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FN-dagen firades i hela Sverige

Kumlachefen Jacques Mwepu

Bli en av oss,
få en av oss.
När du ska anställa, söker du personal som skiljer sig från alla andra. Som bryr sig mer,
alltid kommer i tid och engagerar sig lika mycket i lagerhyllan som i teamets samlade
framgångar. Människor med bakgrund eller deltidsengagemang i Försvarsmakten har
allt det – handlingskraften, samarbetsförmågan, ansvarstagandet och det större
perspektivet. Ett samarbete med Försvarsmakten innebär att du får tillgång till bättre
medarbetare samtidigt som du bidrar till försvaret av Sverige.
Samarbeta med Försvarsmakten.
Läs mer på forsvarsmakten.se/arbetsgivare
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INLEDAREN
Kamratstödstelefon
För dig som tjänstgjort i utlandsstyrka.
Du och dina anhöriga är välkomna att
ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333

Dagligen kl. 18-21

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

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

En ansvarsfull veteranpolitik
är bra för Sverige
Nu tar vi avstamp mot valet 2022 med att
påverka veteranpolitik lokalt, regionalt och på
riksplanet.
Förbundsstyrelsen har tillsammans med föreningarna och utifrån diskussioner och kontakter
med de politiska partierna tagit fram ett idépolitiskt program med 25 punkter för en hållbar
veteranpolitik. En veteranpolitik för framtiden
där alla civila och militära fredsbevarare står i
centrum, ett program med aktuella frågor inom
ramen för en fortsatt aktiv och absolut nödvändig veteranpolitik.
I förbundet har vi drivit veteranpolitik på alla
nivåer i 35 år, men nu är det första gången vi tar
ett helhetsgrepp och visar att vi är organisationen som tar täten och är den ledande kraften
inom svensk veteranpolitik.
Detta är första utgåvan av vårt politiska
program och vi har alla ett ansvar att utveckla
och uppdatera vår politik varefter samhället
förändras.
Vi som organisation jobbar för att samhället ska
se veteraner som en viktig resurs och vi är stolta
över att vara förbundet som engagerar sig, före,
under och efter utlandsinsats. Och nu gör vi det
i ytterligare en dimension genom att alltid ha
med ett politiskt veterantänk i vårt arbete.

Öppna kameran på din telefon och rikta
den mot QR-koden. Klicka på länken som
dyker upp. Du behöver inte ta en bild.
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”Veteranpolitik för Sverige” är förmodligen det
angelägnaste dokument vi någonsin tagit fram.
Genom att vi nu i vårt utåtriktade arbete i hela
landet utgår från samma grund kommer vi att
uppnå resultat. Ett resultat som ger Sverige en
hållbar veteranpolitik genom att vi påverkar
politiker och opinionsbildare på alla nivåer, från
norr till söder.
Vi kan konstatera att mycket i höst gått åt fel
håll när det gäller smittspridning och de råd vi
har att följa till följd av pandemin.
Det innebär klara begränsningar för hur vi kan
agera. Pandemin tar ingen hänsyn och därför
är det viktigt att vi gör just det. När vi hade
förbundsråd nyligen berättade föreningarna att
de tar ansvar och ställer in och ställer om sina
fysiska möten. Vi genomförde förbundsrådet
digitalt och under pandemin har många av oss

lärt sig att det går smidigt och effektivt att
mötas digitalt.
Våra förbundsstyrelsemöten är samtliga digitala
nu och flera föreningar följer efter.
Det är positivt och något vi ska lyfta fram och
utveckla som mötesform. Men det kan aldrig
någonsin ersätta det fysiska mötet, framförallt
inte i ett kamratförbund.
Viruset gör att vi måste hålla avstånd från
varandra men viruset förenar oss också på ett
märkligt sätt då vi alla är lika drabbade och vi
står alla inför samma utmaningar mot detta
osynliga globala hot.
Jag kan inte nog betona hur viktigt det är att
vi nu alla hör av oss till våra äldre kamrater i
föreningen. Våra värderingar vilar på att vi är
ett kamratförbund där omtanken är ett av våra
ledord. Vår viktigaste verksamhet, kamratstödstelefonen som bemannas av fenomenala
frivilliga medlemmar är öppen varje kväll året
runt för alla utlandsveteraner, inte bara våra
medlemmar.
Det kommer en tid efter krisen. Vi uthärdar
coronapandemin ihop och vi kommer att ta oss
ur detta tillsammans, när den tiden är här är vi
rustade och nyorienterade för att möta den nya
verkligheten.
Vi vet inte hur det nya normala kommer att se ut
för oss som människor eller för vår organisation.
Nu blickar vi framåt och sätter igång med
arbetet att planera och agera för vår framtida
verksamhet internt och svensk veteranpolitik
externt i det ”nya normala”.
Var rädda om er, ta hand om varandra, håll i och
håll ut! Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott
Nytt år, under vilken pandemin skall besegras.

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

FS 40 tar befälet
"Veteranpolitik för Sverige är
förmodligen det angelägnaste
dokument vi någonsin tagit
fram. Genom att vi nu i vårt
utåtriktade arbete utgår från
samma grund kommer vi att
uppnå resultat."

Efter årsskiftet är det 20 år sedan Sverige
för första gången skickade personal till
Afghanistan. När International Security
Assistant Force (ISAF) avslutades år 2014
påbörjades Resolute Support Mission
(RSM), ett uppdrag som fortfarande pågår
där syftet är att stödja den Afghanska regeringen för att åstadkomma säkerhet för
civilbefolkningen i det krigshärjade landet.
FÖRSVARSMAKTEN

Signering av Change of Command.
Foto: Sergeant Linnea, FS 40

Kustbevakningens
insatser i – till sjöss
och i luften
Svenska Kustbevakningen är med och
övervakar Italiens gräns i Frontex operation ”Themis”. Uppdraget beskrivs som
”gränsövervakning och gränskontroll, men
också att motverka gränsöverskridande
brottslighet och att förbättra det europeiska samarbetet om kustbevakningsuppgifter”.
Kustbevakningen har tre flygplan av typen
Bombardier DHC-8 Q300 MPRA utrustade för avancerad övervakning och spaning.
Normalt står de standby på Skavsta, redo
för miljö- och sjöräddningsinsatser samt
patrullerar svenska vatten och kuster.

Planen och dess besättningar används även
i internationella bidrag som just EU-gemensamma gränsinsatser. Åtaganden som
för övrigt ökar. Myndigheten har periodvis
medverkat i operation Themis med flyg och
fartyg sedan 2014. Just nu är Kustbevakningen dessutom aktiv i Frontex operation Poseidon med en patrullbåt för att
tillsammans med svensk polis bevaka delar
av Greklands sjögräns mot Turkiet.
SEMPER MILES

En tragedi som inte
får glömmas
Den 18 november 1947 inträffade den
värsta olyckan i svenska flygvapnets
historia. I ett oförklarligt haveri utanför
den italienska staden Scala, söder om
Neapel, miste 21 personer livet.
Tre personer överlevde. För tre år sedan,
på dagen 70 år efter olyckan hedrade
flygvapenchefen de omkomna på plats.
År 1946 hade den svenske flyggreven
Carl Gustaf von Rosen fått anställning av
den etiopiska kejsaren, för att bygga upp
och utbilda det etiopiska flygvapnet och
leverera 47 stycken Saab B 17. Leveransflygningarna genomfördes i början av november 1947 och personalen skulle sedan
flygas hem i ett inhyrt Bristol Freighter
transportflygplan. Flygningen tillbaka till
Sverige inleddes den 17 november men
över havet mot Rom avvek planet från
sin planerade flygning och kraschade in i
berget Monte Carro, inte långt ifrån den
lilla staden Scala. Räddningsoperationen
var mycket svår och komplicerad och än
idag är orsaken till olyckan okänd.
När den italienska musikkåren spelade
den svenska psalmen ”Bred dina vida
vingar” under ceremonin märktes att väldigt många anhöriga var på plats och hur
stor saknaden är av deras anhöriga.
Dåvarande flygvapenchefen Mats Helgesson höll tal:
– Vi från svenska flygvapnet är här av
två anledningar. Den första är att visa vår
tacksamhet och respekt för de insatser
som gjordes av invånarna här i Scala. Den
andra är att visa vår högaktning för de
som förlorade sina liv här för 70 år sedan.
Vi kommer alltid att minnas dem och de
kommer alltid vara en del av det svenska
flygvapnets historia.
JOAKIM HIERTNER, FÖRSVARETS FORUM

Värdig hyllning. Borgmästaren i Scala, Luigi
Mansi, tackar italienska vice flygvapenchefen
Settimo Caputo för hans tal. Dåvarande flygvapenchefen Mats Helgesson till vänster.
Foto: Astrid Amten/ComCam

Foto: Kim Svensson
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Lokal veteranpolitik
I förbundets nya idépolitiska program
finns mål och prioriteringar för våra
förslag till veteranpolitik på kommunal,
regional och nationell nivå.
Här följer en presentation av några av
de lokala målen, hur vi tillsammans med
kommunerna kan arbeta för att stärka
veteransamarbetet lokalt genom påverkan
och opinionsbildning för våra förslag.
TILLVARATA VETERANERNA
Sveriges veteraner finns i alla kommuner,
i olika åldrar, från unga kvinnor och män
till pensionärer. Sveriges kommuner har
mycket att vinna på att ta tillvara veteranerna som resurs, stödja dem som grupp
och synliggöra det bidrag till internationella
fredsinsatser och andra operationer som
veteranerna gör.
STÖD VETERANFÖRENINGARNA
Veteranföreningarna är verksamma i många
kommuner. Både SVF:s lokalföreningar och
kommunerna bör ta ansvar för ett aktivt,
respektfullt och ömsesidigt stödjande
samarbete. Det är positivt om kommunerna
främjar startande av veteranförening om
det inte finns någon i kommunen.
UTVECKLA KOMMUNALA
VETERANSTRATEGIER
Varje kommun bör ha en strategi och en
lokal politik för veteranfrågor
SAMLAS KRING VETERANDAGEN
Kommunen bör tillsammans med det lokala
föreningslivet uppmärksamma och fira
veterandagen.
ANLÄGGA MINNESPLATSER
DRA NYTTA AV VETERANER I
SKOLORNAS UNDERVISNING
VÄRDERA VETERANERNAS
ERFARENHETER
Genom att utveckla former för att stödja
veteraner på den lokala arbetsmarknaden
kan kommunerna på ett ändamålsenligt
sätt stödja sysselsättning för veteraner
samtidigt som man drar nytta av deras
erfarenheter.

Den låsta Cypernkonflikten
– kampen om östra medelhavet
Den pågående konflikten mellan
Grekland och Turkiet understryker hur
turkisk utrikespolitik har blivit alltmer
offensiv de senaste åren under president Recep Tayyip Erdogan. Turkiet
har haft en växande närvaro såväl
politiskt som militärt i bland annat
Sydkaukasien, Libyen, och Syrien.
Erdogans utrikespolitiska linje har väckt
kraftigt motstånd och irritation hos flera
Nato-allierade. USA har gått så långt som att
stänga ute Turkiet från F35-programmet. Detta på grund av Turkiets beslut att införskaffa
ett ryskt luftvärnssystem som USA anser
utgör ett säkerhetshot mot det nya amerikanska stridsflygplanet. Samtidigt har Ryssland
befäst sina positioner i och runt Östra Medelhavet då de har Ryssland betydande politiska,
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Alla dessa faktorer skapar tillsammans en
säkerhetspolitisk situation som riskerar att
urarta till något ännu värre. Alla pågående
konflikter och spänningar är destabiliserande
för regionen, och i förlängningen för Europa.
På grund av den sammansvetsade värld vi
lever i påverkar skeenden i Östra Medelhavet också Sverige. Medelhavsregionen kan
betraktas som ett av våra närområden rent
intresse- och säkerhetsmässigt. Därför är det
oerhört viktigt att vi följer och förstår de olika
aktörernas ageranden och intressen.
FOLK & FÖRSVAR

Se seminariet om situationen i östra medelhavet
På Folk och Försvars hemsida kan du titta på
seminariet om situationen i östra medelhavet.
I seminariet berörs frågorna:
Vad är drivkrafterna bakom det upptrappade
läget i regionen? Vad kan vi förvänta oss
framöver? Hur påverkar utvecklingen i Östra
Medelhavet Sveriges säkerhetspolitiska
intressen?
Medverkande:
Zebulon Carlander, säkerhetspolitisk programansvarig, Bitte Hammargren, Turkiet- och
Mellanösternanalytiker, Martin Kragh, chef
för Rysslands- och Eurasienprogrammet,
Utrikespolitiska institutet och Michael Sahlin,
Sveriges före detta ambassadör till Turkiet,
ledamot av KKRVA.

När turister som besöker Famagusta idag kikar in
genom det höga militärstängslet ser de ett övergivet
turistområde. Utmed stranden ligger hotellen,
butikerna och restaurangerna tysta och tomma.
Foto: Petros Karadjias/TT

Stipendium inrättat av FBA
till minne av Zaida Catalán
FBA har, på uppdrag av regeringen, inrättat
ett stipendium för att öka kunskapen om
FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om
kvinnor, fred och säkerhet.

FN-veteranen Ove Björkman på besök i
Stråningstorpsskolan, Karlskoga.
Foto: Heike Björkman

ekonomiska och militära intressen i Levanten,
Libyen och även EU-stater såsom Cypern.
Ryssland är därmed en maktfaktor som inte
kan ignoreras i ett högspänningsområde som
Östra Medelhavet.

