektiv, 
samtidigt 
som de sätter 
fokus på det 
allmänmänskliga 
lidande som 
varje krig för 
med sig. 

Läs mer 
på Statens 
Försvarshisto-
riska museers 
webbplats:
sfhm.se

Meanwhile in Ukraine

Operation Unifier 2019. Svenskar utbildar 
ukrainska instruktörer i stridsteknik.
Foto: Arkivbild Försvarsmakten

Befrielsefasen i Ukraina

Foto: Olena Shovkoplias
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Den sista juni i år avslutas ett myndighets-
gemensamt utvecklingsprojekt i Albanien, 
med fokus på minderåriga lagöverträdare. 
Det övergripande målet har varit att gå 
från bestraffning till rehabilitering. Sedan 
2017 har totalt 29 medarbetare från Kri-
minalvården varit på plats i omgångar och 
jobbat nära sina albanska kolleger.

Projektet har drivits gemensamt med Polisen, 
Domstolsverket och Åklagarmyndigheten.

– Den stora kraften är att vi tillsammans är nio 
myndigheter i samma projekt. Hela rättskedjan 
är med och det blir en dominoeffekt, det sätter 
positiv press på alla, säger Sarang Ahsani, pro-
jektledare på internationella enheten.

Färre unga på anstalt
Resultatet är en ökad samverkan mellan Alba-
niens rättsvårdande myndigheter och  ökad kva-
litet i arbetet med ungdomar. En ny ungdomslag-
stiftning som kom 2018 gav skjuts till projektet. 
Under projektets gång har allt färre unga hamnat 
på anstalt och antalet frivårdspåföljder har ökat.

– Frivården sågs som ett osäkert alternativ där 
det var svårt att upprätthålla kontroll. Det har 

tidigare varit mycket fokus på hårda tag och 
begränsning. Det är en jättestor skillnad idag, 
säger Sarang Ahsani.

De svenska medarbetarna har jobbat myck-
et för att få in ett evidensbaserat arbetssätt. 
Tillsammans med sina albanska kolleger har de 
utvecklat riskbedömningar, verkställighetsplane-
ring och personutredningar. Inom frivården har 
Sarang Ahsani sett en tydligt ökad professiona-
lisering.

Anpassad svenskinspirerad modell 
Han förklarar att tanken i utlandsprojekt aldrig 
är att kopiera svensk kriminalvård, som ofta är 
mer avancerad och digitaliserad. Syftet är att 
inspirera och utbilda så att motsvarigheten ska 
hitta rätt i sin kontext. Det som styr är mänskliga 
rättigheter och internationella standarder för 
både anstalt och frivård. Målet som hägrade för 
Albanien var möjligheten att gå med i EU.

Sedan kommunismens fall i början av 90-talet 
har Albanien gjort en snabb utvecklingsresa. 
Amelie Runesson, expert på internationella 
enheten, har tillbringat det senaste året i Alba-
nien. Hon berättar att en utmaning har varit att 
systemet är präglat av tungrodda hierarkiska och 
byråkratiska strukturer.

KRIMINALVÅRDENS INSATS I ALBANIEN

– Systemet bygger på ordergivning. Att skapa 
ett tryggt utrymme för reflektion och analys 
var nytt och ett mycket viktigt bidrag för att 
personalen skulle våga göra egna professionel-
la bedömningar, säger hon.

Aktivt deltagande 
För att bli frivårdsinspektör i Albanien krävs 
minst en magisterexamen i ett relaterat ämne, 
vanligtvis i juridik eller psykologi. Dock är 
lönen låg, 400 euro i månaden, och den är den-
samma oavsett utbildningsnivå och erfarenhet. 
Ändå har det funnits en påtaglig drivkraft hos 
de albanska kriminalvårdarna att utvecklas och 
lära, menar Amelie Runesson.

Bland dem fick det nya sättet att tänka och 
arbeta benämningen ”the Swedish Model”, den 
svenska modellen. Innebörden är, enligt Amelie 
Runesson, att medarbetare getts möjlighet att 
aktivt delta i förändringsarbetet genom att 
utveckla och anpassa de nya arbetssätten.

I mitten av maj arrangerade Kriminalvården en 
utbildning för samtliga frivårdschefer i Alba-
nien, dit den albanska justitieministern kom på 
besök. Utbildningen innehöll ett block om att 
skapa en gemensam vision och värdegrund.

– Vi har sett värdet av vårt arbetssätt på flera 
nivåer. Även på chefsnivå beskrev deltagarna 
ovanan men framför allt värdet av att få bidra 
till myndighetens utveckling.

KRIMINALVÅRDEN

"Systemet bygger på 
ordergivning. Att skapa 
ett tryggt utrymme för 
reflektion och analys 
var nytt och ett myck-
et viktigt bidrag för att 
personalen skulle våga 
göra egna professionella 
bedömningar."
— Amelie Runesson

Ett projekt mellan det svenska och 
albanska rättsväsendet, finansierat 
av Sveriges biståndsmyndighet, Sida. 
Startade i mitten av 2017, i samband 
med att landet genomförde en rätts-
reform som rör ungdomar. Målet för 
Albanien är att närma sig EU inför det 
kommande medlemskapet.

De svenska rättsmyndigheternas 
insats har fyra delmål:
• Ge stöd i tolkning och 
implementering av lagstiftning
• Stödja utvecklingen av den 
institutionella strukturen
• Öka kapaciteten: hitta korrekta 
verktyg för exempelvis riskbedöm-
ningar, verkställighetsplaner och 
personutredningar samt utbildningar 
inom respektive område
• Koordinera myndighetsaktörer 
i det albanska rättsväsendet

Om projektet i Albanien

Uppdrag i Alb    ien 
snart slutfört

Efter fem år i Albanien lämnar Kriminalvården ett land med 
en ny syn på straff av unga. Med svenskt stöd har albansk 
kriminalvård gått från ett bestraffande system till ett med 
fokus på att förhindra återfall i brott.

Bild nr 1, Amelia till vänster.

Bild nr 2, Gjirokastër-fängelset i Albania

Bild nr 3: från Domstolsverket
Bild nr 4: från Kriminalvården

Amelie Runesson leder en diskussionsövning, sida vid sida med översättaren Brunilda Kondi, under en 
ledarskapsutbildning för albanska frivårdschefer i maj.
Foto: Kriminalvården

Panelsamtal när justitieministern i Albanien besökte 
ledarskapsutbildning för frivårdschefer. Från vänster 
Kujtim Miftari, frivården Södertörn, Ervin Hoxha, gd 
för frivården i Albanien, Ulsi Manja, justitieminister 
Albanien, Martin Gillå, chef för internationella 
enheten och Amelie Runesson.
Foto: Kriminalvården

Människor i Ukraina flyr för sina 
liv. De behöver akut nödhjälp.  

Swisha idag!

123 129 50 21 
Swisha till

Skulpturen för fred 
fyller 40 år
Den hopknutna revolvern är världs-
känd – och den skapades för 40 
år sedan av den svenske, numera 
bortgångne konstnären Carl Fredrik 
Reuterswärd. Originalet står place-
rat utanför FN:s högkvarter i New 
York. Kopior finns numera på ett 
trettiotal platser runt om i världen 
varav 13 i Sverige b.la i Lund, Borås, 
Halmstad, Landskrona Stockholm 
och Göteborg.

Det var mordet på Beatles-medlem-
men John Lennon 1980 som gav idén 
till revolverskulpturen Non Violence. 
Reuterswärd beskrev ursprunget till 
revolver-skapelsen så här: 
”Jag fylldes med bitterhet och vrede, och 
satte omedelbart i gång med att skapa en 
symbol för John Lennon och alla andra som 
blivit offer för dessa lönnmördare.”

Verket blev en revolver med en 
hopknuten pipa. 
 
Carl Fredrik Reuterswärd har 
överlåtit rättigheterna till 
verket till den internatio-
nella organisationen 
Non-Violence Project 
Foundation.

UTE I LANDET
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Almedalen 2022Ny hemsida för SVF 
under utveckling
Kansliet har under hösten planerat 
och projekterat för en ny gemensam 
hemsida för förbundet. 

Den nuvarande, som är ifrån 2013, har 
uppnått sin tekniska livslängd och är 
svårnavigerad samt inte anpassad för 
moderna webbläsare. 

Den nya hemsidan kommer att bli helt 
mobilanpassad samt anpassad för att göra 
det enklare för förbundets förtroendeval-
da att lägga upp lokala nyheter. 

Hemsidan kommer även att intergeras 
med medlemssytemet Membercare, 
vilket gör att ny funktionalitet kan läggas 
på efterhand. 

Den nya hemsidan planeras att lanseras 
under första kvartalet 2023.

SVF

UTE I LANDET

Nobels Medalj silver, 35 mm. 
599 kr inkl. släpspänne, diplom och frakt.
Nobels Fredspris miniatyr silver, 16 mm. 
339 kr inkl. frakt.
Kontakta kansliet om du önskar köpa 
FN-medaljen:
kansliet@sverigesveteranforbund.se 
eller 08-25 50 30

Medalj för dig som gjorde mission 
innan 10 december 1988.

