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Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle har genomfört 

internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har 

sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska statsmakten.
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Ett förbund i förvandling – en 
utmaning vi löser tillsammans
Tillsammans är den enda vägen framåt för att få vårt 
förbund att växa och att vara en inkluderande, stabil 
och trovärdig företrädare för Sveriges veteraner.

När du nu öppnat den här tidningen har du redan märkt att någon-
ting är annorlunda. Tidningen du håller i är helt unik och är till för att 
väcka debatt och diskussion mellan oss. 

Vi måste vara stolta, och rakryggade våga reflektera över hur vi upp-
fattas av omvärlden. Hur ser vi på vårt syfte och mål, våra verksam-
heter, vår framtid, förbundsnamn, logotype och tidningsnamn?

Jag vill veta vad just Du tycker?

Sverker Göranson
förbundsordförande

ETT FÖRBUND I 
FÖRVANDLING
– VAD TYCKER DU?

Vi vill ha Dina synpunkter kring ny 
logotype och nytt tidningsnamn.
kansliet@sverigesveteranforbund.se
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Veteranmarschen gick i mål vid Treriksröset efter 30 mils vandring.
På bilden initiativtagaren L-G Nyholm och Karin Ottosson efter målgången.
Foto: Kim Svensson

ETT FÖRBUND I FÖRVANDLING 
– EN UTMANING VI LÖSER 
TILLSAMMANS

"Tillsammans är den 
enda vägen framåt för 
att få vårt förbund att 
växa och för att få det 
att vara en inklude-
rande, stabil och 
trovärdig företrä-
dare för Sveriges 
veteraner. För att 
kittla er lite har vi 
tagit oss friheten 
att ändra omslaget 
och namnet på 
det här numret 
av Fredsbaskern, 
till kort och gott 
Veteran, vilket också 
är vanligt i våra 
grannländer."

Sverker Göranson
Förbundsordförande

INLEDAREN 
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besökte Stockholm
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INNEHÅLL ETT FÖRBUND I 
FÖRVANDLING
– VAD TYCKER DU?

Vi vill ha Dina synpunkter kring ny 
logotype och nytt tidningsnamn.
kansliet@sverigesveteranforbund.se
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När du nu öppnat den här tidningen har du re-
dan märkt att nånting är annorlunda. Tidningen 
du håller i är helt unik och är till för att väcka 
debatt och diskussion mellan oss. Vi måste vara 
stolta, och rakryggade våga reflektera över hur 
vi uppfattas av omvärlden. Hur ser vi på vårt 
syfte och mål, våra verksamheter, vår fram-
tid, förbundsnamn, logotyp och namn på vår 
tidning.

Ska vi kunna bli en organisation för ALLA krävs 
i alla aspekter ett mer inkluderande synsätt. Vi 
måste våga förvandla oss för att bli det vi vill 
vara. För att kittla er lite har vi tagit oss friheten 
att ändra omslaget och namnet på det här num-
ret av Fredsbaskern, till kort och gott Veteran, 
vilket också är vanligt i våra grannländer. Det 
är ett sätt att stå för mer inkluderande kommu-
nikation, som gör att alla veteraner – civil som 
militär, gammal som ung – kan känna sig väl-
komnade. Hur ser du på namnet? Hur påverkar 
det läsaren? Skicka gärna dina synpunkter till 
oss så tar vi upp det på förbundsrådet och även 
i nästa nummer av tidningen.

ETT FÖRBUND SOM GENOMSYRAS AV 
UTVECKLING
Vi har en stark utvecklingsvilja – vilket visade 
sig tydligt på många sätt i den medlemsunder-
sökning som genomfördes i våras – och vi strä-
var starkt mot att verkligen bli en tongivande 
aktör för Sveriges alla veteraner och en självklar 
partner och remissinstans när det kommer till 
veteranfrågor. För att befästa det behöver vi bli 
fler medlemmar, vi behöver bli mer inkluderan-
de för alla veteraner oavsett vilken myndighet 
eller organisation du är utsänd av, och vi behö-
ver bli tydligare för andra organisationer som vi 
ska arbeta tillsammans med.

