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Hur ska jag palla pandemin?
Kanske följande bibelord kan vara till 
stöd när orken tryter ...

Box 1235 
751 42 Uppsala

info@bibeln.se
018-18 63 30

bibelsällskapet.se
bibelbutiken.se

Tappa inte  
  modet.

Femte Mosebok 31:8

7 bibeltips

Det finns mycket mer inspiration att hämta i Bibeln. Du kan läsa 
Bibeln på nätet på bibeln.se eller ladda ner den som app via 
YouVersion. Nya biblar på svenska och många andra språk kan 
du köpa via bibelbutiken.se.

Svenska Bibelsällskapet arbetar för att Bibeln ska översättas och 
användas i Sverige och i världen. Sveriges kyrkor och samfund är 
våra huvudmän. Vi är en del av världens största bibelorganisa-
tion som heter United Bible Societies. Tillsammans med 148 an-
dra bibelsällskap arbetar vi för att göra Bibeln tillgänglig för alla 
som vill ta del av den. Vi stödjer även humanitära internationella 
insatser, alfabetisering och traumabearbetning.

Vill du stödja bibelarbetet? Ditt bidrag är värdefullt och mycket 
välkommet. Bibelsällskapet har 90-konto. 
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Bg 900-6263
Pg 90 0626-3   
                                            Swish 900 62 63

Älska allt du kan
”Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst 
av dem är kärleken.” (1 Kor 13:13)

Vila när du behöver
”Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall 
skänka er vila.” (Matt 11:28)

Ta hand om dig
”Ty jag är Herren, din Gud, jag tar dig vid handen och 
säger till dig: Var inte rädd, jag hjälper dig.” (Jes 41:13)

Tro på bättre tider
”Rikta blicken rakt framåt, se på det som ligger  
framför dig.” (Ords 4:25)

Hitta tillit
”Herren skall själv gå före dig. Han skall vara med dig. 
Han sviker dig inte och överger dig inte. Var inte rädd, 
tappa inte modet!” (5 Mos 31:8)

Våga hoppas
”Jag vet vilka avsikter jag har med er, säger Herren: väl-
gång, inte olycka. Jag skall ge er en framtid och ett hopp.”
(Jer 29:11)

Sök inre ro
”Herren skall bevara dig i livets alla skiften, nu och för 
evigt.” (Ps 121:8)

Svenska 
Bibelsällskapet DÖDLIGA

AUTONOMA VAPEN
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INLEDAREN  

Sveriges arbete 
med kvinnor, fred 
och säkerhet
Krav på ett jämställdhetsperspektiv 
i allt bistånd till konfliktländer, och 
mer bidrag till kvinnoorganisationer 
som arbetar för fred. Det är några av 
de insatser Sverige gjort för att leva 
upp till den nationella handlingspla-
nen för kvinnor, fred och säkerhet, 
enligt en ny rapport som FBA har 
sammanställt på uppdrag av reger-
ingen. Det skriver Folke Bernadotte-
akademin på sin webbplats.

– Rapporten sammanfattar vad elva 
myndigheter i Sverige gjorde under året, 
däribland vi själva på FBA, säger Emmicki 
Roos på FBA.

– Eftersom det är 20-årsjubileum 
för den internationella agendan för 
kvinnor, fred och säkerhet samman-
fattar den här rapporten också i stora 
drag vad Sverige har gjort på området 
de senaste 20 åren. Vi kan se att det har 
hänt mycket, det har blivit en självklarhet 
för svenska myndigheter verksamma 
inom fred och säkerhet att arbeta med 
detta fortsätter Emmicki och poängterar 
samtidigt att det finns mycket kvar att 
göra, inte minst ur ett internationellt 
perspektiv.
– Det har de senaste åren skett en global 
tillbakagång för kvinnors rättigheter, i 
takt med att konservativa krafter har 
vuxit sig starkare i världen. Sett till den 
bakgrunden är Sverige en viktig aktör för 
kvinnors rättigheter internationellt. 

Att förhindra att konflikter 
uppstår är väl det viktigaste av allt 
egentligen. Jag tycker det är bra att 
den aktuella svenska handlingsplanen 
för kvinnor, fred och säkerhet betonar 
detta och hur viktigt det är med ett jäm-
ställdhetsperspektiv i det förebyggande 
arbetet, avslutar Emmicki.

Rapporten finns på 
Utrikesdepartementets hemsida. 

"I många länder där vi under åren 
varit med på militära och civila 
insatser har Coronapandemin och 
krisen den innebär knappt märkts 
av, eftersom människorna där har 
andra och mer akuta problem, 
som fattigdom, krig och konflikter. 
Låt oss skänka dem en särskild 
tanke."

AKTUELLT

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

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333 Dagligen kl. 18-21

VETERAN
Svensk

Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund

BLI MEDLEM

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

2) Du är STÖDMEDLEM
För dig som inte är svensk utlands-
veteran, 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.

Jag vill rikta ett stort tack till dig som är 
medlem i Sveriges Veteranförbund. Ditt 
medlemskap behövs mer än någonsin hos 
oss, Sveriges enda förening för civila och 
militära utlandsveteraner. Så låt oss ge-
mensamt få med alla våra kamrater som 
medlemmar eller stödmedlemmar! 

Vårt arbete är att engagera oss, före, under och 
efter insats. Vi tar tillvara veteraners och anhö-
rigas intressen och bevarar och utvecklar den 
kamratskap som har vuxit fram under tjänstgö-
ring vid internationella insatser.

Nu har vi levt med pandemin i ett år. I ett 
förbund som vårt är det särskilt frustrerande 
att inte få träffa sina kamrater. Vi ser fram emot 
vaccineringen som ska genomföras på bred 
front med förhoppningen att vi närmare hösten 
kan ha riktiga träffar där vi möts på plats, 
ansikte mot ansikte. Förhoppningsvis kan vi, 
åtminstone ute i små grupper, ta en promenad 
eller marsch redan i sommar. Varje litet steg är 
ett viktigt steg för veteraner och för att besegra 
pandemin.

I många länder där vi under åren varit med på 
militära och civila insatser har Coronapandemin 
och krisen den innebär knappt märkts av, efter-
som människorna där har andra och mer akuta 
problem, som fattigdom, krig och konflikter.
Låt oss skänka dem en särskild tanke.

Det senaste året har inneburit stora omställ-
ningar, men vi har sluppit mera omfattande ned-
stängningar av samhället, även om isoleringen 
har tärt på oss alla. SVF-föreningarna har varit 
särskilt uppmärksamma med att hålla kontakten 
med äldre medlemmar så att ingen ska behöva 
känna sig isolerad och ensam. Omtänksamhet 
är viktigt oavsett hur världen ser ut.

Även på förbundsnivå har det varit ett annor-
lunda år. I princip all utåtriktad verksamhet har 
ställts in, men pandemin till trots har vi uträttat 
en hel del. Personalen på kansliet har arbetat 
hemifrån, förbundsstyrelsen och många medlem-
mar har blivit experter på att hålla digitala möten 
och majoriteten av våra föreningar har genom-
fört sina möten inklusive årsmöten digitalt. 
Ett initiativ som togs förra året var att hålla 

månadsträffar med lokalföreningarna digitalt, 
det har varit givande och vi har getts möjlighet 
att hålla varandra uppdaterade. Jag hoppas att 
vi även efter pandemin kan fortsätta med digita-
la föreningssträffar. Det är ett bra forum för att 
lära av varandra och utbyta idéer.

Om ett drygt år är det val. Vi bidrar till 
kunskapsspridning och som förbund påverkar 
vi samhället och åstadkommer en förbättrad si-
tuation för Sveriges veteraner. Politiken formas 
på alla nivåer, i kommunerna, på regionnivå och 
på riksnivå.

Försvarsmaktens officiella högtidlighållande 
av Veterandagen den 29 maj i Stockholm sker 
även i år utan större publik där firandet flyttas 
från Sjöhistoriska till datorn. Våra föreningar 
ställer om och planerar, utifrån gällande råd, 
säkra firanden på Veterandagen. ÖS i Halmstad 
och Veteranmarschen är andra arrangemang vi 
tyvärr har tvingats ställa in.

I Västmanland pågår planeringen inför Berg-
slagsmarschen med sina dagsetapper 11-14 
juli. Från förbundets sida kommer Annicka 
Engblom att leda Veteranvandring för Gula 
Bandet i maj månad, med fokus att alla kan 
delta på sitt håll, dela aktiviteter på Gula Bandets 
Facebooksida och där följa och inspirera varan-
dra till fysisk aktivitet. Vi gör det tillsammans, 
men på distans och digitalt och för Gula Bandet.

Tillsammans med Armémuseum är vi delarrang-
ör till en digital utställning som belyser hur 
insatser upplevts av veteranerna, före, under 
och efter skarpt läge. Basker blå - på modigt 
allvar invigs den 30 mars och tar upp olika 
aspekter av veterantillvaron, modet att åka, 
modet att stanna kvar och att återvända, och 
modet som krävs för att hantera livet efteråt.

Följ oss digitalt för senaste nytt i förbundet till 
dess att vi möts igen.

Med hopp om en trevlig vår – med avstånd.

SVERKER GÖRANSON
FÖRBUNDSORDFÖRANDE

Sveriges Veteranförbund sveriges_veteranforbund_svf SVF Veteranförbund Sveriges Veteranförbund

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

MSB i fler insatser 
än någonsin  
MSB har gjort 116 internationella 
insatser i 52 olika länder under 2020 
vilket är fler än något år tidigare.

Verksamheten har till stor del präglats av 
den pågående pandemin, både i arbetet 
med nationella och internationella insatser.

Tävla i 'Elitstyrkans 
hemligheter'
TV4s tävlingsprogram Elitstyrkans hemlig-
heter blev under vintern en succé med höga 
tittarsiffror. Nu hälsar utlandsveteranen 
och programledaren Petra Malm att det blir 
en ny säsong. Har du vad som krävs för att 
klara av de tuffaste fysiska och psykiska 
testerna man kan utsätta sig för? 
 
Ansök på: TV4.se/medverka

Foto: MSB

'Svenskarna i Korea- 
kriget' på SVT Play
Dokumentären om det svenska fält-
sjukhuset i Busan under Koreakriget 
finns att se på SVT Play.

Insatsen kom att bli Sveriges genom tiderna 
största humanitära insats för ett land i krig. 
Med hjälp av både svenska och utländska 
Koreaveteraner berättas en gripande och 
fascinerande historia som få svenskar 
känner till.

Kan ses till 2 juli 2021.

Du kan få aktuellt och tidigare nummer 
av tidningen digitalt via e-post.
Kontakta kansliet på 08-25 50 30.

Petra Malm
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Quo Vadis, Aida? Micael Bydén är 
Årets chef 
Överbefälhavare Micael Bydén är 
Årets chef 2021 enligt tidningen Chef. 
Priset delas ut varje år i syfte att lyfta 
och belöna goda exempel bland Sve-
riges chefer och sprida deras budskap 
om det goda ledarskapet.

Grattis! Du har blivit utsedd till Årets chef! 
Hur känns det?
– Det känns fantastiskt bra! Jag är inte 
van att vinna priser och i det här fallet får 
jag personligen en utmärkelse som en hel 
organisation står för och jobbar för, svarar 
Micael Bydén.

Att det var han som vann priset i år tror 
Micael Bydén beror på att Försvarsmakten 
under de senaste fem, sex åren verkligen 
lyckats med att nå de strategiska mål-
sättningarna om att öka myndighetens 
relevans och förtroende både hos med-
borgarna och hos den politiska ledningen. 
Och att Försvarsmakten under denna tid 
också blivit mycket mer uppmärksammad 
och prioriterad än tidigare.

– Det är en fantastisk inställning bland med-
arbetarna i organisationen, det blir en själv-
uppfyllande profetia, att personalen vill att 
det ska gå bra, då blir cheferna också bra. 
Jag är jätteglad över det här priset och är så 
glad över att Försvarsmakten får figurera i 
ett sådant här sammanhang, men det hade 
inte hänt om inte organisationen gjort ett 
bra jobb, visst jag är en bricka i spelet, men 
chefen varken är eller kan vara allt, utan allt 
hänger ihop, säger Micael Bydén.
  
ÖB:S TRE BÄSTA TIPS TILL UNGA
CHEFER I FÖRSVARSMAKTEN:
Ta hand om truppen. För det är 
tillsammans som vi når bästa resultat.
Inse betydelsen av att vara en god 
förebild. Då bygger du laget och är 
inkluderande.
Skapa och värna goda relationer. 
De kan vara avgörande i skarpa lägen.

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

AKTUELLT

VETERANPOLITIK

November 2020

FÖR SVERIGE

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

Basker blå 
– på modigt allvar
Armémuseum i samarbete med bl.a 
Sveriges Veteranförbund öppnar 
den 31 mars en digital utställning om 
svenska insatser.

