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"Sveriges Veteranförbund vill påverka
samhället och verka för
ett ständigt utvecklat
omhändertagande
av Sveriges veteraner, en grupp
som Sverige
kan vara väldigt
stolta över. Det
är viktigt att
sprida kunskap om
utlandsveteranerna och se dem
som en resurs i
samhället. Därför
medverkar vi under
Almedalsveckan som
även i år sker digitalt.
Vår programpunkt
är ett modererat
samtal mellan mig och
försvarsminister Peter
Hultqvist."
SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE
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Samarbeta med Försvarsmakten.
Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare

Veterandagen firades över hela Sverige

AT

När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer,
alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade
framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har
allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större
perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre
medarbetare samtidigt som du bidrar till försvaret av Sverige.

Kungen bär arméns dagliguniform m/87.
Foto: Kim Svensson
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Bli en av oss,
få en av oss.

INLEDAREN

AKTUELLT

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

020 - 666 333

Dagligen kl. 18-21

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

Bli medlem på svfmedlem.se
eller scanna QR-koden.
Öppna kameran
på din telefon
och rikta den
mot QR-koden.
Klicka på länken
som dyker upp.
Du behöver inte
ta en bild.
Du kommer nu
till anmälningssidan.

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

Svensk

VETERAN
Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund

Nu kan vi ses igen – om än
med hög grad av klokhet
Coronarestriktionerna har börjat mildras, alltfler är vaccinerade och Sverige
kan sakta öppnas upp. Det märks i våra
lokalföreningar. Nu blir det enklare att
mötas och vi kan så smått komma igång
med verksamheten runt om i landet.
Samtidigt måste vi vara noga med att
öppna upp med förnuft.
Vad gäller evenemang och sammankomster som
inte omfattas av ordningslagen måste vi göra
en riskbedömning och vidta åtgärder som noga
minskar risken för coronasmitta.
Liksom många medlemmar har även jag fått
mina två vaccinsprutor. Tack vare det får jag nu
åter träffa barnbarnen - underbart! Sedan ett
par veckor tillbaka har jag haft möjlighet att vara
med på arrangemang och träffa medlemmar i
samband med det. Jag hoppas att det blir många
fler sådana tillfällen redan i sommar och i höst.
En ny sak som vi har lärt oss under pandemin
är att hålla digitala möten. Jag uppskattar
mycket de digitala föreningsmöten jag har varit
med på. Det är ett mycket bra och enkelt sätt
att träffas, diskutera och lära av varandra. Nu
har vi en spännande tid framför oss med olika
föreningsarrangemang.
En annan spännande sak är vår nya logotype
som tagits fram i samråd med föreningarna
under vintern. Vi kan och ska vara mycket stolta
över den. Den är en signal om att vi inkluderar
alla som har varit utskickade på utlandsinsats
av en svensk myndighet, vare sig uppdraget
har varit civilt eller militärt. Den nya logotypen
stärker SVF:s varumärke där färger och typsnitt
har bytts ut. På sidan 19 kan du läsa mer om
arbetet bakom logotypen, och även ta del av ett
specialtryckt ark med klistermärken.
Sveriges Veteranförbund vill påverka samhället
och verka för ett ständigt utvecklat omhändertagande av Sveriges veteraner, en grupp som
Sverige kan vara väldigt stolta över.
Det är viktigt att sprida kunskap om utlandsveteranerna och se dem som en resurs i samhället.
Därför medverkar vi under Almedalsveckan
som även i år sker digitalt. Vår programpunkt är ett modererat samtal mellan mig
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08 - 25 50 30
marianne@sverigesveteranforbund.se
CHEFREDAKTÖR: Pia Lagergren
0708 - 79 90 86
pia@sverigesveteranforbund.se
REDAKTION & LAYOUT: Daniel Jansson
redaktion@sverigesveteranforbund.se
ANNONSER: Jonas Sternulf-Gleditsch
0793 - 133 439
jonas@gleditsch.se

och försvarsminister Peter Hultqvist. Vi

från SVF är tacksamma över att försvarsministern tagit sig tid att medverka under vår programpunkt och att han prioriterar att träffa oss.

Almedalsveckan 2021 pågår den 4–7 juli.
Det blir en annorlunda Almedalsvecka, men
absolut inte mindre intressant.

"Antalet digitala evenemang har
ökat under det senaste året och
blir med all sannolikhet en naturlig
del av Almedalsveckan, och även
för SVF i framtiden. Genom den
utvecklingen blir Almedalsveckan
mer tillgänglig för fler, eftersom
varken deltagare eller åhörare
behöver befinna sig i Visby."

Antalet digitala evenemang har ökat under det
senaste året och blir med all sannolikhet en
naturlig del av Almedalsveckan, och även för
SVF i framtiden. Genom den utvecklingen blir
Almedalsveckan mer tillgänglig för fler, eftersom
varken deltagare eller åhörare behöver befinna
sig i Visby.
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Publikationen Svensk Veteran (Stockholm), ISSN 2004-0032 är av
generell karaktär och kan inte ligga till grund i specifika frågor. Vi ansvarar ej för skada som kan uppkomma till följd av upplysning i publicerat material, eller i annan lämnad information. Redaktionen ansvarar ej för icke beställt material samt förbehåller sig rätten att redigera
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utan att först tillfråga upphovsmannen. Org.nr: 828001-0359.
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Sveriges Veteranförbund (SVF)

Önskar Dig en fantastisk sommar!

– Den primära uppgiften för våra svenska
specialförband är att agera som snabbinsatsstyrka när något händer. I övrigt är
vårt fokus att assistera, ge råd och följa
med de maliska säkerhetsstyrkorna, säger
brigadgeneral Anders Löfberg, chef för
specialförbandsledningen. Sveriges engagemang i Mali är stort. Task Force Takuba
består av 150 soldater samt helikoptrar och
transportflyg. Sverige bidrar dessutom med
trupp till den FN-ledda Minusma-insatsen
och EU-styrkan EUTM Mali. Det svenska
bidraget till Minusma består av cirka 215
soldater. I EU-insatsen bidrar Sverige med
åtta soldater.

– Vi gör det för att säkerställa att vi över
tid har tillgång till blod- och blodprodukter för våra förband i den riskfyllda miljö
de befinner sig i”, säger överste Claes
Ivgren vid Försvarsmaktens högkvarter.

Samtalet fokuserar på riksdagens roll i
beslutsfattandet om att sända personal
till internationella insatser, veterandagen
och veteranpolitik.

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

För att ytterligare uppmärksamma flaggdagen genomfördes för första gången
en flaggceremoni på Riksplan där flera
beslutsfattare medverkade.

Foto: Peter Knutson
Sveriges Veteranförbund

Den svenska insatsen i Mali är riskfylld
och senast i april skadades tre svenska
soldater.

Veterandagen högtidlighölls på flera
sätt av Sveriges riksdag, bland annat
av ett samtal om veteraner och riksdagens roll i beslutsfattandet kring
internationella insatser.

Väl mött på Almedalsveckan och kom ihåg att
följa förbundet och din lokala förening på sociala medier för den senaste informationen om
aktiviteter och träffar.

SVF Veteranförbund

Huvuddelen av det svenska bidraget
till den multinationella specialförbandsstyrkan Task Force Takuba är
nu på plats i Mali.

Riksdagen
högtidlighöll
Veterandagen

Vår programpunkt ”Veteranpolitik för Sverige” kan ses av alla på AlmedalenPlay,
se sid 22.

sveriges_veteranforbund_svf

Försvarsmakten öppnar en egen
blodbank i Sverige för att ha blod
tillgängligt för svenska trupper i
Mali.

De flesta av de svenska soldater som för
närvarande tjänstgör utomlands är stationerade i Mali. Sverige har ungefär 400
personer stationerade i tre internationella
insatser i Mali.

Syftet med samtalet med försvarsministern är
att bidra till att veteranpolitiken hålls levande
under hela året, inte bara i samband med Veterandagen. I november förra året överlämnade
vi våra synpunkter, idéer och prioriteringar
rörande veteranpolitiken till försvarsministern
och regeringen i skriften ”Veteranpolitik för
Sverige”. Samtalet under Almedalsveckan är en
uppföljning av våra prioriteringar och vi ställer
frågorna:
– Vilka är regeringens prioriteringar för veteranpolitiken fram till valet nästa år?
– Hur kan regeringen bidra till en integrerad
veteranpolitik som omfattar både den nationella, regionala och kommunala nivån?
– Hur går regeringens arbete med att ta fram
en första nationell veteranstrategi och i vilket
skede av arbetet kommer landets veteran- och
anhörigföreningar att involveras?

Sverker Göranson, 66 år, förbundsordförande
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år utomlands. Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första NATO-insats. Högre utbildning i
USA. Drygt tre år vid Sveriges ambassad i Washington.

Sveriges Veteranförbund

Svenskt specialförband på plats i Mali

– Blodet behövs i samband med stor
traumakirurgi eller akut insats vid allvarlig
skada fortsätter överste Ivgren.

TRYCK: DanagårdLiTHO
UTGIVNINGSPLAN
Nummer
3
Manusstopp
22/8
Utgivningsvecka 39

Blodbank för
svenska soldater

På grund av den pågående pandemin hölls den trevliga ceremonin utan
åskådare men går att se på Riksdagens
Youtubekanal.

Tyskland och Sverige arbetar sida vid sida för
att försörja det svenska kompaniet med vatten,
drivmedel och mat under pågående operation.
Foto: Försvarsmakten

Polis ny chef på MSB
Robert Wallén är från 1 juni ny chef
för MSB:s operativa avdelning.
Han var tidigare chef för polisområde
Västmanland.
Innan befattningen som chef i Västmanland
var Robert Wallén chef för polisen i Östergötland. Han har arbetat som chef inom
Polismyndigheten på strategisk nivå de senaste femton åren, har en grundutbildning
som personalvetare och en bakgrund som
utredare med mera på länsarbetsnämnden i
Västerås och Eskilstuna.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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AKTUELLT

MSB-rapport:

Beställ SVFs
politiska program
I förbundets
idépolitiska
program finns
mål och prioriteringar för
våra förslag till
veteranpolitik
på kommunal,
regional och
nationell nivå.

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE)

Beredskapen behöver stärkas

VETERANPOLITIK
FÖR SVERIGE

Svenskt ordförandeskap vill
stärka fred och säkerhet
OSSE har ett flertal fredsinsatser och valobservationsinsatser och är en viktig samarbetspartner för FBA som skickar svensk civil personal till
dessa och andra internationella fredsinsatser.

"OSSE är en central
plattform för Europas
säkerhet och det
transatlantiska
samarbetet
– från Vancouver
till Vladivostok"

Det politiska
programmet
"Veteranpolitik för
Sverige" finns att
ladda ner på SVFs hemsida.
Juni 2021

OSSE har sexton fältkontor/ missioner med
närvaro på Västra Balkan, i Östeuropa, i Södra
Kaukasien och i Centralasien.
Ann Linde håller regelbunden kontakt med de
olika missionerna och kan ge vägledning för
verksamheten inom ramen för deras mandat.
Det kan handla om allt från aktuella händelser
i regionen, konferenser eller rekryteringar. En
gång om året möts representanter från alla
fältkontor och missioner i Wien för rapportering
och erfarenhetsutbyte.

Ann Linde, utrikesminister

Jens Stoltenberg
blir sommarvärd i P1
Nato-chefen om terrordådet på
Utöya, arbetet för fred och om
krigens spår.