Beställ 
FN-medaljen

Sprid oss!
Vill du sprida tidningen Svensk veteran 
till favoritfrisören, skolbiblioteket, 
stammispuben eller fikarummet? 

Hör av dig till oss med kontaktperson, 
antal ex och adress dit tidningen ska 
postas. Vi bjuder på portot. 

Kansliet SVF 
Telefon 08-25 50 30 
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Aktivitetskalender
När Vad Var 
24 oktober     FN-dagen                             Hela Sverige
8–10 januari  Folk & Försvars rikskonferens  Sälen 
22–23 april   Förbundsstämma  Armémuseum Stockholm 
29 maj Veterandagen  Hela Sverige
6 juni Nationaldagen  Hela Sverige
28 juni–2 juli  Almedalsveckan  Visby
10–13 juli  Bergslagsmarschen goes ÖS-marschen 
13–16 juli  ÖS  Halmstad

Föreningsmöten med kansliet på Teams
18 oktober, 15 november, 14 december

SVF hemsida

En ny strategi för internationell insatsperso-
nal – möjligheter och utmaningar i arbetet 
med vetenstrategin. Det var rubriken på 
SVF:s seminarium under Almedalsveckan och 
finns att se på vår youtubekanal i sin helhet. 

Seminariet presenterade det pågående 
arbetet med att ta fram en allra första svensk 
veteranstrategi. Initiativet startades av 
Sveriges veteranförbund och lanserades av 

försvarsministern för ett år sedan i Almedalen, 
med starkt stöd från alla landets veteran- och 
anhörigorganisationer. 
 
Panelen bestod av:
Peter Hultqvist, försvarsminister
Pål Jonson, ordförande, försvarsutskottet
Sverker Göranson, ordförande, Sveriges 
Veteranförbund
Mats Fogelmark, chef, Veterancentrum

Veteranstrategi

Våra sociala medier
Sveriges Veteranförbund

sveriges_veteranforbund_svf SVF Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund

Vem tycker du har gjort sig 
förtjänt av en medalj?

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

Vi vill ha din motivering skriftligen 
senast 31 december 2022. 

Förslag skickas till: 
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se
eller Sveriges Veteranförbund 
Medaljkommittén 
Karlavägen 65, 114 49 Stockholm 

Årets Veteran 2023

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

Sveriges Veteranförbund vill ge uppmärk-
samhet åt dagen, känd som Veterandagen i 
Sverige, genom att ge en svensk fredsbevarare 
utmärkelsen Årets Veteran. 

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

Alla medlemmar i Sveriges Veteranförbund 
kan nominera sin kandidat med en motivering. 

Skicka oss den nominerades namn tillsammans 
med motivering senast 31 december 2022. 

Förslag skickas till: 
medaljnominering@sverigesveteranforbund.se 
eller Sveriges Veteranförbund 
Medaljkommittén 
Karlavägen 65, 114 49 Stockholm  

2021
Rekyl

2022
Christer Flor

2020
Stig Pettersson 2023

Nominera
din kandidat

senast 
31 december

Nominera din
kandidat nu!

Sverker Göranson SVF:s ordförande, Victoria Lundgren 
Soldathemsförbundet, Camilla Unsgaard SVF:s styrelse 
och moderator Jonas Alberoth SVF:s styrelse.
Foto: SVF

Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i Silver.

Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i Guld.

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

VETERAN
SVERIGES VETERANFÖRBUND (SVF)

MEDLEMSTIDNINGEN OCH VETERANORGANISATIONEN SOM ÄR MED DIG FÖRE, UNDER OCH EFTER UTLANDSINSATS

#3 2021

Svensk

Tack Sverige.
Exklusiv intervju med FN:s generalsekreterare António Guterres 

Magda Gad rapporterar inifrån Kabul 

AFGHANISTAN

SVERIGES VETERANFÖRBUND (SVF)MEDLEMSTIDNINGEN OCH VETERANORGANISATIONEN SOM ÄR MED DIG FÖRE, UNDER OCH EFTER UTLANDSINSATS

#4 2021Svensk

FN-dagen
Träffa fältartisten Titti Sjöblom

Försvarsmaktens stöd till Ukraina växer

Hur mår våra Afghanistanveteraner?

VETERAN

Krig i Europa
Träffa fältartisten Titti SjöblomFörsvarsmaktens stöd till Ukraina växer

SVERIGES VETERANFÖRBUND (SVF)

MEDLEMSTIDNINGEN OCH VETERANORGANISATIONEN SOM ÄR MED DIG FÖRE, UNDER OCH EFTER UTLANDSINSATS

Svensk

Hemkomst
Många vill bidra till TotalförsvaretLars Wilderäng om kriget i UkrainaVeterandagen
VAL: Så tycker partierna om försvarspolitiken

VETERAN

We #StandWithUkraine

#2 2022

Den nya hemsidan är under utveckling och 
anpassas för mobiler samt ges ett bättre 
gränssnitt för lokalföreningar att hålla
sin respektive sida uppdaterad.

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

www.gulabandet.se
       gulabandet

Swish: 123 070 46 35
Skriv GÅVA i meddelandefältet.

"En ny veteranstrategi 
bör vara heltäckande och 
omfatta samtliga veteran- 
kategorier och berörda 
departement, myndigheter 
och frivilligorganisationer. "
— Jonas Alberoth
Förbundsstyrelsen

Sveriges Veteranförbund (SVF)   15 
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I år är det premiär för nya minnesstenen i Kristianstad 
att fira FN-dagen i Tivoliparken den 24 oktober kl. 18. 

Stenen invigdes på Veterandagen i 
somras och har inskriptionen: 

Föreningarna firar FN-dagen
INBJUDAN 

FIRA FN-DAGEN PÅ DJURGÅRDEN
MÅNDAGEN DEN 24 OKTOBER

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

Det här händer i Stockholm klockan 17
Invigning av bronsbyst av Dag Hammarskjöld vid FN-monumentet, 
Sjöhistoriska
 
Ceremoni med musik, sång och tal
 
Medverkande: 
K.G Hammar, Ärkebiskop emeritus
Bengt Wicksén, Kongoveteranernas ordförande 
Sverker Göranson, SVF:s ordförande
Peder Hammarskiöld, Stiftelsen Dag Hammarskjölds Backåkra
 
Evenemanget livesänds på Sveriges Veteranförbunds Youtubekanal.

Foto: Kim Svensson

Sverker Göranson vid FN-monumentet. 
Foto: Kim Svensson

BORÅS 
Enkel ceremoni vid minnes-
monumentet i Majorslunden, 
Majorsgatan kl. 17.30-18.30. 
Medtag gärna blommor och/
eller ljus att lägga vid minnes-
monumentet.

EKSJÖ
Lördag 22/10 (OBS lördag)
Eksjö Garnison bjuder in till 
föreläsning, konsert i kyrkan, 
fackeltåg, kransnedläggning.
Start i Kyrkbacksgården kl. 14.

GÄVLE
Nya minnesstenen vid soldat- 
hemmet i Gävle Västra Gräns-
gatan 2, kl 11 för ceremoni, 
därefter gemensam transport 
till lunchträff.

GÖTEBORG 
Korum med fackeltåg vid 
veteranmonumentet, Färjenäs-
parken kl 15. Ingen anmälan 
behövs.

HELSINGBORG 
Santa Maria församling,
Helsingborg, kl 19.07.

JÖNKÖPING
Föreläsning och middag. John 
Bauer Hotel kl. 19. För mer info 
se våra sociala medier.

KRISTIANSTAD 
Tivoliparken kl. 18 vid nya mo-
numentet därefter promenad 
till Heliga Trefaldighetskyrkan 
kl 19.

MALMÖ
Samling vid nya minnesplatsen 
Bastion Uppsala vid Malmö C 
kl. 18 för ceremoni, aktiviteter 
och korvgrillning. Medarr: 
Malmös FN-förening

LINKÖPING
Veteranminnesplatsen, Gre-
nadjärvallen, Infanterivägen 6 i 
Linköping. Samling kl. 16:30 vid 
Ryttargårdskyrkan. Linköpings 
borgmästare, representant 
Hkp/FM, Garnisonspastor.

NYKÖPING 
Sankt Nicolai kyrka kl. 18.
Ceremoni med musik och präst 
Elin Roxne Backström.

SALA
Veteranerna Sala deltar i kom-
munens firande kl. 17 på Stora 
torget med tal och därefter hål-
ler Kristinakyrkan i gudstjänst 
samt en fikastund.

SOLLEFTEÅ
Minnesstenen vid Ingrid The-
lin-stigen kl. 18 ljuständning 
och tyst minut. Föreningen bju-
der på pepparkakor och varm 
glögg. Medtag gärna gravljus.

STOCKHOLM
Ceremoni kl. 17 med musik, tal 
och invigning av Kongovetera-
nernas byst av Dag Hammar-
skjöld vid FN-monumentet på 
Djurgården.

SUNDSVALL
Minnesstenen Esplanaden, 
Östra långgatan kl. 17.30. För-
eningen bjuder på kaffe, kaka 
och glögg. Anmälan till 
Bill 070-587 93 54.

TROLLHÄTTAN
Samling vid minnesstenen vid 
Kyrkstigen kl 17.30. Därefter 
mat och dryck på Bishop Arms. 
Ingen anmälan behövs.