Med fokus på missionerna Suez 1956, 
Kongo 1960, Balkan 1992 och Mali 2012 
belyser utställningen veteraners upplevel-
ser före, under och efter skarpt läge. 
H.K.H. Prins Carl Philip höge beskyddare 
av Sveriges Veteranförbund presenterar 
utställningen.

Basker blå - på modigt allvar lyfter 
modet att åka, modet att stanna kvar och 
att återvända samt modet som krävs för 
att hantera livet efteråt. Sexton veteraner 
berättar utifrån personliga erfarenheter 
kring mod, plikt och äventyr.
 
Basker blå - på modigt allvar upplever du 
dyget runt på armemuseum.se

Statsminister Löfvén om sitt 
stöd för svenska Maliinsatsen

Nyligen deltog Stefan Löfven vid ett 
internationellt toppmöte om Mali- 
insatsen. Där markerade Löfven att 
Sverige, i samarbete med övriga län-
der, ska fortsätta att bistå Mali såväl 
militärt som humanitärt. Så är skrev 
statsministern på sin Facebooksida:

Nyligen deltog jag i ett toppmöte om situ-
ationen i Sahelregionen i västra Afrika. Sahelre-
gionen består av fem länder, Mauretanien, Mali, 
Burkina Faso, Niger och Tchad – länder som 
alla tillhör några av de fattigaste i världen och 
som har stora utmaningar vad gäller säkerhet 
och respekt för mänskliga rättigheter. Samtidigt 
ligger denna region nära Europa. Det som sker i 
Sahelregionen påverkar även oss.

I flera av länderna härjar olika 
terroristgrupper. Våldsbejakande extremis-
tiska grupper med kopplingar till al-Qaida och 
Daesh genomför löpande terrorattacker i områ-
det mot den civila befolkningen inklusive många 
barn samt mot internationella aktörer och mili-
tära styrkor. Bara i Burkina Faso finns en miljon 
internflyktingar, varav 600 000 är barn. Detta 
är en katastrof i sig och utgör en säkerhetsrisk 
för länderna och människorna i regionen. Men 
oroligheter i den här delen av världen kan också 
på olika sätt påverka Europa.

Sverige har under en lång tid deltagit i 
den FN-ledda fredsbevarande insatsen Minusma 
i Mali, som ska bidra till att stabilisera läget i 
landet. I slutet av den här månaden kommer 
även ett svenskt specialförband att ansluta till 
en franskledd insats, Task Force Takuba. Insat-
sens uppgift är att bistå Malis säkerhetsstyrkor 
att bekämpa väpnade terroristgrupper, genom 
rådgivning och stöd samt genom gemensamma 
insatser. Insatsen är också förutsättnings-
skapande för att FN och Minusma ska kunna 
genomföra sitt mandat.

Tillsammans med försvarsministern 
och överbefälhavaren besökte jag förra året de 
svenska specialförbanden i Karlsborg. Speci-
alförbanden har en viktig roll såväl nationellt 
som internationellt och bidrar med sin unika 
kompetens till att öka de handlingsalternativ 
som Försvarsmakten förfogar över.

Vår egen befolknings säkerhet, liv och 
hälsa är mitt främsta uppdrag som statsminister. 
Men vår säkerhet påverkas också av händelser i 
omvärlden, även i länder som kan förefalla vara 
långt borta. Jag är stolt över Försvarsmaktens 
insatser såväl nationellt som internationellt 
– dess kvinnor och män förtjänar vårt lands 
största respekt.

STEFAN LÖFVÉN
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Under en insats blir vänskapsbanden starka. Erika 
tillsammans med kompisen Hanna i Mali deltar i 
utställningen "Basker blå - på modigt allvar".

"Vår egen befolknings säkerhet, liv och hälsa är mitt 
främsta uppdrag som statsminister. "   – Stefan Löfvén

Oscarsnominerat filmtips

Quo vadis, Aida? är en otroligt stark film om helvetet i Srebrenica med Jasna Đuričić i huvudrollen.
Foto: Folkets Bio

Quo vadis, Aida? handlar om ett folkmord som 
aldrig får glömmas bort.
Foto: Folkets Bio

En film om folkmordet i Srebrenica visas just 
nu på utvalda biografer och på SF Anytime. 

Ett kvarts sekel efter folkmordet i Srebrenica kommer ett gastkramande drama 
som för oss tillbaka till det helvete där 8.000 människor, främst fäder och söner, 
avrättades. Bosniska Jasmila Žbanić berättar knivskarpt, ärligt och skoningslöst 
om händelserna, med en kvinnlig FN-tolk som känslomässigt epicentrum. Det 
skriver Dagens Nyheters recensent. 

Foto: Folkets Bio

"Jag är stolt över 
Försvarsmaktens 
insatser såväl 
nationellt som 
internationellt 
– dess kvinnor 
och män förtjänar 
vårt lands största 
respekt."

FAKTA MINUSMA 
United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali

Syftar bland annat till att stödja den maliska regeringens och de väpnade gruppernas implementering 
av fredsavtalet, verka för dialog, försoning och minska spänningar mellan grupperingar, motverka 
attacker mot civila och FN-personal, samt främja och skydda respekten för mänskliga rättigheter.

Filmen Quo Vadis, Aida? handlar om kriget 
i Bosnien-Hercegovina och utspelas 1995. I 
centrum står den kvinnliga FN-tolken Aida 
(Jasna Djuricic) när bosnienserberna intar den 
jugoslaviska staden Srebrenica och tusentals 
medborgare söker skydd i FN-lägret, bland 
dem Aidas man och två söner. 

Alla får inte plats och situationen blir 
alltmer kaotisk. Från sin position som tolk åt 
ledningen hör och ser hon vad som är på väg 
att hända. Men hur långt kan hon gå för att 
rädda sin egen familj?
 
Det är grym och smärtsam världspolitik 
i Quo vadis, Aida? skriver SVT i sin recension. 
DNs recensent skriver att filmen ”skär i hjär-
tat” och Aftonbladet gav den rubriken 
”En knockoutrulle man aldrig glömmer”. 

Filmen är nominerad i kategorin 
”Bästa internationella långfilm” 
inför Oscarsgalan den 26 april.
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AKTUELLT

"Vi ger fan aldrig upp"

Deras företag syns överallt i veteran-
världen. De har siktat in sig på att sälja
profilprodukter och från Kiruna har de
med sig mottot från I 22 In omnia paratus
eller Beredd på allt, överallt. En miljon
kronor har delats ut i veteranstöd av trion 
sedan företaget startades 2016.

– I 22 har verkligen format oss. Det var där
vi fick lära oss att ”lösa uppgiften”, precis på
samma sätt som i en utlandsmission, säger Jon,
vars erfarenheter från BA 02 har präglat en stor
del av Rekyls verksamhet.

– Det var den mest inflytelserika perioden i mitt
liv och det har jag tagit med mig i vårt Re-
kyl-tänk. Att vara tacksam för hur bra vi har det 
i Sverige och att man känner ödmjukhet inför 
uppgiften som ska lösas.
 
Just ödmjukhet är ett ord som återkommer när
man pratar med dessa tre musketörer, passion
är ett annat. Organisationer och företag står i

kö för att få samarbeta. Några som har lyckats
ta del av guldgossarnas kunskaper är Hemvär-
net, VRR, Gula Bandet och Kamratföreningen
Lapplands Jägare.

Det var egentligen med Kamratföreningen 
Lapplands Jägare som allting började. 
I gruppen på Facebook gjordes en efterlysning 
om någon kunde ta fram snygga jackor till 
jägarkamraterna. 
Jon, Christian och Daniel sade i kör:
– Hur svårt kan det vara?
Där och då, via Facebook, släppte rekylen för
Rekyl. Men det visste de inte då. De var bara
tre passionerade reklamkillar som brann för
jägarna.

Det var så de fann varandra. Via passionen
och engagemanget att göra produkter för en
sammanhållen grupp. Vips så hade grabbarna
åtagit sig att fixa olika profilprodukter till jägar-
kamraterna. Det blev starten till Rekyl. 

Företaget bildades utan bankgarantier, kontor 

eller lån. Jon, Christian och Daniel satsade ett 
par tusenlappar var.

På köksbordet hemma satt killarna långt in på
nätterna och bollade idéer om olika produkter
och kollektioner som skulle tas fram. Vid datorn 
började olika designer till jägarkamraterna 
att få form. Daniel kan kvalité och mode, Jon 
är magiker med texter och Christian en vass 
teckningspenna.

– Ja vi tog helt klart risker när vi startade
och från första början kände vi att det vi
producerar ska generera vinst som vi kan ge
tillbaka, säger Daniel.
Vinsten från premiärjobbet gick tillbaka till
jägarkamraternas verksamhet. 

– Vårt uppdrag är att ge support till bröder och 
systrar som får jobbet gjort. Vår företagsfilo-
sofi är att hylla veteraner för alla förtjänstfulla 
insatser utomlands.

 – Vi är vana att arbeta digitalt, vi har alltid gjort
det. Alla har fortfarande jobb vid sidan om och
ingen av oss jobbar på heltid med Rekyl säger 
de unisont. 

Det märks att de är otroligt samspelta samtidigt
som de har starka och helt olika personligheter.
Som de tre musketörerna.

Efter succén med klädkollektionen till lapp-
landsjägarna hörde Hemvärnet av sig och ville
ha en t-shirt till sin kampanj ”Uniform på jobbet-
dagen”. Av praktiska skäl är det många som
inte kan bära hemvärnsuniformen i sitt civila
yrke och därför togs en t-shirt fram.
T-shirten tecknades från Christians köksbord,
marknadsfördes från Jons tv-soffa och distribu-
erades från Daniels garage.

På initiativ av rikshemvärnschefen Stefan Sand-
borg gick överskottet från Hemvärnets t-shirt 
till SVFs veteranstöd och på Veterandagen 
2019 mottog SVFs ordförande Sverker
Göranson den första checken till förbundet.

Samarbetet Rekyl + Gula Bandet var igång 
och ledde till ett designsamarbete. Rekyl tog 
i somras fram en kollektion med GulaBandet-
produkter som säljs på rekyl.org. Vinsten går 
oavkortat tillbaka till SVFs veteranstöd.
– Vi ser ett långsiktigt samarbete med Gula
Bandet och har många fler produkter på gång.
Närmast är en mugg som har efterfrågats av
många medlemmar säger Jon.

Just nu är vi mitt uppe i ett designsamarbete 
med företaget Snigel och håller på med att ta 
fram en ny version av Stridssäck 90 som
alla jägare känner igen. Säckens form och 
utförande har vi arbetat fram med våra följare 
och kommer snart till försäljning i vår webshop 
säger Christian. 

Som sociala entreprenörer är Rekyls sociala 
medier den ultimata marknadsföringskanalen 
där de hela tiden interagerar med sina följare, 
kunder och fans. 
Bara på Instagram har de nästan 50.000 följare 
som hela tiden kommer med tips om produkter 
trion bör ta fram. 

Med deras bakgrund som jägarsoldater ligger 
fysiska utmaningar killarna varmt om hjärtat.
– Vår livsstil är träning och så föddes Rekyl 
Atlet, en kollektion med träningskläder. 

Atletkollektionen blev startskottet för tävlingen 
”Para Endurance Race” den civila versionen 
av Örnmarschen, ett samarrangemang med 
fallskärmsjägarna berättar Daniel. En årligen

återkommande tävling i Karlsborg med delta-
gare från hela landet. Årets tävling hålls 17-19 
september och är redan fullbokad.

Bäst mår denna trio ute i skogen.
De tillbringar många nätter ute under stjärnorna
med ett enkelt vindskydd och öppen eld, ju
kallare och snöigare desto bättre.
– Ute i naturen föds våra bästa idéer, säger
Jon. Lika mycket som guldgrabbarna brinner för
att få folk att röra på sig uppmuntrar de hela
tiden sina följare att boosta sig med pannben!
”Ge fan aldrig upp” är deras devis som syns
på allt från kaffekoppar till mössor.
– Vi har höga krav på kvalité, vi använder oss av
ett lokalt tryckeri i Västerås nära vårt lager
och kontor. Från lagret packas och skickas det 
ca tusen försändelser per månad och volymerna 
ökar stadigt säger Daniel.
– Nu har vi precis anställt en person, han var en
kund till oss som vi började snacka med på
sociala medier och idag är han vår enda heltids-
anställda. Genom åren har vi också haft och har
fortfarande veteraner som arbetar ideellt med 
att packa försändelser. Att volontära ett par 
timmar på vårt lager är deras sätt att ge tillbaka 
till veterankollektivet precis som vi gör berättar 
Jon.
– Vi får hela tiden bekräftelse på att vi gör
rätt saker och det är en skön känsla. När vi har
varit med på Veterandagen och olika
regementsdagar har folk kommit fram och
tackat. Det är otroligt peppande att få träffa

våra kunder i verkliga livet eftersom vi till 99% 
av vår Rekyltid sitter bakom en skärm.