Med värdegrunden Kamratskap, Omtanke, 
Medmänsklighet vill vi stärka alla veteraner och 
verkligen få genomslag för att alla vi veteraner 

är en stor tillgång i samhället. Då skapas en 
positiv bild av oss veteraner och fler vill vara 
med i vår gemenskap. Summan blir att veteraner 
kan känna den stolthet de förtjänar precis som 
samhället stolt kan dra nytta av veteranernas 
stora potential.

Detta kräver ett medvetet arbete från styrelse, 
kansli och föreningar där vi hela tiden fokuserar 
på alla veteraner – civila såväl som militära, 
unga som gamla. Att vara veteran är att vara 
stolt med erfarenhet och inte gammal genom 
ålder. Detta måste på nationell nivå via styrelse 
och kansli likväl som på föreningsnivå hela tiden 
färga vår kommunikation, vår verksamhet och 
vårt agerande.

VI VÄXER MED ER I LOKALFÖRENINGARNA
Vi i styrelsen och kansliet kan göra en del för att 
främja en positiv medlemsutveckling, genom de 
strategier och nationella aktiviteter vi genomför, 
men det är hos dig i lokalföreningen som den 
verkligt stora rekryteringen sker. Därför kan vi 
aldrig klara att befästa vår starka position utan 
din hjälp. Och därför är det så otroligt glädjande 
att kunna berätta att ert idoga arbete i fören-
ingarna ger resultat. Vid den senaste kollen i 
medlemsregistret har vi sedan förra numret 
passerat den magiska gränsen på 5000 medlem-
mar. Det börjar hända saker och vi märker att ni 
i föreningarna gör mer för att rekrytera genom 
anmälningsblanketterna som kommer från er i 
samlade högar. Fortsätter vi så här kommer vi 
att vara 6000 medlemmar redan nästa år. Bra 
jobbat! Nu fortsätter vi framåt!

FANTASTISKA MÖTEN
Även våra arrangemang lockar fler och fler be-
sökare och deltagare. Under sommaren har jag 
haft förmånen att träffa många veteraner och 
anhöriga. Jag har haft lyckan och turen att hinna 
med Veteranträffen ÖS25 i Halmstad där över 
1000 personer deltog. Vem trodde sommaren 

Ett förbund i förvandling 
– en utmaning vi löser 
tillsammans
Tillsammans är den enda vägen framåt för att få vårt förbund 
att växa och att vara en inkluderande, stabil och trovärdig 
företrädare för Sveriges veteraner.

Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
08 - 25 50 30
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se 
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Våra samarbetspartners

Försvarsmakten
Folke Bernadotteakademin
Kriminalvården
Invidzonen
Svenska Soldathemsförbundet
Sveriges militära kamratföreningars riksf.
Idrottsveteranerna
VRR - Veteranstöd Rapid Reaction
AFF
Folk & Försvar
FN-förbundet
Isaksson Rekrytering & Bemanning
ABF

Värdegrund

Kamratskap
Skapar band mellan individer och 
grupper genom dialog och handling, 
vilket ökar förståelsen och stärker 
gemenskapen.

Omtanke
Bidrar till ökad samhörighet inom familj 
och enhet genom att lyssna aktivt på 
varandra och beakta våra unika livs-
situationer.

Medmänsklighet
Främjar utvecklingen av vänskapliga 
förbindelser mellan nationer genom 
att vi försöker tillse att de mänskliga 
rättigheterna efterlevs både lokalt och 
globalt.

INLEDAREN  

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333
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Kofi Annan död
FN:s tidigare generalsekreterare gick bort 
i augusti och blev 80 år gammal. Under 
perioden 1 januari 1997 till 31 december 
2006 var Annan generalsekreterare i FN. 
2001 belönades han och FN med Nobels 
fredspris för deras arbete för att skapa en 
”bättre organiserad och fredligare värld”. 

Efter sin tid som generalsekreterare har 
Kofi Annan bland annat agerat som FN:s 
särskilda sändebud i Syrien.

Annan var sedan 1984 gift med den svens-
ka juristen och konstnären Nane.