VÄXJÖ
Veteranerna Kronoberg hög-
tidlighåller FN-dagen i Växjö 
Domkyrka kl. 19.

ÄNGELHOLM
Deltar i Santa Maria försam-
lings mässa i Helsingborg, 
kl. 19.07.

Premiär för minnessten i Kristianstad

Sverige och FN
Förenta nationerna utgör en central 
arena för Sveriges arbete med de glo-
bala utmaningarna. Genom FN bidrar 
Sverige till att förebygga konflikter, 
stödja fredsansträngningar, främja 
återuppbyggnaden av konfliktdrab-
bade stater, samt verka för nedrust-
ning och ickespridning.

FN utgör också en viktig kanal för 
Sveriges humanitära arbete och för våra 
ansträngningar för att bekämpa fattigdom, 
främja en hållbar utveckling och bekäm-
pa klimatförändringarna. Stärkandet av 
folkrätten och främjandet av de mänskliga 
rättigheterna och jämställdhetsfrågorna är 
andra prioriterade områden för Sverige i FN.

De tre pelarna i FN - fred och säkerhet, 
utveckling och mänskliga rättigheter - 
hänger tätt samman och är ömsesidigt 
beroende. Det går inte att nå framsteg 
inom ett av dessa områden utan att de 
andra två också stärks.

Foto: Kim Svensson

Foto: BBMC

I FREDENS
TJÄNST 

ALLA GAV  NÅGOT
-

NÅGRA GAV ALLT
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Veteransvingen är SVF:s traditionella golftävling 
för utlandsveteraner. För nionde året i rad sam-
lades 42 golfande veteraner från hela Sverige på 
Västerås GK för spel i dagarna två. 

Det var ett enormt kamratskap och glada skratt som 
förgyllde dagarna fyllda av revanschlusta arrangerade av 
Peter Enström, förbundsstyrelsen.

Resultat Veteransvingen:
1) Stefan Romell
2) Pär Andersson
3) Robert Bengtsson

Resultat Order of Merit med golf-
tävlingen Jespers minne och Golfsvingen:
1) Tor-Björn Johansson 
2) Nils Pasthy 
3) Kenneth Campbell  

Se hela resultatlistan på veteransvingen.se
Nästa år firar Veteransvingen 10 år och spelas på 
Gotland 15–17 september 2023.
Facebook: Golftävlingen för veteraner

Veteransvingen samlade in 7000 kr till Gula Bandet, 
vilket tacksamt togs emot till stöd för veteraner och 
deras anhöriga.

Veteransvingen
2022/09/17 VÄSTERÅS GK

. 

Text här

Årets vinnare Stefan Rommell, Ängsö GK, är 
polis och samtalsledare för hemkommande 
utlandsveteraner. 
Stefan vann Veteransvingen med 41 poäng.

Text här

FOTON: MARTIN BOHM
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Medlemsmingel på ÖS
Folkligt, festligt & fullsatt på SVF:s 
medlemsmingel på veteranträffen ÖS i 
Halmstad

I somras arrangerade SVF ett medlemsmingel 
i samband med ÖS i Halmstad. Drygt 70 med-
lemmar deltog i minglet.
I SVF:s tält fick vi in 22 000 kr till Gula Ban-
det. ÖS skänkte 11 500 kr till VRR och lika 
mycket till Gula Bandet.
 

I samband med ÖS ordnades sedvanlig 
veteranparad med Blue Berets i täten. ÖS 
avslutades med medaljering och prisutdelning 
i Norre katts park i Halmstad.

PIA LAGERGREN

Veteranvandring i Västerås
Den årliga golftävlingen Veteransving-
en har numera ett sidoarrangemang för 
medföljande till golfspelarna och de 
lokala SVF-föreningens medlemmar. 
I år hölls Veteransvingen i Västerås och 
Veteranerna Västmanland bjöd in till en 
uppskattad stadsvandring i samarbete 
med SVF och Veteransvingen med kun-
niga guiden Stefan Maurbakken.

T.f landshövding Ulrica Gradin, ledamot av 
Kungliga Krigsvetenskapsakademien tog emot 
på Västerås slott och visade vackra salar och 

representationsrum som inte är tillgängliga 
för allmänheten. Ulrica Gradin berättade om 
sin bakgrund inom Försvarsmakten och om 
Västerås slotts spännande historia från Gustav 
Vasas dagar och framåt. 
 
Därefter gick turen genom kända platser i 
Västerås, bl.a. industrikvarteren med Asea, 
kyrkbacken, domkyrkan, Bondtorget och 
Djäkneberget. Västerås är väl värt en resa 
och vi hoppas att staden inom en snar framtid 
kan ståta med sin planerade minnesplats för 
utlandsveteraner. 

PIA LAGERGREN

En innehållsrik veteranvandring genom Västerås 
brokiga historia med VIP-visning av slottet där t.f 
landshövding tog emot oss.
Foton: Pia Lagergren

Återträff för C84
Cypernveteraner från C84 återförenades 
på ÖS och pratade gamla minnen.

Återträff på ÖS.

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

www.gulabandet.se
       gulabandet

Swish: 123 070 46 35
Skriv GÅVA i meddelandefältet.
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Tack från Skåne
Fredsbaskrarna Skåne vill tacka er 
som på olika sätt bidrog och deltog 
på Veterandagen när vi invigde 
rekordmånga veteranmonument; ett 
i Malmö, ett i Kristianstad och ett i 
Trelleborg.

Ett stort tack till Malmö och Trelleborgs 
kommuner för att ni har gett oss utlands-
veteraner en egen träffplats. Vi vill även 
rikta ett stort tack till Kamratföreningen 
Norra Skåningar, Wendistföreningen och 
Reservofficerarna i Norra Skåne som 
genom olika bidrag såg till att Kristianstad 
har fått en egen träffplats för veteraner. 

Tusen tack till alla musiker, Eslövs Hem-
värnsmusikkår med Johanna Phils ledning 
och Annika B Stolt som stod för musik 
och sång i Malmö. I Kristianstad spelade 
Kristianstads Hemvärnsmusikkår under 
ledning av Robin Wahl och sångerskan 
Erika Hansson från Åhus medverkade. 
Lunds musikkår framförde sin musik i 
Trelleborg.

Tack till SVF:s ordförande Sverker Göran-
son och vice ordförande Jerker Westdahl 
som åkte mellan städerna för att kunna 
delta i invigningarna. 

Sist men inte minst ett STORT tack till 
alla veteraner, anhöriga och vänner som 
kom och gjorde invigningarna till en fan-
tastisk dag. Det var ca 400 st som kom till 
Malmö, ca 150 st kom till Kristianstad och 
sist, men inte minst de ca 80 st som kom 
till invigningen i Trelleborg. 

INGELA LIND
GENOM FREDSBASKRARNA SKÅNE

UTE I LANDET

Invidzonen 
familjehelg
En helg för familjen som befinner sig 
före, under eller efter insats 18-20 
november, plats meddelas efter 
anmälan.

Att delta på Invidzonens familjehelger 
förbereder familjen inför internationellt 
uppdrag. Ändamålet med familjehelger 
är att skapa tillfällen då hela familjen kan 
åka i väg tillsammans för att fokusera på 
de egna relationerna. Där ges möjlighet 
att kombinera roliga aktiviteter och 
gemenskap för de små, och för de vuxna 
finns informativa föreläsningar inom 
anknytning och föräldraskap men också 
tillfällen till erfarenhetsutbyte med andra.

Ni får en rolig och intressant helg full av 
aktiviteter och där stora som små får byta 
erfarenheter. Att träffa andra i liknande 
situation ger en läkande igenkänning och 
fin gemenskap.

Information och anmälan: 
Invidzonen.se

De 4 daagse
Nijmegen-marschen i Nederländerna är 
världens äldsta och största internatio-
nella långdistansmarsch. Redan 1909 
organiserade Nederländska förbundet 
för fysisk fostran den första marschen. I 
den deltog 306 personer varav tio civila. 
Marschen genomförs i Nederländerna 
med utgångspunkt i staden Nijmegen. 
Marschdeltagarna ska ta sig 16 mil på 
fyra dagar. Dagsetapperna på fyra mil 
ligger som en fyrklöver runt Nijmegen.

Efter två års pandemiuppehåll var det äntligen 
dags för den 104:e upplagan av marschen.
I år var det cirka 40 000 deltagare från 70 
olika länder som deltog.

Genom åren har de civila deltagarna tagit över 
mer och mer. De senaste åren har det militära 
deltagandet legat på ungefär 4 000 personer. 
En tredjedel av dem är från Nederländerna. 
Oavsett på vilket sätt marschen genomförs är 
deltagarna med om samma upplevelser längs 
vägen. Namnet ”de 4 daagse” är lite missvis-
ande, det är nämligen sju dagar festival och 
fyra dagar marsch. Finalen sista dagen längs 
”Via gladiolus” (huvudgatan som leder in i 
Nijmegen) är svår att beskriva med ord. Detta 
är en folkfest utan dess like, som alla, verkligen 
alla, åker till. Under de sista fem kilometrarna 
är det bara glädje, hurrarop och kärlek. När vi 
avslutade marschen var vi så enormt posi-

tivt laddade med energi att det är svårt att 
beskriva.