Samarbeten är Rekyls styrka, att växa med 
andra som jobbar mot samma mål.
Som kvitto på deras insatser tilldelades Jon och 
Daniel 2018 SVFs medalj BNBB Brons. 
– Utmärkelsen var ett erkännande på det vi 
alla känner, samhörighet och stolthet säger 
Jon. Och veterankollektivet känner tacksam-
het tillbaka då grabbarna i vintras sprängde 
miljongränsen till veteranstöd. 

Det finns inget som slår en jägare, eller veteran.
"Ge fan aldrig upp" hälsar de tre musketörerna.
Rekyl ger aldrig upp, de siktar bara högre.

Rekyl har skänkt en miljon i veteranstöd

Rekyls kaffe är en omåttlig populär produkt.
Foto: Adam af Ekenstam

Tre lapplandsjägare på I 22 i mitten av 90-talet. Tre killar från olika delar av 
landet med en gemensam nämnare att de innan jägarutbildningen hade en 
bakgrund inom reklambranschen. Det är starten på designkollektivet Rekyl 
– idag Sveriges i särklass största veteranvälgörare. 

Rekyl består av Christian, Jon och Daniel. 
Foto: Adam af Ekenstam

Från lagret i Västerås packas och skickas det ca 1 000 försändelser per månad och volymerna ökar stadigt.
Foto: Adam af Ekenstam

"Vi får hela tiden 
bekräftelse på att vi gör 
rätt saker och det är en 
underbar känsla."

PIA LAGERGREN
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Tanken på dödliga autonoma vapen 
förskräcker eller fascinerar. Ett nytt steg i 
utvecklingen, steget efter kärnvapen. 
Vad är det vi pratar om? 

Svensk veteran har intervjuat Jan-Ivar Askelin 
som under mer än 20 år följt denna utveckling, 
först på FOI och sedan FMV där han varit med 
och tagit fram tekniska prognoser de senaste 
10 åren. Forskarna ligger förstås i framkant 
och vill inte bara skapa motmedel för svenska 
förband på insats utomlands, utan också ta 
fram underlag för beslut om att addera ett nytt 
anfallsvapen. Det rör vårt territorialförsvar. Hur 
ska vi möta en svärm drönare med dödlig last 
över Stockholm, Malmö, Göteborg eller över 
bataljonsledningen grupperad vid norrländska 
Piparbölesjön? 
Så, Jan-Ivar Askelin, vad pratar vi om?
– Autos och nomos, grekiska, lever efter sina 
egna lagar. Självständig. Autonomt system. 
Tekniskt system som självständigt kan lösa vissa 
uppgifter, ofta genom AI, artificiell intelligens, 
säger Jan-Ivar Askelin.

BUZZWORDS
Detta är definitionen. Något som självständigt 
kan lösa en uppgift. 
– En råttfälla som dödar en mus. En varggrop 
som fångar en varg. Saxar för räv och björn. En 
grop i djungeln dödar amerikanska soldater. Mi-
neringar. Alla slags fällor. Utan fällor skulle den 
första civilisationen inte klarat sig. Autonomi är 
lika gammal som civilisationen.
”Autonomy” ger 192 miljoner träffar på Google. 
Ordet används i många olika betydelser. Här 

tittar vi på den militärtekniska. 
– Ordet har blivit ett modeord, ett buzzword. 
Dessa kommer och går. Andra buzzwords är 
cyber och AI. Terror har varit ett, men kanske 
nu på nedgång. Ett buzzword kännetecknas 
av att det är allmänt och oprecist. Det ligger 
pengar i ett buzzword. Man ordnar konferenser 
och buzzwords ger forskningsanslag.

MARKNADEN
Teknikutvecklingen är snabb och rusar ännu 
fortare och den drivs av allt som är it-relaterat. 
Mindre och snabbare datorer. Nätet i alla for-
mer. Techföretagen dominerar börsen, de gamla 
jättarna sjunker. Det är marknaden som driver. 
Finns det intresse kommer pengar till forskning 
och utveckling. 
– Utmärkande är att den civila sidan driver. 
Masstillverkning, många delar på utvecklings-
kostnaden. Tidigare var det militären som ledde. 
Digitalkameran, som sitter i varje mobil, är från 
början militär. Man ville ha snabbare tillgång till 
bilder från satelliter. Det var för krångligt med 
analog teknik och fånga filmrullar i luften, säger 
Jan-Ivar Askelin.
Då och nu, beslut ska fattas, samma vånda men 
något skiljer Karl X’s beslutssituation vid Stora 
Bält 1658 och nu?
– Det ska vara precision, smalare och vassare. 
Information är det vinnande vapnet och den 
sänds via nätet. Beslut ska fattas på allt kortare 
tid. Den som först fattar rätt beslut vinner. 
Det gäller att komma innanför motståndar-
ens beslutscirkel, även kallad OODA-loopen. 
Observe–Orient–Decide–Act. Människan ska 
fortfarande ha en plats i beslutscirkeln, men 

den blir allt mindre. Det blir mer autonomi i be-
slutsfattandet. AI kan spela en stor roll i detta. 
Modeorden AI och autonomi förenas.

INSATSER
Efter kalla krigets fixering vid krig mellan super-
makter blev upprorsbekämpning en uppgift på 
internationella insatser, också för många svens-
ka veteraner. Det födde ett nytt buzzword, 
COIN, counter-insurgency. 
– Man skulle inte bara vinna militärt utan även 
vinna människors ”hearts and minds”. I kom-
bination med USA:s krig mot terrorismen blev 
det de sysslolösa försvarsmakternas huvud-
uppgift. Sverige lade ut en miljard om året för 
att hålla en bataljon i Afghanistan. Ett land som 
inte funnits på den svenska militära kartan. På 
Försvarsmaktens högkvarter trodde man mer 
på Afrika. Sverige sveptes med i den afghanska 
flodvågen. Det var USA som bestämde och när 
USA under Obama tröttnade fick svenskarna 
åka hem.
I COIN ingick begreppet asymmetrisk krig-
föring. Till skillnad från kalla krigets tänkta 
konflikt mellan industristater föreställde man 
sig en tekniskt avancerad part som ställdes mot 
en lågteknisk motståndare som utnyttjade den 
starkes svagheter. Enkla vapen som hemma-
gjorda bomber, improvised explosive devices, 
IED, skördade stora mängder offer. Med den 
tekniska utvecklingen där modern teknik blir 
vardagsteknik kommer den asymmetriska krig-
föringen in i ett nytt skede. 
– Den enkla bomben kan utlösas med en 
IR-detektor från Teknikmagasinet. Radiostyrda 
obemannade farkoster, drönare, köps på samma 

DÖDLIGA AUTONOMA VAPEN

ställe. Häng en bomb på en drönare och ett 
nytt hot skapas. Den svagare har blivit starkare. 
Detta får följder för soldater på internationella 
uppdrag. I Norge räknar man ett drönarhot 
utomlands, säger Jan-Ivar Askelin.
 
DRÖNARE
När en maskin självständigt väljer sitt offer och 
angriper det? 
– Råttfällan dödar den mus som går in i den. 
En modernare variant skulle vara en musdö-
dare som söker upp musen. Tekniskt sett är 
det förmodligen möjligt. Frågan är om det är 
etiskt. Det skulle militärt vara en fördel med 
robotsoldater. Man får inga egna förluster. Om 
motståndaren avstår från att ha en människa i 
loopen och slipper förluster är vi då beredda att 
behålla människan i loopen och ta förlusterna?
Drönare?
– Drönare är mer eller mindre självständiga. 
Man kan ge drönaren instruktion att flyga mel-
lan valda brytpunkter, avspana ett område och 
samla information beroende på vilka sensorer 
man har. Den som har hög teknik kan nog bygga 
ett system där drönare spanar, pekar ut mål 
och bekämpar detta utan att en människa är i 
loopen. Då har vi mördarroboten.
En grupp med ”låg teknik” som gör samma sak? 
– Svaret är troligen att det beror på hur var-
dagstekniken utvecklas. Den kanske går så pass 
mycket framåt att det är möjligt även på denna 
nivå. Enklast är att göra detta med drönare. Det 
är lättast att kontrollera obemannade farkos-
ter i luften. Något svårare med obemannade 

ytfarkoster och 
svårast med 
markfordon. 
Därför har väl tan-
ken på mekaniska 
mördarfåglar slagit 
bäst. Det finns tek-
nik som talar för det, 
också för terrorgrup-
per eller insurgenter. 
Men psykologiskt har 
nog Hitchcock ett fing-
er med i spelet, säger 
Jan-Ivar Askelin.

TREDJE VÄRLDS-
KRIGET
På den nationella arenan, 
om robotar styr kriget och 
robotarna har fel?
– Överstelöjtnant Stanislav 
Petrov såg 1983 vad som 
kunde vara fem ballistiska 
robotar på väg från USA. Enligt 
protokollet skulle han ha vänt 
sig till överordnade som skulle 
svara med likaledes kärnvapen-
bestyckade robotar mot USA. 
Stanislav trodde det var falsklarm, 
men var inte säker. Han gjorde 
ingenting. När 23 minuter gått och 
inget hänt visste han att han gjort 
rätt. En satellit hade tolkat solreflexer 
på översidan av moln som robotupp-

skjutning. Vi människor är bättre än datorer, 
sade han långt senare. 
Människan i loopen räddade världen från ett 
tredje världskrig. Autonoma system och korta 
beslutstider kunde lett till en katastrof. Sedan 
en längre tid är vi tillbaka till spänningar mellan 
stormakter. Kina har övertagit rollen efter 
Sovjet som USA:s huvudmotståndare. Stigande 
spänningar märks även i vårt närområde, även 
om de inte nått kalla krigets nivåer.
– Krig mellan nationer är inte sannolika, men 
inte heller otänkbara. USA måste tänka på 
en möjlig framtida militär konflikt med Kina. 
Den kommer till stor del att föras med 
maskiner som är mer eller mindre auto-
noma. Kina har robotar som tvingar den 
amerikanska marinen längre ut från kus-
ten. Man ser inte motståndaren, men den 
finns där. För båda länderna är rymdssys-
tem vitala för att skapa en lägesbild.

HOT MOT SVERIGE?
– Ett militärt hot mot Sverige be-
skrivs inte längre som stora invasion-
er i Östersjön eller i Övre Norrland. 
Det handlar mer om robotar, dröna-
re, räckvidder på luftvärnssystem 
och annat. Och hotet kanske inte 
ens är militärt. Det är enklare att 
slå till mot samhällets digitala 
infrastruktur. Stannar nätet 
stannar det mesta, säger Jan-
Ivar Askelin.

PER LUNQE

Från musfällor till 
mördarrobotar 
 – dödliga autonoma vapen

Jan-Ivar Askelin följer 
teknikutveckling åt FMV. 
Foto: Per Lunqe

UTVECKLINGEN GICK LÅNGSAMT FRÅN STENÅLDERNS FÄLLOR TILL TAGGTRÅDEN 
OCH KULSPRUTAN. DET SOM HÄNDER NU ÄR NÅGOT HELT ANNAT, DÄR ARTIFICIELL 
INTELLIGENS TANGERAR EN VÄRLD DÄR AUTONOMA VAPENSYSTEM KAN HANTERA 
IDENTIFIERING, BESLUT OCH BEKÄMPNING.

Hur ska vi möta en svärm drönare med 
dödlig last över Stockholm, Malmö eller 
Göteborg? frågar sig Jan-Ivar Askelin.
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Passiva drönar-
sensorer syns inte 
men upptäcker 
roboten snabbt
Sensorer på drönare ska upptäcka 
motståndaren i luften. De är mindre, 
billigare och kan se längre än radar- 
stationer. 

Vi pratar om sensornätverket och inte om 
sensorerna, säger Svante Ingeborn, FMV, i 
Omvärld som är myndighetens framtidsföns-
ter i tryckt form och på nätet. De här senso-
rerna ska upptäcka allt som flyger i luften, för 
territorialförsvaret kan det vara robotar på 
väg mot Sverige. Det är robotar som avverkar 
Östersjön på fem minuter. 

Sensorerna är mindre och enklare än de som 
finns i dag. I kombination med en teknik 
som kallas passive coherent location fångar 
sensorerna information ur det elektromagne-
tiska bruset utan att sända själva.  Det stora 
antalet ger samma bild som färre och mer 
avancerade.  Räckvidden blir mycket större än 
radarns, sensorerna sänder inte själva.