Jens Stoltenberg sommarpratar den 22 juli.
Foto: Tom Vantorre

Jens Stoltenberg är Natos generalsekreterare sedan 2014. Han var tidigare partiledare för Arbeiderpartiet och under tio år
statsminister i Norge, bland annat under
terrorattackerna i regeringskvarteret och
på Utöya.
I norsk politik engagerade sig Stoltenberg
bland annat i förvaltningen av Norges
oljeintäkter. Internationellt har han varit
engagerad i att vaccinera världens barn och
att bevara världens regnskogar.
– I mitt sommarprogram kommer jag att
prata om krig och fred – i många olika
former. Om krig som satt spår i min egen
familj. Om terrordådet på Utöya och om
hur vi försöker säkra freden genom Nato,
trots alla våra olikheter.
SVERIGES RADIO
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Sveriges Veteranförbund (SVF)

Rapporten slår bland annat fast att förmågan att ta emot internationellt stöd (så kallat värdlandsstöd) särskilt
behöver utvecklas.
Foto: MSB

Förmågan att ta emot internationellt stöd

Sverige innehar ordförandeklubban i OSSE under 2021. Klubban hålls i utrikesminister Ann Lindes hand.
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Klimatförändringar, hälsohot, osäkerhet i vår omvärld,
cyberangrepp och informationspåverkan är några av
de påfrestningar vi behöver klara av.

Kraftsamling – för en
stärkt civil beredskap
Baserad på MSB:s nationella risk- och
förmågebedömning 2021

Rapporten finns på
MSB:s webbplats

behöver utvecklas. Det behövs kunskap,
resurser och samarbete för den upprustning
som pågår, säger Camilla Asp, vikarierande
generaldirektör på MSB.
Sveriges beredskap behöver stärkas för att
möta den breda och allvarliga hot- och riskbild
som samhället står inför. Klimatförändringar,
hälsohot, osäkerhet i vår omvärld, cyberangrepp och informationspåverkan är några av
de påfrestningar vi behöver klara av. I skriften

som finns. Hot och risker är ofta gränsöverKraftsamling – för en stärkt civil beredskap 25
skridande och vår beredskap blir starkare om
den utvecklas i samarbete med andra. Vid flera kriser, exempelvis de stora skogsbränderna
för ett par år sedan och nu senast pandemin,
har Sverige både tagit emot och gett internationellt stöd. Förmågan att ta emot internationellt stöd (så kallat värdlandsstöd) behöver
särskilt utvecklas.
MSB

– Som ordförande kommer Sverige fortsatt
att verka för att återställa respekten för de
principer som den europeiska säkerhetsordningen vilar på. Vi kommer att prioritera arbetet
för att stärka demokrati, mänskliga rättigheter och jämställdhet i alla relevanta fora”, sa
utrikesminister Ann Linde när Sverige valdes till
ordförandeland.
Uppdraget är ett uttryck för svenskt ansvarstagande för OSSE men också för multilateralism,
upprätthållandet av den europeiska säkerhetsordningen och fred.
OSSE är världens största organisation för regional säkerhet, och har 57 deltagande stater från
Europa, Centralasien och Nordamerika. Den
uppstod under kalla kriget när Europas länder,
Ryssland och USA enades om gemensamma
åtaganden för att öka säkerheten och bevara
freden.
OSSE står just nu inför en utmanande säkerhetssituation. I regionen pågår flera konflikter:
Ukraina, Nagorno-Karabach och den politiska
krisen i Belarus. Sverige värnar den europeiska
säkerhetsordningen och betonar att demokrati och mänskliga rättigheter är ett måste för
säkerhet. Sveriges Veteranförbunds samarbetspartner FBA ger olika stöd till OSSE och det
svenska ordförandeskapet för att bidra till lösningar till dessa utdragna konflikter i regionen.
Uppgiften är att försvara den europeiska
säkerhetsordningen, genom att förebygga och
hantera konflikter. Samtliga länder i OSSE har

förbundit sig att leva upp till grundläggande
principer om att stater har rätt till sin territoriella integritet, att göra självständiga utrikespolitiska vägval och att inte bruka våld mot andra
stater, liksom på områden som demokrati och
mänskliga rättigheter.
– Vi har på senare år sett flera exempel på att
de här principerna utmanas och Sverige vill att
dessa kärnvärden åter ska stå i centrum för organisationens arbete, förklarar Fredrik Nordin,
ambassadråd vid Sveriges OSSE-delegation i
Wien.
Att konflikterna är en prioritet märks bland
annat av att utrikesminister Ann Lindes första
resor som OSSE-ordförande gick till de konfliktdrabbade länderna i regionen samt till Moskva,
eftersom Rysslands roll är avgörande. I OSSE:s
bredare bestämning av säkerhet utgår man
från att stater som respekterar demokrati och
mänskliga rättigheter både upplever en större
säkerhet inom sina gränser, samtidigt som man
också löper en lägre risk att hamna i konflikt
med andra länder. Att bevaka och hjälpa fram
de deltagande staternas respekt för mänskliga
rättigheter är därför en viktig del av OSSE:s
verksamhet.
Alla beslut i organisationen kräver konsensus,
vilket kan vara en utmaning. Synen på demokrati och mänskliga rättigheter skiljer sig mycket
åt mellan länderna, och vissa ligger dessutom i
konflikt med varandra, som exempelvis Ryssland och Ukraina.

– Det svenska ordförandeskapet i OSSE kommer under 2021 att arbeta för att säkerheten
i regionen ska stärkas. För Sverige och alla
andra deltagarstater utgör de åtaganden som
ligger till grund för OSSE grundstenarna för vår
gemensamma säkerhet säger utrikesminister
Ann Linde.
SVF

Organisationen för säkerhet
och samarbete i Europa (OSSE)
Organisationen för säkerhet och
samarbete i Europa, förkortat OSSE
(eng. OSCE), är en internationell
organisation som arbetar med "tidiga
varningar, konflikthantering, riskhantering och återuppbyggnad" i Europa. Till 1995 hette organisationen
Europeiska säkerhetskonferensen
(ESK). ESK bildades under kalla kriget
som ett forum för dialog mellan väst
och öst.
Sedan 1993 är OSSE genom FN-stadgans kapitel VIII en regional organisation inom FN. Det har sitt säte i
Wien.
OSSE har (2020) 57 deltagande
stater: alla stater i Europa, de före
detta sovjetrepublikerna i Kaukasien,
Centralasien, Mongoliet samt USA
och Kanada i Nordamerika. OSSE har
över 3500 anställda, varav 90% är
sysselsatta i fält.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Den svenska insatsen i Afghanistan avslutas

Den svenska insatsen
i Afghanistan
Sveriges insats i Afghanistan inleddes vid årsskiftet 2001-2002, då
med styrkebidrag till ISAF, International Security Assistance Force.

7 515 soldater och 20 år senare

2006 tog Sverige över ledarskapet för Provincial Reconstruction
Team (PRT) Mazar-e Sharif med
säkerhetsansvar för fyra provinser
i norra Afghanistan.

Biståndsministern:

"Vi överger inte Afghanistan"

Som mest ingick cirka 1 000
svenska soldater och officerare
i styrkan och omfattade även det
finska bidraget och totalt arbetade fler än 7 000 personer på den
svenska basen Camp Northern
Light fram till 2014, då basen
lämnades över till den afghanska
staten.
Från 2014 bestod det svenska
bidraget av cirka 50 personer, de
flesta grupperade på basen Camp
Marmal.
Nato-insatsen Resolute Support
Mission (RSM) inleddes i januari
2015 i samband med att ISAF
upphörde.
De sista trupperna (FS40) återvände till Sverige den 25 maj 2021.
Då hade totalt 7 515 svenskar
tjänstgjort i insatsen.

Omkomna svenskar
i Afghanistan
LINDBLOM, Jesper
BERGQVIST, Tomas
ANDERSSON, Gunnar
PALMLÖV, Johan
WALLIN, Kenneth
Vi glömmer Er aldrig.
Ytterligare 24 svenskar har sårats
allvarligt under insatsen.
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Sveriges militära insats i Afghanistan
avslutas i och med att USA drar tillbaka
sina styrkor. Samtidigt har den svenska
regeringen antagit en ny biståndsstrategi.
Svensk soldat och afghanska barn spelar fotboll med en sten i utkanten av Mazar-e-Sharif där också den
svenska basen Camp Northern Lights var belägen. Idag är förläggningen överlämnad till afghanska staten.
Foto: Arkiv Dmind Solutions

Flaggan halas för sista gången
En historisk flaggceremoni har genomförts i Kabul i närvaro av chefen för den
multinationella styrkan Resolute Support
Mission (RSM), den amerikanske generalen Scott Miller, och stora delar av hans
stab. På insatsens högkvarter halades
den svenska flaggan efter nästan 20 års
närvaro i Afghanistan.
Svensk militär personal lämnar Afghanistan
senast i september och i nära samarbete med
Tyskland och Nato.
– Försvarsmakten har haft militär närvaro i
Afghanistan i nästan 20 år med uppdraget att
stötta Afghanistans regering med att åstadkomma säkerhet i landet. Att insatsen nu avslutas är
något som såväl Sverige som övriga bidragsländer haft beredskap för, säger insatschef Michael
Claesson.
Sverige har för närvarande 16 personer på
plats, främst stabspersonal grupperad på basen
Camp Marmal utanför Mazar-e Sharif samt några medarbetare i Kabul. Det svenska bidraget
innehåller inga tyngre materielsystem och det
krävs därför inga särskilda transportresurser för
att få hem den svenska personalen.
– Under de år som svensk trupp funnits på plats
har de afghanska säkerhetsstyrkornas förmåga
höjts genom samarbete, utbildning och mentorering, säger Michael Claesson.
Det övergripande målet med Sveriges styrke-

bidrag till RSM har varit just att bidra till de
afghanska försvars- och säkerhetsstyrkornas
förmåga att självständigt hantera säkerheten i
landet.
– Jag vill härmed tacka alla de svenskar som
bidragit till ökad stabilitet och en positivare utveckling i Afghanistan. Jag riktar även ett varmt
tack till alla deras anhöriga. Samtidigt hedrar vi
minnet av de fem svenskar som stupat under
sin tjänstgöring och tänker på dem som har
skadats, säger insatschef Michael Claesson.
Det slutgiltiga beslutet att avsluta insatsen tas
av regeringen.
Försvarsmakten och Sveriges ambassad i Kabul
representerades av försvarsattaché överste
Johan Törnqvist och utsänd personal. Tal hölls
av försvarsattachén, förbindelseofficeren major
Mattias Gleisner och av general Miller. I talen
betonades Sveriges långsiktiga engagemang i
både ISAF (International Security Assistance
Force) och RSM och man högtidlighöll minnet
av de stupade och sårade soldaterna.

General Miller flankerad
av försvarsattaché
överste Johan Törnqvist
till höger och förbindelseofficer major Mattias
Gleisner till vänster.
Foto: RSHQ

– Det svenska biståndet ska fortsätta.
Vi får inte låta truppreträtten leda till
att världen överger Afghanistan, säger
biståndsminister Per Olsson Fridh (MP)
till DN.
Sverige är ett av de länder som har varit aktivt
i Afghanistan allra längst. Och Afghanistan är
det största mottagarlandet för svenskt bistånd;
omkring en miljard kronor per år.

– Det är viktigt eftersom Afghanistan har en
svår hungersituation och dålig livsmedelsförsörjning. Undernäringen är ett stort problem,
speciellt för små barn och 90 procent av befolkningen är biståndsberoende.
Strategin har också en betoning på större
flexibilitet. Så att Sida och samarbetspartners
på plats – som Folke Bernadotteakademin och
Svenska Afghanistankommittén – är redo att
anpassa sig när situationen förändras.
En stor förändring är att olika biståndsaktörer
inte längre får skydd genom den utländska militära närvaron. En annan är ovissheten om hur
USA:s uttåg påverkar det humanitära läget.

I och med att president Joe Biden har meddelat
att USA ska inleda sin militära reträtt och att
Resolute Support Mission, den av Nato ledda
insatsen som Sverige deltar i, ska avvecklas till
den 11 september, förändras läget radikalt.