Det inrättas till minne av Zaida Catalán, som
var utsänd av FBA som jämställdhetsexpert i

flera internationella fredsinsatser.
Nu öppnas för ansökningar till stipendiet.
Stipendiet är ett svenskt bidrag för att stärka
det internationella arbetet med kvinnor, fred
och säkerhet.
Läs mer här: fba.se/1325-stipendium

Svenskar i strid

Military works blir
MW Group

– premiär för ny poddserie

"Omvärldsutvecklingen har de senaste
åren drivit säkerhetsläget åt det negativa
hållet. Som en koncern med ursprung i att
ta oss an vår tids stora försvarsutmaningar
är det naturligt att nu fokusera på robusta
tjänster där vi snabbt kan bygga praktisk
effekt för det nordiska totalförsvaret." Det
säger Carl Haglund ordförande i MW
Group och tidigare finsk försvarsminister.

Det är premiär för "Svenskar i strid"
- en dokumentärserie i poddform i fem
delar om Kongokrisen på 60-talet.
I avsnitten hörs producenten Anders
Carlborg som genom samtal med sin
egen pappa, veteranen Per "Primo"
Carlborg och flera andra veteraner,
nystar i minnen och fasansfulla upplevelser.
I början av juni 1960 tar Per Carlborg och
drygt 500 andra svenskar avsked från sina
familjer för att flyga ner till Kongo. Det som
möter dem är något helt annat än vad de
tränats för. Plötsligt befinner de sig mitt i ett
fullskaligt inbördeskrig.
I poddseriens fem delar berättar "Primo" och
hans vänner om sina upplevelser under kriget.
Det är en unik och gripande skildring där soldaterna står i fokus och podcasten innehåller
många historier som aldrig tidigare berättats.
– Det som har varit tydligt genom mina samtal
med min pappa men också med de andra
veteranerna är att det funnits en väldig glädje
över att någon har varit intresserad av att
höra deras historier. En känsla av ett uppdämt
behov av att prata och dela med sig, säger
Anders Carlborg, producent.

Under varumärket Military Work har
koncernen tidigare erbjudit sina kunder
personaluthyrning och rekrytering med
medarbetare som alla haft en militär bakgrund och majoriteten också pågående
reservistkontrakt med någon av de
nordiska försvarsmakterna. Med den nya
missionen byter man också namn. Det
skriver MW Group i ett pressmeddelande.

Medverkande veteraner är Per Carlborg,
Bo Wilder, Ernst Thurdin, Stig Högberg samt
irländaren Desmond Keegan.
Foto: Per Stübler

Anders fortsätter:
– Jag vet till exempel att flera av historierna
pappa berättar i serien har inte ens min mamma hört. Det säger nog ganska mycket om hur
han och många andra påverkades av tjänstgöringen, avslutar han.
Poddserien släpps av Podplay men finns även
tillgänglig att lyssna på via andra plattformar
som t.ex. Spotify, Podcaster och Acast.

SVF

JEF vässar Sveriges förmåga
Säkerhetsläget runt Östersjön har
försämrats. Nu ansluter sig Sverige
till Joint Expeditionary Force (JEF), en
brittiskledd styrka som snabbt
kan sättas in om spänningen ökar.
När Sverige nu förenas med ytterligare åtta
nationer i den brittiskledda styrkan JEF, Joint
Expeditionary Force, förstärker det signalerna till omvärlden: ”vi samarbetar med andra
länder för att upprätthålla säkerheten i vårt
närområde”.
Det förklarar kommendörkapten Carl-Christer
Drangel som initialt samordnar Försvarsmaktens uppdrag med JEF. Samtidigt poängterar han att även om signalvärdet är viktigt
handlar det om betydligt mer än så. JEF är
både ett säkerhetspolitiskt och ett operativt
instrument.
– Samarbetet innebär att vi får goda möjligheter att samträna med andra länder som delar
vår säkerhetspolitiska syn och som håller en

hög militär nivå. Det utvecklar både vår egen
och våra samarbetspartners militära förmågor, förklarar han.
SNABBT AGERANDE
Som namnet antyder ska en JEF-styrka kunna
agera snabbt för att hantera en situation. Men
också med en hög grad av flexibilitet. Vilka
länder som deltar vid en insats, och vilket
deras bidrag blir, avgörs därför från situation
till situation. Sverige går inledningsvis in i
samarbetet med två korvetter med tillhörande stödfunktioner.
De övriga länderna är, utöver Storbritannien,
Danmark, Estland, Finland, Lettland, Litauen,
Nederländerna och Norge.
I april-maj sker en gemensam övning, som en
del av brittiska Joint Warrior.
HENRIK RÅDMARK, FÖRSVARETS FORUM

USA drar tillbaka
trupper i Irak och
Afghanistan
USA:s försvarshögkvarter Pentagon
meddelar att man drar tillbaka tusentals
soldater från Afghanistan och Irak innan
Trump lämnar presidentposten i januari.
Natochefen Jens Stoltenberg varnar för att
priset för tillbakadragandet kan bli högt.
– Vi står inför ett svårt beslut. Priset för att
lämna landet för snabbt och för okoordinerat kan bli mycket högt, säger Stoltenberg
enligt norska VG.
Som mest befann sig omkring 100 000
amerikanska soldater i Afghanistan.

För alla
veteraner
Gula Bandet säljs till
förmån för Sveriges
veteraner, svensk
personal i utlandstjänst
och deras anhöriga.
www.gulabandet.se
gulabandet
Hjälp oss att göra skillnad.

Swish: 1231 814 482
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Se recept till
Roy Fares cupcake,
SVF:s FN-kaka,
på sid 29
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FN-dagen firades i Stockholm
SVF:s kansli bjöd in till mingel och medaljering på FN-dagen
då FN-dagsceremonin inte kunde hållas traditionsenligt på
allmän plats vid FN-monumentet pga pandemin.
Istället blev det öppet hus med PX där Gula Bandets t-shirt i
samarbete med Rekyl snabbt gick åt. FN-medaljer, Fredskockarnas
kokbok och profilprodukter såldes till en summa av 7000 kr som
oavkortat gick till Gula Bandets konto.
Gästerna bjöds på Roy Fares specialbakade FN-kaka och i lokalen
rullade SVF:s för dagen framtagna FN-film med tal av Sverker
Göranson, FN-förbundets ordförande Annelie Börjesson samt
korum av garnisonspastor Jerker Schmidt.
Under dagen blev det spontana besök vid FN-minnesmonumentet
på Djurgården där Stockholmsföreningen tänt 75 ljus för att hedra
FN:s 75-års jubileum. Under dagen lades det många vackra kransar
och buketter vid monumentet från privatpersoner, myndigheter och
organisationer.
PIA LAGERGREN
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Under hösten kulminerade firandet av FN:s 75-årsjubileum med att
högtidlighålla FN-dagen den 24 oktober. Trots pandemi blev det ett
värdigt firande av SVF:s föreningar i hela Sverige. FN-minnesmärket på
Djurgården i Stockholm var välbesökt under hela dagen trots att det
officiella firandet där var inställt.
Foton: Kim Svensson

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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AKTUELLT
BORÅS

BORÅS Blomsternedläggning och
ljuständning följt av "Il Silencio" före en
tyst minut som avslutades med "Missing
Man" av Arméns musikkår och därefter
den obligatoriska "Basker Blå" med
Anita Lindblom.

KRONOBERG
KRONOBERG Fanvakten, bestående av fyra
fanor, marscherade in till tonerna av “Under
fredsfanan” och ordförande Christer Alldén
hälsade alla välkomna.

GOTLAND

SKELLEFTEÅ Det var sol och snö i Skellefteå när dagen firades med korvgrillning och blommor.

GOTLAND Gotlands veteraner firade på Fårösund då vår stupade veterankollega
Kenneth Wallins mor bor där. I år var det 10 år sedan Kenneth stupade i Afghanistan.

SKELLEFTEÅ

Lokala FN-firanden i hela Sverige
Runt om i världen och i Sverige högtidlighölls
FN-dagen den 24 oktober. SVF:s föreningar hade
ceremoniella firanden och trots coronarestriktioner
firades dagen tryggt i drygt 20 städer.
BORÅS
Fredsbaskrarna Sjuhärad hade
ceremoni vid minnesstenen i Borås
med ett 20-tal medlemmar.
EKSJÖ
Ordförande Mats Ruderfors hade
kransnedläggning vid minnesmonumentet i Eksjö tillsammans med
veteraner från föreningen.
ESKILSTUNA
FN-dagen högtidlighölls i Eskilstuna vid minnesstenen med fanvakter i Stadsparken.
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GOTLAND
I år var det tio år sedan Kenneth
stupade i Afghanistan under sin
tjänstgöring på FS19. När kistan
fördes hem till Sverige var den
svept i svenska flaggan, en flagga
som gavs till Kenneths mor. I år
hissades flaggan för första gången
under ceremonin tillsammans med
ett 30-tal veteraner och grannar.
En fin och värdig stund.
HELSINGBORG
En vacker konsert i Mariakyrkan
som livesändes med orkester och
fanborg.

HUDIKSVALL
Hudiksvallsveteranerna informerade om Gula Bandet och SVF i
shoppinggallerian Guldsmeden.
LIDKÖPING
Ledamöter från fullmäktige invigde
veteranernas minnessten vid dammen i Örthagsparken. En perfekt
plats, sade Pär Johnson, liberal
politiker som skrev motionen om
minnesstenen till kommunfullmäktige. SVF:s Tor Cavalli-Björkman,
representanter från försvarsmakten och F7 närvarade.
LINKÖPING
En vacker krans lades vid nya minnesstenen vid Livgrenadjärernas
friluftskyrka.

MALMÖ
Malmöveteranerna firade på
Limhamns bryggeri med en egen
uppskattad Oktoberfestival som
innehöll smörrebröd och veteranöl.
OSKARSHAMN
Invigning av minnesmonument
som färdigställts under året för att
hedra utlandsveteraner.
Läs mer på sidan 22.
SKELLEFTEÅ
Dagen firades vid minnesstenen
som är vackert belägen vid Skellefteå älv.
SKÖVDE
Premiär vid den nyinvigda minnesstenen i Garpaparken. Tal av
ordförande Göte Lundmark, kransnedläggning och hedersvakter.

HUDIKSVALL

Z-BATALJONEN
ÖSTERSUND Z-bataljonen hade trevligt och samlades
vid minnesstenen i Badhusparken i Östersund.

HUDIKSVALL Många besökare kom och
pratade med Hudiksvallsveteranerna. Efteråt
intogs en gemensam missionsmiddag.

SJUHÄRAD
SJUHÄRAD Blomsternedläggning och ljuständning följt av "Il Silencio" före en tyst minut som avslutades med
"Missing Man" av Arméns musikkår och därefter den obligatoriska "Basker Blå" med Anita Lindblom.

LINKÖPING
LINKÖPING Övlt Thomas Persson berättade om vad FN har
åstadkommit under sina 75 år. Efter talet spelades ”Balladen
om den blå baskern” med nyligen bortgångna fältartisten
Anita Lindblom där de 60 åhörarna intog enskild ställning för
att minnas våra omkomna soldater.

TROLLHÄTTAN Efter ceremonin åts traditionell
ökenmacka för 15:e året i rad hos Bengt Andersson.

ESKILSTUNA
ESKILSTUNA Blomnedläggning, tal av ordförande Ronny Lundholm och
"Basker Blå" framfördes stämningsfullt av fältartisten Mia Nilö.

SUNDSVALL
Y-bataljonen firade vid minnesstenen, Esplanaden, Östra Långgatan
och bjöd medlemmar och allmänhet på kaffe, kaka och glögg.
SOLLEFTEÅ
Vid nya veteranstenen i Sollefteå
samlades många veteraner för
att tända ljus och lägga ner fina
blomsterkransar.
TROLLHÄTTAN
Minnesstenen i Trollhättan besöktes av veteranerna som hade med
sig blommor.
KARLSTAD
Veteranerna Värmland firade på
Brigadmuseum.
UMEÅ
Se sidan 12.

KRONOBERG
Istället för traditionell ceremoni i
Domkyrkan blev det en lyckad utomhusceremoni vid minnesstenen
i Museiparken med ett femtiotal
veteraner och anhöriga.
YSTAD
Finstämnd gudstjänst i Maria
kyrka, med temat ”FN freden och
framtiden” av teolog, ärkebiskop
emeritus KG Hammar.

TROLLHÄTTAN

KARLSTAD

ÖREBRO
Veteranerna i Örebro samlades vid
statyn på Stortorget.
ÖSTERSUND
Tal och minnesord av Stig-Björn
Sundell, Z-bataljonen, vid
minnesstenen i Badhusparken.

KARLSTAD Veteranerna Värmland firade på Brigadmuseum med tal av Öv.
Björn Tomtlund vid minnesstenen med tyst minut. Efteråt blev det kaffe med
morotskaka.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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AKTUELLT

Viljekraft hos veteranerna i Västerbotten
– långa avstånd hindrar inte kamratskap

Grillmästare Leif Karlsson.
Foto: Åke Andersson

Felicia Sandén, ordförande Umeå FN-förening, tillsammans med
Fredsbaskrarna Västerbottens ordförande Agneta Karlsson.

– I Västerbotten finns 1 500 veteraner. De
kommer snart att få ett brev från Veterancentrum där vi berättar att vi finns och att de är
välkomna i gemenskapen. Det berättar Agneta
Karlsson, nytillträdd ordförande för veteranerna i Västerbotten.
– Det bor många äldre veteraner i inlandet i
vårt län, bland dem många som var utstationerade i Kongo. Vi vill nå både unga och gamla.
Vi ska börja med att uppmärksamma dem som
just kommit hem från insatser. Om vi ordnar
intressanta aktiviteter tror vi att många av dem
vill gå med.
Agneta var på utlandsuppdragen L88, SO01 och
SO02 som undersköterska och var stationerad
vid fältsjukhusen.