Framtidens sensorer kommer att vara delar av 
ett nätverk, ungefär som i det projekt, Nät-
verksbaserat Försvar, NBF, som skulle ha varit 
en del i Försvarsmaktens militära revolution. 
NBF lades ner, men tankarna lever vidare i 
nya begrepp. Drönare som upptäcker mot-
ståndarens robotar finns runt hörnet.

ETIK OCH ANSVAR
Artificiell intelligens och 
dödliga autonoma 
vapen väcker 
frågor inte bara 
om vad som kan 
vara möjligt, vad 
som kan hota oss 
eller vad vi kan hota 
andra med, utan även 
om etiska frågor. Linda 
Johansson undervisar 
och forskar på FHS. 
I en intervju för FMV:s 
tekniska prognos, 
Omvärld 2018, berättar 
hon om robotar, killer 
robots, och om de blir 
verklighet, var finns 
ansvaret?

– Vad man än tror om den 
här utvecklingen så måste 
den diskuteras, säger Linda 
Johansson till Omvärld.

Vem ska hållas ansvarig för en mördarrobot 
som har ihjäl 50 civila människor på ett torg?

PER LUNQE

Människan i 
loopen
När man pratar om artificiell intelligens 
och autonoma system då pratar man 
också om beslutsloopen. Att det någon-
stans i loopen finns en människa som 
fattar de allra viktigaste besluten. 

Vi har träffat Peter Tillberg som är forskare 
på KTH och leder en forskningsorganisation, 
Centrum för Studier av Militär och Samhälle. 
Kolla gärna deras webbplats, där finns mycket 
matnyttigt för veteraner, csms.se

– Människan skiljer sig på många sätt från 
maskinen oavsett hur skickligt man än lyckats 
sätta ihop olika tekniska komponenter och 
sensorer. Människor har vilja, fantasi, kreativi-
tet, drömmar om framtiden, intuition och ett 
omdöme. Det har inte datorer. Dessutom är 
människan många gånger oförutsägbar, säger 
Peter Tillberg.

PLUTONCHEFEN
Peter Tillberg menar att den självständighet 
som en plutonchef i ett jägarförband har 
under ”fria kriget” inte är något som kan pro-
grammeras in i ett tekniskt autonomt system. 
Plutonchefen som arbetar på ett fragmenterat 
stridsfält använder alla sina erfarenheter och 
kunskaper om strid för att fatta sina beslut. 

Den typen av erfarenhetsgrundade kunska-
per är inte möjliga att koda in i ett autonomt 
vapen. Man kan inte programmera in ett 
omdöme i en maskin, menar Peter Tillberg.

– Inte heller förmågan till ansvar och intuition. 
Utan ett väl utvecklat omdöme och intuition 
blir det ingen autonomi. 

SJÄLVSTÄNDIG
Kan ett tekniskt system någonsin vara auto-
nomt, frågar sig Peter Tillberg. Att vara auto-
nom är kopplat till självständighet. Förmågan 
till att utifrån det som alltid är specifikt i en 
situation agera på olika sätt. Hos jägarpluton-
chefen finns alltid ett inslag av oförutsägbar-
het. Detta gör honom eller henne farlig för 
motståndaren.

Peter Tillberg som studerat teknologi och 
militärt yrkeskunnande sedan mitten på 
1990-talet, menar att vi inte ska räkna bort 
människan. Hur långt utvecklingen kring 
artificiell intelligens tar oss kan vi inte veta. 
Mycket kommer att förändras.  

– Var i beslutsloopen ska människan vara? 
Var går gränserna för vår tillit till tekniken? 
Datorer beräknar för att komma fram till ett 
resultat. De fattar inte beslut. Människor 
fattar beslut. På gott och ont. Vi får akta oss 
så vi inte hamnar i en artificiell dumhet, säger 
Peter Tillberg.

PER LUNQE

Resurshanterare
Resurshanteraren finns inte på något enskilt 
ställe utan skapas virtuellt av den gemensamma 
datakraften från de farkoster som ingår i svärmen.

Ledning
Operatörerna kan kontrollera grupper av farkoster eller en enskild 
farkost. Resurshanteraren kan se helheten och ge kvalificerade råd. 
Lägesbilden kan länkas till annan stab.

Lägesbild

System av system
Uppdragssvärmarna kan konfigureras på olika sätt beroende på uppdrag.

Identiska system

System av samma typ

System av olika typ, 
luft, mark, sjö

Bemannat + obemannat

Resurshanteraren 
kan föreslå mål och 
anfallsstrategi men 

operatören har 
sista ordet.

Organismen kan göra 
flera saker samtidigt
• Anfalla
• Spana

• Störa
• Skenattackera

AI
(Resurshanterare)

Operatör
Beslut

Multi-Robot-Systems 
– en organism som kan många konster

Ett fartyg i ett operationsområde släpper ut en svärm autonoma 
farkoster. Efter att ha spanat en stund och lämnat en lägesbild 
till operatörerna, delar de upp sig i fyra skilda uppdrag. 
Nätverket av farkoster bildar en slags organism utrustad med en 
virtuell resurshanterare som kan hjälpa till med att fördela 
resurser samt ge förslag på åtgärder i operationsområdet.

Gemensam
lägesbild

Illu
stra
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För     emot autonoma vapen
– drönare med dödlig last

När vi tänker på dödliga autonoma 
vapen tänker vi första hand på drönare. 
Det är drönare med vapenlast som kan 
söka efter och döda människor efter att 
ha fått angivna kriterier, t ex ett militärt 
förband, milisgrupper eller terrorister. 

I ett framtidsscenario kan beslutet om 
eldgivning fattas av drönaren. Då pratar vi 
om ett fullständigt autonomt vapen. Auto-
nom betyder att ingen operatör trycker på 
knappen. Drönaren fattar beslutet själv. Det 
är science fiction i dag, men lurar om hörnet. 
Jag har hämtat argument för och emot från 
en internationell konferens 2015 om artificiell 
intelligens, AI, i Buenos Aires. Argumenten 
står sig väl i dag.

ARGUMENTEN MOT LYDER SÅ HÄR: 
De sänker tröskeln för väpnade konflikter. 
Utvecklingen kan leda till en kapprustning 
inom AI. Drönarna kan bli morgondagens 
Kalasjnikov. De är billiga. Det kan uppstå en 
svart marknad där terrorister är köpare. Krigs-
herrar kan vilja åstadkomma etnisk rensning. 
Drönarna kan bli redskap för lönnmord, att 
destabilisera stater. Om vi inte förbjuder nu 
så kommer kapprustningen igång. Liksom de 
flesta biologer och kemister inte vill bidra till 
massförstörelsevapen, vill troligen inte heller 
forskarna inom AI åstadkomma mördarvapen. 
Men de kommer.
Det är några argument mot. Men på konfe-
rensen kom också fram argument för.

ARGUMENTEN FÖR LYDER SÅ HÄR:
Robotforskaren Evan Ackerman bidrog med 
argument på konferensen. Mordbrännare 
använder tändstickor, uppfunna på 1600-ta-

let, liksom en terrorist kan köpa en drönare 
på Kjell & Company. Teknologin finns, liksom 
drivet hos tillverkare att ständigt förbättra, 
göra mer avancerade produkter till lägre pris. 

Och när de dödliga autonoma vapnen sätts in 
i en väpnad konflikt, i en strid? Alla soldater 
som varit på insats utomlands för Försvars-
makten är medvetna om Rules of engage-
ment. Har personen som hotar dig ett vapen? 
Riktar hen det mot dig? Har du rätt att skjuta 
själv? Du är troligen stressad, kanske trött. 
Ett beslut ska tas snabbt. Autonoma vapen är 
inte stressade. De är inte trötta och de fattar 
beslut snabbt. Alla kriterier för eldgivning är 
värderade nästan momentant.

OSKYLDIGA KAN FALLA OFFER
Argumentet här är att jämföra med själv-
körande bilar. En kvinna avled efter att ha 
blivit påkörd av en självkörande Ubertaxi 
i amerikanska Arizona 2018. Självkörande 
bilar är inte säkra till 100 procent. Men om 
den självkörande skulle vara till exempel fem 
procent säkrare än du är som förare låter den 
som ett bra alternativ ur säkerhetssynpunkt. 
Och om dödliga autonoma vapen minskar 
risken för felaktig eldgivning?

Drönare som styrs av AI har förmågan att 
lära sig, inte bara av framgångar utan även av 
misstag. Vad har hänt? När felet eller felen är 
inringade kan de rättas till.

AI är här. AI kan användas till det mesta. Även 
om vi förbjuder dödliga autonoma vapen kom-
mer de att utvecklas, tillverkas och säljas till 
försvarsmakter, milisgrupper och terrorister. 
Så säger Ja-sidan.

PER LUNQE

DÖDLIGA AUTONOMA VAPEN

”Autonoma 
vapensystem är 
inte stressade. 
De är inte trötta 
och de fattar 
snabba beslut. 
Alla kriterier 
för eldgivning är 
värderade näs-
tan momentant.”
– Evan Ackerman

TEKNIKSPRÅNG SOM 
FÖRÄNDRAT KRIGEN

1400 Långbågen
En engelsk här överraskade franska 
riddare vid slaget om Agincourt.

1840 Effektivt krut
Bomull, svavelsyra och salpetersyra. 
Mer kraftfullt och mindre rök.

1860 Kulsprutan
Utvecklingen möjliggjordes av 
konstruktionen av enhetspatronen i 
mitten av 1800-talet.

1900 Radarn
Spelade en avgörande roll i Slaget om 
Storbritannien.

1940 Roboten
Tyska V2 var den första ballistiska 
roboten och spelade en stor roll under 
andra världskriget.

1945 Kärnvapen
Hiroshima och Nagasaki blev symboler 
för andra världskrigets slut och med 
det förändrades allt.

1950 Datorn
Processorn klarade av avancerade 
beräkningar för bombfällning, gav oss  
nätverk och precisionsvapen. Datorer 
och IT är idag en premiss för allt.

2000-talet Autonoma vapen
Hur kommer framtiden att se på den 
epok vi nu är på väg in i? Hur stor auto-
nomi kommer vi tillåta och hur kommer 
krigets lagar att påverkas?

Fler avgörande militära framsteg:

Evan Ackerman 
och en okänd 
robot.

DRÖNARNA TAR ÖVER

År 2020 fanns minst 102 länder med 
aktiva och militära drönarprogram. 
Ytterligare sex med inaktiva eller drö-
narprogram i uppstart. Samma år fanns 
247 militära testplatser för drönare.

KÄLLA: CENTER FOR THE STUDY OF THE DRONE AT 
BARD COLLEGE, 2020

Drönare utgör ett hot som kan komma 
att eskalera i framtiden för både 
civilsamhället och försvaret. Norska 
forskningsinstitutet Prio har gjort en 
studie om hoten och hur de kan mötas. 

Forskarna går igenom tekniken, civila och 
militära scenarier, ett EU-perspektiv och ett 
för Nato med norska förband på internationell 
insats. Den här analysen kan förstås gälla 
också för Sverige och svenska förband.

Det norrmännen studerar kallas C-UAS och 
betyder sätt att motverka obemannade 
flygande system som skickats upp av en an-
tagonist. Det finns i dag sådant försvar, men 
de är inte billiga. Efter ”drönarattacken” mot 
Gatwickflygplatsen i december 2018 satsades 
motsvarande 50 miljoner på att förhindra nya 
attacker och då var man inte ens säker på att 
drönare varit i luften som stängde flygplatsen 

i 33 timmar till en kostnad av 570 miljoner kr. 
Säkert något för det svenska totalförsvaret 
att studera. 

På insats i ett land långt bort räknar de 
norska forskarna med drönarhot. I Mali och 
Irak har norska förband råkat ut för drönare, 
inga stora och dyra, men tillräckligt vassa för 
att utgöra ett hot och störa verksamheten. 
Antagonister; länder som inte samarbetar och 
rebellgrupper stör såväl förbandens mark- 
som flygoperationer. Det dröjer inte länge, 
menar forskarna 2020, innan problemet dyker 
upp i Sydsudan och Afghanistan.

Nato bygger förmåga att möta drönarhotet. 
Forskning och utveckling, policy, doktrin 
och standards är prioriterade områden för 
försvarsalliansen. Afghanistan blev 2019 ett 
testområde och där testas medlemsländernas 
antidrönarsystem. 

PER LUNQE

Drönarhotet kan mötas
– men det är inte billigt

Maskiner kan inte ställas till svars för sina 
handlingar. För oss är det en grundläggande 
moralisk övertygelse att det måste finnas 
en människa som kan avkrävas ansvar. Det 
skriver dåvarande klimat- och miljöminister 
Isabella Lövin (MP) och utrikesminister Ann 
Linde (S) om autonoma vapen i ett debattin-
lägg i Sydsvenskan 2019.