DN: Många befarar att situationen förvärras
än mer jämfört med i dag. Vad gör Sverige om
talibanerna tar över eller om det blir ett fullt
inbördeskrig?
– Vi skriver alltid den här typen av strategier på
fyra, fem års sikt. Nu är det dags att uppdatera strategin. Det sammanfaller med beskedet
att trupper ska dras tillbaka. Det gör det ännu
mer angeläget att vi ger en signal att även om
omvärlden drar sig tillbaka militärt så drar vi oss
inte ur de insatser som ska ge det afghanska
folket tillgång till hälsa och utbildning och kvinnorna möjlighet att delta i samhället.
Per Olsson Fridh påminner om att Sverige har
varit i Afghanistan länge och under svåra tider
förut.
– Men det är klart att om det värsta skulle
inträffa, att det blir inbördeskrig eller att talibanerna tar över makten, blir det oerhört svårt
att fortsätta att bedriva biståndet på det sätt
vi gör i dag, och då behöver vi planera om. Det
viktiga nu är att den utveckling som har skett i
landet inte går förlorad och att de humanitära
utmaningarna som nu växer bemöts med kraft.
De åtaganden som omvärlden har gjort för fred
och utveckling i Afghanistan måste vi nu hålla i.

– I det oerhört osäkra läget som är nu, med
fredssamtal som inte rör på sig och militär trupp
som dras tillbaka, så är jag väldigt orolig över
utvecklingen i landet. Det gäller de framsteg vi
har gjort, med kvinnors och flickors rättigheter,
som tillgång till skola och inom mödravården,
men också den dåliga situationen när det gäller
mediefrihet. Det är ett av de farligaste länderna
i världen att vara journalist i, säger Per Olsson
Fridh.

MICHAEL WINIARSKI
TIDIGARE PUBLICERAD I DN

Beslutet om en ny strategi för Afghanistan togs
vid regeringens torsdagsmöte.
– Det är viktigt att vi visar att vi fortsatt vill stå
tillsammans med det afghanska folket och bidra
till en positiv utveckling. Det är vårt viktigaste
besked, att vi har beslutsamhet att fortsätta
arbeta för det afghanska folkets rättigheter och
säkerhet, i en tid det när det finns en oro för att
omvärlden kommer att överge dem.
En nyhet i strategin är ett ökat fokus på klimatfrågor och naturresurser.

Helikopter 16 i Afghanistan.
Foto: Jimmy Croona/Försvarsmakten

Skola i Afghanistan.
Foto: Daniel Jansson
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Annelie Börjesson
omvald till ordförande för FN-förbundet

VETERANDAGEN

Sommarhälsning från Mali

– Klimatfrågorna, jämställdheten och
pandemin är utmaningar som kräver
globalt samarbete och ett starkt FN. Jag
ser jag fram emot att fortsätta leda och
utveckla den svenska FN-rörelsen till stöd
för FN-samarbetet och multilateralismen,
säger Annelie Börjesson.

Under veterandagens förmiddag
hedrades stupade veteraner
genom överflygning, med Jas 39
Gripen, i Missing man formation
över centrala Stockholm.
Foton Stockholm: Kim Svensson

Annelie Börjesson, orförande för FN-förbundet.
Foto: Svenska FN-förbundet

Medaljering
Petra Malmström vid FM Transportkontor har hedrats med Estonia
Defence Force Meritorious Service
Cross med motiveringen ”For her
contribution to the development of
the Defence cooperation between
Sweden and Estonia”.
Petra arbetar med flyg till internationella
insatser och främst med koordinering
av passagerare och gods både för våra
svenska soldater men även samarbetet och
stödet till andra nationer.
Petra har tjänstgjort i Afghanistan och
Mali och har goda erfarenheter i vad som
krävs av transportorganisationen för att
allt ska fungera både före, under och efter
flygning.

Petra Malmström.
Foto: Annelie Stenman
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Samverkan är en stor del när vi patrullerar i byarna, vi pratar och samtalar med både stora och små. När vi inte
kan kommunicera pga språkförbistringar får vi vara extra uppfinningsrika. Här har barnen har precis fått lära
sig spelet tre-i-rad med en uppritad spelplan i sanden och några stenar. Nu försöker de febrilt att vinna över
sin lekledare.
Foto; Malibloggen

Vi på Mali 14 vill önska er där hemma
en fantastisk sommar, med värmande
sol, bad och tid att andas ut! Vi hoppas
ju kanske inte på riktigt lika varmt som
vi har det här, men lagom varmt. En viss
saknad har infunnit sig för de flesta, ingen kan väl motstå tanken på en svensk
sommar.

Att bygga ett
stentorn tillsammans med
barnen kan vara
ett bra sätt att
skapa kontakt
när inte orden
eller språket
räcker till.
Foto:
Malibloggen

Ett dopp i det svalkande havet, det är något
vissa av oss drömmer lite extra om. Att få
skölja av sig sanden, sparka av sig sina skor
och gå runt i gräset. Men den som spar den
har och vi spar det till våra ”leave:ar”. Nu har
vi kängor, svettiga tröjor och begynnande

bondbrännor, vilket gör att vi nog kommer
uppskatta det där doppet lite mer.

”Finns det svenskt kaffe på hotellet?”

Nu planeras det för fullt, tränas, dricks
kopiösa mängder med vatten och därefter
dricks det lite till. Men vi glömmer aldrig att
dricka svenskt kaffe, för det finns, i mängder.
Skvadronen, staben och NSE kommer att fira
midsommar, ett litet sätt att ta med sig en av
de bästa bitarna från Sverige, hela vägen till
Mali. Förhoppningarna om ett strålande väder
är desamma här som hemma, helst inget regn!

Kontingentenschefen
Dennis Löfvenborg hälsar

– Vi har det bra här nere men saknaden e
 fter
er anhöriga gör sig särskild påmind i dessa
sommarlovstider. Snart nalkas det midsommar
och vi ser ut att få lite midsommarmat vilket
kompletteras med lekar och tävlingar. Allt
för att få lite midsommarkänsla. Vi vill passa
på att önska alla våra nära och kära en glad
sommar, ta hand om varandra där hemma, vi
tar hand om varandra här!
Till er där hemma hoppas vi att ni passar på
att njuta ordentligt av den svenska sommaren!
MALISTYRKAN, MALI14

Veterandagen

firades i Stockholm samt på
flera platser runt om i Sverige.

VETERANDAGEN

Stockholm
Det blev ett nedtonat men mycket värdigt
veterandagsfirande även i år. Försvarsmaktens
officiella firande av Veterandagen finns att
uppleva på Försvarsmaktens Youtubekanal, där
ses Fredsbaskrarna Stockholm hissa flaggorna
vid veteranmonumentet Restare i gryningen.
Efter flagghissning hedrades stupade veteraner
med Missing-man formation och kransnedläggning vid veteranmonumentet av H.M Konungen
och prins Carl Philip.
Även flera representanter från den centrala
statsledningen fanns på plats.
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VETERANDAGEN

EKSJÖ

I hela Sverige
DALARNA

BORÅS

38 föreningar firade Veterandagen runt om i
landet! Vilket fantastiskt rekord.

GÖTEBORG

Tack alla medlemmar som gjorde denna dag
oförglömlig.

HALMSTAD

VÄSTMANLAND

Varje år arrangerar SVFs föreningar ceremonier
över hela Sverige för att hedra personal som
deltar eller har deltagit i internationella militära
och civila humanitära insatser och högtidlighåller minnet av stupade och omkomna.
I år var gränsen åtta personer vid offentliga
tillställningar vilket gjorde högtidlighållandet
nedtonat och många föreningar sände sina
ceremonier digitalt. I städer som Norrköping,
Oxelösund, Ystad och Burlöv var det premiär
för veterandagsfirande.

KALMAR

KALMAR
ÖRNSKÖLDSVIK

SKÖVDE

SOLLEFTEÅ
STORUMAN

OSKARSHAMN
SKÖVDE
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KARLSTAD

ÖSTERSUND
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SUNDSVALL

VETERANDAGEN

Ett sent men
uppriktigt tack...
...till Hans Uhlander med familj
från Veteranerna Norr.

EKSJÖ

UMEÅ

STOCKHOLM

Vår styrelsekamrat och veteranvän Hans
Uhlander gick hastigt bort för cirka ett
år sedan. Han var engagerad i FB Norr
verksamhet och ett gott stöd för både
medlemmar och i vår styrelse.
Vid fjolårets veterandag fick föreningen
ta emot en testamentesgåva i form av
kontanter från Hans familj som representerades av hans syster Maria och hennes man
Mats. Hans Uhlanders önskan var att en
gåva skulle skänkas till det lokala arbetet i
FB Norr verksamhet.

LINKÖPING

För alla veteraner

Det blev ett känslosamt möte, men oerhört
tacksamt. Styrelsen FB Norr har tagit
beslut om att gåvan skall användas till bl.a
en gemensam middag för våra medlemmar
när pandemin är över.

Gula Bandet säljs till förmån
för Sveriges veteraner,
svensk personal i utlandstjänst och deras anhöriga.
www.gulabandet.se

Hjälp oss att göra skillnad.

TROLLHÄTTAN

Swish: 1231 814 482

STOCKHOLM

Maria Uhlander Karlsson överlämnar gåvan till
Bengt Flodin ordförande FB Norr.
Foto: Annelie Forshage

SKARABORG
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OXELÖSUND

SKARABORG

YSTAD

STOCKHOLM

STOCKHOLM

VETERANDAGEN

VÅR NYA LOGOTYPE

Sveriges Veteranförbund byter logotype

"Den nya logotypen är mer
tidsenlig – och inkluderar alla
svenska utlandsveteraner"
Vi förnyar nu vår visuella identitet med en
ny tydligare logotyp och grafisk profil.
En tydlig mission och vision med alla lokala
föreningar har legat till grund för den nya
logotypen.

Sveriges Veteranförbunds
nya logotype
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Redan vid vår kongress 2013
beslutades det att gå vidare med
arbetet att byta grafisk profil.
Olika resonemang har förts genom
åren och många olika alternativ har
diskuterats.
Under våren 2020 tog förbundsstyrelsen beslutet att ta avstamp
mot en ny grafisk profil med att genomföra upphandlingar och förslag
hos olika grafiska designers.
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Det var oerhört viktigt att få fram
en logotyp som hela förbundet
kan samlas kring och som gör våra
medlemmar stolta.
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Menig Kenneth Nyberg,
Vänersborg
med anledning av striden i Kongo
1961.

Kommendörkapten
Philip Bacchus, Uppsala
för sina förtjänstfulla initiativ och
avgörande insatser under pandemins inledning genom att utveckla
nytt koncept Gloria för provtagning. Till gagn för Försvarsmakten
och andra myndigheter under
rådande pandemi! Sverige 2020.

AN

UST

Menig Kjell Jonsson, Alicante
med anledning av striden i Gaza
1957.

Korpral William Stålhök,
Stockholm
för att med stort personligt mod
på ett förtjänstfullt sätt under
pressade förhållanden möjliggjort
förhandling av en fredlig lösning
med en beväpnad och fientlig milis
Timbuktu, Mali september 2019.

M

TK

Försvarsmaktens medalj för
sårad i strid, i silver

Avdelningschef Maritha Küller,
Enköping
för förtjänstfullt ledarskap och
insatser under pressade förhållanden inom logistik och upphandling,
vilket varit betydande för att
Sverige kunnat öka kapaciteten
på materiel och utrustning- vilket
sannolikt har räddat liv och ökat
sjukvårdens uthållighet. Till gagn
för Försvarsmakten och samhället
under rådande pandemi! Sverige
2020.
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Sergeant Ann Fernström, Ockelbo
för att med stort personligt mod
på ett förtjänstfullt sätt under
pressade förhållanden möjliggjort
förhandling av en fredlig lösning
med en beväpnad och fientlig milis
Timbuktu, Mali september 2019.

G

H

H

SVE

Major Max Ulleberg, Sollentuna
för att med stort personligt mod
och med hög integritet förtjänstfullt lett förbandet under svåra förhållanden i samband med attacken
mot Camp Taji, Irak mars 2020.

