Krig i Europa
Träffa fältartisten Titti Sjöblom
Försvarsmaktens stöd till Ukraina växer

FÖR ALLA CIVILA OCH MILITÄRA VETERANER
FÖRE, UNDER OCH EFTER UTLANDSINSATS
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Veteran cyklade runt Fårö till förmån för Gula Bandet

KRIG I EUROPA.
LÄS DET IGEN.
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Varför inte kombinera nytta med nöje, var den frågan som veteranen Sören Nordeman ställdes sig i
somras när han tog initiativet att cykla Fårö runt till förmån för Gula Bandet. Jag uppmärksammade
Sören via Facebook där han kontinuerligt uppdaterade sitt äventyr och jag tänkte att attans att jag
inte vetat om det, då hade jag erbjudit mig att cykla med!
Men en ska ha klart för sig att cykla runt Fårö är inte bara en naturskön upplevelse med många
sevärdheter som för tankarna tillbaka i historian, utan en kraftansträngning som förtjänar sin respekt
på både det mentala och fysiska planet. Fårö är i princip en enda stor kalkstensklippa som bjuder på

Cykling till förmån för GB
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AKTUELLT

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

020 - 666 333

Dagligen kl. 18-21

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

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

Svensk

VETERAN
Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund

ANSVARIG UTGIVARE: MariAnne Boström
08 - 25 50 30
marianne@sverigesveteranforbund.se

ANNONSER: Jonas Sternulf-Gleditsch
0793 - 133 439
jonas@gleditsch.se
TRYCK: DanagårdLiTHO
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Krig i Europa. Människans idoga misslyckande, likväl en politisk handling som
genom mänsklighetens historia alltid
brukats – och avskytts.
Vi vaknade till nyheten att Ukraina var under
angrepp. En konflikt som militärt pågått sedan
2014, men som i realiteten byggts under 10-tals
år, har nu exploderat i ett fullskaligt och brutalt
krig. Ett krig i vårt Europa. I ett land som bara
ligger 130 mil bort, en sträcka lika lång som
Skåneleden. Jag finner inga ord.
När detta skrivs är var fjärde ukrainare på flykt.
10 miljoner traumatiserade människor ser sitt
land förstöras, nära och kära dödas av bomber
och artillerield. En mänsklig tragedi utspelas
framför våra ögon.

Detta aggressiva invasionskrig är skapat

av en enda man, i ett politiskt system som
västvärlden inte lyckades eliminera efter kalla
kriget och murens fall. Jag är en av dem som
länge varnat för utvecklingen i Ryssland och
jag är djupt oroad över utvecklingen. Detta krig
måste lösas vid förhandlingsbordet och det fort.
Överläggningar har kommit i gång men det är
oklart om den ryska ledningen verkligen vill ha
en förhandlingslösning och i så fall utifrån vad,
eller om samtalen bara är ett spel för galleriet.

handlar om, vi har känt lukten, sett förödelsen
och vet hur det känns när en granat briserar.
Vi utgör en del bland de få svenskar som
upplevt krig. Och det vi har upplevt på våra
utlandsmissioner är med oss resten av våra liv.
Många av oss har varit mitt i ett invasionskrig,
precis som det som just nu pågår i Ukraina.

REDAKTION & LAYOUT: Daniel Jansson
redaktion@sverigesveteranforbund.se
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Torsdagen den 24 februari
kom allt tillbaka.

Vi utlandsveteraner vet vad krigets fasor

CHEFREDAKTÖR: Pia Lagergren
0708 - 79 90 86
pia@sverigesveteranforbund.se

UTGIVNINGSPLAN:
Nummer
2
Manusstopp
29/5
Utgivningsvecka 26

Krig i Europa.
Läs det igen.

Krigsbrott utreds
Åklagarmyndigheten i Sverige har
inlett en förundersökning om grov
krigsförbrytelse med anledning av
kriget i Ukraina.
Den Internationella brottmålsdomstolen
(ICC) i Haag har sedan tidigare inlett
en utredning om eventuella krigsbrott
i Ukraina efter Rysslands invasion. Nu
pågår en utredning om misstänkta krigsbrott, i två olika spår. Dels har det kommit
in anmälningar från allmänheten om
krigsförbrytelser och aggressionsbrott.
Dels har åklagare vid Åklagarmyndighetens riksenhet mot internationell och
organiserad brottslighet inlett en så kal�lad strukturell förundersökning om grov
krigsförbrytelse.

Vi ser på nyheterna hur missiler och bomber slår
ut städer, men ingen nyhet kan förmedla skräckupplevelsen av tryckvågen som kommer efter
ett bombanfall, hur hela kroppen reagerar när
granater exploderar. Trycket som slår lock för
öronen och ovissheten om nästa anfall. Ljudet
av skrik, splitter från bomber, gnisslet från pansar. Lukten av diesel, krut och sönderbombade
byggnaders damm och död.

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

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Det ukrainska folket imponerar på en hel

värld med sin kämpaglöd, och de utgör Europas
enade front. Mitt i kaoset ska dom försöka få
kontroll på situationen och fokusera på uppgiften. Och vi andra måste hålla fokus på vad som
är sant och falskt i alla medier som sköljer över
oss. Att vi är källkritiska är en självklarhet.

– Våra svenska soldater i Mali
har gjort och gör alltjämt ett
fantastiskt jobb i en mycket
utmanande och farlig miljö.
Under den senaste tiden
har förutsättningarna
förändrats i landet men
fram till att vår siste soldat är hemma bedriver
vi fortsatt operationer
precis som vanligt,
säger generallöjtnant
Michael Claesson,
Försvarsmaktens insatschef.

Omvärlden var snabba att lystra på ropen på
hjälp från Ukraina, och jag är stolt över att våra
föreningar snabbt lyckades mobilisera manifestationer för Ukrainas folk i Hälsingland, Västmanland, Örebro och Värmland.

Just nu har vi som veteraner ett ansvar.

Vi kan trösta och förklara för oroliga människor.
Vi kan hjälpa, ta emot och husera ukrainska
medborgare, vi kan manifestera, samla in pengar
och visa vår solidaritet – och som veteraner tror
jag vi gör det bättre än många andra.
Det är nu vi ska kliva in och visa på kamratskap,
omtanke och medmänsklighet. Vi ska göra

Mali är ett av världens
fattigaste länder och
under senare år har det
skett en ökning av kriminella aktiviteter, såsom illegal
handel med vapen, droger,
människor, kidnappningar
och terrordåd. De terrorgrupper som verkar i landet
har i huvudsak kopplingar till
Al Qaida och IS/Daesh.

allt vi kan. Låt helvetet ta slut.

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

Sveriges Veteranförbund
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Koordinerings- och tältinsatsstöd till

Haiti efter den förödande jordbävning som
drabbade landet i augusti.
Luftburet stöd vid skogsbränder i
form av två skopande flygplan och ett team
med piloter och samverkanspersonal till
Grekland i somras, inom ramen för rescEU.
Ventilatorer från EU:s sjukvårdslager till
Lettland när coronapandemin orsakade extrema påfrestningar på sjukvården i landet,
även det inom ramen för rescEU.
Experter till FN:s bedömningsstyrka till
Ekvatorialguinea efter den omfattande
explosionen på en militäranläggning i mars.

Regeringen har meddelat att det
svenska bidraget till FN-insatsen
Minusma avslutas ett år tidigare än
beräknat. Ursprungligen skulle den
avvecklas under 2023 för att tas
hem under 2024. Nu tas den
hem till juni 2023.

Foto: Peter Knutson
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MSB genomförde 261 insatser under
2021. Några av de insatser som MSB
genomfört internationellt är:

Mali-insatsen
avslutas tidigare

Vi vet vilket helvete folket i Ukraina just nu
går igenom. Putins armé skonar ingen, varken
barn, kvinnor, gamla eller sjuka. Skräcken är hela
tiden närvarande. Allt det här kan vi följa på
våra skärmar. Och vi känner oerhörd sympati.
Och många är vi säkert som vill åka dit, slåss för
Ukrainas folk och för Europas framtid.
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MSB genomförde
261 insatser år 2021

Sverige har i dag cirka 220
soldater inom den FN-ledda
Minusma-insatsen i Mali.

MSB hade ett aktivt 2021 med 261 insatser
världen över.

Utöver det har MSB:s humanitära stöd
främst fokuserat på de mest allvarliga
och utbredda humanitära krishärdarna i
världen; Etiopien, Sydsudan, Sudan, Centralafrikanska Republiken, Demokratiska
republiken Kongo och Venezuela.

Förbättrat förutsättningarna

Insatserna har bidragit till att förbättra
förutsättningar för humanitära aktörer
att kunna närvara och verka i krisutsatta
områden på ett säkert och effektivt sätt
för sin personal och verksamhet. MSB:s
fleråriga insatser för att stärka länders
katastrofriskhantering har fortgått under
2021, bland annat i Asien-Stillahavsområdet, Irak och Armenien.
MSB har under året även reviderat FN:s
globala utbildning för akut omhändertagande vid olyckor (första hjälpen), men också
tagit fram en säkerhetsutbildning tillsammans med OSSE för att öka möjligheten att
identifiera och hantera antagonistiska hot
och risker mot insatspersonal.
MSB
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Sifo-undersökning

51 kongolesiska män
döms till döden efter
mordet på Zaida
Catalán
Zaida Catalán var utsänd av FBA på
FN-uppdrag i Kasaï Central, Kongo-Kinshasa för fem år sedan där hon
blev brutalt mördad tillsammans med
två kollegor i djungeln. Hon befann sig
på platsen för att utreda massgravar
kopplade till den pågående i området mellan regeringsstyrkor och en
lokal milis. Kongos regering pekade
ut snabbt ut en lokal milis, Kamuina
Nsapu som skyldiga till morden.
Zaida Catalán
mördades 2017 i
Kongo-Kinshasa under
sitt FN-uppdrag med
att undersöka och
dokumentera brott
mot mänskliga
rättigheter.
Den uppmärksammade
och kritiserade
rättegången antyder
att kongolesiska
regimen har varit
inblandad i morden.

Den kongolegiske översten Jean de Dieu
Mambweni stod åtalad för inblandning i
morden och döms till tio års fängelse och
straffarbete för tjänstefel eftersom han
misslyckats med att hjälpa Catalán och hennes kollegor som var i fara.
Den uppmärksammade och kritiserade rättegången antyder att kongolesiska regimen
har varit inblandad i morden. Under de år
som rättegången har pågått har vittnen
mystiskt mördats, ändrat sina vittnesmål och
en av de huvudmisstänkta har rymt.
51 personer åtalades till slut och har nu
dömts till döden av militärdomstolen. De
dömdas straff omvandlas förmodligen till
livstids fängelse, då Kongo-Kinshasa inte
utfört något dödsstraff sedan 2003.

Afghanistanveteraner är
stolta över sin insats
Under våren 2021 övertog talibanregimen makten i Afghanistan. Övertagandet
berörde många av de som tjänstgjort för Försvarsmakten i landet. Därför tillfrågades
utlandsveteraner som har tjänstgjort i Afghanistan om sin tjänstgöring och uppföljningen. Undersökningen visar på stolthet över den egna insatsen i Afghanistan.
Samtidigt kan uppföljning efter insats förbättras.

Utlandsveteraner ges
möjlighet att påverka
framtida veteranstrategi
På uppdrag av Försvarsmaktens Veterancentrum har Kantar Sifo genomfört
stor undersökning med utlandsveteraner under mars månad. Cirka 54 000
individer bjöds in till undersökningen,
som utgör ett viktigt underlag från Försvarsmakten till regeringens framtida
veteranstrategi.
Martin Ahlqvist på Kantar Sifo:
– Vi och Försvarsmakten sätter stort värde på
varje utlandsveteran som deltagit i undersökningen. Vi ska nu sammanställa materialet
som blir ett starkt underlag till den framtida
veteranstrategin.

Undersökningen ska bidra till att utveck-

Kantar public (Sifo) på uppdrag av Försvarsmakten, har genomfört en totalundersökning bland
utlandsveteraner som har tjänstgjort i Afghanistan.
Foto: Försvarsmakten

Av 7 422 afghanistanveteraner svarade 2 104
av dem på enkäten. De allra flesta uppger att
deras insats var viktig och att vårens händelseutveckling i Afghanistan inte har påverkat
viljan för att delta i fler internationella militära
insatser.
– Det som gjordes under insatsen var viktigt
och det gjorde skillnad; det är något som går
att utläsa ur undersökningen. Vi kan också utläsa en fortsatt pliktkänsla och vilja att bidra
till internationell fred och säkerhet bland afghanistanveteranerna, säger Mats Fogelmark,
chef för Försvarsmaktens Veterancentrum.
I relation till enkäten för afghanistanveteraner
fick allmänheten svara på en enkät om synen
på utlandsveteraner och Försvarsmaktens
internationella insatser. Uppfattningen om
insatsen är övervägande positiv. De få som
har en negativ uppfattning om insatsen i
Afghanistan är negativa till insatsens i sig, inte
till de som har tjänstgjort i den.
Mats Fogelmark igen:

– Allmänheten har tydligt gjort skillnad på sak
och person. Utlandsveteranen är i allmänhetens ögon någon som är värd uppskattning för
sin insats.
Uppföljningen behöver ses över, indikerar
resultatet av undersökningen. Av de som
svarade har nära 80 procent uppgett att de
inte har haft behov av stöd eller vägledning.
Av de 17 procent som har angett att de har
haft behov av stöd eller vägledning uppger
cirka en tredjedel att de inte har fått vad de
hade behov av. I den pågående totalundersökningen bland utlandsveteranerna ställs
frågor som kan ge svar på vad det är som har
efterfrågats. Utifrån det kan sedan åtgärder
vidtas, berättar Mats Fogelmark:
– Det kan vara så att missnöjet reflekterar sådant som Försvarsmakten inte har ansvar för.
Då behöver vi förbättra kommunikationen för
och inte ge en falsk förväntansbild. Finner vi
att vårt myndighetsansvar brister så kommer
vi åtgärda detta. Först behöver vi ta reda på
vad resultatet beror på.

la tre av fyra områden som regeringen anser
är viktigast i den framtida veteranstrategin:
stöd, erkänsla och kompetens. Områden som
Försvarsmakten ska ge förslag på till utveckling för en aktiv veteranstrategi och som ska
omfatta de kommande fem till tio åren.
Försvarsmaktens Veterancentrum, som har
fått ansvaret att leda arbetet med att ta fram
underlaget förklarar metodvalet av Sifo-undersökningen:

– En totalundersökning blev den bästa
lösningen för att göra så många av utlandsveteranerna som möjligt delaktiga med sin syn på de tre områdena, säger

Sveriges Veteranförbund (SVF)

I Ukrainakrigets spår ser civilförsvarets medlemsorganisationer
en explosionsartad ökning den sista
tiden i hela landet. Nu behövs du!