Foto: Åke Andersson

I Västerbotten har de just nu fem träffplatser
och där sjuder det av aktivitet. Så var det i
allafall innan corona slog till.

"Det bor många äldre
veteraner i inlandet i vårt
län, bland dem många
som var utstationerade
i Kongo. Vi vill nå både
unga och gamla."
– Just nu ligger all verksamhet nere men vi ser
framåt och planerar för vårens aktiviteter då vi
kan vara utomhus igen.

och utformning. I Skellefteå ordnar veteranerna stort nationaldagsfirande den 6 juni varje
år, och under hela året ser de till att det är fint
vid minnesstenen. Medlemmarna planterar
blommor och ser till att ljus är tända under höst
och vinter.
I Umeå anordnades en väldigt lyckad FN-dag
tillsammans med Umeå FN-förening. Det blev
kransnedläggning, ljuständning, tal och en tyst
minut. Även företrädare för Umeå kommun
närvarade, och lade ned en krans.
– Det var högtidligt och fint. Efteråt hade vi
samkväm med grillbuffé på SkyddC, Umeå
garnison. Det var en mycket lyckad dag som vi
hoppas kan bli en tradition för FN-föreningen
och Umeåborna att fira med oss, fortsätter
Agneta.
PIA LAGERGREN

Firande av FN-dagen i Umeå.
Foto: Åke Andersson

De stora avstånden i Västerbotten är ett hinder
som föreningen försöker komma runt genom att
utveckla mötesformerna genom digitala träffar,
bland annat med föreläsningar, medlemsmöten
och intressanta event.

Karl-Bertil Gabrielsson. 1957 var Karl-Bertil med på 1a
missionen någonsin i Gaza.
Foto: Åke Andersson
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Föreningen Fredsbaskrarna Västerbotten har
130 medlemmar. Träffplatser finns i Umeå,
Vilhelmina, Storuman, Skellefteå och Lycksele.
– Våra medlemmar är mycket aktiva. I Vilhelmina och Storuman jobbar man med att få en
minnesplats. I Storuman har kommunen redan
anvisat en plats, nu ska vi bara hitta finansiering

Agneta, veteranförbundet med Vera Hemstadius,
ledamot i Umeå FN-förening tänder ljus.
Foto: Åke Andersson

MAGDA GAD

Från Kopparberg
till Kabul
– krigets röst
– Tillsammans med Sveriges veteraner delar jag
erfarenheter som de flesta svenskar aldrig har haft.
Det säger krigskorrespondenten Magda Gad. Vi möter
henne i Stockholm en höstkväll. Det är första gången
på tre år hon är hemma i Sverige för ett kort besök innan
hon ska vidare för att bevaka presidentvalet i USA.
Magda tog emot medaljen ”Board of Nordic Veterans
Federation" av Sveriges Veteranförbund med motiveringen: ”med sitt outtröttliga arbete att rapportera från
världens värsta oroshärdar till svenskarnas vardagsrum
ger våra veteraner och blivande veteraner en annan bild av
insatsområden som ger en ökad förståelse om vad
de kommer att uppleva ute på fältet. Magda är en modig
reporter som med objektivitet och engagemang ger en verklig
bild av krigets fasor.”
Foto: Peter Knutson

– Det är en hedrande utmärkelse från människor som själva har
levt i den verklighet som jag beskriver, det är sällsynt och fint.
Jag är glad att Sveriges veteraner har sett den här kopplingen och
att vi genom den här utmärkelsen får mötas, säger Magda Gad.
– Magda Gad är en värdig medaljör. Hon lyfter fram och ingjuter
mod i våra veteraner på uppdrag i världen, säger Sverker
Göranson, ordförande i Sveriges Veteranförbund.

Artikeln fortsätter på nästa uppslag
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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MAGDA GAD
MAGDA GAD
KRIGSKORRESPONDENT

"Magda Gads outtröttliga arbete
som krigskorrespondent från
världens humanitära katastrofer
bidrar till ökad förståelse för
veteraner på väg ut i utlandstjänst. Rapporteringen ger
även de veteraner som
varit ute en ökad
förståelse från
omvärlden om
deras upplevelser
i insatsområdet."

Magda Gad är flerfaldigt prisbelönt krigskorrespondent och
reportagejournalist. Belönades
med Stora journalistpriset 2017
i klassen Årets förnyare, och Per
Wendel-priset 2017.
Hon har levt i getto i Bukarest, i
Mosul i Irak och under kriget mot
IS i Syrien. Från 2018 har Magda
varit korrespondent i Afghanistan
och även rapporterat från Jemen.

Magda Gad.
Foto: Peter Knutson

"Man ska inte vara neutral till
hemskheter"
Magda Gad är något så ovanligt som en nytänkande krigskorrespondent, med reportage som
blir till berättelser som trollbinder läsaren. Hon
tar med sin publik till talibanledare i Afghanistan och al-Qaida-kontrollerade områden
i Jemen, förklarar konflikterna och möter
krigets offer. Ofta med fokus på kvinnor och
barn, som är särskilt utsatta i krig.
Hon engagerar sina följare på ett helt nytt sätt
genom att hon gör dem till sina medberättare i
sociala medier, direkt på plats från skottlinjen i
länder dit få vågar åka.
– Alla platser jag rapporterar om är farliga. Men
människorna som bor där är alltid betydligt mer
utsatta än jag och det är dem jag vill berätta
om, säger hon. Magda var den första svenska
journalisten att rapportera inifrån IS-fästet Raqqa i Syrien. Innan dess tillbringade hon ett år i
staden Mosul i Irak och rapporterade live från
dramatiken när IS besegrades där.
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KRIGSBROTT
I Irak avslöjade Magda Gad också krigsbrott
utförda av den irakiska armén mot tillfångatagna pojkar och män, som aldrig fick någon
rättegång. Avslöjandet uppmärksammades stort
i svenska och internationella medier.
Läsarna har även fått följa med till ebolautbrottet i Liberia, barnslaveri i Etiopien, heroingetton
i Rumänien, båda sidorna av fronten i Ukraina
och det av massvåldtäkter plågade Kongo, ett
land där det är farligare att vara flicka än soldat.
En annan reportageresa gick till San Pedro Sula
i knarkstaten Honduras, väldens farligaste stad
med världens farligaste gäng. Staden hade då
flest mord i världen per capita och Magda Gad
såg hur dödade barn dumpades på soptippar.
Hon följde mordpolisen som en skugga, sov på
bårhuset och var med när de varje dag hittade
nya, brutalt torterade lik.

Utrustad endast med sin mobilkamera tar hon
med läsarna till dessa världens mest outhärdliga
och grymma platser. Genom hennes videoreportage känns det som att vara med live under
granatattacker, beskjutningar och upptäckter av
massgravar.
LÅNG TID PÅ PLATS
Hennes filosofi för att få en rättvis bild av en
konflikt är att hon tillbringar lång tid i landet
hon besöker, ofta flera år.
– Det tar tid att veta och förstå vad man ser
och ska berätta. Om man reser till ett krig är det
viktigt att prata med båda sidor.
Därför bosätter hon sig mitt i konflikthärdar och
lär känna både civila och soldater. På det sättet
vinner hon folks förtroende och skapar vänner
som visar henne krigets vardagliga verklighet.
Hur livet måste fortsätta, även där människor
hela tiden hotas av död.

FÖLJ MAGDA PÅ TWITTER

@gad_media
Magda i taxi, i Kabul
Foto: Magda Gad

Utsikt från lägenheten i Kabul där Himalayas bergskedja börjar.
Foto: Magda Gad

Vi undrar hur allt detta har påverkat henne
som person.
Hon svarar eftertänksamt:
– Jag har valt det här livet och nu har jag
verktyg för att hantera allt jag får uppleva.
Det är en verktygslåda som man skaffar sig
med tiden. Civila som tvingas leva i krig eller
unga män som beordras att lägga ut minor
har inte alltid dessa verktyg. De har inte valt
det livet och de har inte heller den ventil utåt
som jag har. Jag är på plats för att skildra vad
som händer och genom att jag skriver om
hemskheterna varje dag blir det en naturlig
bearbetning av allt som jag bevittnar. Det är
inte säkert att människor lyssnar på soldater
som kommer hem från krig på samma sätt,
folk kan ha fördomar och brist på kunskap om
vad en utlandstjänst innebär, vilket är sorgligt.
SOCIALA MEDIER
Under lång tid hade Magda Gad närmare
tvåhundratusen följare på sin Facebook-sida,
med flera inlägg per dag som tillsammans kunde ha sextusen kommentarer – och alla dessa
kommentarer svarade hon på själv. Ingen
stab eller redaktion modererade eller svarade
åt henne. Magda satt med dessa frågor dag

har ett stort utlandsintresse och sin pappa
som var överläkare, docent och cancerforskare.
– Jag har alltid rest mycket och till annorlunda ställen, det började när jag var barn. Min
pappa höll föredrag runt om i världen. Tyvärr
gick han bort när jag var 23 år, märkligt nog i
samma cancer som han forskade om.
VÄRLDEN SOM KONTOR
I dag har Magda rapporterat från Kabul i över
två år, en storstad där hon stormtrivs. Ögonen
skrattar när hon berättar om de kryddiga
dofterna, den goda maten och den fantastiska
naturen.
– Människorna är underbara, de är gästfria
och klimatet är skönt med fyra årstider. Jag
vaknar alltid tidigt, ställer mig och ser ut över
de vackra Hindu Kush-bergen och gör yoga,
vilket hjälper mig att hitta rutin, styrka och
balans. Mina vänner kommer från jordens alla
hörn och har olika bakgrunder. Vi träffas ofta
och äter mat och diskuterar politik vilket jag
älskar. Och vi lyssnar på livemusik.

Mellanöstern är ett annat hem för Magda. Alla
människor som hon har sett dö i Irak gör att
hon för alltid känner sig knuten
till regionen, hon brukar tänka
på stjärnhimmeln som själar som
"Kan jag vara där så att de slipper dö
tittar ner på de människor som
ensamma och berätta om varför de dog
är kvar.
Att själv vara nära döden har
har jag gjort det jag vill med mitt liv."
blivit något normalt för henne.
Hon har omringats av IS och
blivit beskjuten i timmar, hotats
och natt. På trerättersmiddagar, vid incheckav militära styrkor som inte velat att hon ska
ningsdiskar på en flygplatser, under pågående
visa allt som de gör, fått mobilen utsliten ur
terrordåd. Under flera års tid gick hon upp
händerna när hon velat fotografera dödade
mitt i natten för att svara på frågor och radera
civila. Men hon känner sig sällan rädd.
olämpliga kommenterar. Hon valde bort sina
– Min rädsla är ovidkommande när jag ser
vänner för att interagera med läsarna. Till slut
hur barn dör med skräck i ögonen. Jag minns
blev det för mycket, hon upplevde det som att
speciellt en pojke i Mosul som blev skjuten i
det tog över hennes liv fullständigt.
halsen när han öppnade sin ytterdörr för att
I dag låter hon Facebook vila och skickar isgå ut och leka. Det var för långt till sjukhus
tället ut kortare saker på Twitter, för att hinna
och han dog i sanden. Kan jag vara där så att
njuta av livet som pågår här och nu. Längtan
de slipper dö ensamma och berätta om varför
efter att få koppla av blev allt starkare och orde dog har jag gjort det jag vill med mitt liv.
ken finns inte längre att jobba sexton timmar
per dygn.
Det låter som ett liv som borde bli en bok.
Hon ler.
UPPVÄXTEN
– Varenda bokförlag har ställt frågan men jag
Magda växte upp i Falun, men orten i Dalarna
har inte haft tid. Det kommer säkert en berätblev tidigt för snäv för henne och hon längtatelse när tiden är mogen och då kommer det
de alltid bort till större och mer händelserika
handla om mina hundra liv. Varje år och varje
platser. Hon vill vara där historien skrivs, ett
krig känns som ett nytt liv.
intresse hon fått från både sin mamma som
PIA LAGERGREN

NÅGRA AV MAGDA GADS
TIDIGARE UTMÄRKELSER
2019 Board of Nordic Veterans
Federations (utdelad 2020)
2019 Stig Dagermanpriset
2018 Tv-priset Kristallen
2017 Stora Journalistpriset
2017 INMA Awards ”Best Use of Social
Media”
2016 Distinguished Writing Award of
the European Press Prize

Magda mottog medalj
– Jag är oerhört hedrad av att få Sveriges
Veteranförbunds medalj The Board of The
Nordic Veterans Federation (BNVF), sade
utrikesjournalisten Magda Gad vid en prisutdelning på SVF:s kansli den 18 september.
Redan förra året tilldelades Magda medaljen
men då hon bor i Kabul, Afghanistan sedan tre
år tillbaka har överlämnandet dröjt.
– Det är få svenskar som har varit i den
verklighet man lever i då man är i ett krigsland.
Sveriges utlandsveteraner vet hur det är.
Vi har dessa upplevelser och erfarenheter
gemensamt. Vi känner igen oss i varandra.
Därför är det oerhört stort för mig att få Veteranförbundets medalj, sade en stolt Magda.

SVF:s förbundsordförande Sverker Göranson
överlämnar medalj och diplom till Magda Gad.
Foto: Pia Lagergren
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INSATS
Att leda kollegor i andra länder
är också att visa erkänsla.
Foto: Kriminalvården

Jacques Mwepu,
veteran och chef
på Kumla:

"Jag kan inte drömma om samma
behandling på missionerna"

Jacques Mwepu.
Foto: Kriminalvården

”Vi vill driva
human
kriminalvård
i Afrika”
– Jacques Mwepu
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Jacques Mwepu började jobba inom
Kriminalvården 1998. Med sin utbildningsbakgrund, han läste juridik i
Kongo och kriminologi i Sverige var det
naturligt för honom att jobba med kriminalvård. Och att jobba på missioner.