Debattörerna skriver i den pågående debat-
ten om dödliga autonoma vapen och vilka 
konsekvenser utvecklingen av sådana vapen 
skulle få. Till autonoma vapen räknas vapen 
som utan mänsklig påverkan kan välja eller at-
tackera sina mål. Flera länder i världen arbetar 
för att utveckla sådana vapen.

För debattörerna ”är det en grundläggande 
moralisk övertygelse att det måste finnas en 
människa som kan avkrävas ansvar. De inter-
nationella regelverk som reglerar krigets lagar 
bygger på att det finns en människa bakom 
beslut att använda vapenmakt. Maskiner kan 
inte ställas till svars för sina handlingar.”

Regeringens folkrätts- och nedrustningsde-
legation har beslutat att inrätta en arbets-
grupp för att studera frågan om autonoma 
vapensystem. Syftet är att ta fram konkreta 
förslag på hur frågan om ett effektivt förbud 
mot dödliga autonoma vapensystem, som är 
oförenliga med folkrättens krav, ”bäst kan 
drivas av Sverige”.

PER LUNQE

Debatt: ”Sverige ska ha en 
ledande roll mot”

År 2018 utsattes Gatwick för en allvarlig incident 
då förmodade drönare flög in i luftrummet.

Drönardramat fick flygplatsen att stoppa alla flyg, 
vilket drabbade 120 000 passagerare och kostade 

över en halv miljard kronor. 

Källa: Reuters 
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• Stigbygeln
• Rustningen
• Taggtråden
• U-båten
• Flygplanet

• GPS:en
• Krypteringen
• Radion
• Digitalkameran
• Stridsvagnen
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Drönare stängde Gatwick
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UTE I LANDET 

Kongokrisen: 
Sveriges svåraste 
FN-insats
En svensk FN-soldat håller vakt vid 
flyktinglägret utanför Elisabethville i 
Kongo 1961. 

Uppemot 40 000 flyktingar från folkgrup-
pen balubas tog sin tillflykt till lägret från 
förföljelse i norra Katanga. Från början 
saknade lägret all sanitär utrustning och 
situationen var ofta kaotisk.

Följ våra Kongoveteraner på Facebook: 
Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

Digital kongress 24 april

Kongressen är förbundets högsta beslutande 
organ med 63 ombud från landets föreningar 
samt förbundets styrelse och kansliets 
personal.

Nytt för i år är att kongressen kommer att 
livesändas på vår youtubekanal som även kan 
tittas på i efterhand. Vi beräknar att hålla på 
till lunchtid.

Välkommen!

SVF får ny logotype 
och grafisk profil
En ny logotype och grafisk profil 
kommer att lanseras under 2021. 
Satsningen är en viktig del i förbun-
dets långsiktiga plan att fortsätta 
utvecklas till en modern organisa-
tion som inkluderar alla svenska 
civila och militär veteraner.

Den nya grafiska profilen kommer även 
att vara tekniskt mer anpassad för olika 
medier och underlätta kommunikationen 
både centralt och lokalt. 

Alla förbundets lokalföreningar kommer att 
få en egen logotype som mer tydligt knyter 
an till förbundet och gör kommunikationen 
med medlemmarna mer strömlinjeformad, 
mer tillgänglig och professionell. 

Vi ser fram emot lanseringen och hoppas ni 
kommer gilla förändringen.

SVF STYRELSE

När Vad Var 

24 april  Förbundskongress Digitalt
Maj Gula Bandet-månaden Hela landet
29 maj  Veterandagen Hela landet / Digitalt
4-11 juli  Almedalsveckan  Gotland / Digitalt
17-19 september  Veteransvingen Skåne
24 oktober  FN-dagen  Hela landet

Aktivitetskalender

Gula Bandet är…

...en symbol för våra veteraner. Genom 
att bära Gula Bandet synligt visar du 
andra att du bryr dig – om veteranerna, 
om Sverige och om världen.

...en ekonomisk möjlighet. Gula Bandet 
kan stötta de veteraner och anhöriga 
som behöver finansiellt stöd på grund 
av fysiska eller psykiska skador efter 
utlandstjänst. 

...ett nationellt event. Gula Bandet- 
månaden infaller i maj varje år och avslu-
tas på Veterandagen där vi korar Årets 
veteran under högtidliga former. 

...ett samtalsstöd för den som behöver 
prata en stund. Stödtelefonen är beman-
nad året runt och erbjuder ett tryggt 
kamratstöd. Våra specialutbildade kam-
ratstödjare finns alltid där för dig när du 
som veteran eller anhörig har det tungt 
eller bara vill ventilera tankar med någon 
som verkligen förstår. 

GULA BANDET

FAKTA & SYFTE

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

• I Sverige är Gula Bandet en symbol 
som tillvaratar både civila och militära 
veteraners intressen, precis som Sveriges 
Veteranförbund gör.

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

• Sveriges Veteranförbund började 
marknadsföra Gula Bandet i Sverige 
2009.

• I Sverige är symbolen varumärkes- 
registrerad av Sveriges Veteranförbund 
hos Patent- och registreringsverket. 

GULA BANDET

HISTORIA

Foto: Kim Svensson

Lördagen den 24 april kl. 09:00 öppnar Sveriges Veteranförbunds 
digitala coronasäkra kongress.

Firas i maj

Gula Bandet

Veteranmarschen och ÖS 
är inställt På grund av pandemin tvingas vi tyvärr ställa in 

Veteranmarschen och Veteranträffen ÖS.

VETERANMARSCHEN
Sommarens veteranmarsch med start 
i Skillingaryd och målgång i Karlstad 
är inställd. Marschen skulle gått av 
stapeln den 2-7 augusti.

ÖS
Veteranträffen ÖS i Ringenäs, Halmstad 
är inställd. Veteranträffen skulle ha gått 
av stapeln den 15-18 juli. 

Nästa år planeras ÖS 27 till 14-17 juli.

Foto: Armémuseum arkiv

#veteranvandring

Gå med Annicka Engblom under 
Gula-Bandet-månaden

I maj firar vi Gula Bandets månad. En månad 
då vi ökar välbefinnandet hos oss själva och 
våra veterankamrater. 

Förra året startade riksdagsledamoten 
Annicka Engblom Facebooksidan ”Marsch 
för Veteraner”. Idén fick Annicka efter att 
sommarens veteran-marsch ställdes in pga 
pandemin och hon ville på något sätt lyfta 
Gula Bandet-månaden och beslöt sig för att 
under maj månad marschera dagligen i sin 
hembygd. 

På Facebooksidan uppmuntrade hon andra att 
vandra med henne – digitalt. 

I år kommer Annicka återigen att vara frontfi-
gur för att vi ska ut och röra på oss med fokus 
att alla kan gå! Var du än är. Gammal som ung. 
På Gula Bandets Facebooksida kommer 

Annicka att lägga upp filmklipp och 
bilder från hennes veteranvandring under 
maj månad och vill att alla hänger på och 
bidrar med bilder, filmer och berättelser för att 
inspirera varandra.

Vi går tillsammans, över hela landet, men hem-
mifrån på distans. Gå det du kan och orkar. 
Vi går för veteraner och efter avgjord vand-
ring, promenad, joggingtur eller marsch kan du 
swisha valfri summa till Gula Bandet.

Följ och var med på det coronasäkra eventet  
#veteranvandring 

Delta i Gula Bandet-månaden 
- Stöd Sveriges veteraner och deras anhöriga.

PIA LAGERGREN

Annicka Engblom under förra årets ”Marsch för Veteraner”.

Arkivbild Veteranmarschen 
Foto: Kim Svensson

Alternativa evenemang
Vi hoppas innerligt att vi snart är tillbaka till 
normala rutiner igen samt att föreningarna 
kan uppmuntra till ”säkra” endagsmarscher 

runt om i landet under sommaren med hänsyn 
taget till FHMs rekommendationer.
Ta hand om er och varandra!

Armémuseums arkiv:

Foto: Andreas Blomlöf
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Bergslagsmarschen hittar
en väg i pandemin

Berslagsmarschen har sin camp och 
hem i Kolsva, Västmanland. 
Initiativtagare Johan Iwarson arrang-
erar marschen för andra året i rad, och 
har en lösning för att genomföra en 
säker marsch trots pandemin.

– Konflikten mellan pandemi och Bergslags-
marsch funderade vi mycket över 2020. Men 
med boende för begränsat antal personer 
i gymnastiksal, många duschar, stort tält 
för mat och umgänge och deltagare som är 
vana vid att umgås och verka under speciella 
förhållanden så känns det hanterbart, säger 
Johan.

Vaccination?
– Ja, vi hoppas att många äldre kamrater har 
hunnit bli vaccinerade och därmed blivit säk-
rade för deltagande. Betänk också att vi har 
deltagare som är sjuksköterskor och personal 
från ambulansverksamhet i våra led. Vi har 
mer koll på varandra än vad de flesta i sam-
hället har. Men jag skall tillägga att vi givetvis 
håller oss till rekommendationerna som vi vet 
kan ändras med kort varsel.

Om ni tvingas ställa in?
– Efter pandemins intåg förra året då både 
Veterandagen, Veteranmarschen och ÖS 
blev inställt, kom idén om ett genomförande 
i något mindre skala och utan fasta kostna-
der, förutom ideellt arbete. Skulle samhället 
stängas helt skulle vi klara oss från en ekono-
misk smäll, säger Johan.

Johan bor centralt i Kolsva med väl tilltagen 
tomt som rymmer ett stort tält, de hyr en 
gymnastiksal för boende, och andra kontak-
ter har ordnat fram natosängar och arbetat 
med sponsorer. Allt helt ideellt.
– Det finns alltid veteraner som kan och vill 
göra något bra trots allt elände, menar Johan.

Varje dagsetapp är 35 km och totalt är 
Bergslagsmarschen 14 mil med samling den 
10 juli och första dagsetapp dagen efter. 
Målgång sker i Köping vid Malmön. 

En nyhet för i år är att kartor med "passe-
ringstider" kommer att publiceras på nätet 
när marschen passerar genom större städer. 
– De kamrater som bara vill gå med en bit ska 
då kunna vänta efter vägen och slå följe. Vi 
vill också visa föreningar runt om i landet att 
det är ganska lätt att fixa en egen marsch på 
en dag. Vi kör samma koncept som Veteran-
marschen med 10 minuters paus efter 5 km. 

Intresseanmälan för att delta i hela 
marschen gör man via Facebookgruppen 
"Bergslagsmarschen för utlandsveteraner" 
eller via bergslagsmarschen@gmail.com. 
Deltagaravgiften är 1000 kronor inkl. logi och 
mat. Antalet deltagare är begränsat till vad 
som vid tillfället rekommenderas av FHM. Del-
tagande för enskild sträcka kostar 250 kronor 
och är som vilken promenad som helst. 

Allt överskott från marschen går till vete-
ranstöd och förra året samlade marchen in 
över 20 000 kronor till VRR och Gula Bandet. 
– I år är det ännu roligare eftersom vi fått ett 
samarbete med VRR som tar hand om våra 
lotterier och auktioner och delar intäkterna 
med Gula Bandet. Min vän Petri Kuru gör 
ett fantastiskt arbete med sponsorer, andra 
ställer upp ideellt som funktionärer under 
marschen. Ni som tidigare deltagit i Veteran-
marschen vet vilken fantastisk familj vi blivit, 
avslutar Johan.

DANIEL JANSSON

Norrköping får 
minnesplats i 
kolgårdsmarmor
Mitt i stan vid Folkparken nära 
Matteus kyrka kommer en minnes- 
sten för utlandsveteraner i Norr- 
köping att uppföras i lyxig kolgårds-
marmor. 

Minnesmärket är tänkt som ett offentligt 
konstverk berättar Norrköpings kommun.
 
SVFs medlem Christer Lindell med mission-
er i Cypern, Kongo-Kinshasa, Afghanistan 
och Kosovo är mycket nöjd med monu-
mentet.
– Det är många veteraner som gärna vill ha 
en plats att kunna gå till och minnas sina 
kamrater. Detta är en perfekt plats och vi 
hoppas kunna inviga stenen på årets Vete-
randag, säger Christer.

UTE I LANDET 

Medaljceremoni i 
Skövde för Mali 12
Ceremoni med tal via länk av Försvars-
ministern och fysiskt av stf arméchef och 
chefen för Trängregementet. 

Fredsbaskrarna Skaraborg delade ut 
premie till bäste soldat ur hemvändande 
utlandsstyrka. Det var sjätte gången som 
premien utdelades. I och med att inga an-
höriga tilläts vara med spelades ceremonin 
in för att sändas i media.

GÖTE

MSSS årsmöte i 
Mullsjö
Veteransällskapet MSSS (Multina-
tional Senior Service Society) avhöll 
sitt årsmöte den 18 mars i Mullsjö.