Sverker Göranson, 64 år
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år 
utomlands. Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första NATO-insats. 
Drygt tre år vid Sveriges ambassad i Washington.
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1994, när den första träffen hölls på Hagöns 
Camping, Östra Stranden, att den skulle vara 
högst levande 25 år senare. 75 personer dök 
upp första året och snabbt blev träffen populär 
och den är nu den största veteranträffen i norra 
Europa. Eldsjälarna och radarparet Tony och 
Ralle har de senaste 25 åren fortsatt att varje 
år göra ett fantastiskt jobb för att skapa och 
hålla igång Veteranträffen ÖS och det var också 
därför de 2017 fick utmärkelsen Årets Veteran. 
Nästa år är det 11–14 juli som träffen kör igen 
på Ringenäs.

Min fru och jag deltog också på den avslutande 
etappen av Veteranmarschen till Treriksröset. 
Det blev jättefina möten med de veteraner och 
anhöriga som var med, och extra trevligt att 
sju danska veteraner från Veteranstøtten hade 
rest upp för att gå med de två sista etapperna 
av marschen. Det är också roligt och viktigt att 
Försvarsutbildarna i Södermanland tillsammans 
med Hemvärnets Öster Rekarne kompani gick 
med de två första etapperna av marschen. De 
har lovat att återkomma och vara fler nästa år. 
Är du aktiv i Hemvärnet eller Försvarsutbildarna 
så berätta om Veteranmarschen och få fler att 
möta upp Veteranmarschen på Gotland nästa 
sommar.

BIDRA MED ARTIKLAR TILL TIDNINGEN
Både medlemsutvecklingen och de många 
välbesökta arrangemangen runtom i landet 
bevisar en viktig sak för mig; den enda vägen 
framåt, mot att bli det starka förbund vi vill, är 
tillsammans.

Det knyter tillbaka till inledningen av den här 
texten, till tidningen du håller i din hand. Det 
här är er tidning och vi vill gärna ha din hjälp 
att fylla tidningen med det material som du vill 
läsa. Skicka in artiklar om din insats, återträff, 
förening eller träffplats. Eller varför inte gör en 
intervju med någon du tycker bör få lite extra 
uppmärksamhet. Du kan alltid skicka förslag på 
artiklar till redaktionen och de bistår dig om du 
behöver hjälp med texter och bilder.

För precis som vi bygger förbundet bygger vi 
även tidningen – tillsammans. Civil som militär, 
gammal som ung.

Sverker Göranson
förbundsordförande

AKTUELLT

Kofi Annan blev 80 år.
Foto: FN

Ny chef för FN:s 
insats i Mali
Chefen för ledningsstaben, generallöjt-
nant Dennis Gyllensporre, har utnämnts 
till Force Commander för Minusma, FN:s 
militära insats i Mali. Utnämningen gäller 
från och med den 1 oktober, initialt under 
ett år, men med option för förlängning 
ytterligare ett år.

Dennis Gyllensporre ny chef för FN:s insats i Mali.
Foto: Josef Björnetun/Försvarsmakten

Ny hemsida
Gula Bandet har en ny hemsida 
med specifik information om syfte 
och mål med verksamheten.
www.gulabandet.se

Sveriges Veteranförbund (SVF)   5 



Veteraner hyllades i Delary
Jag är stolt veteran tillsammans 
med cirka 90  000 personer i Sve-
rige. Vi har gemensamt att vi varit 
i utlandstjänst för att skapa fred 
och bättre levnadsförhållanden för 
människor som drabbats av krig. 

Det sade major Benkt Sjö-dahl, när han invigde 
Ve-terandagen på Smålands militärhistoriska 
centrum i Delary på tisdagen. Det var första 
gången Veteran-dagen firades i Delary och det 
var också första gång-en som dagen var allmän 
flaggdag.
– Vi veteraner har varit bortglömda genom 
åren, sade Benkt Sjödahl. Sve-rige har alltid 
ställt upp med personal för FN men också för 
Nato. Gemen-samt har varit att vi rest iväg på 
uppdrag på upp-drag av Sveriges riksdag och re-
gering. Men sedan har vi glömts bort. Ingen har 
vinkat av oss när vi farit, ingen har tagit emot 
oss när vi återvänt. 
Men det har skett en ändring. Den 29 maj har av 
riksdag och regering förklarats som veteran-dag 
också i Sverige och från i år är den också allmän 
flaggdag.  Att det är just den 29 maj beror på 
att det är datumet för veterandagen över hela 
världen.