Då kan man ju fråga sig vilket som är bäst, 
civilt eller militärt. Och svaret är så klart, det 
beror på.

Några tips från oss som gick i år: Prova olika 
modeller av kängor för att hitta rätt modell 
just för dig. Tänk på mat och vatten, mat och 
vatten!

Lycka till 2023!
L-G NYHOLM, LENA TILLY, KARIN OTTOSSON

Bergslagsmarschen 2022

Vi var en liten tapper skara som genomförde 
en marsch längs Hallandsleden som avslu-
tades genom gaten på ÖS. Vi gick 25 km om 
dagen från måndag till torsdag på en otroligt 
vacker och bitvis utmanande vandringsled. 
Vi testade de stugbyar och bygdegårdar som 
skulle kunna användas som övernattning för 
större sällskap nästa och nästa år.
 
Ett stort tack till våra sponsorer SVF, Outme-
als, Celegin Precision Timing, Iker & Sander-
gaard, Belicus smycken, EA Elautomation. 
Sponsrade prylar såldes av SVF och VRR på 
ÖS efter rättvis uppdelning. Liksom tidigare 
landar värdet på runt 10 000 kr var till Gula 
Bandet och VRR. Stort tack till våra två funk-
tionärer Micke och Eva som gjorde ett grymt 
jobb.

Om vi nu kikar framåt så kommer vi att fort-
sätta med en marsch till ÖS som vi gjorde i år. 
Jag har pratat med Tony & Ralle och det blir 
en marsch integrerad med ÖS med början näs-
ta år. Arbetsnamnet är ”ÖSMARSCHEN 01”. 
Vi har positiv respons från SVF, medlemmar i 
BBMC, VRR och andra för att skapa ett årligt 
återkommande komplement till ÖS.

Leta gärna upp ”Bergslagsmarchen för 
Utlandsveteraner” på Facebook och delta i 
utformandet av den nya marschen. Namnby-
tet kommer att ske under vintern. 

Vi hade en fantastisk vandring i år och detta 
vill vi fortsätta med. Målsättningen kommer 
alltid att vara att samla stöd för både Gula 
Bandet och VRR. Dessutom är det svårt att 
beskriva den fina kamratskap som blir när man 
vandrar tillsammans och umgås på kvällen. 
Hallandsleden är fantastiskt vacker och 
skonsammare för kroppen än att gå på hårt 
underlag.

Låt oss fortsätta med att ha en årlig svensk 
veteranmarsch.

JOHAN IWARSON MED CREW

Världens äldsta och största 
internationella långdistansmarsch 
med 40 000 deltagare från 70 länder.

Anmälan 2023, 18-21 juli
Intresserad av att delta på den 105:e 
Njimegen-marschen 2023?

Som civil deltagare på egen 
bekostnad via www.4daagse.nl/en 
där ni även finner all information och 
bra träningsprogram.

Som militär deltagare är kravet med-
lemskap i Försvarsutbildarna, anmä-
lan via www.forsvarsutbildarna.se
Här ingår förplägnad samt logi i 
tältlogement inom avspärrat område 
för internationella soldater, ”Kamp 
Heumensoord”.

De 4 daagse 
Nijmegen-marschen

Nijmegen-marschen
”The Walk of the World”

Äntligen försvann restriktionerna och saker började hända igen. Under vårvintern 
blev det klart att ÖS 27 skulle bli av. Äntligen kunde Bergslagsmarschen gå som 
grundtanken var. En marsch till ÖS. 

Framåt marsch. Bergslagsmarsch.
Foto: Arkivbild

Foto: Gustavo Fring

Artikelförfattarna L-G Nyholm, Lena Tilly och Karin 
Ottosson efter målgång.

Foto: Svante Rinalder/Försvarsmakten

Deltagare.

Britt-Marie Akre om marschen:
"Man ska gå ÖS-marschen för att 
man får en fin gemenskap med 
FN-kamrater och fysisk stärkelse på 
köpet. Missa inte detta tillfälle."

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

www.gulabandet.se
       gulabandet

Swish: 123 070 46 35
Skriv GÅVA i meddelandefältet.
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FN-montern nyhet 
på Ystads Militär-
historiska museum
I somras bjöd veteranerna i Ystad på 
invigningsmingel till Ystads Militär-
historiska museum för att inviga sin 
FN-monter.

Ordförande för museet, Emil Sjörup, höll 
ett anförande där han bl.a. framförde att 
han nu var nöjd med att det äntligen har 
blivit verkligt med en monter med FN-
inriktning, en plan dom började tänka på 
för cirka sju sedan. 

Efteråt talade ordförande Sverker 
Göranson bl.a. om hur viktigt det är att 
vi visar och informerar allmänheten om 
veteranernas insatser runt om i världen. 
Han utdelade också en nyinstiftad coin 
till initiativtagarna, samt en extra coin till 
montern i museet.

Därefter skålades det i Pommac och 
bjöds på snittar och alla besökare fick 
tillfälle att gå runt och titta på hela 
museet och ta del av Ystads 225-åriga 
militärhistoria. Vi vill också passa på att 
tacka alla som har skänkt olika föremål 
och till alla som har sänt oss bilder till vår 
digitala fotoram, de äldsta fotona är från 
Gaza 1959, Kongo 1960 och 1962 fram till 
Mali 2016. Vi vill också rikta ett särskilt 
tack till Andreas Holmberg som hjälpte 
oss med att få glasmontern inredd på ett 
iögonfallande sätt och Thord Wedman 
för det fina modellbygget. Sist men 
inte minst överlämnade Ingela Lind en 
original vinylsingel med Anita Lindbloms 
”Balladen om den blå baskern”. Museets 
entré har också bemannats vid ett 20-tal 
tillfällen av veteraner under sommarens 
öppettider.

JONAS HÖRGÅRD OCH JON LUNDGREN

Visby invigde 
minnesplats för 
utlandsveteraner 
under Almedals-
veckan
Vi gratulerar gotlänningarna till en 
fin minnesplats vid Palissaderna, en 
park söder om Visby ringmur.
 
Drygt 200 personer deltog i invigningen 
tillsammans med kulturskolan Gotland 
och P18.
 
Invigningstalare: 
Joakim Martell, ordförande 
Fredsbaskrarna Gotland
Peter Enström, SVF:s styrelse
Magnus Frykvall, P18
Sverker Göranson, ordförande SVF
Anders Flanking, landshövding
Eva Nypelius, regionstyrelsens 
ordförande

UTE I LANDET

Veteranträff 
i Skillingaryd
Skyttekompaniet Bataljon C90 träf-
fas vart femte år, som denna gång 
innebar 35 år efter avslutad tjänst. 

Det blev en skön helg i Skillingaryd med 
god mat och dryck, härligt kamratskap, 
besök på Miliseum och en titt i förråds-
samlingarna med Jan Runessons hjälp.

Återträff för FS19
FS19 har haft återträff i Enköping. Det var den nittonde insatsen i Afghanistan och 
FS står för Fortsättningsstyrka. Uppsättande förband var I19, A8 och F21.
Återträffen sponsrades av Gula Bandet.

Bli månadsgivare till Gula Bandet 
Nu kan du kan få skattereduktion med upp till 3000 kr 
för gåvor till Gula Bandet.

Ystadsveteraner på Bornholm
I början av september var vi ett gäng 
skåneveteraner som tog färjan till Rönne 
på Bornholm för att träffa danska vete-
rankamrater. 

Vi välkomnades av deras ordförande Helge 
Skjold Hansen och den övriga styrelsen. Be-
söket inleddes med att vi lade en krans vid ett 
monument som invigdes tidigare i år. 
 
Sedan gick färden vidare till Almegårdskaser-
nen där veteranerna har sin lokal. Där överläm-
nade vi en tavla som föreställer en granatgrupp 
i Kongo. Gåvan blev mycket uppskattad. På 
kasernen finns också ett Hemvärnsmuseum 
som vi besökte. 
 
Till lunch bjöds det på stekt salt sill som är 
något av Bornholms nationalrätt. Vi svenskar 

tvekade lite, men kunde efter att ha smakat 
konstatera att rätten var mycket god. Därefter 
följde smörrebröd med dansk öl och till det en 
”lille en” för dem som önskade.
 
Vi fick lyssna till ett föredrag av Per Jacobsen 
om hans tjänstgöring i Kongo 1961-62. Han 
berättade om sina upplevelser, både mörka 
och ljusa. Jacobsen visade oss bland annat sitt 
käraste minne från Kongo: den FN-flagga som 
suttit på Dag Hammarskjölds bil.
 
Innan det var dags för hemfärd fick vi en extra 
rundtur i Rönne där vi fick se de hus som kallas 
för ”Svenskerhusen. Svenskerhusen är 300 
monteringsfärdiga hus som Sverige skänkte 
Bornholm för att lindra bostadsnöden efter det 
att ryssarna bombat sönder städerna Rönne 
och Nexö i början av maj 1945.

Deltagare på återträff för FS19.

Vi stöttar dem som stöttat andra, veteraner och deras 
familjer i stort och i smått. Det gör vi med kamratstöd 
och vid behov även ekonomiskt när samhällets ordinarie 
skyddsnät inte räcker till. 