Kjell Boman stod som värd och närvarande 
var Ola Nilsson samt Anders Broman.
Mötet hölls via nätet med ett tiotal 
övriga deltagande, Mats Fogelmark, chef 
Veterancentrum samt Johan Mattson från 
SVF. De båda sistnämnda informerade om 
respektive organisation och framtiden.

Årsmötet avhandlade även ändringar i 
stadgarna. I styrelsen invaldes Kjell Bo-
man, Ola Nilsson, Lars Erlandsson, Benkt 
Sjödal samt Anders Broman.

Vårt första digitala möte fungerande över 
förväntan och vi kommer att fortsätta på 
samma sätt.

ANDERS BROMAN

Stf arméchef inspekterar soldater ur Mali 12.

Korpral Balint Barocsai har nyss mottagit 
Fredsbaskrarna Skaraborgs premie, av Göte 
Lundmark, som bäste soldat. Han saluteras här, 
vänd mot sina kamrater, med en fanfar.

Stf arméchef saluterar Trängregementets fana.

Ola, Kjell och Lotta.

Bilder från Bergslags-
marschen 2020.

Samarbetspartners:
Sveriges Veteranförbund
VRR - Veteranstöd Rapid Reaction

Sponsorer:
Malm Watches, klocka
Kopparbergs bryggeri, dryck
Tacupgear, träningsjackor
Ikerdandergaard, träningskläder
EA Elautomation, deltagarplaketter
Outmeals, energybars, dryckpulver
Bellicus.se, hängsmycken i silver
Kärrlander Leather goods, specialtilverkat läderbälte
Boathnia Service AB, T-shirts
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Alla medlemmar betalar medlemsavgift 
till Sveriges Veteranförbund (SVF), som 
även administrerar medlemsregistret. 
Av medlemsavgiften ”återbetalas” 100 
SEK i verksamhetsstöd till den förening 
(länsförening, lokal eller rikstäckande 
förening), som medlemmen tillhör. 

Avstämning av medlemsantal görs varje år av 
föreningarna i samarbete med SVF:s med-
lemsregisteransvarig. Brytdatum är den 31:e 
december för påföljande år. Utbetalning av 
verksamhetsstödet sker sedan av ekonomi-
ansvarig till föreningarna, enligt uppgifter från 
medlemsregisteransvarig. Verksamhetsstödet 
betalas ut i två omgångar. Vid första tillfället 
utbetalas 75 SEK/medlem per automatik i 
början av året. Resterande 25 kronor/medlem 
utbetalas efter särskild ansökan från fören-
ingen. En sådan ansökan skall även innehålla 
årsredovisning över föregående år, samt 
verksamhetsplan och budget för innevaran-
de år. Respektive förening fördelar därefter 

verksamhetsstödet till sina lokala träffplatser 
och verksamheter.

Varje förening får vid bildandet ett startbi-
drag på 2 000 SEK + 15 SEK/medlem, som 
utbetalas omgående efter första årsmötet till 
föreningens registrerade bank- eller postgiro. 
Antalet medlemmar bekräftas av medlemsre-
gisteransvarig.
Förskott på verksamhetsstöd och/eller startbi-
drag kan beviljas efter överenskommelse med 
SVF:s ekonomiansvarige.

Förbundet bistår föreningarna med två 
medlemsutskick per år. Sådana medlemsut-
skick skall författas enligt särskild mall, som 
innehåller 2 A4-sidor. Mallen erhålles av kans-
liet. Annat administrativt stöd och hjälp sker 
genom överenskommelse och efter kontakt 
med kansliet.
Föreningarna får, utöver detta även stöd 
och hjälp från SVF:s styrelse och team i olika 
frågor som exempelvis rekrytering och kam-
ratstöd.

Verksamhetsstöd till 
föreningar inom SVF

Med hänsyn tagit till nationella och 
regionala rekommendationer, kommer 
lokala firanden, i den mån de kan 
utföras, att ske runt om i landet.

STOCKHOLM OCH DJURGÅRDEN
Försvarsmakten sänder det officiella firandet 
på deras youtubekanal.

SJUHÄRAD
Digitalt firande kl. 18.00 via Teams. 
Lägg gärna en gul ros vid vår minnessten i 
Borås under dagen.
 
YSTAD
Digital invigning av minnesstenen vid hamnen.
 
MSSS 
BergaLottas Glasscafé i Mullsjö, Öppet Hus 
från kl. 11:00. 

STORUMAN
Flagghissning av veteraner vid kommunhuset. 
 

VÄSTKUST
Digitalt firande från Göteborgs Stad.
 
SKARABORG 
Firande vid minnesstenen i Skövde med start 
kl. 10:00 och med en enkel ceremoni med 
efterföljande fika på Soldathemmet. 
 
ÅNGERMANLAND 
Vi träffas kl. 14:00 vid minnesstenen i Sollef-
teå, traditionellt firande. Därefter promenerar 
vi till Hågesta Ön för mat och umgänge.

LINKÖPING
15.00 vid minnesstenen Korumplatsen, 
Livgrenadjärernas friluftskyrka. Kransned-
läggning med Övlt Thomas Persson.

NORRKÖPING
Parken vid Matteuskyrkan kl 14.00 invigning 
av vår nya minnessten.

På förbundets facebooksida finns 
information om  aktuella firanden. 

Föreningar ute i landet firar
Veterandagen 29 maj
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Åsbo Edge and Events
– aktivitetscenter stödjer Gula Bandet

I hjärtat av Uppland ligger nystartade 
upplevelseföretaget Åsbo Edge and 
Events som drivs av Fredrik Jansson.
En samlingsplats för utomhusaktivite-
ter där man sporrar varandra i tävlingar 
omgiven av stärkande natur.

– Till oss på Åsbo i Tärnsjö är alla veteraner 
välkomna, både som förening eller privat-
person med familjen eller arbetskollegor. Vi 
erbjuder en heldag i naturen med aktiviteter 
och grillning, säger Fredrik. 
 
Åsbo event erbjuder en rad olika utmanande 

gruppaktiviteter. Besökarna kan prova på och 
tävla mot varandra i tex bågskytte, yxkast-
ning, och paintball.

En av de mer nervpirrande aktiviteterna är 
jaktstig med pilbåge utefter en slinga i skogen 
med olika skjutstationer. 
 
Åsbo Edge and event är stolt sponsor av Gula 
Bandet.
 
Kontakt
Norråsbovägen 24, Tärnsjö. 
Tel: 076-21 92 983
www.asboeae.se

Golftävlingar för veteraner 

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

Grillning för 
veteranerna på 
Västkusten
Fredsbaskrarna Västkust har under 
vintersäsongen haft träffar utomhus 
med grillning, promenader och quiz för 
medlemmarna. Ett uppskattat och coro-
nasäkert arrangemang som kommer att 
fortsätta under året.

Vid poängpromenaderna har banan varit 
snitslad med Gula Bandet så att alla hittar 
rätt.
 
Nästa utomhusträff för Fredsbaskrarna 
Västkust är lördagen den 10 april kl. 13 
på Färjenäs där veteranmonumentet 
kommer att placeras.

Kurs om 
fredsinsatser
Är du verksam i en integrerad 
FN-insats som civil, polis eller 
militär eller arbetar du på ett av FN:s 
landkontor i ett land där det finns en 
FN-insats? 

Vill du fördjupa din förståelse för hur FN:s 
multidimensionella fredsinsatser fungerar 
för att kunna vara effektiv och framgångs-
rik i ditt arbete?

UN Multidimensional Integrated 
Missions’ Orientation Course 
(UNMIMOC) arrangeras av FBA och 
Försvarsmaktens internationella center 
SWEDINT. 

Du får lära dig mer om hur FN arbetar med 
integrerad analys och planering av insatser 
för att kunna ha ett konstruktivt samarbe-
te med olika aktörer i fält.

Kursen ges digitalt 17-20 maj. 
Ansök på SVEDINT 7 Försvarsmakten

Nu står svenska företag inför sto-
ra utmaningar, den här ekonomiska 
nedgången är brantare än vi någonsin 
upplevt i nationen och det finns ingen 
tid att förlora.

Slut upp bakom våra veteraner och välj ve-
teranägda företag. De finns överallt; de lagar 
bilar, klipper hår, utvecklar IT-system, serve-
rar mat, brygger öl, löser juridiska ärenden 
och allt däremellan.

Besök www.veteranportalen.se

Stöd veteranägda företag!

Tack för era gåvor
till Gula Bandet
Vi vill tacka följande företag som 
under 2020 gett gåvor till Gula Ban-
det och stöttat Sveriges veteraner:
 

BAE Bofors, BAE Hägglund, 
Dmind Solutions, Monster, 
Nemco, Outmeal, Rekyl, 
Åsbo Edge and Event. 

Donationerna har gjort det möjligt för 
oss att hjälpa de veteraner och anhöriga 
som under året behövt stöd. Det stödet 
har inneburit resa och logi till Uppsala i 
samband med besök hos Veteranmottag-
ningen, tandläkarbesök med omkostna-
der samt mycket annat, så som mat, hyra, 
el med mera. Under ett år utan covid och 
restriktioner hade vi också kunnat bidra 
till flera återträffar.

Utmana medlemmarna i din förening på knivkastning. 

PGA Sweden National, Bara i Skåne. 
Start lördag 09.00.
Poängbogey.
Boende och middagen med prisutdelning på Clarion Live Hotell i Malmö. 
Anmälan och betalning senast 31 augusti.

Veteransvingen

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne bjuder in alla 
utlandsveteraner till golftävling fredag 6 augusti 2021 
på Skövde GK.

Jespers Minnesgolf

Samling kl 7.30 shotgunstart kl 8.30.
Greenfee 395 kronor.
Poängbogey.
Anmälan till telefon 0500-411535. 

Deltagare från Veteransvingen 2020.
Foto: Kim Svensson

Krigsarkivet 
flyttar till Arninge
Krigsarkivet innehåller 80 000 
hyllmeter handlingar med bl.a. 
dokument om svensk internationell 
militär verksamhet och ett 
omfattande FN-arkiv. 

Krigsarkivet (KrA) är en arkivmyndighet 
inom Riksarkivet för myndigheter under 
försvarsdepartementet. Arkivet innehar 
militära handlingar från 1500-talet och 
framåt.

Nu flyttar verksamheten till Arninge.

Ronny Lindergren är grillmästaren hos 
Veteranerna Västkust och vann quizen.
Foto: Britt-Marie Akre 

Foto: Matt Aylward

Sveriges Veteranförbunds Order of Merit

Båda tävlingarna ingår i Order of Merit och spelas som poängbogey. 
Deltar du i båda tävlingarna är du automatiskt med i Order of Merit.
Du hittar all information och hur du anmäler dig på veteransvingen.se
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Särskilda operationsgruppen
(SOG) utställning i Karlsborg

I ett av landets få coronaöppna museum, 
Karlsborgs Fästningsmuseum, visas just nu 
utställningen om Försvarsmaktens specialför-
band SOG, deras uppkomst och utveckling.
 
Utställningen har mycket bildmaterial, förban-
dets utrustning visas och i vilka miljöer man 
arbetar samt utrustning som de har haft under 
deras år som förband. Man visar upp fordon 

som man kan provsitta 
och man har också en 
interaktiv del och får 
veta hur rekryteringen till 
SOG går till och vad som 
krävs.

De vill med utställningen 
visa på den historiska 
stoltheten men framfö-
rallt skildra verksamheten 
om hur särskilda ope-
rationsgruppen faktiskt 
jobbar.
 
– SOG-utställningen 
handlar också om att öka 
attraktionen och stärka 
rekryteringen, därför 

finns det mycket information om vad som 
krävs för att bli operatör inom specialförban-
den och hur testerna går till, säger Fästnings-
museets Susanne Eriksson.
 
Fästningsmuseet Karlsborg 
har öppet hela våren, vardagar 10-15. 
Entré 70 kr. 

Särskilda operationsgruppen är kärnförbandet inom Försvarsmaktens specialför-
band. Det Försvarsmaktsgemensamma specialförbandssystemet tillför unika och 
alternativa handlingsmöjligheter att uppnå strategiska målsättningar. All personal 
är särskilt uttagen, utbildad och utrustad för uppgifter som de reguljära förbanden 
av olika orsaker inte kan lösa.

Ny träffplats i Ystad
Förbundets nyaste tillskott av träff- 
platser är Ystad där veteran- 
kamrater har träff sista fredagen 
varje månad. 

De har redan rivstartat med sin verk-
samhet och Ystad kommun ska uppföra 
en minnessten för utlandsveteraner, ett 
initiativ av Jon Lundgren 68M. 

Förhoppningen är att minnesstenen ska 
invigas på Veterandagen den 29 maj i en 
digital ceremoni.