Monica Larsson, ställföreträdande chef för
Försvarsmaktens Veterancentrum.
För att fånga utlandsveteranernas perspektiv och synpunkter ställs både slutna och
öppna frågor. Som exempel finns möjlighet att gradera den egna erfarenheten av
stödverksamheten, sedan stödet förstärktes
i lag 2011. För att bidra till att omhänderta
utlandsveteranernas kompetens bättre finns
frågor om relationen till Försvarsmakten i dag
och vilken typ av utvecklande verksamhet
som utlandsveteranen själv vill delta i.

Tidningen Svensk Veteran lyftar fram
fyra punkter från den sammanfattning
av undersökningen som gjorts av Sifo.
1. Ordet ”utlandsveteran” förknippas främst
med en soldat eller militär som tjänstgjort
utomlands. Jämfört med tidigare år är det
betydligt fler i årets mätning som associerar
ordet med just en soldat/militär som genomfört utlandstjänstgöring.

Medlemmar i ideella organisationer som
övat och fått utbildning är alltid mer
användbara än spontanfrivilliga i en krissituation då de kan bidra med olika typer
av specialkompetenser.

Utlandsveteraner med sin erfarenhet
av logistik, teamwork och ledarskap
är högt efterfrågade.
Det finns 18 frivilliga försvarsorganisationer med engagerade i olika åldrar på lokal
nivå i hela landet. På msb.se finns hittar
du ansökan till ex. Lottakåren, Försvarsutbildarna och Bilkåren. Hemvärnet ansöker
du till via försvarsmaktens hemsida.

– Frågorna är inte heltäckande. Därför finns

möjligheten till att ge fritextsvar, som

vi hoppas på att så många som möjligt tar sig
tid att fylla i. Det skulle ge oss fler insikter
och i förlängningen ett bättre underlag, säger
Mikael Wallentin Åström, utvecklings- och
kommunikationsstrateg på Försvarsmaktens
Veterancentrum.

För temat forskning, det fjärde området,
ska en oberoende forskare utreda vilka
ytterligare steg som regeringen bör driva om
Sveriges utlandsveteraner. Syftet är att öka
kunskapen om gruppen för att i förlängningen
förbättra Försvarsmaktens verksamhet till
utlandsveteraner och deras anhöriga.
FÖRSVARSMAKTEN

Resultatet av Afghanistanundersökningen

2. Andelen som tror att det är personligt utvecklande att genomföra en nternationell militärinsats ökar från 52% (2018) till 59% i årets
6

Civilförsvaret rustar

undersökning. Det är alltjämt fler som tror att
det är personligt utvecklande att genomföra
värnplikten, men avstånden mellan de två
tjänstgöringarna är nu betydligt mindre.

3. Kännedomen om Sveriges veterandag på

Gärdet har ökat till 24% jämfört med 2018
(16%).

4. Den positiva inställningen till utlandsveteraner har ökat bland allmänheten. Hälften
av befolkningen (49%) uppger att de har en
ganska eller mycket positiv inställning till
utlandsveteraner, en ökning från 35 procent i
2018 års mätning.

Foto: MSB

2000 sommarjobb
inom kriminalvård
Kriminalvården planerar för fullt
inför sommaren. I år behövs cirka
2 000 sommarjobbare runt om i hela
Sverige. Flest lediga sommarjobb
finns som kriminalvårdare, men även
andra yrkesgrupper söks.
Om du vill bli en bra kriminalvårdare så
behöver du ha en humanistisk grundsyn,
empatisk förmåga och vara bra på att
hantera konflikter. Samtidigt behöver du
vara tydlig och kunna sätta gränser.
I arbetet som kriminalvårdare ingår att
övervaka säkerhet och ordning, bevaka
intagna, visitera dem och planera för
deras frigivning.
Det formella kravet är minst godkänd
gymnasieutbildning. Du bör också vara
vid god hälsa, både psykiskt och fysiskt.

Läs mer och ansök på
kriminalvarden.se
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Almedalsveckan
3-7 juli 2022
SVF medverkar under en dag tillsammans med Fredsbaskrarna Gotland på Almedalsveckan tillsammans
med FörsvarsForum med uppdatering av vårt initiativ ”Veteranpolitik
för Sverige” och information om aktuella säkerhets- och försvarsfrågor.

Utlandsstyrkans nya uniform
För första gången har Finland, Sverige, Danmark och Norge med gemensamma krafter tagit fram ett helt nytt uniformssystem inom det
nordiska försvarssamarbetet Nordefco. Nu får utlandsstyrkans personal ny uniform för djungel- och ökenmiljö.

Försvarsforum är ett plattformssamarbete från Allmänna Försvarsföreningen,
Försvarsutbildarna och Kungl Krigsvetenskapsakademien.

Veteraner från Cyperninsatsen
hedras på Veterandagen

Över 200 pressfrihetsattacker
hittills under kriget

Vid den statsceremoniella ceremonin på Veterandagen har i år turen
kommit till Cyperninsatsen där veteranerna kommer att tilldelas jetonger som tack för deras insats. Cyperninsatsen, Unficyp, under FN:s
flagg, kom att bli Sveriges längsta uppdrag i utlandsstyrkans historia
med början 1964 till 1993.

Ihjälskjutna journalister, gripanden,
fysiska och verbala angrepp och
censur. IPI (International Press Institutes) listar alla angrepp på pressfriheten under kriget i Ukraina.

Information om arrangemanget, tid och
plats i Visby kommer i nästa nummer.

Totalt 216 händelser sedan 24 februari
har registrerats av IPI:s nya verktyg
som övervakar mediefriheten i Ukraina
och Ryssland. Däribland fyra dödade
journalister och ett drygt hundratal fall av
censur och nya restriktiva regelverk. 85
av dem handlar om rysk statlig censur.
46 journalister har gripits i Ryssland för
att ha bevakat demonstrationer mot
kriget, enligt IPIs siffror.

Läs mer på almedalsveckan.info

STÖD REPORTRAR UTAN GRÄNSER

Reportrar utan gränser har startat en
insamling med fokus på Ukraina. Behovet
av skyddsutrustning som skyddsvästar,
hjälmar och satellittelefoner är stort.

På nytt jobb

Peter Öberg ny chef
på Rikshemvärnsavdelningen
Överste Peter Öberg är ny chef på
Rikshemvärnsavdelningen, tidigare
var han militärrådgivare vid den
svenska FN-delegationen och är
aktiv inom Idrottsveteranerna.
Öberg var ställföreträdande sektorchef
över etableringsstyrkan Mali 00.

Uniformssystemet har en design som gör att funktionalitet och passform är anpassade till båda könen.
Foto: Nordefco

Uniformerna är likadana i alla länder
men kamouflagemönstret på ytterplaggen blir individuella för varje land.
Behovet från de fyra länderna var att
designa ett modernt, funktionellt och
flexibelt uniformssystem.
De nya uniformerna är anpassade för
både det kalla nordiska klimatet och för
hetta och ökenstormar vid internationella insatser.
I kollektionen ingår allt från underkläder till ytterplagg.
– Uniformssystemet har en design som gör
att funktionalitet och passform är anpassade
till båda könen. Omfattande användartester
har genomförts med deltagare från alla fyra
länder för att få bästa möjliga funktion för
alla användare, säger Jennifer Skjäl Lundgren,
chef för FMV:s verksamhetsområde Logistikmateriel.

Peter Öberg.
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djungel- och ökenliknande förhållanden för
internationella insatser.
– Uniformssystemet har en design som gör
att funktionalitet och passform är anpassade
till båda könen. Omfattande användartester
har genomförts med deltagare från alla fyra
länder för att få bästa möjliga funktion för
alla användare, säger Jennifer Skjäl Lundgren,
chef för FMV:s verksamhetsområde Logistikmateriel.
Artiklar som hjälmar, handskar, kängor och
personlig skyddsutrustning har lämnats utanför systemet. Dessa ingår inte i ramavtalet
utan upphandlas självständigt av varje land.
Stridsuniformssystemet som vann upphandlingen har tagits fram genom ett samarbete
i en kärngrupp av leverantörer kända för sin
innovationsverksamhet. Oskar Pedersen AS är
leverantör och Layers AS projektledare.

Behovet från de fyra länderna var ett
modernt, funktionellt och flexibelt uniformssystem anpassat för de tuffa nordiska klimatförhållandena. I systemet ingår
uniformskonfigurationer från underkläder till
ytterplagg.

Partner är Siamidis SA, som är ansvariga för
tekniska lösningar och tillverkare av stridsdräkt samt plagg för kyla och regn, W.L Gore
& Associates GmbH är systemets tekniska
leverantör, Aclima AS och Woolpower AB står
för ullunderkläder.

Konfigurationerna är likadana i alla länder, det
är bara kamouflagemönstret på ytterplaggen
som skiljer, varje land får sitt eget mönster.
I systemet ingår också konfigurationer för

Kontraktsvärdet under den sjuåriga kontraktsperioden uppgår till 425 miljoner euro och
leveranserna till Sverige beräknas till 2024.

Swish: 123 900 44 90
BG: 5567-3818
I dagböcker och i brev från soldater ur den svenska bataljonen kan vi ibland läsa om hur maten vissa dagar
kunde ta slut när de var ute på uppdrag. Vid sådana tillfällen delade ofta lokalbefolkningen med sig av vad de
hade. På bilden ser vi cypriotiska bönder som delar sin mat med svenska FN-soldater på en åker.
Foto: Arne Jönsson/FBA Fredsarkivet

På nytt jobb
Det är Cyperns år i år.
En insats som omfattade rekordantalet
med 25 000 svenskar som bistod FN för
att förhindra en upprepning av drabbningarna efter inbördes stridigheter
mellan grekcyprioter och turkcyprioter.
Insatsen bestod i att bidra till att bevara
och återställa lag och ordning och för
att underlätta en återgång till normala
förhållanden. Förutom den militära kontingenten fanns även avdelningar med
polis och civil personal från Sverige.
1960 lämnade Storbritannien Cypern till Grekland och Turkiet. Det var startskottet på ett
förlopp som snart skulle resultera i en väpnad
konflikt mellan landets två stora folkgrupper.
Grekcyprioterna ville knyta Cypern närmare
Grekland, turkcyprioterna ville hellre dela upp
ön i två olika delar. När slitningarna till slut
blev för stora etablerade FN den fredsbevarande styrkan Unficyp på ön för att förhindra
ett fullskaligt inbördeskrig. De första svenska
FN-trupperna kom till Cypern 1964 och de
sista svenskarna som främst var stabs- och
polispersonal lämnade ön 1993.

FN:s fredsbevarande styrkor finns fortfarande
kvar på Cypern för att observera förhållandet
mellan grek- och turkcyprioterna. Man har inte
kommit närmare någon lösning på den långdragna konflikten trots flera omgångar med
fredsförhandlingar under åren.
Cypern är än idag tvådelad med Grekcyprioter och Turkcyprioter av den så kallade gröna
linjen sedan 1974.

Stefan Sandborg
blir enhetschef på
Försvarsstaben
Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg har utsetts till enhetschef på
Försvarsstaben från årskiftet 2023.

Fanbärare på Paphos i sydvästra Cypern 1964.
Foto: Folke Friske/FBA Fredsarkivet

FÖRSVARSMAKTEN
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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"Ukrainarna är inriktade
på att försvara sitt land
till varje pris"

Svenska FN-förbundet:

Fredsfrämjande
insats i Ukraina?
FN förser medlemsländerna med information
om antalet dödade och skadade i kriget. FN:s
flyktingkommissariat UNHCR sammanställer
löpande statistik över flyktingsituationen. FN
är humanitär samordnare, insamlingsorganisation och genomförare. Arbetet försvåras

i Ukraina av återkommande attacker
mot de humanitära korridorer som har
upprättats. Vatten och sanitet börjar bli

bristvaror.

Den 17 mars kunde FN nå 35 000 människor
med humanitär hjälp i den belägrade staden
Sumy. Världslivsmedelsprogrammet WFP har
beredskap att bistå över 3 miljoner människor.