Kamratskap, medmänsklighet och omtanke är viktiga 
begrepp. Inte bara idag, utan alla dagar. I all framtid!

Vänta inte, gå in på gulabandet.se 
eller scanna QR-koden.
Stöd oss, Bli månadsgivare.

REKYL X GULA BANDET
GULA BANDETS 
OFFICIELLA  VETERAN 
T-SHIRT NAVY UNISEX
349:-

GULA BANDETS 
OFFICIELLA VETERAN- 
KEPS NAVY
299:-

SE HELA SORTIMENTET OCH BESTÄLL PÅ REKYL.ORG 
- KLICKA PÅ REKYL X GULA BANDET Det finns mycket att uppleva i Ystad.Deltagare på återträff för Bataljon C90.

Per Jacobsen höll ett intressant och 
gripande föredrag från sin tjänstgöring 
i Kongo 1961-62, flaggan han håller har 
suttit på Dag Hammarskjölds bil.

Flagdag for Danmarks udsendte
Stolta skåneveteraner på Flagdag for Danmarks udsendte vid Kastellet i Köpenhamn 
5 september.

Sören Edlund 
52M, 63C, SWEDRELIEF

Lars Swärd 
UNMOGIP 1973, UNPROFOR 1993

Bengt Helm 
G9-11, K12

Leif-Arne Nilsson 
5YM, 59C, 60M

Foto: JL
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Foto: Privat

Sverker invigningstalar.
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Årsmöte med 
julbord i Halland
Julbord med Varbergs lucia
3 december kl. 18 på Odd Fellow 
Logen, Skansgatan 7, Varberg
Samling från kl. 16.30
 
Pris: Endast 400 kr/person, kontant 
betalning på plats.
Anmälan senast 23/11 till Patrik,
0739-742896 sms eller via e-post
halland@sverigesveteranforbund.se 
 
Kom med ett glatt humör, egen alkohol-
haltig dryck (om du vill) samt lite kontan-
ter och kom ihåg baskern, obligatorisk för 
de som har. Inbjudan gäller både med-
lemmar och icke medlemmar i Sveriges 
Veteranförbund och anhöriga.

UTE I LANDET

Y-bataljonen 
bjuder in till julmöte 
i Sundsvall
Fredagen den 9 december kl. 18 
bjuder kamratföreningen i Sundsvall 
in till julmöte.

Vi ses på Marinvägen 5, Skönsberg där vi 
äter årets jultallrik. Julmust, bordsvatten 
och kaffe ingår. Andra lämpliga drycker 
kommer finnas till försäljning. Medtag 
kontanter eller betala med Swish.
Föreningen bjuder på glögg.

Anmälan senast 2 december till
bill@pennor.se eller 070 587 93 54.

STYRELSEN

Sveriges veteranmonument 
och minnesplatser
Vi är stolta och glada över att Sverige under de senaste åren har ökat 
takten i att uppföra monument och minnesplatser för våra utlands-
veteraner. Idag finns snart 50 minnesplatser i Sverige för att hedra 
och uppmärksamma de civila och militära utlandsveteraner som 
arbetat i fredsbevarande internationell tjänst.

ARVIDSJAUR

På vår hemsida hittar du listan med adresser 
till alla minnesplatser i landet.

Återträff UNMOGIP
UNMOGIP Blue Berets 1981

26 juni samlades elva medlemmar ur ovanstå-
ende grupp för återträff 41 år senare.
Samlingen skedde hos Marianne Granqvist i 
Skövde, där hon stod för värdskapet, biträdd 
av ”Baba” Lindblom och Rebecka Granqvist.

Vi blev elva tillsammans och däribland 
överste Brian Cloughely, vår stabschef och 
Kashmirspecialist. Han anlände från Frankri-
ke och gav oss ”bits and pieces” om situatio-
nen i Kashmir idag.

Den har förändrats till det sämre för människ-
orna i Kashmir sedan vi arbetade där.
Indien har staten i ett järngrepp.

Den indiska menyn, avslutad med en perfekt 
”mangolassi”, satt bra i den ljumna sommar-
kvällen. Vi skålade för ”absent friends” och 
samtalet flöt lätt.

Följande dag började med fika, sill med 
tillbehör och jordgubbar i fläderbärsträdets 
skugga. Rebecka fyllde år och vi hurrade och 
sjöng för henne. 

Ett dygn går så fort och alla frågor blev 
varken ställda eller besvarade.
Ett stort TACK till Marianne, ”Baba” och 
Rebecka och självklart alla ni andra som var 
med.

We`ll meet again, don`t know where, don`t 
know when, but I`ll know we`ll meet again 
some sunny day.

ANDERS BROMAN

Återträff L106

Arvidsjaur
I 19

Backåkra, 
Skåne
Backåkra gård, 
Ystad

Boden
I19/A9

Borås
Majorslunden

Burlöv
Kronetorps Mölla

Eksjö
S:t Lars kyrkogård

Eskilstuna
Stadsparken, 
Veteranholmen

Gävle
Soldathemmet

Göteborg 
Färjenäsparken 

Halmstad
Norre Katts park

Helsingborg
Norra hamnen

Karlskrona
Amiralitetskyrkan

Karlstad
Brigadmuséet

Kalmar
Stadsparken 

Kungsängen
Livgardet

Kristianstad
Tivoliparken 

Lidköping 
Örthagsgparken 

Linköping
Livgrenadjärernas 
friluftskyrka

Ljusdal
Kyrksjön

Luleå
F21 och 
Hermelinsparken

Malmö
Bastion Uppsala

Mullsjö
Vintergatan 10

Norrköping
Matteuskyrkan

Oskarshamn
Stadsparken

Piteå 
Vänortsparken

Ronneby
Brunnsparken

Skellefteå
Nordanåområdet

Skövde
Garpaparken

Stockholm
Veteranmonu-
mentet Restare 
och FN-min-
nesmärket, 
Sjöhistoriska på 
Djurgården

Sollefteå
Ingrid Thelin-
stigen

Sundsvall
Esplanaden

Sveg
Kommunhuset

Strängnäs
Nabbviken

Trelleborg
Östervångsparken

Trollhättan
Kyrkstigen 

Umeå
Döbelns park

Uppsala
Veteranparken

Varberg
Parken Pilhagen

Visby
Palissaderna, 
Solhem

Vällinge 
HvSS

Västervik
Kulbacken

Växjö
Musieparken

Ystad
Anna Lindhs plats, 
Ystad marina

Örnsköldsvik
Stadsträdgården

Östersund
Badhusparken

Samlade vid matbordet. 
Marianne, Hubert, Rebecka, Per-Anders, Eva, Tom-
my, Cecilia, Anders, Lena och Baba.
Foto: Brian Cloughely

Inbjudan

Inbjudan

SKUV
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner, 
SKUV, är en ideell förening uteslutande 
för kvinnliga utlandsveteraner som tjänst-
gjort i internationell militär tjänst eller 
beredskap med uppgifter som sanktio-
nerats av världssamfund och/eller den 
svenska staten.

Läs mer på skuv.se

UNIFIL – United Nations Interim 
Force in Lebanon

Sverige deltog med ett sjukhus från 
1980–1992. 

1986 övertog Sverige ansvaret för 
UNIFIL:s logistikbataljon och sjukhu-
set blev del av bataljonen. 

Sverige deltog även med personal i 
UNIFIL:s militärpolisenhet samt 
stabspersonal i UNIFIL:s högkvarter.

UNIFIL
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Ett historiskt årsmöte

Kongoveteranernas årsmöte på Lednings-
regementet i Enköping den 13 augusti 
blev historiskt. Det var det 40:e årsmötet. 
Karl-Olof Fransson som varit ordförande 
sedan 2002, således i 20 år, efterträddes av 
Bengt Wicksén, som varit framgångsrik vice 
ordförande de senast åren.

Vid mötet fattades många viktiga beslut. Vi bör-
jar med att redogöra för den nya styrelsen Stig 
Högberg avgick som sekreterare och ersattes av 
Sven Erik Stenberg. Alf Gustavsson avgick och 
ersattes av Eric Brage. Till ny styrelsemedlem 
valdes också Göran Rydén medan kassören Per 
Carlborg och Stig von Bayern omvaldes. Till re-
visorer valdes Rolf Noberg och Bengt Kjellman. 
Styrelsen tar till vidare över valberedningens 
uppgift.

Wicksén ledde förhandlingarna med stort allvar 
parat med en ivrig entusiasm. Det bådar gott för 
vår förenings framtid, vilken var den viktigaste 
frågan för dagen.

Innan vi tog beslut i frågan uppmanades SVF:s 
förbundsordförande Sverker Göranson att 
redogöra för verksamheten inom förbundet, 
vilket han gjorde klart och tydligt. Styrelsen fö-
reslog under förhandlingarna att vi blir medlem-
mar i Sveriges Veteranförbund, SVF. Den enda 
skillnaden blir att SVF tar in medlemsavgiften 
och att medlemsavgiften till Kongo-

veteranerna upphör vilket innebär att avgiften 
minskar från 450 kronor till 200 kronor. (SVF 
sänker nämligen avgiften till 200 kronor.) Vi blir 
alltså medlemmar i SVF och Kongoveteranerna 
för 200 kronor/år.