– Under min tid som chef för utlandsverksamhet vid vårt huvudkontor har jag haft
förmånen att besöka alla EU:s och FN:s
missioner där vår personal var utplacerade.
Då hade vi personal i Kosovo, Irak, Haiti, DR
Kongo, Liberia, i Sydsudan och även vid FN:s
högkvarter i New York.

Du är veteran som kriminalvårdare i Afrika?
– Ja, jag var den första kriminalvårdare som
var utsänd som rådgivare till FN:s fredsinsats,
säger Jacques.
Det var en tvåårig stationering i den då krigshärjade Elfbenskusten.
Jacques fortsatte efter missionen jobba med
allt som rör kriminalvård i länder där den
svenska modellen efterfrågas.

På vilket sätt skiljer sig den kriminalvård du
bedriver som chef för Kumlaanstalten från
kriminalvården i de länder där du tjänstgjort?
– Vi har en human kriminalvård baserad på
vår värdegrund om människornas lika värde.
Vi har ett stort fokus på personalutbildning
och de intagnas behandling. De länderna jag
har besökt saknade personalutbildning och
hade inte heller verktyg för att garantera ett
etiskt förhållningssätt, säger Jaques.

HUMAN
– Förutom Elfenbensmissionen var jag även
den första svenska och europeiska kriminalvårdare att arbeta som expert vid EU:s utrikes
tjänst i Bryssel.

ÖVERFULLA
Vad tar du med dig från de här missionerna,
plus och kanske minus?
– Här hemma brottas vi med svårigheter

SÄKRA FÄNGELSER
– OCH RÄTTSKEDJOR

Jacques Mwepu
och Eloge
Bushano under
utbildning av
FN-personal i
Centralafrikanska
republiken.
Foto: Privat

2005 skickades den första svenska
kriminalvårdaren ut till en FN-ledd
fredsinsats på Elfenbenskusten. Sedan
dess har Kriminalvården haft cirka
hundra medarbetare utsända till olika
typer av FN- och EU-ledda fredsinsatser världen över.
Grundläggande kriminalvårdsreformarbete för att verka för säkra, humana
och rättssäkra fängelseinstitutioner
är ofta centralt. Också stärkandet
av kriminalvård som en betydelsefull
och integrerad del i rättskedjan, och i
förlängningen en fungerande rättsstat, är ofta fundamentala delar. Även
stöd och kapacitetsbyggande insatser
kopplat till mänskliga rättigheter och
säkerhetsarbete har ofta varit viktiga
hörnstenar i det stöd som har tillhandahållits.
ISAK ENSTRÖM / KRIMINALVÅRDEN

KRIMINALVÅRDEN PÅ
MISSION

Jaques Mwepu med kollegor från Kriminalvården på mässa.
Foto: Kriminalvården

kopplade till dubbelbeläggning som vi nyss
har infört med den platsbrist vi har. I fängelser
på Haiti kämpar kollegor med överbeläggningen. I Afrika och Latinamerika går de ofta
upp med 300 till 500 procent. Där handlar det
om att hitta en sovplats för varje intagen i de
överfulla sovsalarna.
– Utlandsmissionerna hjälpte mig att få perspektiv och att vara tacksam för mitt uppdrag
som chef inom svensk kriminalvård som har
innehåll och en konsekvent budget för att
driva verksamheten. I missionerna var det inte
ens aldrig tal om budget.
ERFARENHET
Som chef på Sveriges största anstalt, har du
någon nytta av dina utlandserfarenheter i den
rollen?
– Jag inser varför många besökare uppfattar
våra anstalter som 5-stjärniga hotell! Svenska
verkställighetsvillkor och levnadsvillkor anses
vara de bästa i världen. Jag hänvisar ofta till
normalitetsprincipen som innebär att intagna

har rätt till all samhällets service, sjukvård,
studier, sysselsättning med mera. Vi lever
upp till den internationella konventionen om
att straffet består av frihetsberövande, ingen
annan form av bestraffning ska förekomma
under verkställigheten.
Miljön?
– Vi som arbetar med intagna är tacksamma
för den goda fysiska miljön som ger förutsättningar att ägna oss åt behandlingsinsatser.
Man kan inte ens drömma om detta i de
missioner som jag har besökt.
Vad skulle du säga till en ung kriminalvårdare
som funderar på utlandstjänst?
– Unga kriminalvårdare måste först satsa på
kriminalvårdsyrket och skaffa sig en solid erfarenhet. En lång erfarenhet baserad på djup
kunskap om kriminalvårdsfrågor med blandning av strategisk och operativ dimension ger
förutsättningar att arbeta som rådgivare på
utlandstjänst, säger Jaques.

FN:
Liberia UNMIL 2007-2019
Haiti MINUSTAH/MINUJUSTH 20102019
Sydsudan UNMISS 2011-2015
Mali MINUSMA 2015-2016
Guinea Bissau UNIOGBIS 2017-2019
Demokratiska republiken Kongo
MONUSCO 2008-(pågår)
Centralafrikanska republiken
MINUSCA 2014-(pågår)
Somalia UNSOM/UNODC 2014(pågår)
New York UNDP/GFP 2016-(pågår)
EU:
Irak EUJUST LEX 2011-2013
Palestina EUPOL COPPS 2016-(pågår)
Kosovo EULEX 2008-2011, 2020(pågår)
Bryssel EEAS/CPCC 2019-(pågår)

Coronasäker hälsning
kriminalvårdare
emellan.

PER LUNQE

Foto:
Kriminalvården
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Rapport från
förbundsrådet
Ett digitalt förbundsråd i marschtakt.

Vem tycker du har gjort sig
förtjänt av en medalj?

Det blev en snabb omställning för lokalföreningarna och förbundsstyrelsen för att
kunna genomföra förbundsrådet i slutet av
november enligt nya hårdare restriktioner.

Förslag om utdelning av utmärkelser
kan göras av enskild medlem eller till
förbundet ansluten förening.
Vi vill ha din motivering skriftligen
senast 31 december 2020.

Istället för att samla styrelserna i samtliga
lokalföreningar på en och samma plats
som var avsikten, höll SVF i år ett digitalt
förbundsråd, med cirka 50 representanter
från 30 föreningar, plus förbundsstyrelsen
och kansliets personal.
Dagordning och diskussionsunderlag hade
sänts ut i god tid och deltagarna var mycket
väl förberedda. Förbundsrådet, som är ett
icke beslutande forum gick smidigt utan
tekniska avbrott med digitala handuppräckningar, föredragningslista och talarordning.
Mötestiden var i intervall om 50 minuter
med 10-minuters paus, allt enligt effektiv
välkänd marschordning.
Förbundsordförande Sverker Göranson
hälsade välkomna och höll därefter en
föredragning om bland annat:
• Vad som hänt inom svensk veteranpolitik
och dess utveckling som resulterat i SVF:s
politiska idéprogram ”Veteranpolitik för
Sverige”.
• Allmän information kring förbundet och
framtida ambitioner med organisatorisk
utveckling. Förbundets aktuella organisatoriska verktyg är numer "Veteranpärmen"
som kommer att behandlas av föreningarna
under vintern.
• Hur vi kommunicerar, samt några aktuella
arbeten, såsom utveckling av stadgar och
förnyelse av SVF:s grafiska profil.
Därefter följde en allmän diskussion mellan
föreningarna och styrelsen, bland annat
om hur vi går vidare med "Veteranpärmen"
i vårt interna arbete och det politiska
idéprogrammet ”Veteranpolitik för Sverige”
i vår utåtriktade verksamhet.
Föreningarna rapporterade om det lokala
arbetet och om hur verksamheten förändrats till följd av pandemin. Förbundsrådet
fick också en presentation av det nya medlemssystemet som nyligen implementerats
och mottagits väldigt positivt.
Det var ett mycket lyckat förbundsråd med
tanke på att det var digital premiär.
Vi avslutade med förhoppningen om att
nästa råd ska kunna hållas utan restriktioner. Sverker betonade dock att vi får
förbereda oss på att beslutande förbundskongressen i april 2021 mest troligt också
kommer bli av digitaliserad karaktär.
PIA LAGERGREN
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Förslag skickas till:
Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Riddargatan 29
114 57 Stockholm
eller kansliet@sverigesveteranforbund.se
Märk med "Medaljkommitén".

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

Årets medaljörer
SVF Guld
Stig Pettersson
Torbjörn Larsson
Per Lennartsson

SVF Silver
Karin Ottosson
Johan Nygren
Björn Hernblad
Tinna Nilsson
Sven Lundberg

2020 års pristagare för
Sveriges Veteranförbunds utmärkelser

Anders Alhbin
Johan Sundin
Lottie Nordström
Jonny Jensen
Monika Eriksson

BNVF Silver
Lars Svärdström
BNVF Brons
Johan Josefsson
Ray Lindahl

Nytt medlemssystem
Mer användarvänligt

Nya funktioner

Under november 2020 bytte förbundet medlemssystem. Det nya systemet
ersätter det som vi haft tidigare.
BEPRÖVAT
Det nya medlemssystemet är samma som
Pensionärernas Riksförbund (PRO) och Moderaterna använder. PRO har även stöttat SVF
med att göra medlemsplattformen enkel och
lätthanterlig, även för användare som inte är
datavana. Dessutom kommer nya funktioner
att kunna läggas till förbundets medlemssystem. Det gör systemet framtidssäkert.
FÖRENKLAR
Medlemsplattformen förenklar för förtroendevalda eftersom man nu enkelt kan få fram
aktuella medlemsuppgifter, t.ex. om vilka

Framtidssäkrat

Mobilt Bank-ID

som betalat medlemsavgiften. Man kan göra
utskick med sms/mail, och i framtiden kommer
man att kunna lägga upp och ta betalt för
föreningarnas evenemang.
MOBILT BANK-ID
För medlemmarna blir det enklare att uppdatera sina uppgifter och anmäla sig till evenemang. Man kommer även att kunna betala
medlemsavgiften med kontokort eller Swish.
En annan nyhet är att man kan logga in med
Mobilt Bank-ID.
Logga in redan i dag och kontrollera att dina
uppgifter är korrekta. samt betala medlemsavgiften för 2021. Du kan själv enkelt ändra
om något inte stämmer. Vid frågor, kontakta
kansliet.

Nominera
Årets Veteran 2021
Nominera
din kandidat
senast
31 december
2018

Annicka Engblom

2019

Martin Neovius

2020

Stig Pettersson

kan nominera sina kandidater tillsammans med
en motivering.

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

Skicka oss den nominerades namn tillsammans
med motivering senast 31 december 2020.
Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Riddargatan 29
114 57 Stockholm
eller kansliet@sverigesveteranforbund.se
Märk med "Årets Veteran".

Aktivitetskalender
När
Vecka 2
24 april
Maj
29 maj
4-11 juli
15-18 juli
2-7 augusti
17-19 september
24 oktober

Vad
Folk och Försvars rikskonferens
Förbundskongress
Gula Bandet-månaden
Veterandagen
Almedalsveckan
ÖS
Veteranmarschen
Veteransvingen
FN-dagen

Var
Digitalt
Digitalt
Hela landet
Hela landet
Gotland
Ringenäs, Halmstad
Jönköping – Karlstad
Skåne
Hela landet

Häng med oss i sociala medier
Sveriges Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund

sveriges_veteranforbund_svf

SVF Veteranförbund

Kansliet har öppet alla
vardagar kl. 08:00-17:00
över jul och nyår.

2021

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

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

Kansliet och
styrelsen önskar
alla veteranvänner
en riktigt God Jul och ett
Gott Nytt 2021.

Vi syns
där du
finns.

Kallelse till
Kongress 2021
Kongressen äger rum den 24 april
2021 och kommer att hållas digitalt
på distans. Tid är ännu ej fastställt.

24 APRIL
Kongressen äger rum. Tid ej klart.
24 FEBRUARI
Nomineringar till uppdrag inom styrelse, valberedning, medaljkommitté
samt revisorer ska via föreningarna
vara valberedningen tillhanda under
motionstiden.
24 FEBRUARI
Motioner till kongressen skall vara
styrelsen tillhanda senast två månader före kongressen både skriftligt
och digitalt.
24 JANUARI
Kallelse sker senast tre månader
före kongressen.
DECEMBER 2020
Förbundet ska informera i förbundets tidning samt på hemsidan om
tid och datum så att enskilda medlemmar kan närvara på kongressen.
För dig som vill veta mer hänvisar vi till
stadgarna som finns på hemsidan
www.sverigesveteranforbund.se/
forbundet/om-oss/stadgar
MOTIONER SÄNDS MED POST TILL
Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm
OCH DIGITALT TILL
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FREDSBASKRARNA HÄLSINGLAND
När: 10 februari, kl. 18:00
Var: Digitalt eller fysiskt möte meddelas i början av 2021.
Motioner: Enligt stadgarna
FREDSBASKRARNA GOTLAND
När: 18 februari, kl. 18:00
Var: Digitalt
Motioner: Enligt stadgarna
FREDSBASKRARNA VÄSTKUST
När: 18 februari, kl. 18:00
Var: Digitalt
Motioner: Handlingar och instruktioner kommer via e-post och hemsida.