Löjtnant Nils Bergqvist,
Sollentuna
för sina förtjänstfulla och mångåriga insatser inom bildunderrättelse,
fototolkningsförmåga och bildalstrande sensorer att genom sin
expertis och outtröttliga strävan
gagnat Försvarsmakten i såväl nationella operationer som internationella insatser, Uppsala 2021.
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Lilla Riksvapnet är en av Sveriges
fyra statssymboler och i veteranernas värld representerar den vår
utsändande myndighet Riksdagen.
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Medaljörer och motiveringar
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Basen i färgerna är den svenska
flaggans och vi är stolta över att
Riksheraldikern och PRV givit oss
tillstånd att använda den ursvenska symbolen; Lilla riksvapnet.
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Medaljörerna fick ta emot medalj från H.M.
Konung Carl XVI Gustaf för sina förtjänstfulla
insatser i utlandstjänst, däribland major Max
Ulleberg som lett sitt förband i samband med
attacken mot Camp Taji i Irak 2020. Sergeant
Ann Fernström och korpral William Stålhök
tilldelades förtjänstmedalj för att under pressade förhållanden förhandlat med fientlig milis i
Timbuktu 2019. Även menige Kjell Jonsson och
Kenneth Nyberg fick medalj för sårad i strid för
händelser i Gaza 1957 respektive Kongo 1961.

5.
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Medaljeringar

Vi har skapat en levande logotype som för
tankarna till Sverige som utsändande myndighet och till världen med sin runda form.
Den runda formen går igen i t.ex. både FN:s
och EU:s logotyper.

Under hela processen som pågått
intensivt det sista året har olika
förslag presenterats för föreningarna i digitala möten. Vi har
tillsammans diskuterat oss fram till
denna logotyp ni nu ser idag.
Grafikern Christian Wallenius har
tagit fram logotypen.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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ANHÖRIG PÅ HEMMAPLAN / PREP-KURS

AN
HÖ
RI

Minusma och
dess uppgifter i Mali
TEXT & BILD: ANNICA ÖGREN

*
Preparation and
Relationship
Education
Program

Karin.
Foto: Privat

Hur hanterar man att ens livskamrat tjänstgör i en krigszon
på andra sidan jorden, samtidigt som man själv är kvar i
Sverige, ovetandes om vad som händer där borta? Soldaten
Adrian och hans fru Karin gick en så kallad PREP-kurs*
inför Adrians tjänstgöring i Mali.

Det är 45 grader varmt när Adrian, 29 år,
landar med flyget en tisdagseftermiddag
i april på Bamakos flygplats i Mali. Luften
är blöt och Försvarsmaktens ökenuniform
klibbar mot hans kropp.
– Det var skönt att äntligen vara på plats, hur
konstigt det än kan låta, säger Adrian över en
halvknackig telefonlinje från Mali när han tänker
tillbaka på missionens första dag några månader
tidigare.
Perioden innan avresan mot den sju månader
långa insatsen bestod av intensiv träning och
mycket förberedelser, både vid hemmaregementet i Skövde och på Livgardet i Stockholm.

Sedan 2014 har Sverige deltagit i FN:s freds-

bevarande insats i Mali. Även om den militära
insatsen Minusma är en av FN:s farligaste och
mest dödliga av alla FN-ledda insatser, kände sig
Adrian lugn inombords och redo att få komma
igång med arbetet. Han ingår i styrkan Mali 12,
med placering i huvudstaden Bamako. Andra
kollegor i styrkan har till uppgift att etablera en
ny camp och ett nytt styrkebidrag i staden Gao
i östra Mali.

På andra sidan jordklotet, i Karlstad, sitter

Adrians fru Karin, 29 år, hemma i parets gemensamma lägenhet och pluggar. Det är termin tre
på sjuksköterskeutbildningen. Det har nu gått
över två veckor sedan hon skjutsade Adrian den
där tidiga och blåsiga morgonen från Karlstad,
till en av Försvarsmaktens uppsamlingsplatser i
Örebro. Hela Adrians trupp skulle då på grund
av covid-19 sättas i karantän i två veckor innan
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de fick borda flyget till Mali.
– Vi sa hejdå flera gånger och jag vet inte vem
av oss som grät mest, säger Karin.
Hon berättar att det var ett gemensamt beslut
att Adrian skulle åka på insats. Hon är uppvuxen
i en militärfamilj och berättar att hon kände sig
lite extra stolt över Adrian och beslutet att han
skulle åka till Mali kändes självklart.
– Jag var ju förberedd på det här, men det var
ändå jättekonstigt. När jag kom hem och såg jag
hans kaffekopp som stod kvar på diskbänken,
hans sov-t-shirt som låg där. Det låter jättedramatiskt men på ett sätt kändes det nästan som
att han hade gått bort. Det blev så verkligt att
vi nu skulle vara ifrån varandra under en väldigt
lång period och det kändes så in i helvete tomt,
säger Karin.

Våren har varit speciell för Karin och Adrian
på grund av corona.
– Vi har tagit det här med att inte umgås med
så många ganska seriöst, så vi har haft ganska
mycket tid bara med varandra. Det är bara så
tomt, och det är det fortfarande, säger Karin när
vi pratar över telefon drygt två månader efter
att Adrian åkt.
Den sista tiden hemma i Karlstad tillbringade
paret ute i ett friluftsområde som de utforskade
tillsammans. Karin säger att hon än i dag inte
kan besöka den skogen. Det är för jobbigt.

Det första som Adrian slås av när han eskor-

teras – i eftermiddagsdiset som lagt sig över
folkmyllret i Bamako – mot den svenska cam-

Patrullering inne i
Timbuktu. En vecka
tidigare sprängdes en
självmordsbombare
sig själv till döds en
bit härifrån.
Foto: Annica Ögren

G

pen Midgård i utkanten av staden, är all smuts
och allt skräp på marken.
– Folk lever i misär här. Det eldas sopor längs
med vägkanten och folk bor i skjul mer eller
mindre. Även om jag var förberedd så är det nog
tio gånger värre än vad vi alla hade förväntat
oss.
Det är inte Adrians första utlandsmission, men
styrkan FS 27 som han tillhörde i Afghanistan
2014, var annorlunda, säger han.
– Det går inte att jämföra, hotbilden är så låg
här i Bamako. Det känns nästan inte som att det
pågår ett krig här och det är lätt att glömma att
man är i ett krigshärjat land där FN gått in av en
anledning.
Under sommaren utbröt våldsamma protester i
Bamako. I juli dödades minst sju demonstranter i
vad som beskrivs som de häftigaste regimkritiska protesterna på många år, enligt TT. Demonstranterna ansåg att (den nu förra) presidenten,
Ibrahim Boubacar Keïta, misslyckats med att
tackla ekonomiska och säkerhetspolitiska problem i Mali och i augusti utfördes en statskupp
av Fama (maliska armén). Kreïta greps då och
några dagar senare meddelade han sin och
regeringens avgång samtidigt som militärjuntan
tog över makten i landet. Grannländer har krävt
ett återställande av civilt styre och ett val inom
tolv månader. Sverige har valt att frysa en stor
del av biståndet till Mali tills vidare. I november
beskrivs situationen med att få till en ny regering i landet fortfarande som spänd, enligt den
franska tidningen Le Monde.
– Jag har varit ärlig mot Karin om läget inne i

stan. Jag är inte orolig, men jag förstår att man
kan vara det hemma när man inte vet hur det
ser ut, säger Adrian.
Även om hans arbetsuppgifter påverkats av
coronaläget och situationen i centrala Bamako
– som hindrar mycket av styrkans arbete utanför campen – håller de sig sysselsatta. Han
säger att även hjärnan är i ständig bearbetning
med allt nytt som ska tas in och göras.
– Jag tror att det är lättare att vara den som
åker iväg än att vara den som är hemma. Man
lämnar ju allt till den andra att hålla kolla på.
Det enda jag behöver göra är att lösa min
uppgift här på plats. Inte handla, inte betala
räkningar. Man lever väldigt olika liv, säger han
och tystnar ett ögonblick innan han fortsätter:
– Det är mycket som ska göras och det är först
senare det kommer ikapp en att man saknar
livet och personer hemma i Sverige.

Under Adrians första vecka i Bamako
skickade han ett gäng bilder till Karin.
– De hade varit ute och åkt så jag fick bilder på
hur det ser ut i Bamako, hur han skulle bo, på
den lilla puppan där han sover, hur campen ser
ut och vilken utrustning han har, säger Karin.
Bilderna gjorde att Karin fick en bättre
förståelse för hur situationen är för Adrian.
Men vissa saker är ändå svåra att relatera till,
berättar hon. Särskilt när media rapporterar
om oroligheter i landet och hur sådant upplevs
eller påverkar svenskarna på plats.
– Jag kan inte bara ringa honom och fråga hur
det är utan det är ju alltid på hans villkor när
det går att ringa och prata. Ibland strular telefonerna också, så det är ju helt klart speciellt.
Är det något särskilt som du oroar dig
över med hans utlandstjänstgöring?

– Det är ofta som han har sagt, efter insatsen
i Afghanistan, att till exempel vissa dofter
kastar honom tillbaka dit och till händelser
där. Det är sådant som säkert komma följa
med Adrian hem från Mali också. Sådant är
ju svårare att relatera till, trots att vi pratar
jättemycket om allt.

När Adrian blev schemalagd för utlandstjänstgöringen i Mali anmälde de sig till en
av Försvarsmaktens kurser, en så kallad
PREP-kurs (Preparation and Relationship

Education Program). Den anordnas av Svenska
Soldathemsförbundet och riktar sig till par där
ena eller båda har anknytning till Försvarsmakten som nuvarande eller tidigare anställd i
samband med utlandstjänstgöring.
Adrian tillhör en av dem som under sommaren
fick besked om inställd leave. En tillfällig hemresa var inte möjlig på grund av corona. Men i
sista sekund ändrades beslutet och lagom till
deras bröllopsdag, efter tre månader i Mali,
fick han äntligen komma hem till Karlstad.
– Det känns som att man halvvägs in i missionen har en liten dipp så en leave är välbehövligt.
Man behöver ett avbrott när man bor och
jobbar på samma ställe som sina kollegor dag
in och dag ut, säger Adrian.
Huruvida PREP-kursen, som han och Karin
gick, har hjälpt dem som par, vet han inte
riktigt men han berättar att kursen åtminstone
har förändrat hans tankesätt.
– Den handlade inte alls bara om mitt jobb
utan mycket om kommunikation och inse att
bara för att man varit ihop ett tag är man två
olika individer som är uppvuxna i olika familjer
och där vi kommunicerar olika. På kursen fick
vi prata och lyssna på neutral mark.
Även Karin beskriver kursen som en ögonöppnare.
– Jag var lite skeptisk till den först, men det
var tack vare kursen som jag förstått hur jag är
och varför Adrian är som han är. Man kanske
tror att man känner någon efter att ha varit
ihop i sex år, men nej. Kursen har gjort att det
har funkat bättre mellan oss, säger hon.
Adrian berättar att man oundvikligen kommer
in på samtalsämnen om varandras anhöriga
när man bor och jobbat ihop 24 timmar om
dygnet. Men hans uppfattning är att få av hans
kollegor har sökt stöd genom Försvarsmakten,
och minst en kollega har brutit med sin partner under missionens gång, säger han.
– Jag försöker uppmana mina kollegor att de
ska prata om hur det är med sina anhöriga och
jag märker att många är nyfikna och frågar om
kursen. Jag rekommenderar verkligen alla att
gå en sådan oavsett om man haft det jobbigt
eller inte. Det är ju ingen lätt grej att åka
utomlands.
ANNICA ÖGREN
TIDIGARE PUBLICERAD I OFFICERSTIDNINGEN

Sverige har sedan 2014 deltagit
i den militära insatsen Minusma,
United Nations Multidimensional
Integrated Stabilization Mission in
Mali.
Insatsen syftar bland annat till att
stödja den maliska regeringens och
de väpnade gruppernas implementering av fredsavtalet, verka
för dialog, försoning och minska
spänningar mellan grupperingar,
motverka attacker mot civila och
FN-personal, samt främja och
skydda respekten för mänskliga
rättigheter.