Kongoveteranernas förening kvarstår som i 
dag med egen styrelse, ekonomi, information, 
hemsida och årsmöte. Föreningen erhåller 100 
kronor/medlem från SVF och behöver ej betala 
för tidningen Svensk Veteran som vi gör idag för 
de som är enbart Kongoveteranmedlemmar.

Styrelsen bedömning är att Kongoveteranerna 
får en säkrare och tryggare framtid genom 
utvecklingen av samarbetet med SVF och vi 
kan fortleva som egen förening efter denna 
förändring. 

Årsmötet beslutade:
• Att Kongoveteranernas medlemmar blir 
medlemmar i SVF, som tar in årsavgiften, 200 
kronor/år från 2023.
• Att SVF övertar ansvaret för Kongo-
veteranernas administrativa arbete.
• Att Kongoveteranernas medlemmar kan få 
direkt hjälp av SVF:s kansli.
Mötesförhandlingarna avslutades med att 
Wicksen påpekade att våra stadgar nu skall 
ändras efter detta beslut.

Under mötet hade kassör Per Carlborg redo-
gjort för att föreningens ekonomi är i god ord-

ning och revisor Rolf Noberg intygade att så var 
fallet. Carlborg meddelade att det finns 40 000 
kronor på hjälpfondens konto dit medlemmar 
skänker bidrag för att lindra nöden i Kongo. Han 
ville ha besked om vilka vi skall hjälpa i Kongo.
Årsmötet beslutade att 20 000 kronor går till 
Panzi-sjukhuset och 20 000 kronor till organisa-
tionen MAFF, även kallad ”De flygande läkarna.”

På eftermiddagen fick vi lyssna till intressanta 
talare, samtliga experter på sina områden: 
chefen för Veterancentrum, kommendör Mats 
Fogelmark berättade ingående om sin myn-
dighets verksamhet. Shain Olesson Eghragigi, 
tidigare försvarsattaché i Sydafrika, nu knuten 
till Veterancentrum, talade om läget i Kongo, 
som är värre nu än när vi var där.
Johan Klang, veteran och hotellägare i Lusaka, 
berättade om reparationen av vattenbrunnen 
i Ndola 2020. Sverker Göranson, förbundsord-
förande för SVF och tidigare ÖB, berättade 
ingående om de stora faror som i dessa dagar 
hotar freden i vårt närområde.

Till följande utdelades Katanga-korset: 
Mats Fogelmark, Shain Olesson Eghragigi, 
Johan Klang och Sven Erik Stenberg.

BROR RICHARD SVÄRD

UTE I LANDET

Helgen den 27-28 augusti träffades 
bataljon XX från Kongo i Skillingaryd för 
veteranträff. 

Lördagen inleddes med lunch där veteranen 
Göran Rydén serverade ärtsoppa till alla 
deltagarna. Efter lunchen invigdes vete-
ranträffen med salut där Gunder Carlsson 
avfyrade salutkanonen tillsammans med Bengt 
Israelsson. Därefter var det dags för ett besök 
på "FN-museet" där Jan Runesson berättade 
om verksamheten och visade ett antal föremål. 
Bland annat fick deltagarna återse både pil och 
båge och andra föremål från tiden i Kongo. 

På övervåningen fanns ett stort utbud av 
litteratur där bland annat många nummer av 
Djungeltelegrafen fanns bevarade. Några av 
veteranerna dök ner i litteraturen och många 
minnen och berättelser från tiden i Kongo 
diskuterades. 

Efter besöket på museet inbjöds till föredrag 
med Kajsa Bonta, HR specialist rehab och 
stabschef Peder Herzberg från Eksjö som be-
rättade om sin verksamhet. Därefter berättade 
Linda Eriksson från Skövde Soldathem om 
verksamheten på Soldathemmet och arbe-
tet med veteran- och anhörigstöd i Svenska 
Soldathemsförbundets regi. Efter föredragen 
var det dags för fika. Skövde Soldathem bjöd 
på tårta i form av en FN-flagga och fick många 
lovord av deltagarna både för utsökt smak och 
utförande. 

Sedan var det dags att hala flaggan. Göran 
Fransson blåste fanfar och deltagarna gjorde 
honnör för fanan som halades av Bengt Israels-
son och Gunder Carlsson. 
Framåt kvällen serverades middagen som be-
stod av en förrätt av skagentoast samt kräftor 
samt en huvudrätt med kött och potatis. Till 
maten serverades de lokala ölsorterna från 

Kongo, Tembo och Simba. Några veteraner 
hade donerat gåvor för att förgylla middagen, 
vilket uppskattades av deltagarna. Jan-Ola 
Gustafsson gladde middagsgästerna med några 
olika anekdoter och minnen från Kongo.

Framåt kvällskvisten visade Gullmar Svensson 
flera olika filmer från Kongo och därefter ser-
verades kaffe. Många veteraner stannade uppe 
sent och pratade gamla minnen och gladdes av 
att träffa goda vänner!

På söndag morgon serverades en utsökt 
frukost innan det var dags att ta farväl. Många 
kramar och handslag senare lämnade vetera-
nerna Skillingaryd med en minnesvärd helg i 
bagaget. Stort tack till Bengt Israelsson och 
Göran Rydén som arrangerat återträffen. 

LINDA ERIKSSON, 
SKÖVDE SOLDATHEM

Återträff för Bataljon XX Resa till Israel med 
expertguide
8-15 november
Följ med Pennan & Svärdets militär-
historiker Marco Smedberg till Israel. 
Vi besöker Jerusalem, hamnstaden 
Jaffa som Napoleon erövrade, Israels 
gigantiska pansarmuseum, korsrid-
darnas sista fäste Akko och givetvis 
klippfästningen Masada. Dessutom 
vinprovning på Golanhöjderna och 
egen tid i Tel Aviv ”staden som aldrig 
sover”. 

På vår resa gör vi historiska nedslag vid 
kända platser som också ger en större för-
ståelse för dagens konfliktfyllda situation. 
Denna moderna konflikt är ett resultat av 
att egyptier, greker, romare, korsriddare, 
turkar, fransmän, britter, araber, israe-
ler och stormakterna med sina ombud 
som har agerat och fortsätter att agera i 
området.

Höjdpunkter:
• Få expertguidning av pansarofficeren 
Marco Smedberg
• Se platserna där de avgörande striderna 
utspelade sig under sexdagarskriget 1967
• Upptäck Masada, klippfästningen
• Bada i Döda Havet
• Upptäck platsen för Harmageddon, den 
forntida staden Meggido
• Utforska Jaffa som erövrades av Napo-
leons trupper år 1799   
• Se Akko (Acre) som är en mer än 5 000 
år gammal handelsstad vid Medelhavet. 
Korsriddarnas sista fäste         
• Utforska Golanhöjderna där ett av 
historiens större pansarslag stod under 
oktoberkriget 1973
• Besök venska ambassaden i Tel Aviv
• Med mera...

Mer information och anmälan på
pennanochsvardet.se

Inbjudan

Gunder Carlsson med FN-tårta.
Foto: Linda Eriksson

Från v. Jan-olof Jannebring, Tommy Aronsson, Göran Rydén, Eivert Lindgren, Roland Larsson, Per-Erik 
Holmgren, Urban Magnusson, Gunder Carlsson, Bengt Israelsson, Lars Sjöblom, Sören Edqvist, Göran Fransson,
Jan Troedsson, Gullmar Svensson, Vigo Edberg, Kent Magnusson, Hugo Weislander och Erik Sjölander.
På fotot saknas Jan-Ola Gustavsson.
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Mötet leddes 
av ordföran-
den Bengt 
Wicksén. 
Sekreterare vid 
mötet var Sven 
Erik Stenberg. 
Foto: Lars 
Erkstam

Mötesdeltagarna lyssnar på föredrag. 
Foto: Lars Erkstam

Bilder från årsmötet.
Foto: Johan Klang
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Stöd & kontakt

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

FÖRENINGAR, SEKTIONER & TRÄFFPLATSER FÖRBUNDSINFORMATION

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

Kansliet
Sveriges Veteranförbund 
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

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

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

Telefon: 08 – 25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Växeln har öppet vardagar: 8.00 – 17.00

Dagligen kl. 18-21
Övrig tid telefonsvarare

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

020 – 666 333

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

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

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

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

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

FÖRBUNDSSTYRELSE
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se

Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se 

Camilla Unsgaard
camilla@sverigesveteranforbund.se

Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se

Lars-Göran Nyholm
l-g@sverigesveteranforbund.se

Michael Ginér
michael@sverigesveteranforbund.se

Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se

  FÖRENINGAR
Veteranerna Blekinge
Matz Palm
blekinge@sverigesveteranforbund.se

 Veteraner i Blekinge 

Fredsbaskrarna Dalarna
Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Dalarna

Fredsbaskrarna Gotland
Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gästrikland
Björn Hernblad
gastrikland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Gästrikland

Fredsbaskrarna Halland
Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Hälsingland
Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Fredsbaskrarna Jönköping
Mats Ruderfors 
jonkoping@sverigesveteranforbund.se