"Gör som jag
– stöd Gula Bandet"
Finns i olika färger och storlekar.
Beställ på rekyl.se
MICAEL BYDÉN, ÖB

FREDSBASKRARNA SJUHÄRAD
När: 18 februari, kl. 19:00
Var: Digitalt eller fysiskt möte meddelas i början av 2021.
Motioner: Enligt stadgarna
FREDSBASKRARNA VÄSTERBOTTEN
När: 27 februari
Var: Digitalt eller fysiskt möte, meddelas i nyhetsbrev under januari.
Motioner: Senast 31/1 2021 till fredsbaskrarna.vasterbotten@gmail.com
FREDSBASKRARNA HALLAND
När: 1 mars, kl. 18:30
Var: Restaurang Cyrano, Varberg
Motioner och anmälan: Skickas till tinnatravel@gmail.com senast 31/1
SVERIGES VETERANFÖRBUND JÖNKÖPING
När: 3 mars, kl 19:00
Var: John Bauer Hotell
Motioner: Enligt stadgarna
VETERANERNA ÅNGERMANLAND
När: 4 mars, kl 18:00
Var: Old Oak, Sollefteå
Motioner: Enligt stadgarna
FREDSBASKRARNA SKÅNE
När: 6 mars, kl 10:00 (preliminärt)
Var: Digitalt
Motioner: Enligt stadgarna
FREDSBASKRARNA DALARNA
När: 14 mars
Var: Tid och plats meddelas senare
Motioner: Enligt stadgarna
VETERANERNA UPPLAND
När: 13 mars, kl. 13:00
Var: Digitalt
Motioner: Enligt stadgarna
VETERANERNA VÄRMLAND
När: 17 mars
Var: Digitalt
Motioner: Enligt stadgarna

Micael Bydén och Urban Johansson.

Veteransvingen 2021
Veteransvingen 2021, 17-19 september.
Sverige Veteranförbunds traditionella
golftävling för utlandsveteraner 2021
kommer att avgöras på banan PGA National Sweden, Bara i Svedala kommun, ca
en mil öster om Malmö. Tävlingen är ett
samarbete med Fredsbaskrarna Gotland.
Boende: Clarion Live Hotell i Malmö.
Läs mer på veteransvingen.se

FREDSBASKRARNA I KALMAR LÄN - VÄSTERVIK
När: 17 mars (preliminärt)
Var: Västervik (tid och plats meddelas senare)
Motioner: Enligt stadgarna
FREDSBASKRARNA SKARABORG
När: 24 mars, kl 18:00
Var: Soldathemmet i Skövde
Motioner: Enligt stadgarna

Links Course Green 18, PGA, Malmö.
Foto: PGA Malmö

Försvarsministern och
föreningar i engagerat möte

Beställ
FN-medaljen

En gråkall novemberkväll hade SVF:s föreningar en digital hemmakväll tillsammans
med landets försvarsminister Peter Hultqvist. Det var 70 medlemmar uppkopplade
mot ministern som i sin tur anslöt från Försvarsdepartementet för att svara på frågor
och berätta om regeringens tankar kring veteranpolitik.

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

Försvarsminister Peter Hultqvist i digitalt möte med SVF:s lokala föreningar.
Foto: Mikael Kiesbye/Regeringskansliet

Försvarsminister Peter Hultqvist inledde
kvällen med att tacka SVF för det stora
engagemanget i veteranrörelsen och det
viktiga arbetet med att skapa mötesplatser
för veteraner.
– Er gemenskap är viktig, att ni kan utbyta
erfarenheter med varandra. För oss i regeringen är det av yttersta vikt att synliggöra
er veteraner och era insatser. Det är alltid
givande att få träffa er och få höra era berättelser, sade ministern.
Hultqvist uttryckte att han tar varje chans
han kan för att medverka vid medaljutdelningar för hemvändande bataljoner.
– Veterandagen har mycket hög prioritet i
både min och statsministerns kalender, sade
Hultqvist.
Ministern fortsatte att berätta om den nya
försvarspropositionen där även en aktiv och
levande veteranpolitik ingår. Vidare berättade han om det säkerhetspolitiska läget i
världen där han berörde såväl Ryssland som
Belarus och USA respektive Nordatlanten
och utmaningen det innebär att få det svenska försvaret att växa och bidra till stabilitet.
– Sveriges internationella samarbete utvecklas och jag har många gånger besökt våra
utsändande styrkor i Mali, Irak och Afghanistan, sade Hultqvist.
Därefter blev det frågestund om allt från att
instifta ett centrum för veteraner till historisk
dokumentation av utlandsinsatser.
Ingela Lind, Fredsbaskrarna Skåne, frågade
varför inte staten kan stå för kostnaden för
minnesstenar i kommunerna.
– Det är viktigt att engagera hela samhället
i veteranfrågan och där har kommunerna ett
ansvar att verka för att få minnesplatser, sva-

rade ministern. Ministern hänvisade under
frågestunden till instiftandet av Veterancentrum i Försvarsmakten och dess arbete med
veteran- och anhörigstöd, studier och forskning. Han nämnde veteransamordnarnas roll
på alla militära förband.
På önskemålet att varje kommun bör utse en
veteranansvarig svarade han:
– Det låter väldigt intressant. Låt oss planera
ett möte hos mig på departementet så pratar
vi om hur vi kan gå vidare med era förslag.
Nu har vi utsett två veteranansvariga här på
departementet och det borde sprida sig till
kommunal nivå, sade Hultqvist.
– Ja, vi har absolut viljan för att påbörja det
arbetet nu, sade förbundsordförande Sverker
Göranson.
Ministern tackade för alla synpunkter och
förslag och sade att han verkligen uppskattade denna typ av dialog med SVF:s medlemmar. Detta var första mötet med ministern
och medlemmarna, ett möte som kommer att
utvecklas.

En extra tanke till er
Vi skänker alla hjältar ute på insats en
extra tanke nu under jul och nyår.
Vi är med er hela tiden.

NSE i Bamako, 2018

Nu fortsätter vi att tillsammans med ministern och regeringen påverka veteranpolitiken
i Sverige!
PIA LAGERGREN

Film från kvällen finns på SVF:s Youtubekanal.

Mazar-e-Sharif, 2019

70 medlemmar
diskuterade
veteranpolitik
med Peter
Hultqvist.
Foto:
Pia Lagergren

Mazar-e-Sharif, 2019
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H.M. Konungen
manar till folket att
härda ut pandemin
I ett uttalande den 17 november sade
Konungen att han och Drottningen i
möjligaste mån kommer att sköta sina
uppdrag på distans från Drottningholm.
"Vi måste alla ta vårt ansvar och fortsätta
de gemensamma insatserna och ansträngningarna för att stoppa smittspridningen.
Håll i. Håll ut!"

KUNGAHUSET

Minnessten invigd
i Oskarshamn
Oskarshamns kommun har invigt en
vacker minnesplats i stadsparken, en
plats som hedrar de personer som har
deltagit eller
deltar i militära
eller civila
internationella
operationer.
Monumentet
är utfört i grå
granit från
stenbrott i
kommunen och
har tagits fram
tillsammans
med lokala
veteraner och
veteranförbundet i Kalmar
län. Väl värd ett
besök!

Stöd veteranägda
företag!
Nu står svenska företag inför stora utmaningar, den här ekonomiska nedgången är
brantare än vi någonsin upplevt i nationen och det finns ingen tid att förlora.

Dala Tapto – militärmusikfest
i det sommarfagra Dalarna
Den ideella föreningen Dala tattoo genomför den 17-19 juni 2021 militärmusikfesten Dala Tapto. Det är tredje gången arrangemanget genomförs till
minne av Dalarnas militära historia och de människor som under århundraden
varit med och skapat den militära kulturen i landskapet.
Dala Tapto kommer att genomföras vartannat
år och ha olika teman kopplade till de militära
förband som satts upp i landskapet.
Nästa år är det självklara temat det 500-årsjubilerande Svea livgarde, ett regemente
som härleder sina rötter till Gustaf Eriksson
Vasas livvakt,”16 Smocke män”, som skyddade honom när befrielsekriget mot danskarna
inleddes i januari 1521.
Nästa års militärmusikfest börjar den 17 juni
klockan 19.00 med Förgaddringsparad på
Rommehed. Efter genomförd parad för Dalregementets fana framför varje musikkår ett
stycke innan avmarsch. Det är en fest för både
öga och öra.

Vid finalen marscherar alla musikårer in under
Dalregementets fanor för en gemensam
spelning. Men vi nöjer oss inte med detta. Vi
har glädjen att presentera Kalle Moraeus som
nästa års gästartist, en dalkarl som får folkton
och populärmusik att bli ett.
Vid arenan på kaserngården kommer det att
vara ett utställningsområde där det också
erbjuds möjlighet att äta ur ett fältkok om man
inte väljer den närliggande Dalasalen. Även
här vid kaserngården i Falun finns ett sevärt
regementsmuseum.
Varmt välkomna till Dala Tapto 17-19 juni.
Mer information finns på www.dalatatto.se
STEN ALEMAN

Föreställningarna på Dalregementets kaserngård i Falun genomförs fredag 18 juni klockan
19-21, och den 19 juni klockan 15-17 samt
klockan 19-21. Fyra musikkårer; Hemvärnets
musikkår Borlänge, Hemvärnets musikkår
Gävleborg, Marinens ungdomsmusikkår och
Svea livgardes fältpiparkår uppträder växelvis
med uppvisningstrupperna Svea livgardes
musketerarkår, Ryttartruppen Livhusarerna
och Artilleriavdelningen i Göteborg.
Foton: Sten Aleman

"Vov" sa veteranen

Blivande fyrbenta veteraner
snart i en insats nära dig

Försvarsmaktens Hundtjänstenhet hälsar att
de har fått valpar som kommer att uppfostras
till att göra internationell tjänstgöring.
För mer information om vad som händer
i valpstallet med våra blivande fyrbenta
veteraner, kan du besöka Försvarsmaktens
Hundtjänstenhet på Facebook.

Slut upp bakom våra veteraner och välj
veteranägda företag. De finns överallt;
de lagar bilar, klipper hår, utvecklar
IT-system, serverar mat, brygger öl, löser
juridiska ärenden och allt däremellan.
Besök www.veteranportalen.se
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Chefertiken "Lalih" har fått tillökning.
Foton: Försvarsmaktens Hundtjänstenhet på Facebook

SwedMedCoy L104

Återträff 30 år senare

Jüri Münter "Guran"
har avlidit
Jüri Münter, ”Guran” för oss som kände
honom sedan FN-tjänsten, avled hastigt
den 31 augusti under en promenad i
närheten av sitt hem i Enhörna. För oss
som höll kontakten med kamraterna
från 1. kompaniet på 54 M är det nu ett
tomrum.
Jüri gjorde grundutbildningen 1973-74
på I 20, 8. Komp, 3. Plut. Därpå sökte han
FN-tjänst och blev uttagen till 54 M, som
reste till missionsområdet i juni 1974.
Från Sinai kommer vi minnas honom
både som en glad skämtare och seriös
FN-soldat. De som inte träffat honom på
senare år kommer ihåg honom som Jüri
Westin, han bytte efternamn till sin mors
flicknamn senare.

Foto: Johan Lindwert

Helgen den 4-6 september arrangerades en återträff för sjukhuskompaniet
(SwedMedCoy) från L104 som tjänstgjorde som en del av UNIFIL i Libanon
mellan mars och oktober 1990. Återträffen skedde vid Skillingaryds skjutfält där plats hade bokats via Försvarsmaktens veteransamordnare i Eksjö.
Totalt 26 veteraner anslöt till återträffen efter
att ett antal hade avbokat med anledning av
den pågående pandemin, de flesta anlände
under fredag eftermiddag/kväll då många
kära återseenden skedde, vissa kamrater hade
inte träffats på 30 år! Det blev för vissa en
sen natt (eller tidig morgon) innan det blev
dags att sova framåt 03-tiden.
Efter frukost på lördagen blev det en klurig
tipspromenad runt området innan lunchen
intogs, då hade ytterligare kamrater anslutit
till sällskapet. Efter lunchen genomfördes en
video- och fotovisning på mässen av Johan
Lindwert och Johan Nolén, både inscannade
foton från vår tid i Libanon men även en kort
video från Veteranträffen ÖS på Ringenäs

utanför Halmstad för att göra reklam för den
ypperliga möjligheten att träffa Veterankamrater.
Därefter värmdes bastun upp för de som önskade avnjuta den bekvämligheten, ett tiotal
kamrater kände sig manade av denna möjlighet. Efter ombyte till middagen arrangerade
Johan Lindwert en fotosession, se fotot på
hela gänget. Middagen var en trerätters, först
libabröd och hemgjord hummus, därefter
fläskfilé och potatisgratäng från Skillingaryds
järnvägshotell, och till sist blåbärspaj samtidigt som en musikquiz genomfördes. Senare
på kvällen blev det nattvickning med Bullens
pilsnerkorv och bröd.
Efter frukost på söndagen blev det känslosamma avsked, eller rättare sagt, tills vi ses
igen och på återseende. Förhoppningsvis kan
Veteranträffen ÖS genomföras till sommaren
som planerat, det ger i så fall möjlighet till
kära återseenden.
Med förhoppning om en pandemifri 35-årsträff år 2025.
ARRANGÖRERNA
INGER & JOHAN NOLÉN

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

Inför 40-årsdagen för inryckningen till
54:an, år 2014, tog han initiativ till en
återträff som ägde rum i Strängnäs där vi
hade haft inryckning och utbildning. Målgruppen för träffen var 1:a plutonen, som
han tjänstgjort i, samt kompanistaben.
Det blev starten till ett nätverksbygge
och flera projekt, bland annat en minnesbok och årliga kalendrar med bilder
från tiden i Sinai. Jüri arrangerade också
gemensamma resor för att hålla ihop
nätverket och ytterligare en återträff, nu
för hela 1. Kompaniet. Även den blev en
succé.
In i det sista var ”Guran” energisk. Han
jobbade med nästa återträff och en minnesbok med berättelser och bilder från
våra leaveresor under 54:an. Kalendern
för 2021 med bilder från tiden i 54:an är
färdig och distribuerad. ”Guran” är värd
en tanke när vi tittar i kalendern under
nästa år. Hade han inte börjat leta upp oss
och tagit initiativet till första återträffen
hade inget av allt det andra blivit av.
Vila i frid.