PREP-kurs

FAKTA
Minusma består idag av ca 13 000
soldater från olika länder.
...

PREP-kurs och vart du kan
vända dig vid behov
PREP, Preparation and Relationship
Education Program, bygger på
forskning gjord i USA. Kursen ger
dig och din partner konkreta verktyg för kommunikation er emellan.
Att boosta en parrelation kan
kännas aktuellt vid många tillfällen
i livet, men kanske extra mycket
inför en utlandstjänstgöring.
Kontakta Svenska Soldathemsförbundet om ni vill deltaga på en
PREP-kurs inför insats.
www.soldathem.org

Adrian.
Foto: Privat
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Profilprodukter med ny logotype

Lokalföreningar prioriteras
när profilprodukter tas fram
Arbetet med den nya logotypen är klart,
och nu återstår att se över allt profilmaterial
med fokus och prioritet på produkter som
föreningarna behöver ute i sin verksamhet i
rekryteringssyfte.

Almedalsveckan
blir digital
Den 4-7 juli arrangeras årets upplaga
av Almedalsveckan som är digital
och tillgänglig för alla.
Sveriges Veteranförbund kommer att
medverka på AlmedalenPlay under temat
'Veteranpolitik för Sverige' med ett inspelat
samtal mellan försvarsminister Peter
Hultqvist (S) och SVF:s ordförande Sverker
Göranson om Sveriges mål och strategi för
framtidens veteranfrågor. Moderator är
Annika Nordgren Christensen.

Det är ett stort och omfattande arbete att få

AlmedalenPlay sänder "Veteranpolitik för
Sverige" måndagen den 5 juni kl 12:00.
www.almedalsveckan.info
Tidigare år har vi varit medarrangör till
Försvarspolitisk Arena (FPA) som alltid
varit öppen för alla. Försvarspolitisk
Arena syftar till att genom diskussioner
och kunskapsöverföring skapa ett ökat
medvetande hos allmänheten och politiker
om försvars- och säkerhetspolitiska frågor
samt frågor om samhällets krisberedskap.
SVF

klart allt, men förbundet centralt arbetar för
högtryck att få färdigt sådant som hjäper lokalföreningarna att attrahera nya medlemmar.

KANSLIET

Förbundsordförande:

Revisor suppleant
Kjell Boman, Mullsjö

Vice Förbundsordförande:
Jerker Westdahl, Östra Göinge

Valberedning:
Mika Sörensen, Tranås
Maria Sääf-Westin, Göteborg
Lars Sjölin, Skaraborg

Ledamöter:
Jonas Alberoth, Lund
Karin Andersson, Örebro
Tor Cavalli-Björkman, Karlsborg
Peter Enström, Visby
Camilla Unsgaard, Stockholm

Till avslutningsdagen är vi inbjudna att delta i
firandet av den Danska Veterandagen på Kastellet inne i Köpenhamn den 5 september.

Revisorer:
Lars Andersson, Höör
Anders Broman, Växjö

Medaljutskott:
Jonas Jonasson, Löberöd
Anders Sundin, Östersund
Tor Cavalli-Björkman,
sammankallande
Alla handlingar samt
kongressprotokoll finns på vår hemsida
under rubriken "förbundet".

Vi kommer att bo på Fregatten HDMS Peder
Skram som idag är ett museifartyg och ligger
dockat vid flottbasen Holmen i Köpenhamn.
Flottbasen är inhägnad och bevakat av MP
varpå vi och motorcyklarna kommer att sova
tryggt.
Boende, frukost och sänglinne med handduk
ingår. Deltagarna står för egna utlägg samt
resorna och måltider.
På MC genom Danmark med nordiska veteraner.

Göte Lundmark, Sverker Göranson
och MariAnne Boström hälsar
föreningarna välkomna digitalt.
Foto: SVF

Covid-19: Lättnader i restriktionerna

Kan vi ses i sommar?
Det lutar åt att restriktionerna lättas upp under sommaren vilket förhoppningsvis
gör att föreningarna kan påbörja sin verksamhet ute i landet, om än i mindre skala.

Veteranmarschen och ÖS är inställt
Sveriges Veteranförbund (SVF)

Du kommer få uppleva en intressant vecka
med spännande dagsturer på asfaltsvägar om
15–30 mil.

Förbundet och Gula Bandet har haft en digital kongress med 63 delegater från
våra 27 föreningar. Kongressen livesändes på Youtube och finns i sin helhet på vår
youtubekanal. Nedan Sveriges Veteranförbunds styrelse 2021-2022.

Om du har förslag på event eller aktivitet, kontakta din lokala styrelse.
Du hittar uppgifterna på ”mina sidor” i medlemssystemet.
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Är du medlem i Sveriges veteranförbund och
har en besiktigad MC samt ett giltigt körkort
och känner att du och din motorcykel kan ta er
till och från Köpenhamn i början av september,
e-posta din ansöka om en plats till en oförglömlig resa med NVT-21.

Lokalföreningarna kommer få information så
snart nya produkter finns att beställa.

Var observant på Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Moderator för Almedalen Play är
Annika Nordgren Christensen.

Nordic Veteran MC, 1-6 september 2021 i Danmark

Rapport från digital kongress
Sverker Göranson, Stockholm

Peter Hultqvist (S) och SVF:s ordförande Sverker
Göranson diskuterar kring Sveriges mål och
strategi för framtidens veteranfrågor.

Inbjudan från Danmarks
MC-veteraner

På grund av pandemin är tyvärr Veteranmarschen och Veteranträffen ÖS inställda.

Nu har du chansen att följa med och se
Danmarks vackra vyer och fina motorcykelvägar tillsammans med andra
MC-åkande veteraner från våra nordiska grannländer.

Frågor & anmälan (senast 1/7)
märkt NVT-21 till Lars Svärdström
kongolasse1@gmail.com

Begränsat antal platser. Körning sker utan
västar med ryggmärken.

Häng med oss i sociala medier
Sveriges Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund

sveriges_veteranforbund_svf

SVF Veteranförbund

Kansliet har öppet
hela sommaren
kl. 08:00 - 17:00
Du når oss på telefon 08 – 25 50 30

Utflyktstips
Österlen
Museet Dag Hammarskjölds Backåkra visar i sommar utställningen
Linjens lätta böjning.
En utställning om Dag Hammarskjölds
intresse för möbler, konst och design.
Öppettider: onsdag-söndag kl. 11-17.
Backåkravägen 73 i Löderup

www.dhbackakra.se

Stort tack för gåvor
från BAE x 2
Stort tack för era gåvor till vårt veteranarbete från Tommy Gustafsson-Rask, VD
BAE systems Hägglunds i Örnsköldsvik
och från BAE Systems Bofors AB Marknads- och försäljningschef Stefan Löfström
och VD Lena Gillström.

Vi syns
där du
finns.

Aktivitetskalender
När
4-11 juli
5 juli, kl. 12:00
11-14 juli
6 augusti
1-6 sept
17-18 september
24 oktober

Vad
Almedalsveckan
Almedalen Play "Veteranpolitik"
Bergslagsmarschen
Jespers minnesgolf
Nordic Veteran MC Tour
Veteransvingen
FN-dagen

Var
Digitalt
Digitalt
Kolsva med omnejd
Skövde GK
Danmark
Skåne
Hela landet

Sverker Göranson emottog check på 30 000 kr
från BAE Systems.
Foto: SVF
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Årets Veteran prisades på Veterandagen

Årets medaljörer
SVFs medaljkommitté har den stora äran
att presentera årets medaljörer för deras
insatser för förbundet.

Rekyl är Årets Veteran

Golftävlingar för veteraner
Veteransvingen

Årets Veteran (SVF Guld)

På årets Veterandag, höll MSSS
träffplats i Mullsjö, öppet på
Bergalottas Glasscafé.

Sveriges Veteranförbund bjuder in alla golfande medlemmar till
Veteransvingen lördagen den 18 september 2021.

REKYL.org – Årets Veteran

PGA Sweden National, Bara i Skåne med start lördag kl. 09.00.
Poängbogey.
Boende och middagen med prisutdelning på Clarion Live Hotell i Malmö.
Anmälan senast 31 augusti till peter@sverigesveteranforbund.se
Betalning senast 31 augusti.

SVF Guld
Anneli Liljekvist
Magnus Kardin

MSS träffplats
Mullsjö

Under dagen kom inte mindre än 22 veteraner från BBMC på besök, väl spridda.
De fick njuta av superb glass samt trevlig
samvaro veteraner emellan.
En bra start för MSSS nya träffplats.
ANDERS BROMAN

SVF Silver
Anders Spånglund
Bengt Göran Björklund
Christian Wallenius
Daniel Ingdahl
Hans Zettby
Jon Svärdhagen
Kjell Jonsson
Lars Sundeqvist
Michael Elovfsson
Mikael Borggren
Nils Wallentoft

Kulglass på hjul.
Foto: Kjell Boman

I samband med firandet av Veterandagen utsågs företaget Rekyl från
Västerås till Årets Veteran av Sveriges
Veteranförbund.

Bozica Mäkitalo

Styrelsemöte Växjö
Styrelsen för MSSS hade den 17 juni ett
givande styrelsemöte i Växjö varvid två
nya medlemmar medverkade, Rolf Björk
och KG Kungberg.
Nästa styrelsemöte blir digitalt den
14 september klockan 14.00.
ANDERS BROMAN
SEKRETERARE

Årets Veteran är Sveriges Veteranförbunds
finaste utmärkelse och delas ut årligen till
någon som gjort en särskild insats för att
uppmärksamma Sveriges civila och militära veteraner och ge dem den erkänsla och
respekt som de förtjänar.
Utmärkelsen delades ut i samband med en
coronasäker prisutdelning vid veteranmonumentet Restare i Stockholm på Veterandagen.
Rekyl är ett e-handelsföretag som specialiserat sig på att producera profilkläder och
produkter med veterantema.
Genom att skänka delar av överskottet till
veteranstöd har de fått många lojala kunder
genom åren, inte minst bland veteraner, anställda i Försvarsmakten och blåljuspersonal.
Sedan starten 2016 har Rekyl skänkt mer än
en miljon kronor till bland annat Gula Bandets
veteranstöd.

På bilden Kjell Boman, Ola Nilsson, KG Kungberg, Rolf Björk, Benkt Sjödahl samt Anders
Broman
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Sommartips!

Årets Veteran Rekyl med grundarna Christian Wallenius, Jon Svärdhagen och Daniel Ingdahl.
Se prisceremonin på vår Youtubekanal.

BNVF Brons

Bakom företaget Rekyl står Daniel Ingdahl,
Jon Svärdhagen och Christian Wallenius.
De lärde känna varandra i lumpen i början av
90-talet på Lapplands jägarregemente I 22.
Jon Svärdhagen är också själv veteran genom

Lotta och Kjell Boman driver mysiga
Berga-Lottas Glasscafe i Mullsjö och
hälsar alla turistande veteraner välkomna i sommar på en fika i caféets
lummiga trädgård.

sin utlandstjänstgöring i den svenska Bosnienbataljonen 1994.
Drygt 20 år efter lumpen startade de Rekyl,
med målsättningen att bygga ett starkare
samhälle med kraften av entreprenörskap.
Den första kollektionen gjordes åt Kamratföreningen Lapplands jägare, och företaget har
efter det även gjort kollektioner åt Hemvärnet, VRR och Gula Bandet.
– Den här utmärkelsen är verkligen ett erkännande för det vi alla känner, samhörighet och
stolthet.
– Vår företagsfilosofi är att hylla veteraner för
alla förtjänstfulla insatser utomlands, säger
Daniel Ingdahl, en av grundarna av Rekyl.
– Rekyl har valt att bygga ett starkare samhälle genom att stötta våra utlandsveteraner och
våra kvinnor och män som skyddar det viktigaste vi har; vår fred, frihet och demokrati.
-Som företag är de en förebild i att verka för
samhällsbygget som något vi gör alla tillsammans, säger Sverker Göranson, förbundsordförande för Sveriges veteranförbund.
Sverker Göranson
tog emot generöst
bidrag från Rekyl,
från vinst av försäljningen av Gula
Bandet-produkter
under våren.
Foto: Kim Svensson

Deltagare från Veteransvingen 2020.
Foto: Kim Svensson

I sommar erbjuder de en Veteranspecial
som är våffla med grädde, glass och kaffe
för 60 kr. Kjell är ordförande i veteranföreningen MSSS (Multinational Senior
Service Society) de har sin träffplats på
Berga-Lottas.