Internationella domstolar

Att inrätta en fredsfrämjande insats är bara en av FN:s möjligheter att
verka för fred i Ukraina. Att samla världens länder, bistå humanitärt och
övervaka mänskliga rättigheter är exempel på FN-arbete som pågår
hela tiden.
Vad kan FN göra mot kriget?
Roger Djupsjö. Försvarsmakten har sedan
2018 utbildat ukrainska säkerhetsstyrkor
inom ramen för Operation Unifier. Men i mitten av februari ansågs hotbilden för stor och
personalen, däribland major Roger Djupsjö,
skickades hem. En vecka senare invaderade
Ryssland Ukraina.
Foto: Försvarsmakten
Foto: Försvarsmakten

Major Roger Djupsjö, Lv6 har blivit
den svenska militära talespersonen
för det ukrainska motståndet i
media sedan kriget i Ukraina bröt ut.
Han har varit i tv-soffor, tidningar
och i radiostudior och berättat om
sitt år i Ukraina där han som utsänd
av försvarsmakten utbildade
ukrainska arméns säkerhetsstyrkor.
10
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– Syftet med operationen har varit att
förbereda Ukraina på att kunna öva
ihop med Nato-länder. Vårt uppdrag
har varit att vara mentorer i övningsplanering, utbilda underofficerare
i ledarskap och taktik om hur man
förbereder, genomför och utvärderar,
berättar han.
Insatsen har också handlat om att lära
ut hur Sverige och Nato planerar och
genomför militärövningar som minröjningsprojekt.
– Uppdraget genomförs med ett
icke-stridande stöd i syfte att konsolidera de ukrainska säkerhetsstyrkornas
förmåga att självständigt hantera
säkerheten i landet. Förutom det vi
stöttat med har Sverige bidragit med

allt ifrån sjukvård till minröjning och
utbildning av militärpoliser, säger han.
Sverige har sedan 2018 deltagit i den
Kanadaledda hjälpinsatsen Operation
Unifier. Som en del av detta började
Roger Djupsjö arbeta i Ukraina i mars
förra året. Den svenska gruppen,
bestående av Djupsjö, en tolk och två
specialistofficerare har tagits hem till
Sverige i avvaktan på händelseutvecklingen i kriget.
– Ukrainarna är otroligt inriktade på
att försvara sitt land till varje pris. Det
är en övermäktig fiende men de lyckas
betydligt bättre än vad jag trodde.
Framför allt har de en otrolig försvarsvilja, säger han.

Foto: UN Peacekeeping

Den ryska attacken mot en fredlig grannstat och FN-medlem har mötts av protester och fördömanden av hel värld och
av FN med generalsekreterare António
Guterres i spetsen.
Förutsättningarna för FN att agera i Ukraina
och andra krishärdar hänger samman dels med
det uppdrag som medlemsländerna har gett
organisationen och som framgår av FN-stadgan,
dels med ländernas politiska vilja. Därför varierar FN:s handlingsutrymme från fall till fall.

Kan FN besluta om en fredsbevarande
insats i Ukraina?

FN-förbundets seniore rådgivare för fred och
säkerhet Jens Petersson medverkade i slutet av
mars i SVT tillsammans med Veterancentrums
Mats Fogelmark om möjligheten att skicka en
fredsbevarande styrka till Ukraina.
En sådan kan bygga på den förre FN-chefen
Dag Hammarskjölds epokgörande arbete på
1950-talet då säkerhetsrådet precis som i dag

Vid sidan av politiskt och humanitärt arbete
samt försvar för de mänskliga rättigheterna
finns de internationella domstolarna som har
ett nära samarbete med FN.
Internationella domstolen utreder på Ukrainas
begäran de ryska påståendena om folkmord
som användes av Putin som förevändning att
invadera landet. Hela 41 länder har hänvisat
Ukraina till Internationella brottmålsdomstolen
vars åklagare har börjat undersöka misstänkta
fall av krigsbrott, brott mot mänskligheten och
etnisk rensning som kan ha begåtts efter 2013.

var handlingsförlamat och FN fick sin första
fredsbevarande insats med bland annat svensk
medverkan.

Unik mötesplats

FN har en unik roll som mötesplats för nästan
alla världens länder. Beslutet den 3 mars i FN:s
generalförsamling att kräva stopp för Rysslands
invasion i Ukraina var en historiskt stark markering från en samlad värld. Omröstningen, med
resultatet 141-5, avslöjade att Ryssland bara har
fyra vänner bland de 193 FN-medlemmarna:
Eritrea, Nordkorea, Belarus och Syrien.
Den snabbinkallade sessionen i generalförsamlingen är inte formellt avslutad. Parallellt
hålls en rad andra möten där medlemsländerna
har markerat sitt starka avståndstagande från
Rysslands agerande. FN:s råd för mänskliga rättigheter har tillsatt en utredning om misstänkta
krigsbrott som kan ha begåtts mot den ukrainska civilbefolkningen. FN-ledningen har undan
för undan skärpt tonen och krävt att civila ska
skyddas i enlighet med krigets lagar.

Foto: UN Peacekeeping

Bara Rysslands ansvar

Politiskt samarbete, humanitära insatser,
mänskliga rättigheter och rättsskipning i de
internationella domstolarna – FN är en aktör
och en arena i det internationella samarbetet
för fred och säkerhet.
Faktum kvarstår: det militära våldet och den
humanitära katastrofen i Ukraina kan bara skyllas på Ryssland och dess ledare Vladimir Putin.
På honom vilar det fulla ansvaret att skydda
civila, upphöra med våldet och dra tillbaka sina
trupper från Ukraina.
SVENSKA FN-FÖRBUNDET

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Manifestationer mot kriget
Foto Västerås: Linda Eliasson

SVFs föreningar manifesterar för Ukrainas folk. Sedan kriget i
Ukraina bröt ut har våra veteraner i föreningarna visat sin empati
med Ukrainas folk i form av tyst minut, ljuständning, kyrkobesök
och manifestationer. Tack till alla medlemmar som deltagit.
Veteranerna i Västkust, Stockholm, Sala och Z-bataljonen har
haft tyst minut och tänt ljus.
Veteranerna i Hälsingland deltog i ”Ett ljus i mörkret
– manifestation för fred och demokrati” i Hudiksvall.
Västerås
Veteraner Västmanland deltog i manifestation för Ukraina i centrala Västerås. Cirka
500 personer var på plats, där flera personer
gamla som unga hade tänt facklor och lyssnade på tal.
Västerås biskop Mikael Mogren var en av
talarna:

"Det är lätt att bli
lamslagen i sådana
här allvarstider.
På ett fönster i

biskopsgården har jag skrivit några ord
som gäller oss just nu. De kommer från
aposteln Paulus.
Där står det: Ge inte upp.
Ge inte upp, alla ni som är rädda i
pansarvagnar och skyddsrum.
Ge inte upp alla ni som känner skräcken i maktens korridorer och längs
flyktvägarna.
Ge inte upp hemma vid köksbordet och
framför datorn."

Värmland
Veteranerna Värmlands manifestation för Ukrainas folk på
torget i Karlstad uppmärksammades av SVT och lokalpressen.
SVFs lokala ordförande Steve Fogderud har varit på åtta missioner och
tjänstgjort utomlands i tio år. Han
berättade framför kameran bland
annat om sina tunga minnen från
Balkankriget.

– Vi veteraner är en brokig skara
som upplevt lite av varje i länder
som Bosnien, Kosovo, Kongo och Libanon. Vi är många som mår väldigt
dåligt över kriget i Ukraina och vill
uttrycka vårt stöd, sade han.
Manifestationen blev välbesökt och
uppskattad av Karlstadsbor i alla
åldrar.

Foton: Peter Gunnebro
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Foto Örebro: Magnus Widenstål

Örebro
Fredsbaskrarna Örebro arrangerade
manifestation under Ukrainas flagga
på Stortorget med många deltagare
och stor bevakning av lokalpressen.
SVFs lokala ordförande Micke
Blomqvist höll ett engagerat tal
till stöd för Ukrainas folk.
"Fredsbaskrar och fredsvänner!
Vi har samlats här på Stortorget idag
vid frihetshjälten Engelbrekts staty och
under Ukrainas flagga för att visa vårt
stöd för det ukrainska folket!
Vi manifesterar för fred och sluter upp
i solidaritet för krigets offer och för att
stötta kampen för frihet och demokrati.
Vi sluter upp för att visa vårt stöd för ett
fritt och demokratiskt Ukraina.
Vi Fredsbaskrar har i drygt 60 år tjänstgjort internationella fredsbevarande insatser. I Kongo, Cypern, Balkan, Somalia,
Afghanistan, Mali och Libanon och på
många andra platser. Ibland har vi till och
med haft ukrainska kamrater i våra led.
Vi har personligen upplevt krig och sett
dess ohyggliga verkan mot civilbefolkningen. Vi har hjälpt flyktingströmmar på
plats och vi är många som nu återupplever ohyggliga minnen från våra tidigare
insatser och vill göra något.

Vi känner med det ukrainska folket och
förstår vilket lidande de nu går igenom.
I tidigare fredsbevarandeinsatser har vi
Fredsbaskrar aldrig tvekat för att kämpa
för demokratiska värden och frihet.
Därför samlas vi här ikväll och visar att vi
inte tvekar att göra det igen!
Fredsbaskrar, ni kan lita på att vår insats
var viktig och betydelsefull och ni kan lita
på att den insats vi gör nu är lika viktig!
Jag vill att ni alla som samlats här ska
känna er stolta över ert mod att stå upp
för det som är rätt.
Vi kan alla göra en insats. Vi gör det nu
genom att samlas här och ge vårt stöd, vi
gör det genom att samla in medel till den
humanitära hjälpen och Fredsbaskrarna
vill rikta ett stort tack till Röda Korset och
den lokala FN föreningen som är på plats.
Stöd deras arbete, och tänk på att ingen
kan göra allt, men alla kan göra något!
Jag vill personligen rikta ett speciellt tack
till alla er Fredsbaskrar för era insatser,
vare sig de är genomförda i en konflikt
eller som en stöttande anhörig på hemmaplan.
Tack, er insats har gjort, och fortsätter att
göra skillnad!
Jag föreslår att vi tillsammans håller nu
en tyst minut för att hedra krigets offer.
Basker av!"

Rysslandsexperten Gudrun Persson
om förhandlingarna: ”Inte seriöst”
Det är för tidigt för Ryssland att gå in i
seriösa förhandlingar. Det säger Rysslandsexperten Gudrun Persson i SVT:s
Agenda.
– Vi vet av tidigare erfarenhet att man
går på offensiven och sedan går man in i
förhandlingarna när man har ett upplevt
styrkeförhållande.

ifrågasätter allvaret bakom samtalen.

Samtidigt som den ryska offensiven bromsat
upp, så har attackerna mot civila fortsatt med
full kraft. Inte minst i staden Mariupol där
många befarar att staden kan falla närsomhelst.

Hon hänvisar till att det är för tidigt in i kriget
för Ryssland att gå in i seriösa förhandlingar
och att presidentrådgivaren Vladimir Medinskij leder den ryska delegationen.

Parallellt med detta har Ryssland och Ukraina
under veckan förhandlat om en diplomatisk
lösning på kriget.
Gudrun Persson, Rysslandsexpert och forskningsledare på FOI, tycker det är bra att länderna ”träffas och känner på varandra”, men

– Vad som har kommit fram är att de mer eller
mindre sitter och skriker åt varandra. Det är
inte seriöst, säger hon.

Saknar erfarenhet

Enligt Gudrun Persson tar Ryssland inte förhandlingarna på allvar.

– Han har tidigare var kulturminister och ägnat
en stor av sin karriär åt att skriva förfalskningar av den ryska historien. Han är nu rådgivare
till president Putin i historiska frågor och har
alltså ingen erfarenhet av den här typen av
seriösa säkerhetsförhandlingar, säger Persson.

Foto: Egor Lyfar/Unsplash

Ny fas väntar

Karlis Neretnieks, generalmajor och tidigare
rektor vid Försvarshögskolan säger att kriget
är på väg in i en ny fas.
– Det snabba kuppartade besättandet misslyckades. De snabba offensiverna med förband
från alla håll misslyckades. Nu är man på väg in
i ett utnötningskrig, säger han.
SVT

Gudrun Perssons lästips

Om Ukraina och Ryssland

Gudrun Persson.
Foto: FOI

Gudrun Persson är docent vid Institutionen för slaviska och baltiska språk, finska, nederländska och tyska vid
Stockholms universitet och arbetar som forskningsledare vid FOI (Totalförsvarets forskningsinstitut). Hon är
specialiserad på rysk utrikes- och säkerhetspolitik, samt ryskt militärt tänkande.
– Jag disputerade i statsvetenskap vid London School of Economics and Political Science och har publicerat
fyra monografier samt en stor mängd artiklar om rysk och sovjetisk historia. Jag vill här främst rekommendera
några skönlitterära verk som ger insikter och en fördjupad förståelse till dagens krig.
TEXT FRÅN

STOCKHOLMS
STADSBIBLIOTEK

Tiden second hand
slutet för den röda människan
Aleksijevitj skildrar inkännande och drabbande de
människor som genomlevt
stora konvulsioner: det
sovjetiska experimentet,
Sovjetunionens upplösning
och tiden därefter. Hon
blottlägger mentaliteten hos
den ”röda människan” i all sin
komplexitet och motsägelsefullhet. Nödvändig läsning.
Av Svetlana Aleksijevitj.
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Vid glömskans rand

Här griper Lebedev tag i svåra
frågor om ondskans makt
och förövarens psykologi i
skärningspunkten mellan
historia och geografi. Det är
storartad litteratur.
Av Sergej Lebedev.