Årsmöten 2021

UTE I LANDET 

Sollefteå föregår 
med gott exempel
Det finns många bra sätt att sprida 
tidningen Svensk Veteran på.

Lars Sundeqvist från Veteranerna Ånger-
manland gör det på ett utmärkt sätt. När 
man kliver in på Sollefteå kommunhus 
möts man av tidningen på hedersplats i 
receptionen. Tack Lars!

Vill du ha extra nummer av tidningen
Svensk Veteran att sprida på offentliga 
platser? 
Beställ på telefon 08- 25 50 30.

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.

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

20%
VETERANRABATTRabatten avser 

alla modeller.

På gränsen mellan 
Nord- och Sydkorea 
övervakar NNSC va-
penstilleståndsavtalet 
mellan länderna.    

Sverige deltar i arbetet 
sedan 1953 och kon-
trollerar att det spända 
läget inte trappas upp. 
NNSC har löpande 
kontakter med sydsi-
dan – United Nations 
Command, US Forces 
Korea samt den sydkor-
eanska försvarsmakten. 
Några kontakter med 
nordsidan förekommer 
för närvarande inte.

En hälsning från NNSC

Hälsning från gränsen mellan Nord- och Sydkorea.

Flertalet föreningar har tvingats 
flytta fram sina årsmötesdatum pga 
pandemin. Nedan nya tider.

HALLAND 
Flyttat till 6 september kl. 18:00. 
Restaurang Cyrano, Varberg. Motioner och 
anmälan: tinnatravel@gmail.com eller 
halland@sverigesveteranforbund.se

HÄLSINGLAND 
Årsmötet framflyttat. Information kommer. 
Vid frågor, kontakta Bengt Åke Westner, 
telefon 070 39 20 825 eller e-post
halsingland@sverigesveteranforbund.se

KALMAR LÄN - VÄSTERVIK 
Framflyttat till den 18 augusti kl. 18:00.
Vid frågor, kontakta Ulrik Brandin,
e-post: fbikalmarlan@gmail.com

SKARABORG 
Årsmötet i mars är inställt och flyttas fram, 
mer information kommer.
fredsbaskrarna.skaraborg@gmail.com 

NORR
Årsmöteskallelse kommer via mail och på vår 
facebooksida: Fredsbaskrarna Norr.

SÖDERMANLAND 
Flyttat till 17 maj. Tid och plats kommer att 
meddelas i god tid. Årsmöteshandlingar 
skickas ut senast 17/4.
Motioner styrelsen tillhanda senast 17/4 på
sodermanland@sverigesveteranforbund.se

ÅNGERMANLAND 
Flyttat till 29 maj kl. 18:00 
Old Oak, Storgatan 50 i Sollefteå 
Motioner: Enligt stadgarna. 
angermanland@sverigesveteranforbund.se

ÖSTERGÖTLAND
15 april kl. 18:00
Hemvärnsgården F13 Bråvalla
ostergotland@sverigesveteranforbund.se

KONGOVETERANERNA 
Preliminärt datum för kamratträff med 
årsmöte 13-15 augusti. Ledningsregementet, 
Enköping. 2021. Kallelse och information 
kommer brevledes. För mer information: 
franssonkarlolof@gmail.com

BBMC
Digitalt 30/5, kl. 14:00. Motioner senast 30/3 
till sekretere@bbmc.se.
Alla handlingar på hemsidan två veckor innan.

KRONOBERG
Information och kallelse kommer.

GÄSTRIKLAND
Årsmötet hålls fysiskt under hösten kallelse 
kommer.

SKÅNE 
Flyttat till 11 september. 
Utomhus i Helsingborg. 
Motioner: Enligt stadgarna. 
För mer information: per1958@live.se

Lars Sundeqvist föregår med gott exempel och 
frontar Svensk Veteran i Sollefteås kommunhus.
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Jobba på Kriminal-
vården i sommar
Med godkänd gymnasieutbildning 
och rätt personlighet, kan du få ett 
av de mest utvecklande sommar-
jobb man kan ha – som kriminalvår-
dare. 

Behovet av sommarvikarier är stort och vi 
söker medarbetare över hela landet. 
Du hittar våra lediga jobb på:
kriminalvarden.se

Sök efter narkotika i häktesrum.
Foto: Kriminalvården

Foto: Kriminalvården
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Basker Blå – På modigt allvar
Peter Zander, intendent 
vid Armémuseum i Stock-
holm, förbereder en 
utställning med ovanstå-
ende tema. På grund av 
corona-läget blir utställ-
ningen digital. Utställ-
ningen grundar sig på 
intervjuer av FN-soldater 
och deras anhöriga. 

De FN-missioner som kom-
mit i fråga är Suez 1956, Kon-
go 1960 --61,   Bosnien 1992 
och Mali 2014 och framåt.

Deltagare från Kongo är Karl-
Olof Fransson, Stig Petters-
son, Eric Brage och Tommy 
Nilsson, från Suez Göte 
Enquist, Kjell Johnsson, Bror 

Svärd och Göthe Svensson, 
från Bosnien Jannike Lind-
blom Barsk, från Mali Daniel 
Thomsson, Erika Borgström 
och Carl-Axel Blomdahl. 
Innehållet i intervjuerna 
grundar sig kring frågeställ-
ningar såsom: 
- Hur kom det sig att du ville 
resa på detta uppdrag? 
- Vilka var dina tidigaste 
intryck?
- Vad var din känsla vid hem-
komsten? 

SYFTET MED UTSTÄLL-
NINGEN
Förutom att beskriva Sve-
riges deltagande i fredsbe-
varande operationer vill Ar-
mémuseum berätta detta på 
ett sätt så att de når fram till 

veteraner, anhöriga och gym-
nasieskolans elever. Där läggs 
en extra tyngd på skolorna 
eftersom det gör utställning-
en mer intressant även för de 
redan intresserade. 

En möjlighet med det digitala 
formatet är att vi kan nå ut 
till hela landet. Med hjälp av 
länkar kan man både fördjupa  
sig och få en överblick.

Utställningen kommer att 
finnas på 
Armémuseums hemsida.

BROR RICHARD SVÄRD

Träffplats Linköping 
informerar
Dags igen att träffas på 
Ryttargårdskyrkan i Linköping.

Då vår kontaktperson Magnus Anders-
son ur Svenska Soldathemsförbundet 
fått nytt arbete i Motala blev det svårt 
för honom att kombinera tjänsten som 
soldathemsföreståndare i Kvarn och 
Linköping. Med Magnus välvilja att bistå 
och fortsatt vara en del av veteranerna i 
Linköping har man kommit överens med 
Soldathemsförbundet att fortsätta verk-
samheten i Ryttargårdskyrkan i Linköping 
med samtal, fika, föredrag och samkväm.

ÄNDRAD TID
Från att tidigare ha träffats varje måndag, 
frånsett semesterperioden, kommer vi att 
ses två gånger i månaden mellan 12 april 
och 7 juni 2021. Starttiden ändras till kl. 
18:00 och vi håller på till kl. 20:00.

COVID-19
Om bestämmelserna angående Covid-19 
tillåter hälsar vi även övriga intresserade 
till våra föredrag. Tills vidare gäller max 8 
personer.

Ny kontaktman är Carl-Gustav Arkteg. 
ANMÄLAN till våra träffar görs via mail 
cga.gk@telia.com alternativ på telefon 
073-640 55 38.

FÖLJANDE DATUM ÄR INPLANERADE:
12, 26 april, 10, 24 maj, 7 juni.
Klockan 18:00-20:00.

Digital utställning

Kongoveteranerna: 
"Vi har en dröm"
Att Coronapandemin 
stoppas under våren och 
försommaren.
Att vi därmed kan ha vår 
återträff i Enköping den 
13 - 15 augusti.
Definitivt besked kommer i vår 
tidning Svensk Veteran nr 2, 
2021 som beräknas utkomma i 
slutet av juni.

I brevlådan kommer snart ett 
brev från föreningen med års-
berättelse och inbetalningskort 
för årsavgiften.

Vi ser gärna att du redan nu 
betalar din medlemsavgift, 225 
kronor till vårt plusgirokonto 
4411974-1

STYRELSEN
KONGOVETERANERNA

Det var 20 år sedan Berka kom med nytt 
låtmaterial på skiva. Under åren har han stått 
på många veteranscener och har varit stammis 
på ÖS. Berka är mest känd för sina om-arrang-
emang av ”Hemåt det bär” och ”Basker blå”, 
numera nationalsånger i veteranvärlden. 

– På den här nya plattan är jag lite mer rums-
ren, berättar Berka som är känd för sina vitsar 
under bältet. 
– Dom drar jag när jag träffar publiken live 
istället, säger han med ett mullrande skratt. 

Alla känner Berkan och vi hoppas att alla vill 
köpa skivan och bidra till ett gott ändamål.

Håll utkik på rekyl.org där skivan kommer att 
finnas. 

PIA LAGERGREN

Ny platta med Berka 

Minnesplatsen i Linköping.
Foto: Hasse Zettby

Trubaduren, gammelyxan, kändisen och kompositören Thomas ”Berkan” Bergqvist 
befinner sig i inspelningsstudion för att ta fram en platta med helt nytt spännande 
material. En skiva till förmån för Gula Bandet och SVFs kamratstöd.

Thomas ”Berkan” Bergqvist i studion.
Foto: Walle Olsson

"Berka" har skapat "nationalsånger" inom 
veteranvärlden. 
Foto: Walle Olsson

Berkas imponerande missionsfacit: 

UNFICYP Cypern 
55C 1974 

UNEF II Sinai 
60M 1975, 62M 1976, 64M 1976-1977 

UNIFIL Libanon 
L11 1985, L91 1986, L96 1988, 
L98 1988-1989

Kanadas UNFICYP konting-
ent har inbjudit de länder 
som hade trupp på Cypern 
sommaren 1974 till ett 50-
års minnesjubileum 2024. 

Inbjudan har gått ut till respek-
tive nations Veteranförbund; 
Danmark, Finland, Storbritan-
nien, Sverige och Österrike. 

I SVFs regi ser vi nu över möjlig-
heten att hösten 2024 genom-
föra en resa för de svenskar som 
tjänstgjorde på Cypern somma-
ren 2024. 

Lars Sjölin, styrelsemedlem i 
Fredsbaskrarna Skaraborg, är 
projektledare och planerings-
samordnare och har till sin hjälp 
Anders Arvidsson, Y-bataljonen.

50-årsjubileum för 
UNFICYP/SWEDCON 2024

Häng med oss i sociala medier
Sveriges Veteranförbund

sveriges_veteranforbund_svf SVF Veteranförbund

Sveriges Veteranförbund

Vi syns 
där du 
finns.
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Bortom förlåtelse
Bortom förlåtelse är Daniel 
Söderqvists fjärde fristående del 
om journalisten John Carlsson. 

Vad har John Carlsson, bokens hu-
vudperson, som tidigare arbetade 
som tv-journalist och nu vikarierar 
på en gratistidning, gemensamt 
med sin tidigare chef Torsten Tor-
stensson eller TT som han kallades 
förutom att de har arbetat tillsam-
mans och bor i Norrköping?

John ser att TT, kan hjälpa honom 
att fylla kunskapsluckor när han 
börjar gräva i ett mord som skett 
i Norrköping, vilket visar sig gå 
tillbaka till Bosnien där TT jobbade 
som korrespondent under det 

blodiga inbördeskriget.

Anledningen till de bådas intres-
se att engagera sig är helt olika. 
Torstensson vill göra bokslut med 
sina tidigare upplevelser i landet, 
upplevelser som ledde till att han 
i förtid fick avsluta sin tjänst och 
återvända till Sverige. Upplevelser 
som etsat sig fast och inte lämnar 
själen någon ro. 
John, som är en grävande journa-
list, drivs av att hitta bakgrunden 
och orsakerna till mordet och 
sedan redovisa ”sanningen” oavsett 
konsekvenser för inblandade.  

Romanen beskriver målande de 
spännande möten som sker i både 

Norrköping och Bosnien med 
personer som på olika sätt kan vara 
behjälpliga i sökandet efter infor-
mation och sanningar. Information 
och sanningar som kommer att 
sätta Johns vänskap 
med TT på svåra 
prov. 

För de som tjänst-
gjort i Bosnien kom-
mer många beskriv-
ningar att kännas 
bekanta och väcka 
minnen till liv. Oaktat 
om man tjänstgjort 
eller inte kommer 
läsaren att ha många 
spännande timmar 

framför sig i läsfåtöljen tillsammans 
med Bortom förlåtelse och en 
kvarvarande fundering om hur man 
själv skulle hantera händelser som 
är just bortom förlåtelse?