 Sveriges Veteranförbund Jönköping

Fredsbaskrarna Kalmar - 
Västervik
Göran Nilsson
fbikalmarlan@gmail.com

 Fredsbaskrarna i Västervik

Veteranerna Kronoberg
Christer Alldén
kronoberg@@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Kronoberg

Fredsbaskrarna Norr
Bengt Flodin
norr@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg
Lars Sjölin 
skaraborg@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne
Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Stockholm
Fredrik Sjöholm
stockholm@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Södermanland
Bengt-Göran Björklund
sodermanland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Södermanland

Veteranerna Uppland
Tommy Erliaz
uppland@sverigesveteranforbund.se 

 Veteranerna Uppland

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud
varmland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Värmland

Fredsbaskrarna Västerbotten
Erik Springer Engdahl
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västkust
Britt-Marie Ackre 
vastkust@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västkust 

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteraner Västmanland

Y-bataljonen
Bill Ström
ybataljonen@gmail.com

 Y-bataljonen

Z-bataljonen
Kåre Silfver
zbataljonen@sverigesveteranforbund.se

 Z-bataljonen

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund
angermanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Ångermanland

Fredsbaskrarna Örebro
Fredrik Sörman
orebro@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland
Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Östergötland

  RIKSTÄCKANDE
Blue Berets MC
Tommy Brånhede
ordforande@bbmc.se

 Blue Berets MC Sweden

FN-Veteranerna Kongo
Bengt Wicksén
kongoveteranerna@outlook.com

 Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

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

 MSSS

  SEKTIONER
Jaktsektionen
Michael Oremo
jakt@sverigesveteranforbund.se

 SVF Jaktsektion

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

 Fredsbaskrarna Norr

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

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Borås
Pitcher's, Österlånggatan 33
4:e torsdagen varje månad, kl. 19:00
Thomas Roos, 070-944 51 07

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

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

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

 Fredsbaskrarna Södermanland

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

 Fredsbaskrarna Dalarna

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

 Fredsbaskrarna Gästrikland

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

 Fredsbaskrarna Västkust

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

 Fredsbaskrarna Halland

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

 FN-träffar i Helsingborg

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

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Hässleholm
Vilande

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

 Sveriges Veteranförbund 
Jönköping

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

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

 Veteraner i Blekinge

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

 Veteranerna Värmland

Kristianstad
Spontana träffar, se uppdaterad
info på facebook.

 Veteranträffar i Kristianstad

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

 Fredsbaskrarna Östergötland

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

 Fredsbaskrarna Norr
 VETERAN Träffplats Luleå

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten

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

 Veteranträffpunkt Malmö

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

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

 Fredsbaskrarna Östergötland

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

 Fredsbaskrarna Södermanland 

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

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten

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

 Fredsbaskrarna Skaraborg

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

 Veteranerna Ångermanland

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

 Fredsbaskrarna Stockholm

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

 Fredsbaskrarna Stockholm

John Scotts, Kungsgatan 37
1:a onsdagen i månaden, kl. 18:00

 Fredsbaskrarna Stockholm

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten

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

 Y-bataljonen

Trollhättan
Brasseriet, Kungsgatan 49
Sista torsdagen varje månad kl. 18:00
vastkust@sverigesveteranforbund.se 

 Fredsbaskrarna Västkust

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten

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

 Veteranerna Uppland

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

 Fredsbaskrarna Halland

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten
 Utlandsveteraner i Vilhelmina

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

 Fredsbaskrarna Gotland

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

 Fredsbaskrarna i Västervik

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

 Veteraner Västmanland

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

 Veteranerna Kronoberg

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

 Träffpunkt Ystad - Österlen
Sveriges veteranförbund

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

 Fredsbaskrarna Skåne

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

 Fredsbaskrarna Örebro

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

 FN Veteranerna i Örnsköldsvik!

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

 Z-bataljonen

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

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

Foto: Kim Svensson 

NY

Saknar du en 
träffplats där du bor? 

Vi hjälper dig att 
starta upp.

Kontakta kansliet.

Känns det ensamt, saknar du 
missionskamraterna? Besök då en 
av våra träffplatser och lär känna nya 
bekantskaper. Det kanske dyker upp 
ett känt ansikte!
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LÄST & LYSSNAT

I den nya boken Stridens 
psykologi – konsten att döda 
och överleva, skriver David 
Bergman, major och doktor 
i psykologi, om de militärp-
sykologiska aspekterna av 
en soldats liv, från urval och 
inryckning till hemkomsten 
efter en insats och övergång-
en till civilt liv.

– När vi kan förstå människors re-
aktioner i extrema situationer blir 
vi bättre rustade för att fungera i 
dem, men också att förstå många 
fenomen vi omges av i vardagen, 
säger David Bergman.

I boken Stridens psykologi tar 
han bland annat upp psykologiska 
aspekter av ondska, våldsutöv-
ning, fångenskap, tortyr och att 
möta döden.

– Jag börjar kronologiskt med lite 
historia, följt av selektionspsy-
kologi och inryckning till striden 

och vad det innebär att döda 
människor och hur det påverkar 
oss. Sedan kommer några kapitel 
om fångenskap, coping och psyko-
logisk krigföring innan jag avslutar 
med hemkomsten efter en insats, 
berättar han.

Vad händer när man lär sig att 
döda?
Han började fundera på de här 
frågorna – hur man pratar, eller 
inte pratar, om vad det innebär att 
döda och hur människan reagerar 
i extrema situationer – i samband 
med att han gjorde utlandstjänst i 
Afghanistan 2008–2009.

– Jag hade inte på något sätt en 
dålig militär utbildning när jag 
mötte striden första gången, men 
jag lade märke till att om det var 
något vi inte pratade om så var 
det döden och att döda, trots att 
det är en så central del av det vi 
utbildar oss för.

Boken riktar sig i första hand 
till soldater i strid, men David 
Bergman menar att den kan vara 
till nytta för många andra yrkes-
grupper, som poliser, brandmän, 
akutsjukvårdare och präster.

– Alla som möte människor i kris 
är bättre rustade om de förstår 
vad som händer med människor 
som genomgår traumatiserande 
händelser. Vi blir alla bättre förbe-
redda för svåra situationer genom 
att prata om de här lite tabubelag-
da ämnena.

Boken finns att beställa på 
bokus.se

JOSEFIN SVENSSON

I SVT-programmet Go´kväll utropade 
bokpanelen att ”Mannen på gatan” är 
en thrillerdebut som kommer att ta 
Sverige med storm.

Detta är den brittiske författaren Trevor 
Woods första deckare. Wood har tjänst-
gjort inom den brittiska flottan i 16 år och 
han har även jobbat som journalist.
 
I boken ”Mannen på gatan” följer vi Jimmy, 
en hemlös veteran som kämpar med post-
traumatiskt stressyndrom, hör ljudet av 
något tungt som faller i floden – mitt under 
ett högljutt gräl mellan två män – försöker 
han först låtsas att han inte hört något. Det 
är inte hans strid.
Men när han får syn på en tidningsrubrik 
om en flicka, Carrie, vars pappa försvun-

nit, och anar att det kan vara samma man, 
påminns han om någon han själv förlorat. 
Jimmy bestämmer sig för att sluta fly sitt 
förflutna och berätta för flickan vad han 
hörde. Det visar sig bara vara början på 
historien.

Polisen lägger ingen vikt vid Jimmys vitt-
nesmål, men Carrie är övertygad om att nå-
got hemskt har hänt hennes pappa. Jimmy 
går med på att hjälpa henne – något som 
försätter honom i allvarlig fara i förhållande 
till både gamla och nya fiender.

Men Jimmy har en fördel: när man inte 
har något, har man inte heller något att 
förlora...

Mannen på gatan
Trevor Wood

Johan Molanders omtalade 
bok ”Diplomatens sista de-
pesch” utkom i slutet av mars 
– där han berättar om sitt liv 
på toppnivåer i rikets tjänst. 

En månad dessförinnan, inte långt 
efter det att manus hade lämnats 
till tryck – den 24 februari 2022 
– inledde Ryssland sitt fullskaliga 
invasionskrig mot Ukraina. De 
kastade nytt ljus över bokens 
innehåll – framför allt de delar där 
Molander beskriver Putins strategi 
och Rysslands gradvisa 
utveckling mot att bli 
en totalitär stat. 

I boken samman-
fattar Johan sina 
erfarenheter av 
svensk utrikespo-
litik samt interna-
tionella relationer. 
Han pekar på naiva 
element i den svenska 
Rysslandpolitiken, 
beskriver hur den svenska 
nedrustningspolitiken motverkat 
sitt syfte och kritiserar politise-
ringen av ämbetsmannarollen. 
Han förmedlar också reflektioner 
från förhandlingar kring kärnva-
pen, landminor och mänskliga 
rättigheter och även minnen från 
barndomen i en känd teaterfamilj. 

– Svenska Dagbladet tog fasta på 
att jag framhöll behovet av civilku-
rage hos tjänstemän i förvaltning-
en i allmänhet och i utrikesdepar-
tementet i synnerhet. 