Det sovjetiska arvet

Min bok ”Det sovjetiska arvet”
används som kurslitteratur på
universitetsnivå och ger ett
sammanhang och bakgrund
till dagens händelser.
Av Gudrun Persson.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Bloggen cornucopia.se

Krigsrealism med närvaro
och enastående analys

Veteraner toppar skilsmässostatistiken
Att kombinera familj och
karriär är en utmaning
för många.
Men vad händer
med förhållandet när
partnerns jobb går ut på
att arbeta långa perioder
i en krigszon?

Lars Wilderäng.
Foto: Kajsa Göransson/Nordstedts

Lars Wilderäng rapporterar sakligt och hoppfullt om
den ryska invasionen där den ukrainska befolkningen
tillskrivs en oerhörd moral och stridsvilja.
Med flera uppdateringar i timmen och
med bidrag från läsare i kommentarsfältet, är Lars Wilderängs blogg ett
välkommet komplement till svensk
public service.
Wilderäng får sin information från flera olika
källor, även personliga sådana på plats mitt
i kriget, och tillsammans med god analytisk
förmåga ger han läsaren en känsla av minutoperativ lägesbild med både bredd och djup.

Kommentarsfältet håller god ton och även om
innehållet till stor del består av "killgissningar", finns där en samlad kunskap och ett driv
som innebär ett befriande komplement till
övriga medier i Sverige.
Givet bloggens avsikter är detta bland det
bästa jag läst i rapporteringen från kriget på
en svensk plattform. Tack Lars!

Slava Ukraini! Heroiam slava!
DANIEL JANSSON

TEXT: EMMELI NILSSON
Utmaningar både hemma och på insats.
Foto: Karolina Grabowska, Pexels

Foto: A. Kokorevas, pexels

Nio av tio ukrainare
riskerar fattigdom
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Fortsatta stridigheter i Ukraina kan
leda till att nittio procent av landets
invånare hamnar i fattigdom, varnar
UNDP. Om inte fred nås kan hela landet
drabbas av långvarig ekonomisk kris.

Det är anledningen till att många människor
faller under fattigdomsgränsen, skriver Dafina
Gercheva, chef för UNDP i Ukraina, i ett mejl
till OmVärlden.

En ny rapport från UNDP räknar med att nära
40 miljoner ukrainare, det vill säga nittio procent av landets befolkning, riskerar fattigdom
om kriget fortgår skriver magasin OmVärlden.
Det skulle innebära att 18 år av socioekonomiska framsteg elimineras. Den ekonomiska
krisen kan komma att ärra landet för flera
generationer framöver.

Kriget har även lett till att infrastruktur till
en kostnad av 100 miljarder dollar (drygt en
biljon svenska kronor, red.anm.) har förstörts,
beräknar den ukrainska regeringen. Hälften
av alla inhemska företag har fått lägga ner
sin verksamhet helt medan de kvarvarande företagen tvingats sänka sin kapacitet
markant. En första kalkyl från UNDP visar att
ett ekonomiskt stöd på upp till motsvarande
drygt 2,5 miljarder kronor per månad skulle
täcka delar av de inkomstförluster som annars
riskerar att försätta 2,6 miljoner ukrainare i
djup ekonomisk kris och fattigdom.
– Vår främsta oro är att den ryska offensiven
ska fortsätta, att de civila dödsfallen ska öka
och att våra försök att minska det mänskliga
lidandet ska hämmas, skriver Dafina Gercheva.

Höga matpriser

Striderna har fått förödande konsekvenserna
för jordbruket då det osäkra läget gjort det
svårt för lantbrukare att så och skörda. Den
minskade spannmålsproduktionen får effekter globalt såväl som för civilbefolkningen.
– Det råder redan brist på stapelvaror som
salt, socker och bröd. När efterfrågan blir
större än tillgången går alltid priserna upp.

Stora inkomstförluster

Hittills har omkring 70 000 personer från
Försvarsmakten tjänstgjort i internationella insatser. Tidigare forskning visar
att de flesta av utlandsveteranerna mår
bra efter hemkomsten, ofta till och med
bättre än jämförbara grupper. Men det
finns ett område där utlandsveteraner
utmärker sig: De skiljer sig oftare än andra. Det visar flera studier, inte minst en
stor registerstudie som kom våren 2019.
Där analyserades förekomsten av bland annat
självmord och skilsmässa bland svenska militära
utlandsveteraner som tjänstgjort i Afghanistan.
– Benägenheten till skilsmässa är nästan dubbelt såg hög i den här gruppen jämfört med en
motsvarande grupp som inte gjort utlandstjänst.
För dem som åker ut som singlar finns det också
en lägre benägenhet att gifta sig senare, säger
Sofia Nilsson som är universitetsadjunkt vid
Försvarshögskolans ledarskapscentrum.
Nu undersöker hon tillsammans med forskarkollegorna Alicia Olsson, leg. psykolog och doktorand, fil.dr. Louise Weibull och Gerry Larsson,
leg. psykolog och professor, vad sambandet kan
bero på. De fokuserar på parrelationer och vad
som händer med relationen vid en internationell
insats.
– Vi har genomfört 20 intervjuer med utlandsveteraner, där alla har varit i en relation när de
genomfört insatsen. Sedan ser utfallet olika ut.

Vissa har hållit ihop och andra har separerat,
säger Sofia Nilsson.
Studien är den första i sitt slag ur ett europeiskt
perspektiv.
I intervjuerna får veteranerna förutsättningslöst
beskriva sin relation och hur den utvecklats.

"Benägenheten till skilsmässa
är nästan dubbelt såg hög i
den här gruppen jämfört med
en motsvarande grupp som
inte gjort utlandstjänst."

Separation kan förstärka mental ohälsa

Det är inte bara själva utlandstjänsten som
påverkar relationen, utan även den förberedande insatsutbildningen som pågår i flera månader
och innebär långa perioder hemifrån. Att
förfasen innebär påfrestningar på förhållandet
är väldokumenterat sedan tidigare, enligt Sofia
Nilsson.
– Vi vet att väl fungerande nära relationer
påverkar hur en individ mår. Ur ett arbetsmiljöperspektiv är det viktigt att arbetsgivaren har

insikt och kunskap om vad som krävs för att
personer på internationella insatser ska må så
bra som möjligt.
Men det finns också anledning att nyansera synen på skilsmässa i sammanhanget, enligt Sofia
Nilsson. En hög skilsmässofrekvens kan tyda på
att individerna mår bra och har kraft att ta sig ur
äktenskap som inte fungerar.
– Det kan vara så att personer åker på en insats,
får nya perspektiv, omvärderar saker i livet och
därmed också får styrkan att lämna en dysfunktionell relation. Så det behöver inte bara vara
negativt med en skilsmässa, det är vi noggranna
med att lyfta fram.

Viktigt med förebyggande insatser

När Sofia Nilsson och hennes forskargrupp
har analyserat intervjuerna ska de använda
resultaten för att skapa en enkät, som kommer
gå ut till alla utlandsveteraner. Då blir det tydligt
om deras förklaringsmodeller är relevanta och
om det finns några intressanta skillnader inom
gruppen. Tanken är att resultaten ska kunna
ligga till grund för förbättringar av det material
som finns idag och som riktar sig till veteraner
och deras anhöriga.
– Det är viktigt att tidigt i officersutbildningen
lyfta de här frågorna, att det faktiskt blir påfrestningar av att vara separerad under lång tid
från familj och partner, och hur man kan tänka
kring det.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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SVF flyttar till nya
lokaler
Knappt tre år efter flytten av
förbundets kansli från Örebro till
Stockholm går nu flyttlasset igen.
Efter en längre tids vatteninträngningar
har Ocab AB genomfört en arbetsmiljöutredning som visar på mögel i lokalen.
Av arbetsmiljöskäl måste nu flyttlasset
gå igen.
Från 1 april finns vi i lokaler hos
Försvarsutbildarna på Karlavägen 65.
Växelnumret är detsamma 08 - 25 50 30
liksom vår e-post
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Välkommen att hälsa på!
STYRELSEN

Utställning om
Cyperninsatsen
Fredsbaskrarna Skaraborg och
Skövde soldathem presenterar
utställningen:
Cyperninsatsen – Våra veteraner

Gula Bandet-månaden

Veteranparad 29 maj

I maj firar vi Gula Bandet–månaden för femte året i rad.
Tack vare Gula Bandet kommer vi alla bli vinnare, och de föreningar som samlar in
mest kommer att få extra erkännande för sin insats. Gör en insats för Gula bandet,
samla in pengar i föreningen – firandet avslutas med Veterandagen 29 maj.
Tillsammans sprider vi kunskap om Sveriges veteraner.

Välkommen att gå med i årets veteranparad den 29 maj i Stockholm.

STÖD OSS I KAMPEN
FÖR DET FRIA ORDET
VIKTIGARE NU ÄN NÅGONSIN.
SWISHA DITT BIDRAG TILL 123 900 44 90

Gula Bandet är...

Historia

...en symbol för våra veteraner. Genom

Gula Bandet är en internationell symbol för
veteraner och utlandssoldater. Symbolen har
genom tiderna även använts för krigsfångar
eller olika typer av interner.

Många av er har erfarenheter av
krig och bär i era egna liv märken
av krig.

Legenden som spridits genom hörsägen
sträcker sig flera hundra år tillbaka, och sedan
1970-talet har Gula Bandet etablerat sig
som en symbol som använts av anhöriga till
soldater i krig.

Jag vill säga tack för era insatser,
och tillönska er Guds rika
välsignelse."

att bära Gula Bandet synligt visar du andra att
du bryr dig – om veteranerna, om Sverige och
om världen.
...en ekonomisk möjlighet. Gula Bandet
kan stötta de veteraner och anhöriga som behöver finansiellt stöd på grund av fysiska eller
psykiska skador efter utlandstjänst.
...ett nationellt event. Gula Bandet- månaden infaller i maj varje år och avslutas på Veterandagen där vi korar Årets veteran under
högtidliga former.
...ett samtalsstöd för den som behöver
prata en stund. Stödtelefonen är bemannad
året runt och erbjuder ett tryggt kamratstöd.
Våra specialutbildade kamratstödjare finns alltid där för dig när du som veteran eller anhörig
har det tungt eller bara vill ventilera tankar
med någon som verkligen förstår.

Sveriges Veteranförbund började
marknadsföra Gula Bandet i Sverige 2009.
I Sverige är symbolen varumärkesregistrerad
av Sveriges Veteranförbund hos Patent- och
registreringsverket.

att ske på Tradera under maj månad.

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

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Foto: KIm Svensson

Samling från kl. 11 i Kungsträdgården, Birgit Nilssons allé, med avmarsch kl. 11.30
via Hamngatan och Strandvägen. Ankomst till Veterandagsfirandet på Sjöhistoriska c:a kl. 12.40. Anslutning utmed marschvägen är tillåten, bär vårdad klädsel gärna basker.

Vi ses!

BBMC-profilen Anders ”Lunkan” Lundqvist har
med ålderns rätt beslutat att sluta åka hoj.
Hans motivlackade Yamaha XV 1100 Virago 1997
med 3264 mil på mätaren och en tank med samma
motivlack kommer att auktioneras bort. Hela
behållningen kommer att delas jämnt mellan Gula
Bandet och VRR. Nu har du chansen att inte bara
få en unik motivlackad hoj utan också vara med
och bidra till veteranstöd. Autionerna kommer

Yamaha XV 1100 Virago.

I ämbetet,
Mikael Mogren
Biskop, Västerås stift

Medtag vatten om temperaturen beräknas bli hög. Ingen föranmälan behövs.
Paraden kommer att fotograferas.

MC auktioneras ut till förmån
för Gula Bandet och VVR

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

"I denna svåra tid med krig i
Europa, är ni på ett särskilt sätt
närvarande i mina tankar och
böner.

Söndagen den 1 maj öppnar fotoutställningen Cyperninsatsen – Våra veteraner
på Skövde soldathem med bilder från
medlemmar i Fredsbaskrarna Skaraborg.
På Veterandagen den 29 maj kommer
Sveriges 25 000 veteraner från UNFICYP
Cypern att uppmärksammas särskilt av
försvarsmakten och utställningen kan
beskådas under hela maj månad.
Öppettider: Se Skövde Soldathem
hemsida och på Facebook.

Välsignelse från
Biskopen

GULA BANDETS
OFFICIELLA VETERANKEPS NAVY
299:-

Vad
Garnisonens dag
Sinai-kväll
Totalförsvarsdag
Förbundskongress
Gula Bandet-månaden
Veterandagen
Veteranparad
Nordic Veteran MC Tour
Nationella totalförsvarsdagen
Almedalsveckan
Bergslagsmarschen
Veteranträffen ÖS27
Jespers minnesgolf
Marindagen
FMs Flygdag
Veteransvingen
FN-dagen

Fredsbaskrarna Helsingborgs Grand
old man Göte Enquist, Höganäs har
lämnat oss. Göte var född 1928.
Göte var en aktiv och uppskattad medlem
i Fredsbaskrarna Skåne och vi minns
honom med värme.