BROR RICHARD SVÄRD

20%

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

Det blev ingen mer FN-tjänst för Jüri,
men han fick smak för militärlivet och var
aktiv inom FBU och klättrade i graderna,
där han också var verksam som ledare.

Rabatten avser
alla modeller.

V E TE R A N
R ABAT T

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Roger Lundgren är författare, journalist och
kunglig hovexpert. Här skriver han exklusivt
för tidningen Svensk Veteran.
Foto: SVT arkivbild

STIG LUNDKVIST MINNS

Kongo och Hammarskjöld
Även i detta nummer minns vi Dag Hammarskjöld som fick en alldeles för kort
livsgärning när han förolyckades i en flygplanskrasch 1961 i nuvarande Zambia.
Vi ringer upp Stig Lundkvist som har
många unika minnen kopplade till Sveriges förste generalsekreterare i FN – Dag
Hammarskjöld. Stig som direkt efter sin
militärtjänstgörning med utbildning inom
marinen till kustjägare och attackdykare
fick sin första positionering i Gaza – där
det dessvärre fortfarande är oroligt.
– Konstigt nog var jag egentligen inte rädd. Det
var nog mycket värre för familjen, för våra anhöriga. Alltså de som var kvar hemma i Sverige.
Vi hade ju fullt upp med våra uppdrag men visst
uppstod det tillfällen som var mycket obehagliga, berättar Stig.
Uppdraget i Gaza byttes ut för Stigs del, hösten
1960, till att vara en av de svenska soldater,
ombedda av FN att vara med och lösa den blodiga konflikten i Kongo. Mellan åren 1960 och
1964 placerades 4000 svenska soldater på plats
i Kongo (som var en tidigare belgisk koloni med
många naturrikedomar). Kongo fick självständighet sommaren 1960 och omgående blev det
intensiva bråk mellan olika grupperingar. Striderna var stundtals mycket hårda vilket ledde
till många dödsfall, av de svenska soldaterna var
de 19 medborgare som omkom.

Och när jag idag frågar honom om han har några
personliga minnen om Dag Hammarskjöld så visar det sig att de har firat jul tillsammans i Gaza.
– Det var såklart en fin upplevelse att få vara
tillsammans med Hammarskjöld. Han hade ett
av världens finaste uppdrag och var själv en lärd
man som suttit i den svenska akademien men
detta märkte aldrig vi. Han var som en av oss.
Vi firade jul tillsammans och morgonen dagen
därpå hade vi julotta, berättar Stig.
Han fortsätter:
– Ett annat festligt faktum var att i Hammarskjölds sällskap fanns den ofantligt populäre
radiomannen Sven Jerring (1895-1979) och han
refererade en fotbollsmatch, ett program som
sedan skickades hem till Sverige, där vi spelade
mot soldaterna från Brasilien, minns Stig.
Efter en tid blev Stigs bataljon hemkallad till
Sverige och det var där de fick besked om att
Hammarskjölds plan störtat vid staden Ndola
som ligger i nuvarande Zambia den 18 september 1961. Han blev bara 56 år gammal.
Att Hammarskjöld och hans medarbetare
(många av dem var svenskar) skulle flygas hem
till Sverige för en statsbegravning var en själv-

Stig och de andra svenska
soldaterna undrade
självklart vad de hade gett
sig in på när de började
ta in problematiken kring
Kongo och de mötte ett
stort förakt gentemot Dag
Hammarskjöld. Han var
inte alls populär bland de
legosoldater från Tyskland
och Belgien som fanns på
plats för att ställa till bråk
och de hotade honom
öppet ”If Hammarskjöld
comes here, we will kill
him”.
Den svenska gruppen
hamnade i flera obehagliga strider. Deras uppgifter
gick bland annat ut på
att säkra flygplatsen och
järnvägen.
24

Sveriges Veteranförbund (SVF)

klarhet. Kistorna togs emot vid en ceremoni på
Bromma flygplats i Stockholm där representanter för kungahus, regering, riksdag och Förenta
Nationerna lämnade kransar. Kistorna vaktades
sedan av FN-soldater som Stig Lundkvist och
hans vänner i 10:e bataljonen från Kongo.
Stig minns:
– Vi var flera som stod givakt vid kistorna.
Först i en hangar på Bromma flyplats men sedan
även i Uppsala domkyrka där statsbegravningen
skulle äga rum. Det var självfallet mycket högtidligt och det fanns ingen tvekan om att man
inte skulle ställa upp.
Hur kändes det att få uppdraget att vara en del
av hedersvakten kring Hammarskjölds kista?
– Det var oerhört hedersamt och jag tvekade
inte sekund när jag frågan. Han betydde så
mycket för FN, fick organisationen i ordning och
som svensk var man oerhört stolt över honom.
Jag kommer aldrig att glömma den där julaftonen vi tillbringade med honom och det känns
oerhört trist att hans död ännu inte är officiellt
utredd även om många är mer eller mindre
säkra på vilka som låg bakom hans död, avslutar
Stig Lundkvist.
Dag Hammarskjöld var den förste svensk som
fick en statsbegravning utanför kungahuset.
Deltagare från hela världen hade valt att hedra
honom. Hela den svenska kungafamiljen fanns
på plats liksom USA:s vicepresident Lyndon B.
Johnson och den amerikanske FN-ledamoten
Adelai Stevenson. Även Hammarskjölds företrädare som generalsekreterare, norrmannen
Tryggve Lie fanns på plats liksom flera europeiska stats- och regeringschefer. De som inte
kunde närvara personligen hade skickat vackra
blomsterkransar.
Dag Hammarskjöld fick sin sista vila i familjegraven i Uppsala och den besöks än idag av många
världsledare som avlägger visit i Sverige.
FAKTA STIG LUNDKVIST:
Född: 1938
Bor: Grebbestad samt i Vemdalen
Var: FN-soldat och del i hedersvakten kring Dag
Hammarskölds kista
Intressen: Bl.a. skidåkning

Påsken 1961 intogs flygplatsen i Elisabethville. Stig till höger.
Foto: Privat

ROGER LUNDGREN

Hedersvakten
– ett ärofyllt uppdrag

Statister med
militär bakgrund
sökes till långfilm
med Noomi Rapace
Noomi Rapace kommer spela huvudrollen
när den den hyllade romanen Svart krabba
av Jerker Virdborg blir Netflix-film.
Inspelningen sker i Stockholm med
omnejd, januari - mars 2021.
Vi söker:
- män och kvinnor mellan 18 och 50 år
- smalare kroppsbyggnad
- olika militära erfarenheter
- även veteraner utan arm/ben sökes
Kontakta oss vid intresse, maila
namn, ålder, telefonnummer och nytagen
bild på dig själv till
statist.svartkrabba@indio.se
AMANDA & NICOLE, INDIO

Hedersvakt under VeteranTattoo 2018 på Hovet i Stockholm.
Foto: Kim Svensson

Hedersvakten är en grupp frivilliga
veteraner som på uppdrag av förbundet
åtagit sig att närvara vid ceremonier som
anordnas för att hedra veteraner. Det
kan vara vid begravningsgudstjänster
eller vid ceremonier, t.ex. på FN-dagen.
Hedersvakten bär och vaktar hjälmar som
symboliserar de kvinnor och män som har
misst livet under sitt utlandsuppdrag i arbetet
med att skapa och upprätthålla fred.
Hedersvakten kan också stå på var sida om
kistan vid begravningsgudstjänst eller borgerlig begravning. Det är ingen lättsam uppgift,
men den är viktig.
– De som hedras har förtjänat det, säger
Magnus Kardin, ansvarig för Hedersvakten.
PRIVAT INITIATIV
Hedersvakten startades 2013 som ett initiativ
av Lars-Göran Nyholm och har sedan dess
vuxit till att finnas över hela landet. I början av
2018 överlämnade Lars-Göran ansvaret som
sammanhållande för Hedersvakten till Magnus
Kardin som på uppdrag av Sveriges Veteranförbund har att sköta och fördela Hedersvaktens uppdrag. Genom åren har samlade
erfarenheter från uppdragen skapat ett eget
reglemente för hur Hedersvakten skall agera
i olika situationer. Detta gäller även den
utrustning som används varpå Magnus Kardin
poängterar vikten av att allt går rätt till:
– Vi är måna om att de hedersvakter som
arrangeras i förbundets namn skall vara sanktionerade av generalsekreteraren och gå via
förbundet.

CYLINDERN
Hjälmarna symboliserar stupade veteraner
i stort medan cylindern minns var och en av
dem vid namn. Cylindern innehåller en lista
på samtliga svenskar som avlidit under sin
internationella tjänstgöring för Försvarsmakten tillsammans med dikten "Döden betyder
ingenting" och ett ljus. Det finns bara ett
exemplar av cylindern och den finns med vid
de ceremonier där den efterfrågas.
FÖR ALLA VETERANER
Idag har alla, med undantag för en person, ett
förflutet från en militär utlandsinsats, men
arbetet pågår för att få representation från
samtliga myndigheter som har uppdrag i krisoch krigsområden. Tanken är att Hedersvakten skall finnas och kunna representera i hela
Sverige, för både militära och civila veteraner.
– Det är helt ideellt varvid den geografiska
spridningen är viktig för att kunna närvara där
vi är efterfrågade, säger Magnus.
INGÅ I HEDERSVAKTEN
Intresserad av att ingå i Hedersvakten?
Kontakta förbundet för mer information.
HEDERSVAKTEN

Vill ni också annonsera i
Svensk Veteran?
Välkommen att
kontakta oss på
jonas@gleditsch.se
för offert.
Eller besök vår hemsida
gleditsch.se/svensk-veteran

Foto: Kim Svensson
Sveriges Veteranförbund (SVF)

25

UTE I LANDET

WVF fyller 70 år
Vi gratulerar The World Veterans
Federation (WVF) till de 70-åren i
veteranernas tjänst.

Invigning av minnesplats
i Sollefteå

BBMC önskar
God Jul
2020 börjar närma sig sitt slut. Det har
onekligen varit ett annorlunda år. Det
startade i raketfart med MC-mässan i
göteborg, och därefter har de flesta större
aktiviteterna ställts in, inkluderat årsmötet som var planerat att genomföras i maj
på Marma.
Många har gjort det bästa av situationen
och det har genomförts ett antal längre
turer under sommaren i vårat vackra land.
I september lättade det kring restriktionerna och vi kunde då genomföra årsmötet på Jultorps Ranch i Skaraborg.
Snart lackar det mot jul och vi hoppas
på en ljusning under 2021. BBMC firar
20-årsjubileum nästa år som vi hoppas
kunna genomföra med våra danska vänner – men det får tiden utvisa. Viktigast är
att vi alla håller oss friska.
Slutligen önskar vi er alla en riktigt
God Jul och ett Gott Nytt År.
STYRELSEN BBMC

Vid invigningsceremonin emottog Sveriges Veteranförbund 21 000 kr till Gula Bandet från deltagarna på
BA 11s återträff som arrangerades samtidigt, här symboliskt överlämnat till MariAnne Boström.
Foto: Lars Sundequist

Den 19 september invigdes minnesplatsen för fredsbevarande personal i
Sollefteå med tal av generalsekreterare MariAnne Boström, landshövding
Berit Högman och med kommunpolitiker och allmänhet närvarande.
Dagen inleddes med flertalet seminarier,
bland annat ett föredrag av Nils Nyborg om
den svenska insatsen i Mali. Johan Andersson
och Birgitta Häggkvist höll föredrag om
återetableringen av Försvarsmakten i Sollef-

Utställningen kommer att fokusera på enskilda veteraners minnen ifrån Sinai 1956, Kongo
1960-tal, JK01 1992, och den pågående missionen i Mali. Förbundet har stöttat museet
i framtagandet av veteraner som har låtit sig
intervjuas för utställningen och skildrar varför
man åkte och vad mod innebär. Deras berättelse kommer att sättas i kontext med hjälp
av interaktiva kartor byggda ifrån Uppsala
Sveriges Veteranförbund (SVF)

Stupade kamrater hedrades med en tyst
minut och kransnedläggning. Korum leddes av
bataljonspastor från 15. Hvbat, Örjan Wallin.
Invigningen sändes på nätet med många
tittare.
SVERIGES VETERANFÖRBUND

Armémuseums första
helt digitala utställning
Armémuseum har tillsammans med
Miliseum, Uppsala universitet, Fredsarkivet, och SVF arbetat för att ta fram
museets första helt digitala utställning
som har premiär i början av 2021 och
har arbetsnamnet ”FN – För ung för att
vara rädd”.
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teå och Albin Viklund berättade om posttraumatisk stress bland utlandsveteraner samt
skänkte BA11.s återträff skänkte 21.000 till
Gula Bandet.

universitets konfliktdatabas.
Målgruppen för utställningen är årkurs 9
och uppåt, utställningen kommer att komma
med en pedagogisk handledning för lärare. Armémuseum har även ställt frågan till SVF om
förbundet kan erbjuda skolor enskilda möten
med en veteran.
Är du intresserad av att bli intervjuad av en
skolklass? Kontakta kansliet för mer info.
JOHAN MATTSSON

Efterlysning till dig som var
på Cypern under 60-talet
Kopplat till ett renoveringsprojekt av en Volvo Duett som rullat på Cypern
1967-68 sökes veteraner som haft med modellen att göra under 1960-talets
FN-missioner.
Det kan röra sig om anekdoter, fotografier,
tips angående utrustning såsom staget/ställningen i kupén, kommunikationsutrustning,
handeldvapen eller annat.
Bilen, med militärt registreringsnummer
54481, levererades i början av oktober
1967 till I 4 i Linköping som var uppsättande
förband för Bataljon 39 C. Hur länge 54481
sedan rullade på Cypern är oklart, men alla
eventuella minnen kopplat till just aktuell bil är
naturligtvis av särskilt intresse.