FN-flaggan hissades Benkt Sjödahl erinrade 
också om att 86 personer av utlandsvetera-
nerna har kommit hem i kista. Till dessa räknas 
också Folke Bernadotte och Dag Ham-mar-
skjöld. Flera har också skadats både fysiskt och 
psykiskt under sin tjänst-göring i fredens tjänst.
Efter invigningen his-sade två veteraner FN-
flag-gan på den ena av de två flaggstänger som 
sedan Veterandagen finns på mi-litärhistoriska 

centrumet i Delary. Flagghissarna var Tommy 
Karlsson, veteran från både Kosovo och Af 
ghanistan och John-Erik Johnsson veteran från 
FN-tjänst i Gaza. Den svenska flaggan var redan 
hissad.

Efter invigningstalet höll kyrkoherde Karl-Fred-
rik Wallerstein, Göteryd, korum, en militär guds-
tjänst, vilken omramades av psalmerna ”Den 
blomstertid nu kommer” och ”Vår Gud är oss en 
väldig borg” med kyrkomusiker Vidar Lundbeck 
vid elpia-not.

Benkt Sjödahl invigde därefter en särskilt 
arrang-erad veteranutställning, där den tunna 
indiska uni-formen för tjänst i tropiskt klimat, 
tilldrog sig särskilt intresse. När svenska sol 
dater skulle börja tjänst-göra i exempelvis Gaza 
och Kongo hade inte den svenska armén annat 
än vinteruniform. Då fick det snabbt införskaf-
fas uni-former från Indien, därav namnet.

Rolf Wenander
rolf.wenander@smalanningen.se

AKTUELLT

Soldathem öppnat i Visby
Ett nytt Soldathem i Visby vid Klint-
torget är öppnat och invigt. Nya 
soldater på Gotland betyder också 
behov för en ny träffpunkt.

– Vi köpte fastigheten för ett och ett halvt år 
sedan, säger Andreas Philipsson på Soldathems-
förbundet. Tiden har använts till renovering och 
soldaterna från den nya stridsgruppen har nu 
ett nytt ställe att gå till.
– Soldathemmet kommer att bli en mötesplats 
för aktiviteter och rekreation för öns soldater, 
anhöriga och veteraner.
På soldathemmet kommer att finnas information 
om bostäder, lediga rum etc. Där kommer också 
att finnas information om lediga jobb för tidvis 
tjänstgörande. David Svensson är föreståndare 

på Soldathemmet. 
– Lite senare i höst kommer en filial att öppnas 
vid Tofta skjutfält, säger Andreas Philipsson.

14 juni, 2018. Svenska Soldathemsförbundets ordförande 
Johan Rydén, klipper bandet för Gotlands Soldathem. 
Foto: Soldathemsförbundet

Tre veteraner på plats när Veterandagen firades på 
Smålands militärhistoriska centrum i Delary, från vänster 
Benkt Sjödal, Tommy Karlsson och John-Erik Johnsson.
Foto: Rolf Wenander

Återpublicerat från tidningen Smålänningen

Nytt från från 
Hildebrandt
Johanne Hildebrandt har börjat 
skriva på en uppföljare till 
Krigare från 2011, där hon gav 
ansikten åt soldater i FS19 och 
vad de var med om i Afghanis-
tan. 

Det blev ett tungt halvår för soldaterna 
och förbandet som fick hantera en annan 
verklighet 455 mil från svensk trygghet.

Uppföljaren, du ska skriva om hur det 
gick för soldaterna när de kommit hem?
– Nej. Den ska handla om varför vi var i 
Afghanistan och vad som hände, säger 
Johanne Hildebrand.
Och det ska bli en bok?
– Ja. Eller en dokumentärfilm.
Har du varit i kontakt med personer du 
ska intervjua?
– Ja, jag håller på med intervjuer.
Har du någon tidsplan, något datum när 
projektet ska vara klart?
– Jag skriver tills det är klart, säger 
Johanne Hildebrandt.
Kan du säga något om innehållet?
– Det handlar om vad vi egentligen gjorde 
i Afghanistan, insatsen och vad vi uträt-
tade, politiska beslut och människorna 
bakom besluten. Hur det gick till.
Tittar du på mediebilden?
– Självklart, säger Johanne Hildebrandt.