En varning är dock 
på sin plats. Daniels 
Söderqvists målande 
beskrivningar av de 
maträtter som John 
tillagar och maten 
som intas gör att 
snålvattnet blir en 
ständigt återkom-
mande följeslagare 
under tiden läsaren 
plöjer igenom boken.

TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

LÄST & BESÖKT MEDLEMSFÖRMÅNER

Swisha en gåva till 
Gula Bandet

Kodnamn AURORA
Aurora leder för många av oss 
tanken till en försvarsmaktsöv-
ning som genomfördes 2017 
och skulle genomförts 2020. 
Den här är boken beskriver 
något helt annat, helskarpt och 
utan chans att göra om och 
göra rätt. Kort sagt ”vinna eller 
försvinna”.

Handlingen startar i det ogäst-
vänliga Arktis med att en av våra 
huvudpersoner, major Victoria 
Maxander, utsätts för ett svek av 
sin styrman Stig i deras helikopter 
med anropssignalen Nazgul 21. 
Ett svek som borde lett till hennes 
död, men istället blir början på en 
hårresande kapplöpning för livet, 
inte bara hennes eget utan också 
för många andras.

Vi flyttas snart till Lidingövä-
gen och operationsledningen i 
högkvarteret, där generalmajor 
Markus Säterlund just tar över 
ansvaret som vakthavande officer 
i ledningscentralen, normalt en 
brigadgenerals uppgift. Kort 
sagt kan vi säga att ÖB, av olika 
anledningar som läsaren kommer 
att förstå, flyttat honom åt sidan 
från karriärstegen. Det kommer 
emellertid snart att visa sig, med 
den bakgrund han har, att det är 
rätt man på rätt plats.

David Bergman tar med oss på en 
rafflande resa med högt spel och 
konspirationer på hög nivå. I bok-
en möter vi ”nyttiga idioter” som 
i vissa fall inte förstår vad de gör, 
oskyldiga som dödas, folk som 
bytt sida och självfallet många 
som gör mycket mer än vad som 
kan förväntas av dem, kort sagt 
riktiga hjältar. Vi möter också 
syskon och relationer som ”tappat 
bort” varandra. Författaren låter 
oss stifta bekantskap med olika 
högteknologiska hjälpmedel, en 
del som redan finns, en del som 
säkert finns i en framtid. Boken 
behandlar exempelvis autonoma 
vapen, som du kan läsa mer om på 
sidorna 10-15 i den här tidningen. 
Jag skulle kunna skriva mycket 
mer men jag väljer att inte göra 
det utan låter dig som läsare själv 
få uppleva boken.

Kodnamn Aurora är en bok där 
spänningsnivån börjar på en hög 
nivå och ökar efter hand till en 
gastkramande upplösning. En tips 
till läsaren är att fylla termosen 
och ta fram nödprovianten då det 
finns en risk att läsaren har svårt 
att släppa boken ifrån sig.

TOR CAVALLI-BJÖRKMAN

Näsby 
Slott ligger 
vackert intill 
Näsbyviken i 
Täby och ger 
dig 20% på 
din bokning. 

Fler förmåner till dig
genom Militärrabatt

Nytt samarbete med Militärrabatt

Outdoorexperten.se är en av 
Sveriges största outdoorbutiker 
på nätet och där får du 12% på 
hela sortimentet. 

Alla förmåner hittar du på
www.militarrabatt.se

Militärrabatt vill hjälpa till att höja statusen för alla människor som verkar 
för vårt lands skydd och säkerhet. Alla de som fått samhällets förtroende 
att göra de svåraste valen och utföra de tuffaste uppgifterna om och när det 
krävs. För våra hjältar.

Alla medlemmar i Sveriges Veteranförbund erbjuds att bli medlem hos militärrabatt och 
ta del av hundratals förmåner oavsett om du är civil, militär, anhörig eller stödmedlem. 

Militärrabatt ger dig unika förmåner och rabatter från ledande varumärken och produ-
center – i vanliga butiker och på nätet. Att vara med i militärrabatt är kostnadsfritt och 
gäller under två år eller så länge du är medlem i Sveriges Veteranförbund. 

För att bli medlem behöver du en aktiveringskod som fås genom 
"Mina sidor" i medlemssystemet veteranforbundet.membersite.se 
Därefter klickar du på Militärrabatt.

REKYL X 
GULA BANDET

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

GULA BANDETS 
OFFICIELLA 
VETERAN-KEPS 
NAVY
299:-

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

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

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

020 – 666 333

Kontakt och stöd

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

Adressändringar 
Du kan adressändra på Mina sidor.

veteranforbundet.membersite.se

Personliga kontakter

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

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 

LEDAMÖTER
Hans Westin
hans@sverigesveteranforbund.se 

Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se

Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se

SUPPLEANTER
Anna Wiktorsson
anna@sverigesveteranforbund.se 

Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

Dagligen kl. 18-21

FÖRENINGAR & TRÄFFPLATSER

  FÖRENINGAR
Fredsbaskrarna Dalarna
Leif Persson
dalarna@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Dalarna

Fredsbaskrarna Jönköping
Mats Ruderfors 
jonkoping@sverigesveteranforbund.se

 Sveriges Veteranförbund Jönköping

Fredsbaskrarna Gotland
Joakim Martell
gotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Gotland

Fredsbaskrarna Gästrikland
Björn Hernblad
fredsbaskrarna.gastrikland@gmail.
com

 Fredsbaskrarna Gästrikland

Fredsbaskrarna Halland
Fredrik Johansson
halland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Hälsingland
Bengt Åke Westner
halsingland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Hälsingland

Fredsbaskrarna Kalmar - 
Västervik
Göran Nilsson
fbikalmarlan@gmail.com

 Fredsbaskrarna i Västervik

Fredsbaskrarna Norr
Bengt Flodin
fredsbaskrarnanorr@gmail.com

 Fredsbaskrarna Norr

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Anette Nilsson
sjuharad@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

Fredsbaskrarna Skaraborg
Göte Lundmark
skaraborg@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skaraborg

Fredsbaskrarna Skåne
Per Thaagaard-Pedersen
skane@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Skåne

Fredsbaskrarna Stockholm
Rose-Marie Larsson
stockholm@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Stockholm

Fredsbaskrarna Södermanland
Ronny Lundholm
sodermanland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Södermanland

Fredsbaskrarna Västerbotten
Agneta Karlsson
vasterbotten@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västkust
Jan Persson Cooper
vastkust@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Västkust

Fredsbaskrarna Örebro
Sven-Olof Ädel
fborebro@gmail.com

 Fredsbaskrarna Örebro

Fredsbaskrarna Östergötland
Lars Svärdström
ostergotland@sverigesveteranforbund.se

 Fredsbaskrarna Östergötland

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

 Veteraner i Blekinge

Veteranerna Kronoberg
Christer Alldén
veteranerna.kronoberg@hotmail.com

 Veteranerna Kronoberg

Veteranerna Uppland
Stefan Engström
uppland@sverigesveteranforbund.se 

 Veteranerna Uppland

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud
varmland@sverigesveteranforbund.se

 Veteranerna Värmland

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson
vastmanland@sverigesveteranforbund.se

 Veteraner Västmanland

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

 Veteranerna Ångermanland

Y-bataljonen
Christer Forslund
ybataljonen@gmail.com

 Y-bataljonen

Z-bataljonen
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
kongoveteranerna@outlook.com

 Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

MSSS Multinational Senior 
Service Society
Ola Nilsson
msss@sverigesveteranforbund.se

 MSSS

  

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

 Fredsbaskrarna Norr

Borås
Restaurang Renässans, Sandgärdsg. 25
3:e torsdagen varje månad, kl. 19:00
Johan Nolén, 076-859 18 56

 Fredsbaskrarna Sjuhärad

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

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

 Fredsbaskrarna Södermanland

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

 Fredsbaskrarna Dalarna

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

 Fredsbaskrarna Gästrikland

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

 FN-träffar i Helsingborg

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

 Fredsbaskrarna Hälsingland

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

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

 Sveriges Veteranförbund 
Jönköping

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

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

 Veteraner i Blekinge

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

 Veteranerna Värmland

Kristianstad
Spontana träffar, se uppdaterad
info på facebook.

 Veteranträffar i Kristianstad

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

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

 Fredsbaskrarna Norr
 VETERAN Träffplats Luleå

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten

Malmö
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

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

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

 Fredsbaskrarna Halland

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

 Fredsbaskrarna Västerbotten
 Utlandsveteraner i Vilhelmina

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

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

 träffpunkt Ystad 
Sveriges veteranförbund

Ängelholm
Restaurang City, Storgatan 48
1:a tisdagen 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

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

Sveriges Veteranförbund 
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

NY

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

Med anledning av 
pandemin kan tyvärr 
aktiviteter ställas in 

med kort varsel. 

STÖD SVERIGES 
VETERANER
SWISHA EN GÅVA
1231 814 482

NY
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Tävlingsinformation

Vi lottar fram tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 31 maj.

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

SMS 
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade 
orden i ett sms och skicka till nummer 72456 
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från ett oregistrerat nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans! 

BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans 
med namn och adress till:

Sveriges Veteranförbund (SVF)
Riddargatan 29, 114 57 Stockholm
Märk kuvertet med "Korsord"

Facit från förra numretVinnare

10:-

KORSORD 
Ö

ve
rs
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tt

et
 g

år
 t

ill
 G

ul
a 

B
an

de
t

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

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

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

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

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

 VETERANPROFILEN

Kamratstödjaren Britt-Marie 
lyssnar, lyssnar och lyssnar
Britt-Marie svarar på jobbet, hon är 
läkarsekreterare på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset i Göteborg, en tjänst hon 
också hade på sin mission i Libanon. 

Det måste bli rätt?
– Ja. Mycket av det jag gör är att dokumentera i 
patientjournaler efter läkarens diktat. Jag 
skriver ut, det måste bli rätt, säger Britt-Marie.
Det gör hon nu och det gjorde hon på missionen. 
Bakom sig i rollen som läkarsekreterare har hon 
en tvåårig utbildning. Nu har Britt-Marie också 
en annan roll, hon är kamratstödjare sedan ett år.

Hur började det?
– Jag var på kurs med P-G Dolk från Veteranför-
bundets kansli. Vi var sex personer och P-G på 
ett hotell vid Arlanda.
Sedan var det bara för Britt-Marie att ladda mo-
biltelefonen och boka sig för tider när hon kunde 
ta emot samtal från veteraner och anhöriga som 
behöver stöd.
– Vi, alla kamratstödjare, är igång hela året 
mellan klockan 18 och 21. Veteraner som har 
behov ringer.

Hur ser du på din roll?
– Det viktigaste är att lyssna, säger Britt-Marie.
Kamratstödjaren är inte terapeut, men lyssnar, 
lyssnar och lyssnar. När det behov som vetera-
nen kan ha visar sig, då kan Britt-Marie ge råd.

– Det kan vara att slussa vidare till Veteranmot-
tagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Det är, menar Britt-Marie, en bra mottagning 
som har mer erfarenhet och förståelse än 
primärvården.
– Jag gav en veteran det rådet, att kontakta 
Veteranmottagningen.

Som kamratstödjare är Britt-Marie själv en 
veteran med erfarenhet av att tjänstgöra för 
Försvarsmakten i ett annat land. Hon och ve-
teranen som ringer talar samma språk. De som 
ringer henne har tjänstgjort under ibland tuffa 
förhållanden. 
– De är i alla åldrar, säger Britt-Marie.
Tuffa minnen kommer ikapp och upp till ytan. 
Då ringer man en kamratstödjare, man ringer 
Britt-Marie när hon är inbokad.
Varför är du kamratstödjare?
– Jag gillar att hjälpa. Såg på Västkustens 
Facebooksida att det behövdes kamratstödjare. 
Så jag sökte och nu är jag igång.

Mår du själv bra av att hjälpa andra?
– Det ligger något i det.

Vad är viktigt för en kamratstödjare?
– Lyssna, att man intresserar sig för andra 
människor, säger Britt-Marie.

PER LUNQE
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Britt-Marie Akre, kamratstödjare.
Foto: Privat

Det kommer en 
vinst på posten!

1

2

3

GRATTIS!

Karin Olsson
Örebro

Juha Veteläinen
Aplared

Kent Almqvist
Trollhättan

Prinsen har fullgjort sin värn-
plikt vid Amf 1 i Vaxholm. 
Han har genomgått en 
utbildning till båtchef 
(stridsbåt 90). Under åren 
2001 och 2002 genomför-
de Prinsen officersutbild-
ning inom Marinen.

Prins Carl Philip tog 
examen som fän-
rik 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 är sedan 
2011 Sveriges Veteranförbunds 
höge beskyddare

H.K.H. Prins 
Carl Philip 
Foto: Linda 
Broström, 
Kungl. 
Hovstaterna
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TRÄNINGSKLÄDER FRÅN

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

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

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