Aktivitetskalender
När
9 april
19 april
23 april
23-24 april
Maj
29 maj
29 maj
6-10 juni
18 juni
3-7 juli
10-14 juli
14-17 juli
5 augusti
13 aug
27 augusti
16-18 sep
24 oktober

Vi minns Göte Enquist

Var
Skövde
Armémuseum
Eksjö
Armémuseum/ Tapto hotell
Hela Sverige
Hela Sverige
Stockholm
Norge
Malmö
Visby
Bergslagen
Ringenäs
Brevikens GK, Karlsborg
Marinbasen Karlskrona
Uppsala garnison
Västerås GK
Hela Sverige

Furir Enquist deltog i Bat 1 i Gaza 1956
och för insatsen tilldelades han Försvarsmaktens medalj Sårad i strid, då han den
4 januari 1957 färdades i en jeep vid El
Ballah intill Suez-kanalen som sprängdes
av en stridsvagnsmina. Han blev så svårt
skadad att hans högra ben måste amputeras strax nedanför knäleden.
Ett stort tack till
Fredsbaskrarna
i Helsingborg
som stod hedersvakt under
begravningsceremonin.
Ett stort tack till
er alla, vänner
och familj som
skänkt pengar
till Gula bandet.

Försvarsmaktens medalj Sårad i strid

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Försvarsmakten bjuder in till offentligt
statsceremoniellt högtidlighållande av

UNFICYP hyllas och
uppmärksammas

Veterandagen

29 maj 2022, Gärdet i Stockholm

Firanden runt om i landet
Lokalföreningar firar Veterandagen söndag 29 maj 2022 över hela Sverige.
Fler platser tillkommer. Håll dig uppdaterad på respektive förenings Facebooksida.

I samband med årets veterandag
kommer deltagandet i FNs insats
på Cypern, Unficyp, att särskilt
uppmärksammas.

SKÖVDE

Två firanden:
Soldathemmet tillsammans med
garnisonen, jetongutdelning
samt vid
Minnesstenen i Garpaparken.

Som erkänsla för dina insatser och till
minne av detta särskilda uppmärksammande har en jubileumsjetong präglats.
Utöver firandet av veterandagen som
sker centralt på Gärdet i Stockholm
kommer det även att firas lokalt på flera
orter i landet.
Vid respektive ort genomförs utdelning
av den jubileumsjetongen som präglats
för Unficyp-veteraner.

Föranmäl dig till vilken ort du avser att

delta genom att skicka e-post till respektive arrangör. Mailadresserna finns på
försvarsmaktens hemsida.

Aktuella orter
Boden
Luleå
Göteborg
Skövde
Eksjö
Halmstad
Ronneby
Karlskrona
Gotland

Anmälda deltagarna kommer att nås av
utskick med information kopplat till respektive lokala firande av dess arrangörer
avseende tid och plats för genomförandet
av veterandagen.
För dig som har förhinder att delta och ej
tidigare har erhållit jubileumsjetongen för
UNFICYP-veteraner kommer denna att
skickas till dig brevledes.

Om du hellre vill anmäla dig till
det centrala veterandagsfirandet
i Stockholm gör du det via följande
sida:

www.forsvarsmakten.se/unficypveteran

STÖD OSS I KAMPEN
FÖR DET FRIA ORDET
VIKTIGARE NU ÄN NÅGONSIN.
SWISHA DITT BIDRAG TILL 123 900 44 90

TRELLEBORG

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för
fred i olika krishärdar runt om i världen. Ceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare vid
Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm och firas även lokalt och digitalt.
Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av
veteraner från insatsen Unficyp (Cypern) 1964–1993.

Du som är anhörig till någon som omkommit under insats är särskilt välkommen.
Vänligen kontakta Försvarsmakten i god tid på veterandagen@mil.se
så har vi möjlighet att reservera plats på hedersläktaren.

08:00 		
08:00		

Flaggorna hissas

09:00–17:00
09:00–12:00
12:40 		
12:00-13:00
13:00–14:00
14:30-15:45

Utställningsområde öppet

Livesändning startar
på försvarsmaktens youtubekanal

		

Veteranpolitiskt seminarium
Veteranparaden anländer
Föreläsning UNIFICYP militär
Föreläsning UNIFICYP polis

Högtidlig statsceremoni
		med kransnedläggning,
		
hederstal och medaljering

18:00-21:00
18:00		
21:00 		

Underhållning i mässtältet
Årets Veteran tillkännages

Flaggorna halas
		Veterandagen avslutas
		
Programmet uppdateras och finns på forsvarsmakten.se
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BORÅS

Ceremoni vid minnesplatsen,
Majorslunden (korsningen
Majorsgatan/Regementsgatan)
kl. 14.00.

Ceremoni med garnisonen, minnesstenen Sankt Lars kyrkogård.

GOTLAND/ TINGSTÄDE

Ceremoni vid Försvarsmuseum i
Tingstäde. Gotlands regemente
P18 delar ut jetonger till Cypernveteraner.

GÄVLE

Preliminärt program i urval

Samling från kl. 11 i Kungsträdgården,
Birgit Nilssons allé med avmarsch kl.
11.30 via Hamngatan och Strandvägen
med ankomst till Veterandagsfirandet på
Sjöhistoriska c:a kl. 12.40.
Anslutning utmed marschvägen är tillåten, bär vårdad klädsel, gärna basker.
Medtag vatten om temperaturen beräknas bli hög. Ingen föranmälan behövs.

UPPSALA

Paraden kommer att fotograferas.

UMEÅ

EKSJÖ

Hedersläktare

Välkommen att gå med i årets
veteranparad söndag den 29 maj.

kl. 10 invigning av minnesplats
vid Östervångparken

Lördag den 28/5, 13.00 korvgrillning i Fjällnora, tag med din
familj.
Söndag 29/5 kl. 9.00 styrelsen
lägger krans i Veteranparken.

Veteraner hedras under firandet av
Veterandagen på Gärdet i Stockholm.
Foto: Jimmy Croona

Veteranparad
Stockholm 29 maj

Minnesplatsen invigs med tal av
landshövdingen vid Soldathemmet, Gävleborgs garnison.

GÖTEBORG

Invigning av monumentet vid
Färjenäsparken.

HÄLSINGLAND

Bussresa med Y-bataljonen till
Veterandagen i Sthlm, självkostnadspris.
Avfärd Hudiksvall kl. 7.10. Anmälan till 070-3920825 senast 15/5.

KARLSTAD

Minnessten vid Brigadmuseet
kl. 12 tillsammans med polisen
Värmland.

KRISTIANSTAD

kl. 16 invigning av minnesplats i
Tivoliparken

LJUSDAL

Om det finns intressen för
ceremoni i Ljusdal, hör av dig till
Bengt Åke Westner senast 15/5
på 070-3920825.

LULEÅ

Invigning av minnessten med F21
Norrbotten, Hermelinsparken vid
Norrbottens museum.

MALMÖ

kl. 13 invigning av minnesplats,
Uppsala bastionen Norra Vallgatan

NORRKÖPING

Veteranminnesplatsen i Folkparken, Matteuskyrkan kl 14.

OSKARSHAMN

Invigning av Oskarshamns minnesplats i Stadsparken.

SALA

Kl. 10 Stora torget, ceremoni med
kommunalråd Anders Wigelsbo
gudstjänst i Kristina kyrka. Därefter fika med FN-bakelse.

STORUMAN

Veteraner hissar flaggor vid
Storumans kommunhus.

SKELLEFTEÅ

Minnesstenen vid älven i Skellefteå. Kransnedläggning och
korvgrillning.

STORUMAN

Veteraner hissar FN-fanan kl
08.00 utanför Kommunhuset.

STOCKHOLM
Se sidan 20.

Firade med Umeå garnison i Döbelns park. Hemvärnets musikkår,
kransnedläggning och tal.

VÄSTERÅS

Officersmässen på Hässlö kl. 11.
Promenad till flygets minnessten,
kransnedläggning och tal. Därefter fika på officersmässen. Staden
hissar flaggor på Fiskartorget.

Foto: Kim Svensson

VÄXJÖ

Firande vid Museiparken, Utvandrarnas hus kl. 13.

Y-BATALJONEN

Buss från Sundsvall kl. 05.45 till
Veterandagen i Sthlm tillsammans
med Hälsingland, självkostnadspris. Återresa kl. 19.00.
Anmälan till 0705879354 senast
15/5.

ÖREBRO

Vi reser till Veterandagen i Sthlm.
Avfärd kl. 8 från Örebro
Eurostops parkering, åter från
Sthlm kl. 18. Anmälan: e-post till
orebro@sverigesveteranforbund.
se med namn och antal deltagare
senast 27/5. Anhöriga välkomna. Pris buss & frukost 25:-/pp.
Betala via Swish 123 548 49 85
alt. Plusgiro 126 08 26-1. Skriv
"Veterandagen".

Titti Sjöblom
signerar sin biografi
Köp ett signerat exemplar av
Titti Sjöbloms biografi:
"Född i rampljuset”.
Titti signerar sin biografi på
Veterandagen 29 maj kl. 13 i SVF:s
tält på utställarområdet, Djurgården.

ÖSTERSUND

Garnisonen genomför ceremoni
28/5.

SOLLEFTEÅ

Firande vid minnesstenen i
Sollefteå.

SVEG

Invigning av minnessten i Sveg.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Fårö runt till förmån
för Gula Bandet

Veteran cyklade runt Fårö till förmån för Gula Bandet

Varför inte kombinera nytta med nöje, var den frågan som veteranen Sören Nordeman ställdes sig i
somras när han tog initiativet att cykla Fårö runt till förmån för Gula Bandet. Jag uppmärksammade
Sören via Facebook där han kontinuerligt uppdaterade sitt äventyr och jag tänkte att attans att jag
inte vetat om det, då hade jag erbjudit mig att cykla med!

Kampanjen
pågår till

30 april

Men en ska ha klart för sig att cykla runt Fårö är inte bara en naturskön upplevelse med många
sevärdheter som för tankarna tillbaka i historian, utan en kraftansträngning som förtjänar sin respekt
på både det mentala och fysiska planet. Fårö är i princip en enda stor kalkstensklippa som bjuder på

Gula Bandet

Trimtex

Nu har du chansen att beställa årets bästa cykelkläder
för både mountainbike och landsväg.
Tillsammans med Trimtex har Gula Bandet en tillfällig
vårkollektion där överskottet går till Gula Bandet.
Om du inte är cyklist kan vi erbjuda en snygg allvädersjacka, perfekt till veterandagen, utflykten och grillkvällarna. Trimtex är kända för att ha högkvalitativa kläder
anpassade efter vårt nordiska väder.

Foto: Sören Nordeman
Avlagd färdrutt. Totalt 81,95 km.
Foto: Sören Nordeman

Sören Nordeman.
Foto: Sören Nordeman

Varför inte kombinera nytta med nöje, var
den frågan som veteranen Sören Nordeman ställdes sig i somras när han tog
initiativet att cykla Fårö runt på en dag
till förmån för Gula Bandet.
Sören är officer och uppdragsspecialist på Helikopterflottiljen i Linköping och har tjänstgjort i
Somalia 2010 och i Afghanistan 2013.
Att cykla runt Fårö är inte bara en naturskön
upplevelse med många sevärdheter som för
tankarna tillbaka i historien, utan en kraftansträngning som förtjänar sin respekt på både
det mentala och fysiska planet.

Fårö är i princip en enda stor kalkstensklippa som bjuder på storlagen och mycket

speciell natur, nästan lite magisk, med dess
alvarmarker och lammhagar omgärdade av
kullerstensmurar, krokiga barrträd, myrar, träsk,
jordbruksmarker, ståtliga raukar och långa
finkorniga sandstränder. Utspritt runt kusten
ligger smultronställen som ex. Fårö fyr, Norsholmen, väderkvarnar i trä och fiskelägen som
22
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vittnar om vår historia. I samband med andra
världskriget fick Fårö stor militär betydelse. Militära anläggningar och installationer uppfördes
runt om på ön, varav spår ännu finns kvar.
– En av mina fritidsaktiviteter är cykling och jag
har gjort Cykelvasan och Vättern runt. Efter att
ha rekat vägen 90 km runt ön trodde jag att det
inte skulle bli någon match, men där misstog jag
mig, berättar Sören och bjuder på ett hjärtligt
skratt.
– Det går i princip att cykla runt hela Fårö utan
att skada naturen, men på vissa ställen behövde
jag leda cykeln. Jag som fick skador i form av
rivsår från enebuskage och halkiga stenar men
det var det värt, säger Sören och ler lite nöjt.
Denna vackra natur och att jag gjorde det till
förmån för Gula Bandet gav energi.

Funktionsjacka
Sveriges veteranförbunds
marinblåa jacka är i klassisk träningsdesign.
Detta är en lätt och
mångsidig träningsjacka
med utmärkta stretchpaneler i sidorna och under
ärmarna, vilket gör jackan
flexibel och bekväm, även
vid större rörelser.

Sören uppdaterade sitt äventyr på sociala medier under resans gång. Längs vägen

Överdragsjackan är vindoch vattenavvisande och
har ventilationsöppningar
på ryggen som ventilerar bra vid en lite högre
aktivitetsnivå.

var det människor som hade sett hans inlägg
och hejade på och flera som sa att de hade satt
en in slant till Gula Bandet.