Per Lunqe

Somalia byggs upp 
efter 20 år av krig
Somalia är ett av världens mest krigsdrab-
bade länder, och har i över 20 år saknat 
en centralregering med kontroll över hela 
landet. Men internationella ansträngning-
ar pågår för att ena Somalia och bygga 
fred. Sverige fördubblar nu sitt bistånd till 
Somalia, och FBA får i uppdrag att arbeta 
med Sveriges utvecklingssamarbete med 
landet.

Den nya strategin för Sveriges utveck-
lingssamarbete med Somalia 2018-2022 
slår fast att Sverige ska satsa 600 miljoner 
per år på bistånd till Somalia under tids-
perioden. Arbetet ska utföras av Sveriges 
två biståndsmyndigheter, FBA och Sida. 
FBA ska också arbeta för att stödja 
Somalias centralregering att skapa en 
fungerande säkerhetssektor som kan ta 
kontroll över flera delar av landet, skriver 
FBA på sin webbplats.
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Under dagen uppskattas cirka 150 000 per-
soner ha besökt eventet, däribland Sveriges 
Veteranförbund som närvarade genom sina lo-

kalföreningar Veteranerna Uppland och BBMC. 
Under dagen informerade man om sin verksam-
het för veteranstöd till en ny publik som inte 
hade möts av förbundets budskap tidigare. 

Man lyckades under dagen rekrytera ett 20-tal 
nya medlemmar till förbundet och sälja profil-
produkter för drygt 10 000 kr – pengar som 
kommer gå till förbundets verksamhet och till 
stiftelsen Gula Bandet. 

Utöver markutställningar bjöds det på flygupp-
visningar med flera olika helikoptrar och flyg-
plan av både svenska och utländska modeller.

I augusti nästa år arrangeras Försvarsmaktens 
flygdag på F 17 i Ronneby.

Veteranerna Uppland och 
BBMC på Flygdagen

Under dagen bjöds det på flyguppvisningar av nationella och internationella flygplan och helikoptrar.
Foto: Kim Svensson

70 år sedan mordet 
på Folke Bernadotte
Den 17 september var det 70 år 
sedan Folke Bernadotte mörda-
des i Jerusalem.

Den svenske arméofficeren, rödakorsle-
daren och diplomaten Folke Bernadotte 
har en gedigen meritlista och flera utmär-
kelser i bagaget. 

Bernadottes inblandning som medlare 
i Israel-Palestina-konflikten tros vara 
orsaken till att han mördades. Det råder 
allmän konsensus om att det var Sternli-
gan, en sionistisk paramilitär grupp, som 
låg bakom mordet.

Bernadotte blev kanske av allmänheten 
mest känd för att under andra världskri-
gets slutskede leda flera räddningsaktio-
ner för Röda Korset. Höstarna 1943 och 
1944 organiserade han krigsfångeutbyte, 
där 11 000 krigsfångar fick återvända till 
sina hemländer via Sverige.

Bernadotte ligger begravd på Norra 
begravningsplatsen i Stockholm och blev 
53 år gammal.

Daniel Jansson

AKTUELLT

Varje år anordnar Försvarsmakten en flygdag i Sverige. Syftet med dagen är 
att visa upp flygvapnets verksamhet, dess operativa förmåga samt informe-
ra om de många karriärmöjligheter som finns i Försvarsmakten.

Veteranerna Uppland och BBMC informerade om 
Sveriges Veteranförbunds verksamhet och rekryterade 
medlemmar under Flygdagen i Uppsala.

Folke 
Bernadotte 
mördades för 
70 år sedan.

Foto: KIm Svensson Foto: KIm Svensson

FBA hedrar minnet 
av Folke Bernadotte
FBA, Folke Bernadotteakademin, har fått 
sitt namn efter Folke Bernadotte, och 
arbetar med frågor som rör internationell 
fred och säkerhet. Inför 70-årsminnet 
har Fredsarkivet vid myndigheten skapat 
utställningen Möte med Folke Bernadotte.

– Utställningen är inspirerad av Folke 
Bernadottes bok Människor jag mött, 
och rymmer personliga beskrivningar av 
räddningsexpeditionen med de vita bus-
sarna under andra världskrigets slut och 
FN-uppdraget i Palestina, säger Mattias 
Wandler, intendent vid Fredsarkivet på 
myndigheten FBA:s webbplats.