Jespers Minnesgolf
Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne bjuder in alla
utlandsveteraner till golftävling fredag 6 augusti
2021 på Skövde GK.
Samling kl 7.30 shotgunstart kl 8.30.
Greenfee 395 kronor.
Poängbogey.
Anmälan till telefon 0500-411535.
SVF är stolt samarbetspartner.

Foto: Matt Aylward

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

Stjärnvägen 7 i Torestorp, Mullsjö
Öppet hela sommaren 12.00-19.00
www.bergalottasglasscafe.se
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Svensk Veteran tar tempen på:

Framgångsrik etablering av nya
veteranmonument runt om i Sverige
VARBERG

Tack alla veteraner i Varberg med ert arbete att
få en minnessten, nu blir det verklighet. Varbergs kommunstyrelse föreslår att minnesstenen ska placeras i parken Pilhagen vid Fredsgatan i närheten av Rosenfredsskolan, skolan
har historiska kopplingar till FN. Invigning är
beräknad till FN-dagen 24 oktober 2021.

BURLÖV

– Vi vill minnas och hedra de som gjort avtryck
internationellt för frihet rättvisa och demokrati
vid en av kommunens vackraste och mest betydelsefulla platser.
Därför har vi planterat ett träd och inviger nu
vår minnesplats, där man kan sitta ner en stund
och njuta av utsikten, säger Lars Johnson (M),
kommunstyrelsens ordförande i Burlöv.
Minnesplatsen för utlandsveteraner i Burlöv
är ett initiativ av kommunen som invigdes på
Veterandagen vid Kronetorps Mölla.

STRÄNGNÄS

Strängnäs var under många år den huvudsakliga
utbildningsorten för personal som skulle göra
FN-tjänst, och arbeta i fredens tecken. Utifrån
ett medborgarförslag av Gunnar Österlund
beslutade Strängnäs kommun att synliggöra det
arbete för fred som genomförts av så många
människor genom åren – då, nu och i framtiden.

BURLÖV. Storslagen utsikt vid Kronetorps Mölla
har nya minnesplatsen i Burlöv.

Minnesskulpturen finansieras genom Anna och
Axel Wåhlins fond och har gjorts i samråd med
Sveriges Veteranförbund.
Skulpturen ”Peace” av Inger Sannes är gjord i vit
marmor och har inskriptionen "I fredens tjänst
då och nu" på sockeln. Syftet med gestaltningen
är att lyfta bidraget till världsfreden, minnet av
människor som gjort en insats för freden och
inspirera till framtida arbete för fred.

GÖTEBORG

Nu har Ebba Matz konstverk för veteraner
”Under samma himmel”, installerats i Färjenäsparken i Göteborg.
På veterandagen var Fredsbaskrarna Västkust
på plats för en liten smyginvigning. Göteborgs
stad planerar en stor invigningsceremoni 2022.
Konstverket är en skulptur i form av en paviljong med himlen som tak. Runt omkring kommer det så småningom att växa upp en äng.
I mitten av verket, på marken, står en polerad
sten med en ingraverad text:
”I fredens tjänst
För demokratin
Under samma himmel”
– Det är ett väldigt speciellt uppdrag att göra
något som är riktat till veteraner. Det ska vara
värdigt för dem men också vara till för vem som
helst och kunna fortsätta vara aktuellt, säger
konstnären Ebba Matz.

NORRKÖPING

Minnestenen invigs med en storslagen ceremoni den 24 oktober kl 14-16 i parken vid
Matteuskyrkan i Norrköping.

VÄLLINGE

Monument för veteraner har invigts på
Hemvärnets Stridsskola i Vällinge, Norsborg.
Monumentet i form av en minnessten är placerad på en central men lugn plats på stridsskolan;
mot en grönskande mur bredvid Vällingeån. Hit
är alla välkomna som önskar hedra veteranerna
och minnas de stupade.

VÄSTERVIK

En liten ceremoni har genomförs i Västervik
för den nya minnesstenen på Kulbacken. Den
officiella invigningen av minnessten kommer att
ske på FN-dagen den 24 oktober, säger Göran
Nilsson, som är ordförande för veteranerna
Kalmar-Västervik.

LJUSDAL

Minneskonstverket i Ljusdal vid Kyrksjön för
Hälsinglands veteraner är snabbt framåtskridande. Det är Slottegymnasiets industritekniska
program som har fått i uppdrag att designa
veteranernas minnesmärke. Invigning i oktober.

STRÄNGNÄS. Veteranernas minnesskulptur av konstnären Inger Sannes i Nabbviken mellan den gamla
begravningsplatsen och Mälaren.

Bergslagsmarschen

Z-bataljonens
grundares sista färd

Med basen i Kolsva, sker den 11-14 juli dagsmarscher till Eskilstuna,
Västerås, Örebro och Köping. Välj själv vilken sträcka du går.

Lennart Strömberg, även kallad
”Buss-Lennart, var den som grundade Z-bataljonen 1994. Han avled
stilla i sitt hem den 14 mars 2021 och
begravdes den 9 april i Frösö Kyrka.

Hallå där ”Bergslagsmarschen för
utlandsveteraner” och Johan Iwarson,
hur går planeringen inför marschen?

Campen förresten, hur funkar den?

Har det gått bra med sponsorer?

Hur löser ni transporterna när ni har en
central Camp?

– Jo tack bra, många lösa trådar som ska sys
ihop på slutet.

– Det har gått bra, Petri har jobbat bra med
den saken. Vi räknar med att kunna öka överskottet som ni vet delas mellan Gula Bandet
och VRR. Auktioner och annat kommer att
göras via VRR och på instagramsidan P.K.81.
Vi tar gärna emot lite prylar att lägga i gångarnas "Goodie Bag". Kontaktuppgifter finns i
Facebook-gruppen.

FHM har släppt på restriktionerna i
sommar, hur påverkar det er?

– Jo det kom lägligt för oss. Det innebär mest
skillnad policymässigt. Vi hade redan 2020 ett
bra upplägg med sovsal och all matförtäring
utomhus, men det är kul att vaccineringarna
gjort att ytterligare några vänner i riskgrupp
nu kan delta.

Hur många kommer ni att vara?

Vi är just nu ca 15 gångare och 5 funktionärer, vi har plats för fler deltagare. Självklart
kan man delta enbart en dag eller en mindre
sträcka. Vi har kort paus var femte kilometer.
Dessa platser kommer att vara namngivna
och tidsatta. Kartor kommer att läggas ut på
på vår FB-grupp, på det viset kan många delta
efter sin förmåga.

Vi hörde ett rykte att ni kommer att
utspisas av ett fältkök på er Camp,
stämmer det?

– Det stämmer bra det. Larsan och Inge som
hade fältköket när Veteranmarschen gick på
Gotland 2019 kommer att ställa upp sitt kök
på campen.

– Camp Bergslagen är i min trädgård hemma
i Kohlswa där finns kök, cateringtält och
utrymme för samkväm. Gymnastiksalen för
boende och parkeringsplatser ligger nära.

– Genom goda förbindelser med 20HV Bat löser dom transportfrågan, det är vi tacksamma
för. I varje stad vi kommer till finns veteraner
med informationsmaterial från SVF och Gula
Bandet på torget där vi möts upp. När vi
kommer till Örebro har vi hedersvakt för att
minnas en bortgången kamrat.

Lennart blev 90 år och skulle fyllt 91
den 15 april.
Han gjorde sin FN-tjänst i Gaza redan
1959-60 på UNEF 1 bataljon 7, och då som
bussförare på TPC, mycket omtyckt!
Begravningen
skedde i stillhet
med hans närmaste närvarande, då coronan ej
gav möjlighet till
större samling.

Det verkar ju som om detta löser sig
suveränt bra, har du några avslutande
ord till Sveriges Veteraner?

– Jag kan säga att genomförandet av en sådan
här marsch visar just de kvaliteter som veteraner visar när de är i tjänst. Man samarbetar
och använder varandras olika kompetenser
för att lösa en gemensam uppgift.

All löpande info kommer att finnas på
sociala medier och även förmedlas av
SVFs och VRRs Facebook-grupper.

Lennart Strömberg.

Hedersvakt
ur Sveriges
Veteranförbund
hedrade dock
Lennarts sista
färd under akten.

Det gavs möjlighet för övriga, att under en
timme efter ordinarie begravningsakt, ta
avsked i kyrkan vid kistan, vilka ett antal
veteraner ur Z-bataljonen gjorde.
Lennart var en mycket omtyckt veteranvän, alltid med glimten i ögat. Sprallig och
alltid glad!

Bergslagsmarschen
När:
11-14 juli 2021

Vi veteraner saknar honom väldigt mycket!

Basker av och Vila i Frid!

Var:
Camp i Kolsva med dagsmarscher
till Eskilstuna, Västerås, Örebro
och Köping.
Avgift:
Helpension 1000:- för hela
marschen eller 250:- för dagstur.
Anmälan & kontakt:
bergslagsmarschen@gmail.com
Telefon: 070-2117761
Facebook:
Bergslagsmarschen
För Utlandsveteraner

Foto: JI
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Avsked. Fr. v: Veteranerna Eskil Phil, Mikael
Mattson, Hasse Westberg och Göran Molander.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Kongoveteranerna

Lars-Olof "Loa"
Andersson har
lämnat oss
Veteranerna Kronoberg har den
smärtsamma uppgiften att meddela
att vår medlem och kassör, LarsOlof Andersson (Loa) har avlidit
den 21 juni 2021.
Loa föddes 13 oktober 1938 och deltog
i ett flertal FN-missioner i Gaza, Kongo,
Sinai samt på Cypern.
Loa började sin militära bana på FJS i
Karlsborg i slutet av 1950-talet, för att
därefter bli reservofficer och under
flera år arbeta på Kungliga Kronobergs
Regemente.
Han var djupt engagerad i både vår och
Kongoveteranernas verksamhet samt
berättade med värme och känsla om sina
äventyr i främmande land.
Vi som Veteraner och vänner kommer att
sakna Loa enormt mycket.
Våra tankar och deltagande i sorgen går
till familjen och hans närmaste.
Basker av.
Vila i frid.

VETERANERNA KRONOBERG

Gåva från Militärrabatt till Gula Bandet
Ett stort tack till Militärrabatt för gåvan
till Gula Bandet i samband med Veterandagen.

FB Skåne kallar till
årsmöte
Tid: 11 september 2021, kl. 10:00-12:00
Plats: Clarion Hotell, Helsingborg
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Nytt veteranmonument på "Anna Lindhs" plats

Nytt om Ndola
Som framgår av tidigare noteringar på
Kongosidan i denna tidning kollapsade
vattenbrunnen vid Dag Hammarskjölds
Minnesplats i Ndola, Zambia, för en tid sedan vilket fick till följd att Minnesplatsen
stängdes. Bengt Wicksén från Kongo-veteranerna ordnade medel och kontaktade Johan Klang, en svensk hotellägare i
Lusaka, att ordna reparationen med lokala
hantverkare. Nu har reparationen klarats
av och Minnesplatsen är öppen igen. Det
hör till saken att Johan Klang har FN-erfarenhet. Han tjänstgjorde i Libanon på
Swed Med Coy 1987.