Sören och jag kom överens om att cykla tillsammans sommaren 2022 och vi började spåna om
att göra Fårö runt som ett årligt återkommande
event med veteraner som vill förena nytta med
nöje kan hänga på. Vi skakade hand på att undersöka detta till då båda vistas på Fårö årligen.
CAMILLA UNSGAARD

Gula Bandets kollektion består av olika material för optimal funktion och passform i ett elastiskt
och snabbtorkande material med ventilerande egenskaper. Flera produkter finns tillgängliga i 3D på
hemsidan. Det finns också en bra mått-tabell för att du ska få en optimal passform.
Cykla in på sverigesveteranforbund.se för att ta dig vidare till beställningssidan.

Detta gör att jackan
passar både till träning
som löpning, skidåkning

och kortare fjällvandringar. Jackan har resår längst
ned och enhandsåtdragning som bidrar till en
enkel storleksanpassning.

Flera produkter finns tillgängliga
i 3D på hemsidan

Den har även två fickor
med blixtlås, hakskydd,
mjukt foder i kragen och
stormskydd som hindrar
vinden från att tränga
genom dragkedjan.
Dessutom muddar med
tumhål och reflexdetaljer
för ökad synlighet.
Jackan har en normal
passform och sitter därför
lösare på kroppen, det
skall inte kännas stramt
eller tight på något sätt.

Varierande vägkvalitet.
Foto: Sören Nordeman

Gula bandets kollektion med Trimtex når du via www.sverigesveteranforbund.se
Där finns utförlig produktbeskrivning på alla cykelkläder.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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På nytt jobb

Medaljering på
Upplands flyflottilj
för deltagande i
EUTM 18
Fredagen den 11 mars välkomnades
EUTM 18 hem till förbandet med en
hemkomstceremoni. EUTM 18 är
den andra av totalt tre kontingenter
som F 16 (tidigare Luftstridsskolan) har i uppdrag att skicka till den
EU-ledda insatsen EUTM Mali (European Union Training Mission Mali).

Svenska flaggan sätter
fokus på demokratin

STR BA08 återträff
Lördagen den 6 november samlades STR-kompaniet ur BA06 för att i Karlstad fira
25 årsjubileumet av missionen i Bosnien-Herzegovina. Totalt deltog ett 50-tal
medlemmar ur det ursprungligen 178 man starka kompaniet.

Sveriges Veteranförbund tilldelades en flagga som vajat en dag över
riksdagshuset av Stiftelsen Sveriges Nationaldag.

Anders Ramnerup
blir tillförordnad
generalsekreterare
för WVF
Anders Ramnerup Örebro, tidigare
generalsekreterare för SVF har
utsetts till tillförordnad generalsekreterare World Veterans
Federations, WVF.

Ett 50-tal medlemmar ur STR-kompaniet från BA06 deltog på återträff i Karlstad.

Generalsekreterare MariAnne Boström, vice ordförande Jerker Westdahl bredvid ordföranden för Stiftelsen
Sveriges Nationaldag tillika talman Andreas Norlén.
Foto: Melker Dahlstrand/Sveriges riksdag

Samling skedde vid Brigadmuseum där en
enkel ceremoni hölls vid det intilliggande
minnesmärket över veteraner från fredsbevarande insatser. Talare var bataljonschefen,
överste Tommy Johansson. Han konstaterade att de internationella insatserna i Bosnien-Herzegovina faktiskt skapade förutsättningar för att landet, sedan krigsslut 1995 och
de val som därefter följt, inte längre präglats
av våldsamma konflikter och krig. Även om
motsättningarna i vissa stycken finns kvar.

"Med denna utdelning av flaggor som vajat på riksdagshuset sätts fokus
på demokratin och de värden som flaggan och vårt land står för."

Därpå höll stf kompch Bengt Fransson en
tyst minut. Där hedrades minnet av Patrik
Martinsson från Hässleholm och Rikard Åberg

Medaljering.
Foto: Upplands flygflottilj F 16

Hemkomstceremonin och medaljeringen
genomfördes av flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström.
EUTM 18 blev avlösta i Mali av EUTM 19
som är den sista rotationen F 16 ansvarar
för innan uppgiften övertas av F 21.
EUTM Mali (European Training Mission
Mali) är en EU-ledd insats vars uppdrag
består i att utbilda samt ge rådgivning
och stöd åt den maliska försvarsmakten.
Insatsen påbörjades 2013 och totalt 700
personer från flera olika länder deltar.

SVF representerades av generalsekreterare
MariAnne Boström och vice ordförande Jerker Westdahl, Skåne.
12 flaggor delades ut av riksdagens talman
Andreas Norlén till 12 utvalda föreningar i
Sverige vid en ceremoni i riksdagshuset med
musik från Försvarsmakten. Det bjöds på guidad visning av riksdagshuset med en särskild

Med denna utdelning av flaggor som vajat på
riksdagshuset sätts fokus på demokratin och
de värden som flaggan och vårt land står för.
Vi är otroligt stolta och hedrade att vi fick ta
emot en av riksdagens flaggor.

Ett begränsat antal fanor delas ut av H.M. Konungen vid firandet av Nationaldagen på Skansen i Stockholm. Övriga tilldelningar av fanor överlämnas vid
lokala firanden i respektive kommun eller på annat sätt.
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nationaldagen.se

Efter en kortare förflyttning återsamlades
alla i Karlstads hemvärnsgård. Där vidtog
information från Steve Fogderud om Sveriges
Veteranförbunds verksamhet följt av middag
och kamratligt umgänge långt in på småtimmarna. Slutligen förtjänar det att omnämnas
att runt 7 000 kr samlades in och skänktes till
Gula bandets verksamhet.
BENGT FRANSSON

och unik spännande visning av flaggstången
på taket till Sveriges riksdag.

Ansök om fana till föreningen
från Stiftelsen Sveriges nationaldag

Foto: Upplands flygflottilj F 16

från Trollhättan, som bägge stupade under
missionen, samt övriga kamrater i kompaniet
som lämnat oss.

Veteranerna Kronobergs ordförande Christer
Alldén, inledde kvällen med att hälsa alla
välkomna.
Kvällens specialinbjudan gäst var Lars-Olof
Andersson som närvarade med sin familj, han

ÖS är tillbaka
ÖS, Veteranträffen vid Östra
stranden i Halmstad, är tillbaka för
27 gången, 14-17 juli 2022.
Det blir fyra sköna sommardagar med
uppemot tusen veteraner, en enda stor
traditionell återträff.

Kronoberg veteranträff
Veteranerna Kronoberg lyssnade på föredrag
om Kronobergshed av Jörgen Sjöblom.
Jörgen berättade om den verksamhet och det
soldatliv som fanns i anslutning till ”Heden”.
Han var väl bevandrad i ämnet och gav
lyssnarna många härliga kommentarer, till
de bilder han visade. Kvällens föredrag blev
mycket uppskattat.

Anders Ramnerup.

tilldelades ”Veteranerna Kronobergs” sköld i
egenskap av avgående kassör.
Christer Alldén uttryckte föreningens uppskattning och saknad av Lars-Olof Andersson
i vårt arbete.

På kvällarna uppträder band och på
dagarna finns möjligheten att lyssna på
olika föredrag. Övernattningen sker på
Hagöns camping, Östra stranden i tält
eller husvagn eller om man vill besöka ÖS
över dagen.
Frukost säljs varje morgon och i den
intilliggande matsalen serveras lättare
luncher.
Överskottet från ÖS delas mellan VRR
och Gula bandet. Vid senaste ÖS inbringade helgen 36.000 kronor till veteranstöd.

Foto: Anders Broman

veterantraffen.se
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Kallelse

Bokpresentation

Alla ordinarie medlemmar hälsas
hjärtligt välkomna till årsmöte.
Plats: Zoom
Tid: tisdagen 17 maj, klockan 19:00

Inloggning i Zoom kommer att vara
tillgänglig från 18:30.

Alla ordinarie medlemmar hälsas hjärtligt
välkomna till BBMCS Årsmöte 2022 som
beslutades och planerades att äger rum
digitalt via Zoom på grund av pandemin.
Anmälan sker via länk ”Anmälan årsmöte 2022” som du kommer åt på hemsidan
och som kommer publiceras närmare
mötet via FB inbjudan/mailledes.
Obs! Endast anmälan på sätt som anges
ovan.

Sista datum för anmälan: 14 maj
Test och övningsmöten kommer att
genomföras, information runt detta
kommer publiceras på hemsidan innan
årsmötets genomförande.
TOMMY BRÅNHEDE
ORDFÖRANDE BBMC

Z-bataljonen firade
FN-dagen 24 oktober

Veteranen Börje Wiklander, tidigare kyrkoherde i Östersund, genomförde ett fint tal samt
korum för oss närvarande.

STÖD OSS I KAMPEN
FÖR DET FRIA ORDET
VIKTIGARE NU ÄN NÅGONSIN.
SWISHA DITT BIDRAG TILL 123 900 44 90

Grattis Ulf
Henricsson 80 år
Den 1 februari gratulerades Ulf
Henricson 80-årsdagen.
Thomas Eriksson och Hans Ekstrand gratulerade bataljonschefen BA01 Överste1
Ulf Henricsson på 80-årsdagen. I samband med detta överlämnades en fotobok
med foton och hälsningar till chefen. Enligt Ulfs önskan har vi även satt in 3100
kronor till Gula Bandet som samlades in
från personal ur BA01. Nicklas Edström
bidrog med en pikétröja med tryck.
Ulf hälsar och tackar alla så mycket.
PETER ENSTRÖM
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Söndagen 24
oktober firade
Z-Bataljonen
(Jämtlands
Kamratförening för utlandsveteraner)
FN-dagen,
med en kort
ceremoni vid
Veteranmonumentet i
Badhusparken i
Östersund.
Cirka 30 Veteraner trotsade vädret som bjöd
på ett par plusgrader samt regn och blåst.
Regnet upphörde då ceremonin började!

Ceremonin avslutades med en tyst minut för
de som lämnat oss under året.
Efter obligatorisk fotografering avslutades
ceremonin med en uppmaning,
Vi ses igen den 29 maj 2022 för att fira vår
nya (2018) flaggdag”VETERANDAGEN”!
STIG-BJÖRN SUNDELL
REDAKTIONEN PÅ SVENSK VETERAN BER OM URSÄKT FÖR ATT
ARTIKELN FÖLL BORT I NUMMER 4, 2021.

Nordic Veteran MC Tour, NVT
Vill du följa med och se delar av Norge,
vackra vyer och fina motorcykelvägar?
Träffa andra veteraner och få vänner för
livet.

Gaularfjellet, Sogndal, Vikafjellet samt ett
besök på Försvarsmaktens veterancentrum på
Bæreia utanför Kongsvinger. Avslut Akershus
fästning i Oslo fredag 10 juni.

I år har norrmän tagit ledarflaggan och arrangerar NVT 2022, där de inbjuder 10 delegater
från varje nordiskt land.

Upplysningar fås från POC Lars Svärdström:

Är du medlem i Sveriges Veteranförbund och
kan ta dig på motorcykel till och från Norge i
början av juni preliminärt 5-10 juni 2022.
Alla typer av veteraner och motorcyklar är
välkomna.
Boendet blir med vandrarhems standard/logement, frukost och middag.

kongolasse1@gmail.com
med ämne: NVT-22, senast den 10 april.

Turen startar i Trondheim med samling 5 juni.
Därefter kommer vi att starta dagen därpå den
6 juni med den preliminära färdplanen att köra
nordväst och västerut innan vi sätter kursen
söder ut mot Norska fjällhem, Atlanterhavsveien, Trollstigen, Geiranger, Strynefjellet,

Minnessten i Mullsjö invigd

Foto: Inger Olofsson

BBMC årsmöte
17 maj - digitalt

Deltagande veteraner.
Foto: Anders Broman

Den 10 mars, i strålande solsken invigdes ”Träffplats Mullsjös” minnessten.
Talare var fängelsepastor Torbjörn
Andersson, kommunstyrelsens
ordförande Mats Tingshagen samt
Tor Cavalli-Björkman från Sveriges
Veteranförbund.
Vi var ett 25-tal deltagare i denna högtidliga
ceremoni, där pastor Andersson uppehöll sig
vid ämnet ”Kampen mot ondskan”: ”Sakta
framträder de uppdrag ni utfört i världen i
sitt rätta ljus, att få tillbaka sansen, att återfå
balansen, när våld och hat fått utbreda sig.
Denna plats och sten är i den meningen en
helig plats. Stenen är här en påminnelse och
en hjälp för tacksamhet, gentemot alla de av
er som på olika sätt hjälpt till att få tillbaka
balansen i kampen mot det onda.”
Under ceremonin vajade Ukrainas flagga stolt
över nejden, en liten men ack så viktig symbol
för fred och frihet.