Per Lunqe
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Veterantattoo närmar sig

VETERANFRÅGOR ENGAGERAR
Varför valde du att engagera dig i Sveriges 
veterantattoo?
Veteranfrågor har alltid engagerat mig och 
är utomordentligt viktiga. Ett tattoo för våra 
veteraner är en fantastisk idé och gest som 
tack till alla oss veteraner, så att bidra var en 
självklarhet!
 
VAD ÄR EN VETERAN FÖR DIG?
En veteran är självklart dels alla de tjejer och 
killar som i uniform på uppdrag av svenska 
folket via vår riksdag har genomfört Försvars-
maktens internationella insatser allt sedan 
slutet av 1940-talet och fram till idag. De är ju 
drygt 54000 av dem i livet idag. Därtill måste 
man tillföra alla dem som stått i beredskap 
eller genomfört skarpa insatser nationellt 
såsom incidentberedskap, sjöövervakning eller 
underrättelseoperationer i våra havsområden. 
Dessutom är det alla de som varit ute för andra 
myndigheter, då ofta inte i uniform utan i civila 
befattningar vilket är många det också. Så 
veteran i dessa sammanhang är verkligen inte 
ett epitet på något gammalt utan verkligen ett 
hedersomnämnande på en person som gjort en 
insats för vårt land.
 
DITT STARKASTE MILITÄRMUSIKALISKA 
MINNE FRÅN TIDEN SOM ÖVERBEFÄL- 
HAVARE?
Det finns fantastiska musikaliska minnen från 
massor av olika ceremonier och parader men 
likväl är mitt alltjämt starkast minne när jag tog 
emot Arméns musikkår framför Karlbergs slott 
i samband med utländskt besök och musikkå-
ren framför Arméns stora tapto – det är enkelt 
uttryckt sagolikt vackert och emotionellt starkt.
 

VILKEN ÄR DIN FAVORITMARSCH?
Förutom mina egna regementsmarscher blir det 
Marcia Carolus Rex!
 
VAD BETYDER DET FÖR VETERANERNA MED 
VETERANDAGEN?
Internationella insatser och veteraner har de 
senaste 10-15 åren lyfts fram på ett sätt som 
de i högsta grad förtjänar. Veteraner ska känna 
stolthet och få högsta respekt av vårt samhälle 
för sina insatser på folkets uppdrag. Därför 
betyder både monument och mötesplatser, 
samt i allra högsta grad veterandagen oerhört 
mycket för oss alla som veteraner. Veteranda-
gen, som från i år också är allmän flaggdag, är 
ju det tydliga beviset för stolthet, respekt och 
uppskattning till alla våra veteraner.
 
HUR VAR DET ATT GENOMFÖRA VETERAN-
MARSCHEN I ÅR?
Jag har haft förmånen att delta både på 
veteranträffen (ÖS25) i Halmstad i år och på 
avslutningen av veteranmarschen med målgång 
vid Treriksröset. Båda är fantastiska initiativ 
av veteraner för att föra samman veteraner 
och stolt kunna dela den kamratskap, omtanke 
och medmänsklighet som kännetecknar våra 
veteraner. Uppslutningen med över 1000 per-
soner från flera länder i Halmstad är en enorm 
kvittens på vikten av dessa möten. På samma 
sätt att i grupp med veteraner från Sverige och 
Danmark marschera, prata och tillbringa tid 
tillsammans är helt enorm, dessutom i underbar 
natur. Som när vi firade med en gruppbild på 
nästan 60 personer vid Treriksröset eller en 
stund senare när vi bar en av våra kamrater en 
bit när hans ben inte var starka nog visar vilket 
kraft dessa veteraner har – de är verkligen en 
samhällsresurs.

VARFÖR BEHÖVS DET ETT VETERANTATTOO 
NÄR DET FINNS EN VETERANDAG?
Därför att vi ska ta alla möjligheter att visa våra 
veteraner respekt och erkänsla så deras stolthet 
blir än större. Det finns inte så många saker 
som är bättre än att mötas såsom vid veteran-
dag eller att hedra dem med militärmusik vilket 
tattoot gör och dessutom berätta historien om 
våra insatser. Så tattoot är ett välkommet kom-
plement till veterandagen.
 