Vad tycker du om att Sverige 
och Finland nu har ansökt om 

att gå med i Nato?
– För Sverige har det handlat om 
en sorts moralisk identitet. Inte 
minst för socialdemokratin har be-
slutet om Nato-ansökan inneburit 
en smärtsam identitets-förlust. 
Finland har varit vår bästa drag-
hjälp här då de sett det som ett 
pragmatiskt säkerhetspolitiskt val. 

Står svensk utrikespolitik 
inför en rad nya utmaningar?
- Ja. Vi måste tillsammans med 
våra nordiska grannar utmejsla 

den politik vi vill föra inom Nato 
för hela Östersjöregionen. 

Vi måste också på allt 
sätt främja och ge 
vårt bidrag till en 
fortsatt konsekvent 
enighet inom EU 
och mellan EU, 
Storbritannien och 
USA i förhållande 

till kriget i Ukraina 
och vårt stöd. Slutligen 

gäller det också att ana-
lysera det framtida Ryssland 

och hur vi skall förhålla oss till 
det. Samtidigt som ansvar måste 
utkrävas för Rysslands aggressi-
on och folkrättsbrott kan vi inte 
bortse från att detta vårt stora 
grannland ändå på något sätt åter 
måste inlemmas i det internatio-
nella systemet.

”Den här boken bör läsas av alla 
som är intresserade av svensk 
utrikespolitik. Läsaren får en 
helt unik inblick i svensk utrikes-
förvaltning och en aktuell bild 
av hur vi formar vår relation till 
stormakten Ryssland och andra 
länder,” säger förlagschef Susanne 
Hamilton.

Hanna Hjerta, som ni som har läst 
Drönarhjärta redan stiftat bekant-
skap med, har bytt arbete och tjänst-
gör nu vid avdelning för Särskilda 
omständigheter. När kontakten går 
förlorad med en agent från Kontoret 
för särskild inhämtning under dennes 
uppdrag i Kaliningrad, den ryska 
enklaven, skickas Hanna dit för att 
söka rätt på agenten och om möjligt, 
med stöd av andra resurser, återföra 
till Sverige.

Men det som på pappret låter som en enkel 
undsättningsoperation visar sig vara en 
historia som är långt mer komplicerad och 
farlig inte bara för de svenska agenterna 
utan för hela regionen. 
Här stoppar jag och lämnar resten att 
avnjutas av läsaren.

Wilderäng levererar återigen en välskriven 
spänningsroman, kusligt nära verkligheten 
som håller läsaren på tå boken igenom. 
Tack! 

TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

TAKUNGSHJÄRTAKUN
WILDERÄNGLARS WILDERÄNG

Stridens psykologi
David Bergman

Diplomatens sista depesch
Johan Molander

Midvintermörker 2011
Midsommargryning 2013
Stjärnklart 2014
Stjärnfall 2015
Stjärndamm 2016

Höstsol 2017
Höstregn 2018
Fallet 2019
Redovisningsavdelning Marviken 2020
Drönarhjärta 2021

TIDIGARE UTGIVET AV LARS WILDERÄNG:

FÖLJ LARS BLOGG CORNUCOPIA.SE OM KRIGET I UKRAINA. 
MISSA INTE LARS KOMMENTAR OM KRIGET PÅ SID 10-11 I DETTA NUMMER.

Museitips i höst
Fordonsmuseet Arsenalen Strängnäs

Skandinaviens största museum i sitt slag! Utställningen visar fordon som kan 
ta sig fram både på land och i djupt vatten. Upplev berättelser, fakta och människoöden. 

Se den tekniska och militära utvecklingen från 1900-talets början till idag. 

www.arsenalen.se

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

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

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

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

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

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 officers-
utbildning 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: Thron 
Ullberg/
Kungl. 
Hovstaterna

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

Tillsammans gör vi skillnad.

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

Veteranförbunds Höge Beskyddare

Journalisten som bevakar 
internationella val
Kajsa Norman har varit valobservatör 
sedan 2017 utsänd av Folke Bernadot-
teakademin, FBA. Hon har tjänstgjort 
som korttidsobservatör i Bosnien-Her-
cegovina och Nordmakedonien och som 
långtidsobservatör i Uzbekistan. I våras 
tjänstgjorde hon som långtidsobservatör 
inom EU-insatsen i samband med Östti-
mors presidentval. Kajsa var stationerad 
i Viqueque i den sydöstra delen av landet 
i Sydostasien.

Till vardags är civila utlandsveteranen Kajsa 
Norman bosatt i Kanada där hon jobbar som 
journalist och författare med inriktning på 
demokratiutveckling och mänskliga rättigheter. 
Hon har även ett förflutet som press- och infor-
mationsofficer inom såväl den svenska som den 
kanadensiska Försvarsmakten.  
 
Hur kom det sig att du blev valobservatör? 
– Som journalist har jag bevakat åtskilliga 
valrörelser runt om i världen och jag har länge 
velat bli valobservatör. För mig är arbetet som 
valobservatör ett sätt att bidra till främjandet av 
demokrati och mänskliga rättigheter i en inter-
nationell miljö. Den metodik för valobservation 
som används inom såväl EU som OSSE syftar 
till att säkerställa neutralitet och oberoende. 
Man jobbar till exempel alltid två och två med 
en partner från en annan medlemsstat. Vi är på 
plats på inbjudan av landet i fråga så man vet att 
de kommer att ta del av insatsens observationer 
och rekommendationer vilket gör att arbetet 
känns meningsfullt.
 
Har du genomgått någon utbildning eller andra 
förberedelser för uppdraget?
– Jag har gått FBA:s kurser för såväl kort-
tidsobservatörer som långtidsobservatörer. Jag 
har även gått utbildningen Skydd mot risker i 

konfliktområden som handlar om hur man ökar 
den personliga säkerheten när man arbetar i 
medel- och högriskområden.
 
Vilka egenskaper anser du är viktiga att ha 
som valobservatör?
– Uppdraget som valobservatör är på sätt 
och vis ganska likt vardagen som journalist. 
Det är viktigt att man förhåller sig neutral och 
verifierar information innan man för den vidare. 
För att bli en bra valobservatör tror jag också 
att det är bra att vara nyfiken och uppriktigt 
intresserad av demokratiska processer. 
 
Hur kan en vanlig dag se ut när du är ute på 
uppdrag?
– Som långtidsobservatör träffar och intervjuar 
jag representanter från olika politiska partier, 
valmyndigheter, civilsamhälle, säkerhetsstyrkor 
och väljarkår. Jag observerar också valkampan-
jen och röstningsförfarandet på själva valdagen. 
Ingen dag är den andra lik och man vet aldrig 
riktigt vad som väntar.
– I våras var jag stationerad i Östtimors fatti-
gaste regioner. Alla var väldigt välkomnande 
och glada över EU:s närvaro så det var lätt att 
få tillgång till de olika aktörerna. Jag och min 
kollega från Bulgarien intervjuade flera av 
presidentkandidaterna, inklusive den nuvarande 
presidenten. I Östtimor var det svåraste det 
rent praktiska som till exempel att få tag på och 
tillaga mat. Det känns ibland lite overkligt att 
ena stunden intervjua landets president och i 
nästa stund gå runt med machete på jakt efter 
virke till en brasa för att kunna laga mat.
– Jobbet som internationell valobservatör 
kräver definitivt flexibilitet och anpassningsför-
måga. Första dagen i vår region såg vi en enorm 
saltvattenskrokodil och den lokala doktorn har 
varnat oss för att gå för nära såväl havet som 
floderna då krokodilerna regelbundet kniper 
både människor och boskap.

VETERANPROFILEN

Kajsa Norman bevakar val. 
Foto: FBA

Kajsa Norman

Tävlingsinformation

Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 6 november.

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

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)
Karlavägen 65, 114 49 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"

Grattis! Det kommer 
en vinst på posten!

Facit från nummer 1
 (samtliga facit från nummer 2 finns på SVF:s hemsida)Vinnare

10:-

Ö
ve

rs
ko

tt
et

 g
år
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ill

 G
ul

a 
B

an
de

t

Lennart
Rosersberg

Birgitta
Simrishamn

Jan-Olof
Lidköping

Meta
Linköping

KORSORD

Vi lottar ut fina priser till er som svarar rätt!

NIKLAS SAGRÉN
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65

114 49 Stockholm

www.mw.group

Vill du göra 
skillnad varje dag?

Vi är flera hundra experter på försvars- och 
infrastrukturlösningar som arbetar med detta över hela 
Norden genom våra affärsområden Field-, Cyber-
and Geospatial Services, Strategic Advise och LogSec.

Hos oss arbetar administratörer, projektledare, chefer, 
säljare, utvecklare, installatörer, ekonomiansvariga, 
HR-personal och många fler i hela landet med en sak 
gemensamt: de är särskilt rekryterande för sin integritet och 
genomförandeförmåga.

MW Group arbetar med att säkerställa att 
samhällsviktiga funktioner fungerar i hela 
spektrat från fred såväl som i kris och krig.

Vi söker dig som vill bygga 
nordisk försvarsförmåga
 
Sök till oss – vi vet vad du 
går för.

Officiell partner till 
Försvarsmakten sedan 2013

Medlem i SOFF – 
Säkerhets- och försvarsföretagen

Följ QR-koden
för lediga tjänster

https://mw.group/careers/
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