Totalrenoveringen – dårskap eller kulturgärning, välj själv – planeras att fortgå under
2021.

Begravning för
Kongoveteranen
Lasse Frost
Lasse Frost från Trelleborg, född 1939,
medverkade i dokumentären Kongoveteranerna och har skänkt privat material
i form av bilder, berättelser och brev till
FBA Fredsarkivet som bevaras till eftervärlden.

Om intresse finns kommer projektansvarige
ägaren Fredrik Holst, själv med nio missioner
i bagaget, att följa upp projektet här i Svensk
Veteran framöver.
Kontakta gärna Fredrik via
holstfredrik@hotmail.com

Möjligen 54481 i bakgrunden.
Foto: FBA
Veterankamrater minns Lasse Frost.
Foto: Niklas Frost

I dokumentären Kongoveteranerna får
Frost frågan hur han vill bli ihågkommen?
Frost: Ja, som jag sa, han gjorde en insats
för freden. Frid över hans minne så vill jag
se det som. Fred är det ju det vi behöver
över hela världen för att vi ska kunna bygga
samhället på ett vettigt sätt tycker jag."
Familjen önskar gåva i Lasses minne till
Denis Mukweges livsviktiga arbete på
Panzisjukhuset, via lakarmissionen.se
Frost bataljoner:
C 24, C 28, K 12, K 14, K 20.
Vila i frid.

SVF

Minnesplats invigd
i Lidköping
Fredrik söker efter
veteraner från Cypern
som kan bidra med
historiska pusselbitar.

Den 21 oktober invigdes minnesmärket
för tjänstgöring utomlands med humanitär hjälp, medicinsk hjälp, utvecklingsarbete och fredsbevarande insatser.
Veteranernas minnesmärke är ett medborgarförslag från liberalen Pär Johnson.
Konstintendent Amanda Österberg från
Lidköpings Konsthall fick ansvaret ta att
fram minnesplatsens utformning som
bekostas och kommer att underhållas av
Lidköpings kommun.

Bilen på väg till renoveringen.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Minnesplatsen i Ndola
restaurerad och öppnad

Rune Brink har gått
ur tiden
Rune avled den 22/10 i en ålder av 84 år.
Rune tillhör de allra första veteranerna.
Han deltog som skyttesoldat i Sveriges
första FN-bataljon som sändes till Suez
1956. Han rekade och fortsatte i Sveriges
andra FN-bataljon, som var stationerad
i Gaza där han tjänstgjorde som marketentare. 1962 begav han sig till Kongo där
han tjänstgjorde i bat. 16 K som korpral.
Rune har efter FN-bataljonerna drivit
en egen rörelse i Jönköping. Han har
importerat möbler till Sverige som sålts
på varuhus över hela landet. Denna verksamhet har han helt skött på egen hand
utan några anställda.

Rune invaldes i Kongoveteranernas
styrelse år 2002 och verkade som
föreningens kassör fram till 2014, då
han tvingades att avgå på grund av ett
allvarligt synfel. Kassörskapet innebar en
stor arbetsbörda för Rune, ty förutom att
hålla reda på räkenskaperna var det han
som såg till att kostnaderna hölls på rimlig
nivå och det var han som mottog och höll
reda på alla anmälningar till de välbesökta
årsmötena.
Jordfästningen ägde rum de 13 november
i Östra kapellet i Jönköping.
Stor TACK Rune för dina insatser, för din
entusiasm och ditt sätt att vara.
Vila i Frid.

BROR RICHARD SVÄRD

Årsmöte Kongoveteranerna
Information kommer i början på
2021 om hur vi kan träffas för att ha
kamratträff och årsmöte.

STYRELSEN
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teranerna för att han efter flera år i Afrika vet
hur en slipsten ska dras.
– Det gäller att klart kommunicera med hantverkarna om vad man vill uppnå. Sedan påminna, påminna och pusha tills det blir klart.
ÄVENTYRET
Johan Klang tog med sig sin chefstekniker på
hotellet, Leman Musa, och åkte till Ndola.
32 mil på varierande vägar; bra asfalt, grusvägar, höghöjdsstepp, enstaka träd vid sidan
av vägen, några bondgårdar och sedan var
de framme. Minnesplatsens föreståndare,
Richard Hanguwa, mötte. Resultatet av mödorna, en fungerande sötvattensbrunn med
nya pumpar. Dag Hammarskjölds minne lever
kvar i Ndola tack vare Kongoveteranerna och
Johan Klang.

Foton: Privat

År 2006 firade Försvarsmakten att 50 år
gått sedan de först FN-soldaterna reste
till Suez. Rune ingick i den kommitté som
Försvarsmakten gav i uppdrag att ordna
festligheterna på vid Stockholms slott
och Livgardet i Kungsängen dit alla, som
tillhört Suez-bataljonen, blev inbjudna.
Det blev en mycket lyckad tillställning
inte minst på grund av det storartade
arbete som Rune tillsammans med en
annan veteran, Olle Brennius, svarade
för. Rune och Olle representerade Sverige
när motsvarade minneshögtider avhölls i
Köpenhamn och Oslo.

Veteran och hotellchef ordnar med kollapsad brunn i Ndola
– på uppdrag av Kongoveteranerna

Johan Klang vid invigningen av det nya brunnen
och pumpen.

Johan Klang är veteran och hotellchef i Lusaka, Zambia. Vi fångar honom under en kort
sejour i Stockholm. Han har tillsammans med
Kongoveteranerna renoverat minnesplatsen
för Dag Hammarskjöld i den lilla byn Ndola
där Hammarskjölds flygplan kraschade.
Vad har ni gjort?
– Sötvattensbrunnen kollapsade och vi har
byggt upp den, säger Johan Klang.
Det hela började med att Bengt Wicksén, vice
ordförande för Kongoveteranerna, fick ett
mejl från Richard Hanguwa, föreståndare för
Hammarskjölds minnesplats i Ndola. Sötvattenbrunnen hade kollapsat. Bengt Wicksén
och Richard Hanguwa kände varandra sedan
ett möte i Ndola 2018.
– Vad behövdes? frågade sig Bengt Wicksén.
Svar: Pengar och någon som kunde upphandla
hantverkstjänsten. Pengar löste sig genom en
privat donation. Via den svenska ambassaden
gick uppdraget att vara entreprenör till Johan
Klang.
– Han var positiv direkt, skriver Bengt
Wicksén i sina minnesanteckningar över
projektet.
SLIPSTEN
Johan Klang satte igång. Men att bygga upp
en sötvattensbrunn 32 mil från Lusaka och
Johan Klangs Radisson Blu Hotel har sina
utmaningar, det är inte bara att lyfta luren
och ringa hantverkare. I Zambia och Afrika
är kulturen annorlunda än den vi är vana vid
i Sverige. Johan Klang anlitades av Kongove-

Johan var kock i Libanon på Swed Med Coy,
L15 1987 till 1988. Där fick han smak för
andra kulturer.
– Äventyret. När jag kom hem längtade jag ut
igen, säger Johan Klang.

Johan Klang i mitten, flankerad av t v Leman
Musa, teknisk chef på Radisson Blu och t h Richard
Hanguwa, föreståndare för minnesplatsen i Ndola.

LOCK DOWN
Johan Klang utbildade sig till befattningar
inom hotellbranschen, det gjorde han i USA
och Frankrike. De senaste 10 åren har han
jobbat med Radisson Hotel Group i Afrika;
Nigeria (Lagos) Libyen (Tripoli) och sedan
2014 hotell-VD i Mocambique (Tete), i Sierra
Leone (Freetown) och från januari 2019 driver
han hotell i Zambiska Lusaka.
Lock down i Zambia?
– Regeringen håller så mycket aktivitet som
möjligt igång. Alla går med masker. I butikerna
mäter personalen kunderna med värmepistoler.
Hotellet går på sparlåga. Mot normalt 65 procents beläggning är nu 14 procent av rummen
belagda.
– Vi klarar oss. Vi har en bra ägare, säger
Johan Klang.
PER LUNQE

MEDLEMSFÖRMÅNER

Roy Fares FN-kaka

Örlogshemmet
Sveriges Veteranförbund har avtal med
Drottning Victorias Örlogshem.
Uppge Sveriges Veteranförbund vid
bokning.

Chokladcupcake

Hertz hyrbilar

Vi är stolta över att få presentera receptet till Sveriges Veteranförbunds
FN-bakelse 2020. Receptet har tagits fram av mästerbagaren Roy Fares.
Roy Fares har vunnit utmärkelsen Årets Konditor och hans kokböcker har getts
ut i många länder. Han har tagit alla fikasugna svenskar med storm och medverkar
regelbundet i tv i olika program, däribland Dessertmästarna,
Go'kväll, Mitt Kök, United States of Cakes mfl.

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

Nordic Choice Hotels
12 st

7 steg att laga

16 ingredienser

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

1 h

Ljuvliga cupcakes med chokladsmak både i muffins och frosting.
Lite havssalt på toppen är pricken över i:et.

Ingredienser

Gör så här

Cupcakes
120 g vetemjöl [2 dl]
180 g strösocker [2 dl]
3 g bakpulver [0,5 tsk]
5 g bikarbonat [1 tsk]
3 g salt [0,5 tsk]
3 g vaniljsocker [1 tsk]
60 g kakao [1,5 dl]
55 g ägg [1 st]
120 g olja [1 dl + 2 msk]
225 g vatten, hett [2,25 dl]

Cupcakes
1. Sätt ugnen på 170 grader.
2. Sikta ner de torra ingredienserna i en bunke.
Vispa samman ägg och olja lite lätt i en annan bunke.
3. Vänd ner de torra ingredienserna med en slickepott. Tillsätt lite i taget av hett vatten och
blanda till en slät smet.
4. Lägg cupcakeformar i en cupcakeplåt.
Fyll formarna till 3/4 med smet och grädda mitt
i ugnen i 17–18 minuter. Prova med sticka att
cupcakesen är genomgräddade, låt svalna helt.

Chokladfrosting
200 g mörk choklad 70 %
300 g osaltat smör, rumstempererat
150 g florsocker [2,5 dl]
10 g vaniljsocker [1 msk]
2 g havssalt [0,25 tsk]

Chokladfrosting
5. Hacka choklad och smält försiktigt i ett vattenbad
eller i mikron. Låt svalna till ljummen temperatur.
6. Vispa smör, florsocker, vaniljsocker och salt
fluffigt i en bunke. Om frostingen känns för lös kan
den stå i kylen i 10 minuter och stelna till lite.
7. Spritsa frosting på varje
cupcake och strö över
flingsalt om du vill.

Elite Hotels
Rabatt på övernattning på Elite hotels.
Gäller ett begränsat antal rum per dag och
kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Boka på www.elite.se/sv/
corporate/9458428

Swisha en gåva till
Gula Bandet
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Roy Fares FN-kaka
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Roy Fares

:K

föddes i Libanon 1984,
Foto
och kom till Sverige som
sexåring när föräldrarna
bestämde sig för att fly från
krigets Libanon till Sverige och Örebro.
– Jag har alltid beundrat mina föräldrar för det
modiga beslutet. För 25 år sedan flydde jag
mitt hem, mitt land, min barndom och kom till
fantastiska Sverige som då tog emot mig med
öppna armar. Jag är så tacksam för det, säger han.
Roy Fares unika kaka till Sveriges Veteranförbund
hade världspremiär på FN-dagen den 24 oktober
2020. Nu kan du baka din egen!
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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LÄST & BESÖKT

Olycka eller mord?

SMS-LOTTERI

SVF DAG

72456

Gåtan Hammarskjöld i ny bok
Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare, dog när planet han färdades i störtade i djungeln i
Nordrhodesia den 18 september 1961. Diplomatens öde har under årens lopp väckt många frågor
och nya teorier har lanserats vad som orsakade flyghaveriet för snart 60 år sedan.
plan som flög lågt hann upp det större planet
när det svängde tillbaka mot Ndola. Det mindre
planet låg sedan rakt över det större och en röd
ljusstråle (flash) kom mot det stora planet, som
då dök. En explosion följde, och därefter en
serie av explosioner. Det lilla planet cirklade en
gång över haveriplatsen och flög bort i riktning
mot Ndola. Svagheten i detta vittnesmål är
vittnets tidsangivelse, enligt honom hände detta
vid 10 på kvällen den 17 september. Men ett
tiotal afrikaner hade lämnat liknande vittnesmål.
FN-kommissionen menade i sin slutrapport att
man inte kategoriskt kunde slå fast att det var
ett pilotfel som orsakade haveriet. Budskapet
blev istället att ingen förklaring till haveriet
kunde vare sig styrkas eller uteslutas.

Det kraschade flygplanet.