Invigning i Ystad
Svenska attachén i Pretoria (som även är
ackrediterad till DR Kongo) har skickat en
inbjudan till Försvarsmakten om svenskt deltagande i ceremonier med anledning av att 60
år gått sedan Hammarskjöld omkom i Ndola.
En ceremoni planeras även i Kongo.

Den 29 maj var det dags att inviga det
sedan länge efterlängtade veteran-monumentet i Ystad. Platsen var Anna
Lindhs plats intill småbåtshamnen i
en avspärrad yta på grund av coronarestriktioner.

Försvarsmakten har beslutat att Mats Fogelmark från Försvarsmaktens Veterancentrum
och Bengt Wicksén från Kongoveteranerna
skall representera Sverige vid dessa ceremonier.

det berörde många.
Jerker Westdahl talade om veteranförbundet
och vikten av minnesplatser och uppmärksamhet av veteraner. Jerker medaljerade Michael
Elovfsson med Sveriges Veteranförbunds
förtjänstmedalj i silver för förtjänstfullt arbete
inom förbundet och Bozika Mäkitalo medaljerades med the Nordic Blue
Beret Medal of Honour
i brons för sitt gränsöverskridande arbete för
veteraner i Norden.

BROR RICHARD SVÄRD

Kalle Fransson har ordet
– hoppas på årsmöte i maj 2022
Som framgår av en notis i föregående
nummer av Svensk Veteran har Styrelsen
haft en dröm om att ha en återträff i Enköping den 13-15 augusti. Jag tog kontakt
med Ledningsregementet, som bekräftade
att de har utrymme för ett årsmöte vid den
tiden. Beträffade möjligheten att anordna
mötet hänvisade regementet till Folkhälsomyndigheten.
I början av maj 2021 skrev jag till denna
myndighet och frågade om det var möjligt
att ordna årsmötet med hänsyn till att mellan
80–100 medlemmar kommer att deltaga och
att övernattning sker i logement som hyser
5-8 veteraner.
I svaret från myndigheten sägs bland annat
följande:
”Den tillfälliga covid-19 lagen, även kallad pandemilagen, reglerar antal personer om man hyr
lokal för privat sammankomst. Den som inom
ramen för en yrkesmässig verksamhet använder
eller upplåter en lokal för privat sammankomst,
ska begränsa antalet deltagare till högst 8
deltagare. Råden och rekommendationerna som
gäller under pandemin, kommer att ändras när

smittspridningen i samhället minskar och vi vet
om hur vaccinet skyddar mot smittspridningen.”
Nu är det bara att hoppas att pandemin
snabbt avtar. Men det lär knappast ske före
mitten av augusti detta år.
KALLE FRANSSON

Efterskrift den 1 juni 2021

Min text om årsmötet skrevs i mitten av maj.
Därefter har regeringen kommit med nya
direktiv om kommande lättnader på restriktionerna.
Styrelsen planerar nu att hålla nästa årsmöte
den 6-8 maj 2022 på Ledningsregementet i
Enköping Det är min innerliga förhoppning att
vi kan mötas då.

KALLE FRANSSON IGEN

Det två ton tunga monumentet har framställts
av Erikssons stenhuggeri i Ystad som även placerade det på plats. Efter det att Tornväktaren
i Ystad blåst i sin lur höll kulturnämndens
ordförande Sverker Meyer sitt invigningstal
med kransnedläggning.
Först lades en krans skänkt av Elins Blomsterglädje i Ystad, efter det nedlade chefen P7,
Överste Lennart Widerström en krans och
slutligen lade Överstelöjtnant Jerker Westdahl, Vice ordförande i Sveriges veteranförbund en krans och kommenderade basker av
och en tyst minut hölls.
Artisten Anna Hanna Rosengren sjöng ”Balladen om den blå baskern” och det syntes att

Kalle Fransson
med föreningsfanan.

'Basker Blå – På modigt allvar' får en fortsättning
Armémuseums digitala utställning får en
fortsättning i UR (Utbildningsradion) och
Kunskapskanalen. Två tjänstemän från UR har
uppsökt och intervjuat några av deltagarna
i utställningen. Detta har skett bland annat
med Kongoveterana Erik Brage och Bror
Svärd samt Göte Svensson från Suez-batal-

Från vänster i blå jackan: Leif-Arne Nilsson 54M, 59C, 60M. Bengt
Helm Kongo. Bo/ Bozica Mäkitalo BA01 93-94 Bosnien. Lars Swärd
Unmogip 1 januari 73-74. Kashmir, halva tiden på Indiska sidan och
halva tiden på Pakistanska sidan. 1993-94 och 95 UNPR. Sören
Edlund 52M, 63C, SWEDRELIEF.
Foto: Rickard Mäkitalo

jonen. Veteranerna får berätta med egna ord
inför kameran om sina upplevelser. I utställningen var det skådespelare som läst upp
deras berättelser. Intervjuerna kommer att
sändas i TV:s Kunskapskanal. Tidpunkten är
ännu ej bestämd.

BROR RICHARD SVÄRD

Jonas Hörgård talade om
de hjälmar som kantade
monumentet och hjälmarnas symbolik. Anna Hanna
sjöng ”Du är aldrig ensam”
av Mauro Scocco. Överste
Lennart Widerström,
Chefen Södra Skånska
regementet talade om
internationella insatser och
ibland dess ifrågasättande
och som ett svar på detta
”Att inte göra något är inte
ett alternativ.”

Per Thaagaard, Fredsbaskrarna Skåne, talade om
kamratskap och avtackade
Bozika Mäkitalo som slutar i styrelsen med en
tavla med motiv av ”Kongoveteraner”. Jonas
Hörgård och Jon Lundgren, som arbetat med
monumentet, tillstånd för att använda FN-logon från FN-högkvarteret i New York samt
polistillstånd m.m. framförde i sitt gemensamma avslutningstal tack till bl.a. Bo Sterner
som var den som först skrev en motion till
fullmäktige i Ystad om ett veteranmonument
och de tackade särskilt kulturnämndens samordnare Susann Roos för all ovärderlig hjälp.
Ystads Tornväktare, Roland Borg, avslutade
invigningen med att signalera allt är väl i alla
fyra väderstreck.
JON LUNDGREN OCH JONAS HÖRGÅRD

En helg med
familjen i sommar
Få inspiration och bli stärkt i ditt
föräldraskap samtidigt som barnen
hittar på roliga aktiviteter tillsammans med barnledarna.
Invidzonen arrangerar familjehelger för
att ge föräldrar och barn möjlighet att
träffas och umgås med andra som är i
liknande situation. Tanken är att för de
vuxna ge intressanta föreläsningar och
verktyg att jobba vidare med i sitt föräldraskap, och för barnen lek, naturupplevelser och andra aktiviteter tillsammans med
barnledare. Vårt stöd är till för alla, före,
under eller efter insats.
Vi hoppas kunna genomföra tre helger
under hösten, anmäl dig och din familj
kostnadsfritt på kontakt@invidzonen.se
eller 08 - 400 203 88.
13–15 augusti i Bohuslän
10–12 september i Hälsingland
10-12 oktober i Bohuslän

Lottie Nordström
medaljerades
Sjöstridsskolan Karlskrona har haft
avslutningsceremoni med Sverker
Göranson som inbjuden hedersgäst,
han delade ut medaljen SVF Silver
till Lottie Nordström, föreståndare
på Soldathemmet i Karlskrona.
Lottie var i många år en uppskattad medarbetare på förbundets kansli.
Motiveringen från Medaljkommittén
lyder:

”För sitt arbete och sina insatser för
Sveriges veteraner tilldelas Lottie Sveriges
Veteranförbund’s förtjänstmedalj i silver.”

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

20%

Veteranrabatt 20%
Besök oss på Mastercare.se
eller ring 0511-21108

Rabatten avser
alla modeller.

V E TE R A N
R ABAT T

SVFs ordförande Sverker Göranson,
medaljör Lottie Nordström, chefen Sjöstridsskolan kommendör Jonas Källestedt.
Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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POD-tips med Folke Bernadotteakademin
FBA — myndigheten för fred, säkerhet och utveckling är flitiga
poddare. I de två senaste avsnitten har temat varit OSSE och

#13 I år leder Sverige arbetet i OSSE, organisationen för säkerhet och

samarbete i Europa, som är världens största organisation för regional
säkerhet. På agendan står bland annat konflikterna i Ukraina, Nagorno-Karabach och den politiska krisen i Belarus. Men vad vill Sverige
åstadkomma under sitt ordförandeskap? Och varför är OSSE en viktig
samarbetspartner för FBA?

På museet visas ett pedagogiskt och
heltäckande sätt varför danska soldater
skickas ut på internationella uppdrag
och hur soldaternas tillvaro ser ut under
utlandsuppdraget. Allt man som besökare
kan tänkas undra över besvaras genom det
omfattande materialet i utställningarna.

#12 Stöd till val och demokratisering är en viktig del i arbetet för

BROTTET

Du hittar FBA-podden på tex poddtoppen eller Spotify.

Streaming
Serien utspelar sig två år efter första

serien. Advokaten Anne Dragsholm
hittas misshandlad och mördad men polisens utredning kör fast direkt. Efter 10
dagar utan genombrott bestämmer sig
spaningsledaren Lennart Brix i ren desperation för att plocka in den före detta
vice kriminalkommissarien Sarah Lund,
som förlorat jobbet, flyttat från Köpenhamn och nu arbetar vid gränskontrollen

De ska ju ändå dö
Det som börjar som ett spännande ungdomsäventyr och
kretsar kring dykning övergår
snart i något helt annat.
Gunnar Ekbergs självbiografi
handlar om tio år av hans liv under
kalla kriget. Vi får följa hur Ekberg
och en vän till honom efter lyckade
dykningar på ett ryskt spionfartyg
värvas till underrättelsetjänstens
särskilda avdelning, IB.
De börjar lite försiktigt med att
skaffa information om vänsterrörelsen och olika stödgrupper för
Palestina. Senare blir Ekberg
dubbelagent för den israeliska underrättelseorganisationen Mossad.
Gunnar Ekberg fick tack vare det
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FBA — myndigheten för fred, säkerhet och utveckling är flitiga
poddare. De arbetar för att bygga fred i konfliktdrabbade
länder. Häng med dem i podden från din hängmatta och lyssna
på deras berättelser om hur de jobbar runt om i världen.

i Gedser, för att leda utredningen. Lund
är inte intresserad, i alla fall inte till en
början, men till slut tackar hon ja.
Det visar sig snart att advokat Dragsholm har kommit en mycket otäck
historia på spåren om en pluton danska
soldater som tjänstgjort i Afghanistan.
Någon har mördat Dragsholm för att
hon var på väg att avslöja något som inte
fick avslöjas. Spåren leder Lund upp i

maktens korridorer och sanningen visar
sig vara långt mer makaber än vad någon kunnat föreställa sig. Men kommer
sanningen verkligen att komma i dagen?

förtroende han lyckades bygga
upp inom olika terroristgrupper i
Mellanöstern besöka deras ledare
och träningsläger. Han kom dem
nära och fick tillgång till ovärderlig
information om planerade attacker.
Genom de upplysningarna kunde
attackerna förhindras och hundratals människoliv räddas.

mot familj och vänner utanför
spionsfären ställde stora krav både
på Ekberg och hans hustru.
När bubblan spricker i samband
med IB-affären 1973 då journalisterna Peter Bratt och Jan Guillou
avslöjade organisationen så tvingas
Gunnar Ekberg och hustrun fly och
starta ett nytt liv.

Läsaren får i boken också möta
profiler som i dag ingår i etablissemanget, men som då var del av
den radikala vänsterrörelsen. Vi
får inblick i mindre kända, och i
mina ögon, inte särskilt smickrande
sidor av denna rörelse och dessa
personer.