Tor Cavalli-Björkman informerade om Sveriges Veteranförbund och dess verksamhet.
Vår ordförande, Kjell Boman och kommunstyrelsens ordförande avtäckte minnesstenen
under starka applåder varefter en tyst minut
hölls för Ukraina samt saknade veteraner.
Stenen är grovhuggen i grå granit, som en
symbol på veteranernas ”envishet” och texten
lyder:
Till dem som har tjänstgjort i internationella
uppdrag för människan, världen och freden.
MSSS.
Efter invigningen vidtog kaffe med dopp
varvid ”Massipantåta”, i Sveriges och Ukrainas
färger med texten MSSS- Festina Lente (Skynda långsamt) serverades.
”Träffplats Mullsjö” har fått en värdig plats för
eftertanke och minnen.
Stort tack till vår ordförande, vilken lett arbetet så att vi kunde nå målet.
ANDERS BROMAN

Professor Wilhelm Agrell deltog
i den svenska FN-insatsen i Yom
Kippur-krigets kaotiska slutskede.
Han hade även ett hemligt uppdrag:
samla in toppmodern
sovjetisk
utrustning
från slagfältet och skicka
den hem till
Sverige!.
Thomas Magnusson berättar
om ”Operation
Kavkaz”, när Sovjet våren 1970
skickade 32 000
man till Egypten
med tung utrustning, vilket
möjliggjorde det egyptiska anfallet mot
Israel och ändrade förutsättningarna på
slagfältet.

Tisdag 19 april, kl. 18:00
Armémuseum, Riddargatan 13.
OSA senast onsdag 13 april till:
osa@medstromsbokforlag.se

Bergslagsmarschen
mot ÖS 2022
I år går Bergslagsmarschen längst
med Hallandsleden för att avslutas
när Veteranträffen ÖS startar.
Hållpunkter: Kärnebygd, Långesjön,
Kvarnforsen, Simrångsdalen.
Samling 10/7 Ringenäs ankomst 14/7 till
ÖS Ringenäs, Halmstad.

kongolasse1@gmail.com

Intresseanmäl ditt deltagande genom e-post

Yom Kippur-kriget

Beslut från Försvarsmakten gällande

Bärandetillstånd för medaljer
Bärandetillstånd för SVF:s förtjänstmedalj guld och silver samt Nordiska
veteranfederationens medalj.
Försvarsmakten har beslutat att medge
förnyat bärandetillstånd på försvarsmaktens
uniformer för SVF:s förtjänstmedalj i guld
samt silver samt bärandetillstånd för Nordiska
veteranfederationens förtjänstmedalj i guld,
silver resp. brons.

Följ uppdateringar på Facebooksidan:
Bergslagsmarschen För Utlandsveteraner

Anmälan är öppen
för Veteransvingen
Nu kan du anmäla dig till Veteransvingen
15-18 september 2022 på Västerås GK.

veteransvingen.se
Foto: Kim Svensson

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Gipsbyst funnen
Bengt Wicksén meddelar:

I samarbete med familjen Hammarskjöld
har man lyckats att finna den gipsbyst
som är originalet till bysten i Backåkra.
Den ”ägs” av Hammarskjölds stiftelsen i
Jönköping. Därifrån har man fått tillstånd
att tillverka en kopia. Bergmans konstgjuteri i Stockholm har förklarat sig beredda
att skapa en kopia.

Nytt minnesmärke över
Dag Hammarskjöld i Uppsala
Fotot på statsmannen är väl känt för oss
Kongoveteraner. Det är fotot som togs när
Hammarskjöld ankom till Kongo i juli 1960
och på vilket den svenske generalen Carl von
Horn syns i bakgrunden. Gyllenhammar har
förklarat att det är ett sätt knyta ihop tidsaxeln — från den oskuldsfulle pojken som sprang
och lekte på borggården till den store statsmannen som blev FN:s generalsekreterare.

Djurgårdsförvaltningen har lämnat
besked om att det kan vara möjligt att
placera bysten nära FN-monumentet på
Norra Djurgården. I detta ärende har förvaltningen många instanser att samråda
med, vilket tar tid.

Hedersmedlem i
BBMC – den första
internationella
utnämningen
I samband med en träff mellan
UVMCN och BBMC tilldelades
Magnar Foss i UVMC titeln
Hedersmedlem i BBMC.
Det är den första internationella utnämningen och han nominerades och utnämndes av sittande och tidigare distriktsombud. Magnar har varit en stor tillgång för
Distrikt Mitt samt en uppskattad gäst och
värd vid våra gemensamma aktiviteter. Vi
tillskriver honom stor del i att vi lyckats
bygga upp det vi har i distriktet idag.

Jaktfokus i nystartad
veteransektion

Skulpturen Pojken och statsmannen.
Foto: Birgitta Nordenman.

Ett nytt minnesmärke över Dag Hammarskjöld invigdes vid Uppsala slott på
FN-dagen den 24 oktober. Skaparen av
verket, Charlotte Gyllenhammar, har
utgått från två foton på Hammarskjöld,
ett på barnet och ett på statsmannen.

och FM veteranarbete. Detta möjliggörs genom
event, utbildning, erbjudande eller motsvarande
i samarbete med sponsorer och samarbetspartners och syftar till att skapa ytor och kontaktnät
för fortsatt nätverkande inom veterankåren.”
Veterandagarna inleddes med en kortare
presentation av Aimpoint i Malmö, därefter
påbörjades skjutinstruktörsutbildning med
grundövningar och torrövningar av Senior
Training Manager Erik Ås, för att befästa
grunderna i skjuttekniken med rödpunktsikte
under jaktliga förhållanden vid såväl stillastående som rörliga mål.

På det tvådelade verket ses pojken i förgrunden och den vuxne mannen steget bakom.
Intrycket blir en gestaltning av statsmannen
och i en ”dubbelexponerad ”skulptur där de
två gestalterna sammanbindas av en skugga
i marken. Skulpturen är gjuten i brons och är
placerad nära slottets norra torn, inte långt
från porten till landshövdingens residens, det
vill säga Dag Hammarskjölds barndomshem.
Det finns nu två skulpturer av Dag Hammarskjöld i närheten av Uppsala slott. Den
andra är en byst som står i slottsparken vilken
invigdes 1991.

Inom ramen för skjututbildningen förevisades
även GAIM, en skjutsimulator för teknikträning i VR miljö med goda analysverktyg.

Under hösten 2021 påbörjades bildandet av en jaktsektion i SVF, i syfte att
erbjuda medlemmarna aktiviteter och
utökat kontaktnät i veteransamverkan
på det jaktliga temat.

Under senare delen av dagen omsattes teori
till praktik på skjutbanan där utbildningen
fortsatte med skjutövningar. Dagen gav en
professionell skjututbildning, en grund för SVF
jaktsektion att kunna ordna egna arrangemang, tack vare stödet från Aimpoint.

Som ett led i uppstarten av sektionen genomfördes under två dagar i december Veterandagar vid Aimpoint samt en jaktdag vid Börringe
kloster AB.

Dag två omfattade en jaktdag på Börringe
kloster utanför Sturup, där nästa dimension
av skjutinstruktörutbildningen var att uppleva
den i rätt kontext under jaktliga förhållanden.

Eventet syftade till att hitta arbetsformer,
utveckla målbild för sektionen med riktlinjer
för arbetet på kort och lång sikt, och dessutom
bygga kunskaper och färdigheter genom skjutinstruktörsutbildning vid Aimpoint för att i ett
senare skede bedriva utbildning i sektionens
regi.

Tack vare Sten Ericsson på Börringe genomfördes en välarrangerad och samordnad jaktdag, vilken gav alla medverkande veteraner
stora upplevelser och intryck i viltrika marker.

BROR RICHARD SVÄRD

TV–programmet Basker blå finns att se
TV–programmet Basker blå finns på nätet.
Kunskapskanalens program ”Ur samtiden” i vilket FN-soldater berättar om sina upplevelser
finns nu på nätet. Bland deltagarna finns Kongo-veteranerna Bror Svärd och Eric Brage.
Sök fram programmet på: urplay.se

Vid tillfälle kommer Styrelsen för BBMC
uppmärksamma Magnar samt överräcka
diplom.

Eksjö Tattoo 28-30 juli 2022

”SVF jaktsektion målbild är att skapa kvalitativa
aktiviteter och erbjudande inom det jaktliga
temat som ett led i Sveriges Veteranförbunds

Nystartad minnesfond till Hammarskjölds minne
Dag Hammarskjölds exempel att göra
gott för mänskligheten vill vi Kongoveteraner bevara och föra vidare till
kommande generationer.
Därför har vi skapat en fond som har
till syfte att:
• Hjälpa till att sköta och utveckla
minnesplatsen i Ndola
• Medverka till att det uppförs en
byst av Dag Hammarskjöld i
anslutning till FN-monumentet på
Djurgården i Stockholm
• Hedra Dag Hammarskjölds minne i
övrigt och främja åtgärder som bidrar
till att sprida kunskap om honom och
göra minnet av hans gärning levande
Du kan vara med och bidra redan från
start för att förverkliga våra mål.
Skänk valfritt belopp till fonden på
PG 441 19 74-1 (ange Dag H på avin)
I kommande nummer av Svensk Veteran
publiceras en lista över givarna.

I dagsläget är jaktsektionen rikstäckande.
Är du intresserad att vara medlem i sektionen,
anmäl dig då på jakt@sverigesveteranförbund.
se med namn och medlemsnummer.
Vi finns på Facebook: SVF jaktsektion.

Nyöppnat

Träffplats Sala Västmanland

Läs mer och köp biljetter på eksjotattoo.se

Träffplats Sala i Västmanland är igång.

Årsmöte i augusti för Kongoveteranerna
Från vänster: Hans Westin, Magnar Foss,
Magnus Kardin, Dennis Olausson.

Styrelsen har fått ett meddelande från Ledningsregementet i Enköping om att vi eventuellt
kan ha årsmöte på regementet den 12 – 14 augusti i år. Styrelsen hoppas verkligen att så blir
fallet och sätter i gång med förberedelserna när läget klarnar ytterligare. Vi återkommer i detta
ärende förhoppningsvis i form av en inbjudan.

KALLE FRANZON
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Träffarna sker på restaurang Gillet 6, Södra esplanaden 6
i Sala en gång i månaden. Nästa tillfälle är 9 april kl. 16 då
Magnus Enström BA01 berättar om sin bok
”Ett halvt år, ett helt liv”.

Kontaktperson Bo/Bozica Mäkitalo tel: 079-335 29 72.
Facebook: Utlandsveteranerna i Sala

Dag Hammarskjölds byst i Backåkra, Skåne.
Foto: Birgitta Nordenman
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Barkarbymordet
Av Nicklas Rydberg

Utgiven av LIND&CO

En skjuten man i uniform hittas vid Barkaby gamla flygfält. Skum verksamhet vid
vapenförrådet i Karlsborg. Sverige har en
Riksmilitärpolis (RPM) som ansvarar för
utredning av grova brott som berör personal anställda i försvarsmakten. Enheten
leds av Överstelöjtnant Agnes Brandt en
färgstark chef som till sin hjälp har två
seniora utredare med unika förmågor till
sin hjälp. Det är några av ingridienserna i
advokaten Niklas Rydbergs debutroman.
Utredningsteamet under ledning under ledning
av chefen får rycka ut då skyddsvakter från
Livgardet hittat en skjuten man i uniform vid
ett försvarsmaktsförråd vid det gamla flygfältet i Barkaby. Att personen, som tjänstgör vid

Kongokrisen
Hammarskjöld och insatsen i Katanga

ISBN 978-91-8018-263-8

FMLOG, har mördats är ställt utom allt tvivel då
kulan sitter i pannan. Nu börjar en intensiv jakt
som leder oss via FMLOG, vapenverkstaden i
Karlsborg, Skövde och flera andra platser för att
hitta och lagföra mördaren. 11.MP-kompaniet
som leds av Övlt Anna Rindgård, kollega och vän
till Agnes, lämnar stöd till RMP såväl i utredningen som i känsliga personal ärrende.
Rydberg har med ett intressant persongalleri skapat en spännade polisroman som håller
läsaren på tå genom hela boken oavsett om
det gäller utredningen, personal ärrenden eller
utredarnas fritid.
Kort sagt en klart läsvärd bok och jag ser fram
mot att möta Chefen Agnes Brandt och hennes
seniora utredare militärpoliskaptenerna Peyman
Rezazi och Mats Haskinen igen.
TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Den svenska FN-insatsen i Kongo
1960–1964 var redan från början
kontroversiell. Det svenska försvaret
hade vid denna tid inga erfarenheter
av operationer långt från hemlandet.
Och vad var det egentligen man skulle
uppnå som fredsbevarare i ett land i
kaos?

Nicklas Rydberg är född i Stockholm
1962. När han inte skriver berättelser
arbetar han som advokat med inriktning på kommersiella tvister.
Barkarbymordet är hans debutroman.
Foto: Eva Lindblad

Kongo i september 1961, det uppdrag som
skulle bli hans sista och som slutade i en
nattlig flygkrasch under oklara omständigheter. Var det en olycka som den officiella
utredningen snabbt slog fast? Eller hade
Hammarskjöld direkt eller indirekt bragts
om livet av någon av de krafter som ville
röja honom ur vägen?

Steg för steg förändrades uppdraget och
de svenska styrkorna blev alltmer en
stridande part i ett inbördeskrig kring
utbrytarstaten Katanga. Att Sverige ändå
slöt upp berodde till stor del på att Dag
Hammarskjöld var FN:s generalsekreterare. För honom var Kongokrisen en
avgörande utmaning där han måste visa
att världsorganisationen kunde spela en
självständig roll mellan stormakterna.
I ett försök att hitta en väg ut ur den
förvärrade krisen reste Hammarskjöld till

VINN BOKEN!