Ove Bring, en av Sveriges ledande experter i folkrätt har utgivit boken Gåtan
Hammarskjöld på Medströms bokförlag.
I boken summerar Ove Bring bland annat alla utredningar som förekommit om
denna flygkrasch i vilken Dag Hammarskjöld och 15 andra personer omkom.
FN-planet Albertina med bland andra Dag Hammarskjöld ombord störtade i en skog utanför
Ndola i Nordrhodesia vid midnatt den 17-18
september 1961. Personal på trafikledartornet
på Ndola flygplats hade sett när planet passerade innan det genom en så kallad päronsväng
gick in för landning. Men planet landade aldrig,
varefter flygplatsen släcktes ner och ansvarig
tjänsteman gick hem efter det att den högst ansvarige, High Commissioner Lord Culbert Alport
konstaterat: Planet har ”gone elsewhere” det
vill säga ” har landat någon annanstans." Enligt
30
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gällande internationella regler skulle
efterforskning av planet då skett av de
brittiska myndigheterna, men detta
skedde inte förrän lång senare nämligen
på eftermiddagen den 18 september.
PILOTFEL?
I de utredningar som företogs av det vita Rhodesia strax efter haveriet kom man till slutsatsen att orsaken till flyghaveriet var den mänskliga faktorn, det vill säga pilotfel. I den första
FN-utredningen som var klar i april 1962 hördes
25 personer som inte vittnat tidigare framför
allt var det fråga om afrikanska vittnen, som
tidigare inte vågat framträda av rädsla för repressalier från det vita Rhodesia. En kolare som
hade sin verksamhet i skogen inte långt från
haveriplatsen vittnade om att han den aktuelle
kvällen sett ett större plan svänga bort från
Ndola samtidigt som han observerade två mindre plan, ett som flög lågt ett som flög högt. Det

LIVVAKTENS UPPGIFTER
Hammarskjölds plan anträffades i en kolarskog
ca 15 km utanför flygplatsen. Hammarskjöld,
besättningen och passagerarna, sammanlagt 16
personer var döda utom en,den amerikanske
säkerhetsofficeren Harold Julien. Trots att han
hade svåra brännskador över hela kroppen
visade han svaga livstecken. Sedan han fått
morfin av räddningspersonalen fördes han till
sjukhuset i Ndola för vård. Julien var vältränad
och stark, men eftersom han legat 15 timmar
i den succesivt brännande solen var han tidvis
medvetslös. En läkare på sjukhuset, Mark
Lowentahl, utfrågade Julien under hans vakna
perioder om varför planet störtade. Julien kunde inte säga varför, men erinrade sig att han på
natthimlen sett gnistor ”sparks in the sky” innan
planet kraschade. Hammarskjöld hade då ropat:
”Go back, go back.” Avsikten med ropet kan ha
varit att päronsvängen snabbt skulle inledas för
återfärd mot flygplatsen i Ndola. Alternativt
kunde det betyda att det var en uppmaning till
alla i planet att gå bakåt där chansen att överleva var större vid en krasch. Utredare från Rhodesiautredningen höll förhör med Julian, men
avfärdade hans uttalanden som icke tillförlitliga
eftersom han var i ett tillstånd av förvirring.
Harold Julians liv gick inte att rädda, han avled
på sjukhuset efter 6 dygn
KATANGAPLAN I NÄRHETEN
Frågan är vilka de två små planen tillhörde som
de afrikanska vittnena såg. I den senaste FN-utredningen som blev klar den 7 oktober 2019
konstateras att Katanga Airforce vid aktuell tidpunkt hade tillgång till en Magister Fouga, fyra

SMS-LOTTERI
Vi lottar ut:
1 bok Gåtan Hammarskjöld
10 böcker Uppdrag Veteran
Skriv SVF (mellanslag) följt av antingen
DAG eller VETERAN i ett sms och
skicka till nummer 72456 (10 kr).
Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från ett oregistrerat
nummer. Ju fler sms, desto större
vinstchans!

de Havilan Dove, en Dornier samt ytterligare plan.
Dessutom fanns det flera flygfält i Katanga men
inte långt från Ndola såsom Elisabethville, Kolwezi,
Kipushi,Kitwe, Kisengo och Dildo.
Utredaren till FN-rapporten, Judge Othman en
domare från Tanzania, ansåg mot bakgrund av ”all
tillgänglig information att det var rimligt att anta
att kraschen hade förorsakats av yttre påverkan, antingen genom en direkt attack från annat
flygplan eller genom hotfullt uppträdande som
förorsakat ”momentary distraktion of the pilots.”
Pilotfel kunde inte uteslutas, men denna teori var
helt obekräftad så länge inte ytterligare information inkommit.” Othman framhöll med skärpa att
han inte fått uttömmande information från arkiven
i UK, USA, Sydafrika och Ryssland.
En rubrik i slutet av boken lyder: ”Vem mördade
Dag Hammarskjöld?” Ove Bring skriver längre fram
att frågan inte är sakligt korrekt, ty vi vet inte om
Hammarskjöld blev mördad. Bring avslutar detta
avsnitt av boken med att konstatera att vi fortfarande inte vet vad som hände i luftrummet ovanför
Ndola natten den 18 september 1961.”Mycket talar för att ett annat plan dök upp med ett hotande
budskap. Dag Hammarskjöld hann nog förstå vad
som hände, han ropade ”go back, go back”, men
han liksom övriga i planet tog med sig vad de visste
in i döden.” Det är en slutsats som man som läsare
lätt kan ta till sig.
BROR RICHARD SVÄRD

Gåtan Hammarskjöld
• Hård pärm
• Fotografier och kartor
• Antal sidor: 285
• Pris: 335 kr
Beställ hos
FredsbaskerFörlaget
070 818 87 88
fredsbakerforlaget.se
/kongo

SMS-LOTTERI

SVF VETERAN

72456

Uppdrag Veteran
Vad händer efter insats? Vad
bidrar veteraner med i arbetsliv
och samhället när de kommer hem
igen? Den här boken innehåller veteraners egna berättelser om livet
efteråt. Boken består av intervjuer
och texter av och med veteraner
som reflekterar över vad veteranerfarenheter får för betydelse i
efterföljande arbetsliv. Kan veteraner något som inte andra kan?

på motsvarande sätt fått svara på ett
antal frågor. Resultatet är Uppdrag
Veteran.
Boken är absolut läsvärd för dig som
veteran men jag vill nog påstå att
det är en bok som mer vänder sig till
rekryterare och arbetsgivare. Det
framgår ganska tydligt att veteraner i
de allra flesta fall är en resurs och en
tillgång oavsett var de hamnar.
TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Syftet med boken är att ge läsaren fördjupad kunskap om vad det
innebär att vara veteran i Sverige på
2020-talet. Boken är den femte antologin i Uppdragsserien som utforskar
och beskriver militärt yrkeskunnande. Så beskrivs boken på Centrum
för Studier av Militär och Samhälle
(CSMS) hemsida.
När man läser boken skall man vara
medveten om att det är resultatet av
ett forskningsprojekt där forskarna
har haft ett antal frågeställningar som
besvarats under djupintervjuer av
veteraner med olika bakgrund. Därutöver har ett antal veteraner deltagit
i Erfarenhetsforum Veteran där man

Välviljans tragedi
Kommer du liksom jag ihåg hur Mujahedin ledda av regionala krigsherrar,
bl.a. Massoud, ”Lejonet från Panjshir”
och Dostum, självständigt tog till
vapen över hela Afghanistan för att
bekämpa den sovjetiska invasionen
1979? Gjorde du värnplikt eller arbetade i det dåvarande försvaret under
den här tiden? Då är den här boken ett
måste.
Igenkänningsfaktorn är stor boken
igenom, vilket gör läsningen än mer
spännande och intressant.
Är du för ung eller kanske inte ens var
född under denna tid så är ”Välviljans
Tragedi” ändå en riktigt spännande
bok att läsa.
Jörgen Hansson tar, i sin debutroman,
med oss på en resa i dåtidshistoria
under ”kalla krigets” dagar där Sverige,
i boken, blir en bricka i det storpolitiska spelet.
Hur Sverige hamnar i mitt i stormens
öga eller hur ett aningslöst uttalan-

de av en svensk i utlandstjänst ger
oanade och oönskade konsekvenser
avslöjar jag inte. Dessa frågor och
mycket annat får du svar på genom att
läsa boken.
Jörgen Hansson gör med sin detaljkunskap och faktabas den ”historia”
som presenteras i ” Välviljans Tragedi”
fullt möjlig och det är väl det bästa
betyg en roman kan få. För det är väl
en ”historia”?

TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER
FÖRENINGAR
Fredsbaskrarna Dalarna
Leif Persson
fredsbaskrarnadalarna@gmail.com
Fredsbaskrarna Dalarna

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

Fredsbaskrarna Gotland
Joakim Martell
fredsbaskrarnagotland@gmail.com
Fredsbaskrarna Gotland

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

Fredsbaskrarna Halland
Fredrik Johansson
fbhalland@gmail.com
Fredsbaskrarna Halland

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

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

Fredsbaskrarna Norr
Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Johan Nolén
nolenjohan@gmail.com
Fredsbaskrarna Sjuhärad

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

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

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

Fredsbaskrarna Södermanland
Ronny Lundholm
fredsbasoder@gmail.com
Fredsbaskrarna Södermanland

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

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

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

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

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

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

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud
fogderud@hotmail.com
Veteranerna Värmland

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson
Veteranervastmanland@gmail.com
Veteraner Västmanland

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund
veteranernaangermanland@gmail.com
Veteranerna Ångermanland

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

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

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

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

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

Karlstad

Varberg

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

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

Kristianstad

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

Borås

Luleå

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

Falun

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

Lycksele

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

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

Gävle

Malmö

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

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

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

Helsingborg

MSSS Multinational Senior
Service Society

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

Ola Nilsson
ola.nilsson98@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vill du starta en
förening eller träffplats?
Vi hjälper dig.
Kontakta kansliet.

FÖRBUNDSINFORMATION

Kontakt och stöd
Öppet hela jul- och nyårshelgen

Kamratstödstelefon

Kamratstödstelefon

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

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

020 - 666 333

020 – 666 333

Dagligen kl. 18-21

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

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

veteranlotsen@gulabandet.se
Kansliet
Telefon: 08 – 25 50 30
mån-fre 08.00 – 17.00

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

Sveriges Veteranförbund
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

LEDAMÖTER
Hans Westin
hans@sverigesveteranforbund.se
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Adressändringar
Du kan adressändra på Mina sidor.

veteranforbundet.membersite.se

STÖD SVERIGES
VETERANER

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se
Maria Appelblom
maria@sverigesveteranforbund.se
Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se
SUPPLEANTER
Anna Wiktorsson
anna@sverigesveteranforbund.se
Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se
TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

SWISHA EN GÅVA

1231 814 482

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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KORSORD
Lös korsordet och vinn ett av tre exemplar av ”När regnen upphör” av succéförfattaren Dag Öhrlund
Sveriges mest älskade kommissarie, den buttre men varmhjärtade Ewert Truut, kämpar vidare.
Dag Öhrlunds nya deckare handlar om en serie mord där hemvändande soldater har en stor plats i storyn.

Överskottet går till Gula Bandet

GT

Tävlingsinformation
Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 28 februari.
Svara genom sms eller brev.
Allt överskott går till Gula Bandet.

10:- SMS

Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade
orden i ett sms och skicka till nummer 72456
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från ett oregistrerat nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!
BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"
34
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Vinnare

Facit från förra numret

1
Gun-Britt Adielsson
Askim

2
Göran Lindblad
Svanesund

3
Stefan Ek
Sollentuna
GRATTIS!

Det kommer en
vinst på posten!

VETERANPROFILEN

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

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

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

Anita Asp, veteran och kamratstödjare.
Foto: Privat

Makedonien MA03

Kosovo KS10

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

Libanon 92L, 98L, 100L

Anitas nya mission:
stötta veteraner
Kamratstödjare hjälper veteraner som hamnar
i svårigheter. Vi ringer Anita Asp i Göteborg
som är kamratstödjare. Hon svarar på klingande
norrländska. Jo. Hon är från Östersund men har
bott i Göteborg halva sitt liv. Där såg hon i tidningen Svensk veteran en text om kamratstödjare och tänkte, det här kan vara något för mig.
Varför?
– Jag gillar att hjälpa andra, säger Anita.
MISSIONER
Det gör Anita nu med veteraner. Efter flera missioner vill hon ge tillbaka av det kamratskap hon
upplevde som telegrafist i Libanon; 92L, 98L
och 100L. Kamratskap var det också gott om i
Makedonien; MA03 och i Kosovo; KS10.
Anita är beredd att stötta. Hon har genomfört
den grundutbildning som Veteranförbundet ger
alla som ska vara kamratstödjare.
Du tog ett steg när du gick utbildningen?
– Ja. Jag kände att det är när något för mig. Det
är en ny mission. Kul att göra nytta.
LYSSNAR
Anita har pärmen uppslagen och där är några
råd och regler. En kamratstödjare är inte psykolog. Kamratstödjaren är en lyssnande kamrat.
Han eller hon ska inte ha stödsamtal ute på
krogen där många samtal kommer igång efter
några öl.
– Jag träffade en veteran från Bosnien på kro-

Militära kamratföreningar
erbjuder kamratskap och samhörighet
och finns i nästan varje ort där det finns
eller funnits ett militärt förband.
www.smkr.org

gen och förstod att han hade problem. Jag sa ”vi
tar det här imorgon”, säger Anita.
Det gjorde dom och veteranen kände till Försvarsmaktens femårsåtagande. Det var 15 år
sedan han gjorde sin mission så han kände att
här finns ingen hjälp att få.
– Vi pratade, mest han, jag lyssnade.
VETERANMOTTAGNINGEN
Efter ett tag frågade Anita om han kände till
Veteranmottagningen på Akademiska i Uppsala.
Det gjorde han inte men efter samtalet förstod
han att det var någonting för honom. Veteranmottagningen är rätt adress.
– Jag har lyssnat på föredrag som tidigare överläkaren på mottagningen, Eva Lindström och
specialistsjuksköterskan, Stefan Olsson haft,
säger Anita.
Det gav henne förtroende för mottagningen
och hon kunde med gott samvete föreslå bosnienveteranen att söka kontakt.
Har du fått några telefonsamtal från veteraner
som ringer dig?
– Nej, inte som kamratstödjare. Vi kan ju inte
tvinga dom som behöver hjälp att ringa. Det är
också ett stort steg att lyfta luren.
Det steget är att för sig själv säga att ”jag har ett
problem och behöver hjälp”.
– När det steget är taget då kanske det leder till
ett samtal, säger Anita.
PER LUNQE

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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