Boken har allt som hör spionskildringar från kalla kriget till: hemliga
möten, kodade meddelande, telefonavlyssning, inbrott, spännande
möten med spännande personer
och flykt. Vi får också läsa om
brevbomber, rån, kidnappningar
och flygplanskapningar.
Gunnar Ekbergs bok är en intressant och spännande berättelse och

De danska veteranvolontärerna delar med
sig av sina kunskaper till besökarna och berättar personligt om sina upplevelser under
utlandsinsatsen. Det ger museibesöket till
en unik upplevelse.
Genom utställningarna redovisas den
historiska utvecklingen med Danmarks
internationella insatser från 1948 fram till
i dag.
Museet tar emot många gåvor från tidigare
soldater och deras anhöriga, t.ex. minnes-

saker och dagböcker. Det bidrar till att från
utställningarna hela tiden utvecklas och
förändras. Alla som har varit på internationell insats har sin egen historia att berätta.
Därför blir varje besök på FN-museet en
ny upplevelse.
En unik del i museet är den kompletta
samlingen av medaljer från FN, Nato och
Danmark. Den visar alla medaljer som ges
till danska soldater och poliser i utlandstjänst.
Danmarks internationella insatser omfattar
platser som Gaza, Kongo, Cypern, Libanon,
Sudan, Eritrea, Mali, sjukhusfartyget
Jutlandia som var i insats under Koreakriget, Kashmir, Irak, Afghanistan och Balkan.
Sammantaget mer än 70 olika uppdrag
skildras på museet.

Museet drivs helt av ideella veterankrafter och är väl värt ett besök.

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

Öppettider och adress:
21 april–31 oktober
Alla dagar kl. 9.00–17.00
Fri entré

Brottet streamas på Cmore
och TV4 Play.

Tio år i en svensk underrättelsetjänst

Att försöka upprätthålla en fasad

Från Gaza till Afghanistan
På Sønderjylland i södra Danmark, strax före gränsen till Tyskland, ligger
Danmarks FN-museum där det berättas om Danmarks internationella utlandsinsatser från 1948 till i dag.

hur det är att arbeta som valobservatör.

fred. Genom att skapa stabila samhällen som bygger på rättssäkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska val kan våld
förebyggas. FBA rekryterar, utbildar och sänder ut svenska valobservatörer till internationella valobservationsinsatser. Här berättar de hur
det fungerar.

Museum

Danmarks Internationale Veteranmuseum
FN Museet
Frøslevlejren, 6330 Padborg, Danmark

Av Gunnar Ekberg

Swisha en gåva till
Gula Bandet

Hemsida: fnmuseet.dk
Facebook: FN Museet

ett vittnesbörd från en märklig
tidsepok. Den ger läsaren inblick
i ett Sverige som för många varit
okänt. Jag kan varmt rekommendera boken.
TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

SMS-tävling

Vinn biljetter till utställningen om SOG
Karlsborgs Fästningsmuseum visar utställningen om Försvarsmaktens
specialförband SOG och vi lottar ut 2+2 biljetter till två vinnare.
Läs mer om utställningen på www.fastningsmuseet.se
TÄVLINGSFRÅGA

Vid vilken stor sjö ligger Karlsborgs fästningsmuseum?
Skriv SVF (mellanslag) följt av svaret i ett sms och skicka till nummer 72456
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet. Vinnarna presenteras i nästa nummer.
Du kan inte tävla från ett oregistrerat nummer. Ju fler sms, desto större vinstchans!
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER

FÖRENINGAR
Fredsbaskrarna Dalarna

Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Dalarna

Fredsbaskrarna Jönköping

Mats Ruderfors
jonkoping@sverigesveteranforbund.se
Sveriges Veteranförbund Jönköping

Fredsbaskrarna Gotland

Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gästrikland

Björn Hernblad
fredsbaskrarna.gastrikland@gmail.
com
Fredsbaskrarna Gästrikland

Fredsbaskrarna Halland

Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Hälsingland

Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Hälsingland

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

Fredsbaskrarna Norr

Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad

Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg

Göte Lundmark
skaraborg@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne

Veteranerna Kronoberg

Christer Alldén
veteranerna.kronoberg@hotmail.com
Veteranerna Kronoberg

Veteranerna Uppland

Stefan Engström
uppland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Uppland

Veteranerna Värmland

Steve Fogderud
varmland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Värmland

Veteranerna Västmanland

Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se
Veteraner Västmanland

Veteranerna Ångermanland

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

Y-bataljonen

Christer Forslund
ybataljonen@gmail.com
Y-bataljonen

Z-bataljonen

Lave Lavesson
westberghasse@gmail.com
Z-bataljonen

Sven-Olof Ädel
fborebro@gmail.com
Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland

Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Östergötland

Träffplats Blekinge

Peter Garpenbeck, peter@gladjeryd.se
Daniel Breimert,
daniel.breimert@svenskakyrkan.se
Veteraner i Blekinge
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Letar ny träffplats.
3:e torsdagen varje månad, kl. 19:00
Susanne Blid Roos, 070-020 79 51
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Enköping

Queens Arms, Torggatan 30
Sista måndagen i månaden, 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

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

MSSS Multinational Senior
Service Society

Kjell Boman
msss@sverigesveteranforbund.se
MSSS

Helsingborg

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

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

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

Jönköping

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

Kalmar

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

Karlskrona

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

Vilhelmina

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

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

Linköping

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

Visby

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

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

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

Lycksele

Malmö

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

Cyrano, Kungsgatan 14 B
1:a måndagen varje månad, kl. 18:30
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Fredrik Johansson, 070-659 07 40
Fredsbaskrarna Halland

Kristianstad

Gävle

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

Varberg

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

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

Hudiksvall

Nya träffplatser
som planeras:

Karlstad

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

Halmstad

Anders Halldén
sodermanland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Södermanland

Fredsbaskrarna Örebro

Borås

FN-Veteranerna Kongo

Fredsbaskrarna Södermanland

Jan Persson Cooper
vastkust@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västkust

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

Tommy Brånhede
ordforande@bbmc.se
Blue Berets MC Sweden

Blue Berets MC

Rose-Marie Larsson
stockholm@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Västkust

Boden

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

RIKSTÄCKANDE

Fredsbaskrarna Stockholm

Agneta Karlsson
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västerbotten

TRÄFFPLATSER

Göteborg

Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Västerbotten

FÖRBUNDSINFORMATION

Västerås

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

Norrköping

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

Skellefteå

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

För mer info kontakta oss via e-post: veteranlotsen@gulabandet.se

Uppsala

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

Pia Lagergren, kommunikation
pia@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 86
STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se
Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se

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

LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se
Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se

Örnsköldsvik

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

Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se

Östersund

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

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

Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se

Storuman

Umeå

Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

Johan Mattsson, förenings- verksamhetskoordinator
johan@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 87
Pappaledig, arbetar torsdagar och fredagar

Adressändringar

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

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

Kansliet

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

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

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

Sundsvall

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

Ystad

Örebro

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

Dagligen kl. 18-21

För dig som ska besöka Veteranmottagningen i finns
möjligheten att bli uppmött och få stöd under din vistelse
i Uppsala. Det kan vara allt ifrån praktiska saker med din
vistelse, samt kamratskap före och efter ditt besök.

Sollefteå

NY

020 – 666 333

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

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

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

Stockholm

KANSLI

Växjö

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

Personliga kontakter

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

Veteranlotsen i Uppsala

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

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

Kamratstödstelefon

Bishops Arms, Stora Torget 2
1:a måndagen i månaden kl. 18:00
Veteraner Västmanland

Ängelholm

Skövde

Stöd & kontakt

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

FRISTÅENDE
Kvinnliga veteraner

kvinnligaveteraner@gmail.com
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Camilla Unsgaard
camilla@sverigesveteranforbund.se

STÖD SVERIGES
VETERANER
SWISHA EN GÅVA

1231 814 482

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

Vi önskar
Dig en trevlig
sommar!
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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KORSORD

VETERANPROFILEN

Vi lottar ut fina priser till er som svarar rätt!

William Ståhlhök.
Foto: Kim Svensson

Tillsammans
med andra

Försvarets förtjänstmedalj i silver

William Ståhlhök mottog medalj
av kungen på Veterandagen
På årets veterandag tilldelades korpral
William Ståhlhök Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver från kung Carl XVI
Gustaf. På detta sätt hedrades 23-årige
William för sitt mod när han möjliggjorde
en lyckad förhandling med fientlig och
beväpnad milis i Mali 2019. Vi ringde upp
William för att gratulera.
Hur kommer det sig att du hamnade i den
svenska FN-truppen i Mali?

Överskottet går till Gula Bandet

– Jag fick frågan när jag genomförde min militärtjänstgöring vid P4 i Skövde (därefter Kvarn). För
mig var det självklart att tacka ja till uppdraget i
Mali, det var en unik chans för mig, ett hedersuppdrag man inte tackar nej till.

Tävlingsinformation

Vinnare

Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 22 augusti.

Gunnel Andersson Zettby
Linköping

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

10:- SMS

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

Grattis! Det kommer
en vinst på posten!

Facit från förra numret

Vad gick uppdraget i Mali ut på?

– Vi svenskar var en viktig del av ett underrättelseförband som arbetade för stabilitet, fred
och säkerhet för Malis befolkning. Det gjorde
vi genom att kartlägga, samla in och analysera
information om konflikten och väpnade grupper
som fanns i området. Syftet var att förutspå och
förhindra attacker mot civilbefolkningen samt att
bidra med underlag för freds- och eldupphörsavtal.

Kan du berätta om händelsen som ledde
till att du senare fick förtjänstmedaljen?

– Mali är ett land som länge har haft interna
problem. Därför hade det pågått demonstrationer i Timbuktu mot regeringen och infrastrukturen som sedermera övergick i våld mellan olika
etniska grupperingar. I den norra delen av landet,
där det finns en arabisk minoritet, finns även ett
flertal väpnade grupperingar och dessa började
ta sig mot Timbuktu för att ”överta beskyddet”
av sina folkgrupper från statsmakten – med
våld om så krävdes. FN bad därför det Svenska
förbandet att möta upp och förhindra att de väp-

nade styrkorna tog sig fram till Timbuktu. Inom
ramen för den uppgiften utsågs jag tillsammans
med Ann Fernström att förhandla med milisen,
något vi också gjorde efter en initialt mycket
hotfull situation mellan oss och dem. Lyckligtvis
lyckades vi avvärja situationen och milisen, som
var numerärt överlägsen, drog sig tillbaka.

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

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

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

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

Var du rädd i samband med händelsen?

– När man befinner sig i en sådan här situation är
man otroligt fokuserad. Man tänker på uppgiften
och använder sig av den utbildning man fått.
Visst kan man till viss del känna en rädsla men
man är först och främst lösningsorienterad.

Hur var din reaktion när du fick veta att du
skulle få förtjänstmedaljen i silver?
– Det var med stor glädje, vördnad och tacksamhet jag tog emot beskedet. Men det är viktigt
för mig att betona att medaljen var ett erkännande för hela vår bataljon. Extra skoj var det
att vår tolk, sergeant Ann Fernström, fick medalj
samtidigt.

Hur var det att ta emot medaljen från
kungen?

– Det var en mycket stor ära att få ta emot medaljen från Hans Majestät och hela arrangemanget
kändes väldigt fint. Jag har en stor respekt för
kungen och hade förmånen att möta honom när
han besökte det svenska FN-förbandet i Mali
2019. Han visade ett stort intresse för oss alla
under sitt besök.

Vad händer närmast?

– Jag studerar till vardags vid Handelshögskolan i
Stockholm men i sommar tar jag del av Försvarsmaktens anpassade reservofficerutbildning. Det
är en undervisning som är uppdelad i två kurser
på tio veckor vardera och som jag ser fram emot
att genomföra.
ROGER LUNDGREN

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

20% veteranrabatt på hela sortimentet
från IkerSandegaard. ANGE RABATTKOD
Veteran21 I KASSAN. Gäller tillgängligt
lager och tom. AUGUSTI 2021.

Med en pulsoximeter mäter du syrehalten och puls direkt
på fingret. Mätningen tar bara några sekunder och sker med
ljus, vilket är helt smärtfritt. Värdet bör vara mellan 96 och 100 %
för att du skall anses vara tillräckligt syresa.

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