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

Bok

Kodnamn PAM
Högaktuell bok

ALLTID FÖRE

Designa ditt liv för handlingsfrihet och handlingskraft
Boken inspirerar dig att få ett övertag i
vardagen – och vid en eventuell kris.
Boken är mer än en vanlig preppingbok.
Du guidas genom allt från hur du ska träna
till vad du gör när mobilnätet blir överbelastat, allt du behöver för att vara bättre
rustad för motgångar, stora som små.
Innehållet fokuserar på krisscenarier som är sannolika och som de flesta kommer möter någon
gång i livet och dyker djupare i vilken mental
inställning du behöver för att se möjligheter där
andra ser problem.
Boken ger dig konkreta verktyg med avstamp
i vardagliga situationer och vill inspirera till
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personlig beredskap och samtidigt visa hur den
hänger ihop med din egen frihet. Hårda ämnen
varvas med mjuka så att du kan stå stark i vardagen och starkare i kris.

Petra Malm är utlandsveteran och programledare för Elitstyrkans
hemligheter i TV4, i höst ska hon leda Robinson. Nu berättar hon
om sitt liv som SOG-operatör i nya boken Kodnamn Pam.

Militärrabatt breddar konceptet till att
omfatta alla som verkar för fred, frihet,
lag och ordning - och blir Militum Respons.
Nu välkomnas även medlemmar inom polis,
tull, kustbevakning och brandförsvar. Befintliga
medlemmar har kvar sina inloggningsuppgifter
och det finns i dagsläget över 600 förmåner och
rabtter tillgängliga.
Som medlem i Sveriges Veteranförbund har du
ännu bättre rabatter än andra medlemmar.
Bli medlem på militum.se

Swisha en gåva till
Gula Bandet

Petra Malm var den första kvinnan
i försvarsmaktens specialförband
SOG, inriktat på underrättelse och
strid.
– Under kodnamnet PAM åkte jag i
över ett decennium på otaliga hemliga högriskuppdrag.
Det är först nu, som civil, som jag kan
prata om delar av det jag har upplevt
under mina år i SOG, säger hon.

Att ligga steget före är ett medvetet val

Vi får följa med på operationer i krigsdrabbade länder, om svårigheten att vara
kvinnlig pionjär i en manlig värld där man
är maximalt utsatt och där kraven är nära
gränsen för det möjliga. Men också om
hur man som civil kan jobba med begrepp
som är centrala inom det militära, som tillit,
motivation och lojalitet.

Beställ boken på REKYL.ORG

Boken Kodnamn Pam finns på bokus.se
och i din bokhandel. Finns även som ljudbok på Storytel.

Boken spänner från varje människas möjligheter att må bra i vardagslivet till förmågan att
hantera och bäst klara sig när något oförutsett
inträffar, i stort och smått. Du kommer att få läsa
sådant som garanterat inte lärs ut i skolorna, till
exempel vikten av ett socialt nätverk, ekonomisk
beredskap och hur du planerar en evakuering.

Militärrabatt
blir Militum
Respons
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FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER

FÖRENINGAR
Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Dalarna
Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Gotland
Björn Hernblad
fredsbaskrarna.gastrikland@gmail.
com
Fredsbaskrarna Gästrikland
Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Halland
Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Hälsingland

Fredsbaskrarna Jönköping

Mats Ruderfors
jonkoping@sverigesveteranforbund.se
Sveriges Veteranförbund Jönköping

Fredsbaskrarna Kalmar Västervik

Veteranerna Västmanland

Halmstad

Y-bataljonen

Christer Forslund
ybataljonen@gmail.com
Y-bataljonen

Z-bataljonen

Lave Lavesson
westberghasse@gmail.com
Z-bataljonen

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

Mullsjö

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

Norrköping

Soldathemmet, LV6
3:e onsdagen varje månad, kl. 18:00
Christer Hallin, 0768-977 466
Fredsbaskrarna Halland
Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl. 09:00
Magnus Persson, 070 338 861
FN-träffar i Helsingborg

Hudiksvall

NY

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

RIKSTÄCKANDE

Veteranerna Kronoberg

Blue Berets MC

Christer Alldén
veteranerna.kronoberg@hotmail.com
Veteranerna Kronoberg

Tommy Brånhede
ordforande@bbmc.se
Blue Berets MC Sweden

Fredsbaskrarna Norr

FN-Veteranerna Kongo

Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Fredsbaskrarna Norr

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

Fredsbaskrarna Skaraborg

Göte Lundmark
skaraborg@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne

Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Stockholm

Rose-Marie Larsson
stockholm@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Södermanland

Anders Halldén
sodermanland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Södermanland

Fredsbaskrarna Västerbotten

Agneta Karlsson
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västkust

Jan Persson Cooper
vastkust@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Västkust

Fredsbaskrarna Örebro
Mikael Blomqvist
fborebro@gmail.com
Fredsbaskrarna Örebro

Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Östergötland

Jaktsektionen

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

Michael Oremo
jakt@sverigesveteranforbund.se
jaktsektion

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

MSSS Multinational Senior
Service Society

Karlskrona

Kjell Boman
msss@sverigesveteranforbund.se
MSSS

TRÄFFPLATSER

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

Karlstad

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

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

Borås

Kristianstad

Boden

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

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

Enköping

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

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

Eskilstuna

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

Falun

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

Linköping

Luleå

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

Lycksele

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

Varberg

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

Vilhelmina

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

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

Visby

Nyköping/Oxelösund

Västervik

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

Helsingborg

Hässleholm

Göran Nilsson
fbikalmarlan@gmail.com
Fredsbaskrarna i Västervik

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Steve Fogderud
varmland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Värmland

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

Malmö

Järnvägskrogen, Gävle central
kl. 18:00 sista onsdagen i apr, maj,
sep, okt, nov.
Fredsbaskrarna Gästrikland
The Bishops Arms, Järntorget 6
1:a onsdagen varje månad, kl. 17:00
Anita Asp, 070-892 27 35
Baka Stenugnsbageri,
Ostindienfararen 27.
1:a lördagen i månaden kl. 13:00
Ronny Lindergren, 070-857 79 67
Fredsbaskrarna Västkust

Veteranerna Ångermanland

Fredsbaskrarna Hälsingland
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Göteborg

Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se
Veteraner Västmanland

Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Östergötland

Veteranerna Uppland

Veteranerna Värmland

Fredsbaskrarna Gästrikland

Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Gävle

Stefan Engström
uppland@sverigesveteranforbund.se
Veteranerna Uppland

Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Sjuhärad

Träffplats Blekinge

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

Fredsbaskrarna Dalarna

FÖRBUNDSINFORMATION

Sala

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

Skellefteå

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

Skövde

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

Sollefteå

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

Stockholm

Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a onsdagen varje månad, kl. 18:00
Patric Andersson, 070-998 79 86
Fredsbaskrarna Stockholm

Storuman

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

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

The Public Täby, Täby centrum
3:e onsdagen varje månad, kl.18:00
Gunnel Allard, 070-168 21 52
Fredsbaskrarna Stockholm

Umeå

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

Uppsala

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

Dagligen kl. 18-21

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

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

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

Ystad - Österlen

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

Ängelholm

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

Örnsköldsvik

Täby

020 – 666 333

Växjö

Sundsvall

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

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

Veteranlotsen i Uppsala

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

Örebro

Trollhättan

Kamratstödstelefon

Västerås

Hotell Toppen, Blå vägen 238
Sista fredagen varje månad, kl. 17:00
Sören Israelsson, 070-248 38 76
Soren.israelsson@live.se
Fredsbaskrarna Västerbotten
Ingen fast träffplats och dag.
Bill Ström, 0705-879 354
Y-bataljonen

Stöd & kontakt

1:a måndagen varje månad kl. 18:00
The Bishops Arms, Drottninggatan 1
Arne Björklund, 070-6174681
Fredsbaskrarna Örebro
Bishops Arms, Hotellgatan 9
1:a torsdagen varje månad kl. 19:00
John Erik Sandström, 070-285 64 87
FN Veteranerna i Örnsköldsvik!

Östersund

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

FRISTÅENDE
Sveriges Kvinnliga
Utlandsveteraner

info@skuv.se
Sveriges Kvinnliga Utlandsveteraner

Nya träffplatser
som planeras:
Soldathemmet Livgardet
Uppland (ambulerande)
Årjäng
Östhammar

MariAnne Boström, generalsekreterare
marianne@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 84
Christine Buschmann Sirafi, administration
christine@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 83
Johan Mattsson, verksamhets- och föreningsansvarig
johan@sverigesveteranforbund.se
073 - 399 46 60
P-G Dolk, kamratstöd och kamrathjälpen
p-g@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 89
Pia Lagergren, kommunikation
pia@sverigesveteranforbund.se
070 - 879 90 86
STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se
Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se
LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Kansliet
Sveriges Veteranförbund
Karlavägen 65
114 49 Stockholm

KANSLI

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se

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

Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se
Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se

Adressändringar

Camilla Unsgaard
camilla@sverigesveteranforbund.se

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

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

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

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

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

Foto: Kim Svensson
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KORSORD

VETERANPROFILEN

Vi lottar ut fina priser till er som svarar rätt!

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

Invidzonen är ett nätverk av och för

Micke Blomqvist:

Micke Blomqvist tillsammans med veterankamrat
Marléne Kerber, på manifestationen i Örebro.
Foto: Magnus Widenstål

"Om Sverige skickar FN-trupp till
Ukraina, då anmäler jag mig direkt"

Överskottet går till Gula Bandet

– Om Sverige skickar FN-trupp till
Ukraina, då anmäler jag mig direkt.
Orden är Micke Blomqvists, 48 år, från
Kumla och ordförande för Fredsbaskrarna Örebro. Han är en kille med många
järn i elden.

Tävlingsinformation
Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 29 maj.
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!

Vinnare
Jerker Alexandersson
Vikingstad
Peter Svensson
Kristianstad
Tor Lindström
Stockholm
Christel Lindberg
Kristianstad

BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Karlavägen 65, 114 49 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"
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Grattis! Det kommer
en vinst på posten!

Facit från förra numret

Sin första med mission BA01 gjorde han som
nybliven 19-åring, som lastbilschaufför, och
sedan blev det BA02 och BA04.
– BA01 var tuff, vi var mitt i kriget, det var
mycket beskjutning, men vi var en sammansvetsad grupp som löste vår uppgift. På BA04 var
jag ambulanschaufför och var en tid stationerad på Tuzla flygplats, dit många flyktingar
från Srebrenica kom. Folk, mest kvinnor och
barn, flydde till fots i det de hade på sig. Det
var över 3000 personer i förläggningarna och i
sjukhustälten på flygplatsen och situationen var
ansträngd.
– När jag ser bilderna från människor på flykt
undan kriget i Ukraina påminns jag om tiden
i Bosnien. Det var självklart att anordna en
manifestation i Örebro till stöd för Ukrainas
folk. Efter manifestationen såg förening-

en en tillströmning av nya medlemmar,
det märks att det vi gjorde berör många
veteraner. Nu har jag samtal med min hem-

kommun Kumla för att se om vi tillsammans kan
göra någonting för de flyktingar som kommer,
säger Micke.
– Det är viktigt att man engagerar sig säger
Micke, och Micke är verkligen engagerad. Missionerna i Bosnien gjorde skillnad, hjälpkonvojer
och medicinska insatser hjälpte lokalbefolkningen och det ger en känsla av att man gjort en
skillnad för människor.
– Flyktingmottagandet på TAB’en minns jag

väldigt starkt, den bär jag med mig för resten
av livet.
Efter Bosnien blev det civilt jobb, familjebildning, entreprenörskap och annat som tog över.
– Jag lämnade gemenskapen, klippte bort allt.
Åkte inte på återträffar eller andra evenemang
tills en dag då jag fick höra om Veteransvingen. Jag spelade en del golf och då, och för
fem år sedan kändes det helt rätt att kliva in i
Veterangemenskapen igen. Sedan dess är jag
stammis på Veteransvingen, säger Micke och
skrattar. Det blev min inkörsport tillbaka och jag
är väldigt glad för det.
2019 vann Micke Veteransvingen på Haninge
GK, men förra året i Skåne gick det lite sämre.
– I september på Veteransvingen i Västerås ska
pokalen hem igen, nu är jag revanschsugen.
Sedan sex år tillbaka är han egenföretagare i
mjukvarubranschen. På helgerna rustar han upp
ett nyinköpt torp och har en stuga på västkusten där han stormtrivs på somrarna.
Ett annat veteranintresse är gamla bilar.
– Jag har Sveriges äldsta Fiat 600, en Fiat 127
som togs i trafik samma dag som jag föddes och
en flock VW pickuper och bussar. Det är terapi
för mig att greja en stund i garaget.
Micke älskar allt som är italienskt och han har
tillsammans med en kompis precis byggt och
startat upp en charmig pizzavagn/foodtruck
med namnet Den rullande Trattorian.
– Förhoppningen är att vi ska utveckla det rul�lande matkonceptet i sommar, för vi har Närkes
godaste pizzor, garanterar Micke. Vem vet vart
vi dyker upp i Sverige i sommar, eventuellt på
Veteransvingen?
PIA LAGERGREN

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

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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EXCELLENCE
AT YOUR SIDE

VÅRT LÖFTE
Väpnade styrkor ställs inför allt mer komplexa uppgifter
där det inte finns utrymme för misstag. I sådana krävande
situationer förser vår expertis era användare med
banbrytande och världsledande försvarsteknik.

SECURING
THE SKIES

PROTECTING
YOUR ASSETS

MASTERING
THE SEAS

COMMANDING
THE COMBAT ZONE