VILKEN VAR DIN FÖRSTA KONTAKT MED 
MILITÄRMUSIK?
Det första jag minns var min officersexamen 
på Karlberg 1977, då musikkåren spelade mitt 
regementes marsch. Sedan dess har det varit, 
och skall vara, en viktig del av livet.
 
SPELAR DU NÅGOT INSTRUMENT?
Nej, jag gör inte det och det är något jag ofta 
skulle önskat att jag kunde. Jag spelade mando-
lin i riktigt unga år men mer än så blev det inte. 
Jag tillverkade en ukulele i slöjden men sedan 
var det slutspelat!
 
VAD KOMMER VI ATT FÅ UPPLEVA PÅ HOVET 
DEN 19-20 OKTOBER?
Ni kommer få en fantastisk musikalisk upp-
levelse genom oerhört proffsiga musiker i 
flera musikkårer som genom musiken berättar 
historien om våra internationella insatser. I det 
varvas också lite annan underhållning med både 
tävling och fältartister. Allt blir en toppupple-
velse för både medverkande och publik med allt 
fokus och stolthet för våra veteraner – njut, det 
gör jag!

Christian Öhrman

AKTUELLT

Förbundsordföranden tillika tattoogeneral för Sveriges Veterantattoo, Sverker Göranson,   
  delar sina tankar kring veteraner, militärmusik och uppdraget i Sveriges Veterantattoo.
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– Vi ger råd och operativt stöd

VILKA UPPGIFTER ÄR SVENSK 
POLIS SATTA ATT LÖSA UTOM-
LANDS? 
– Det kan handla om att bidra till 
att bygga upp eller återbygga en 
fungerande polisorganisation från 
grunden i länder som har varit hårt 
ansatta av konflikt, samt verka för 
att poliserna och rättsväsendet i 
landet ska respektera de mänsk-
liga rättigheterna. Det kan också 
handla om kapacitetshöjande 
åtgärder inom mer avgränsade po-
lisiära verksamhetsområden, säger 
Anders Thornberg.

PÅ VILKET SÄTT BIDRAR SVENSK 
POLIS TILL ÅTERUPPBYGGNAD 
AV RÄTTSVÄSENDET I OMRÅ-
DEN SOM KRÄVER DETTA? 
– Det är alltifrån rådgivning 
och utbildning av lokal polis, till 
mer handfasta operativa inslag. 
Merparten av polisens utsända har 

inga exekutiva polisiära befogen-
heter i värdlandet utan arbetar 
med att utveckla organisationen 
och kunskapen hos den lokala 
polisen, samt samverkar med andra 
myndigheter och aktörer.

VILKA ÄR DE MEST UTMANANDE 
UPPDRAGEN? 
– Säkerhetsläget i vissa missioner 
utgör en stor utmaning. Restriktio-
ner att röra sig fritt kan innebära 
att poliserna i praktiken får svårt 
att träffa sina lokala samarbetspar-
ters eller att polisens utsända bara 
utgör en liten del av ett stort och 
komplext uppdrag.

HUR FÖRBEREDS POLISER SOM 
SKA PÅ UTLANDSUPPDRAG? 
FINNS DET NÅGON SPECIELL 
UTBILDNING? 
– Det hålls en missionsförberedan-
de kurs på två veckor, International 

Police Officer Course, IPOC, som 
Polismyndigheten anordnar 3-4 
gånger per år. Det finns också 
kompletterande kurser som anord-
nas av andra leverantörer. Därutö-
ver anordnar Polismyndigheten ett 
skräddarsytt informationspaket på 
1-4 dagar anpassat efter insatsom-
rådet som personen ska arbeta i.

FINNS DET NÅGON UPPFÖLJ-
NING NÄR POLISANSTÄLLDA 
KOMMER HEM FRÅN UTLANDS-
TJÄNST?
– Polisen har kontinuerlig uppfölj-
ning av personalen både under och 
efter utlandstjänstgöringen och 
anordnar så kallade hemkomst-
program cirka fyra gånger per år. 
Där samlas den senast hemkomna 
personalen för att prata om sina 
erfarenheter och ges tillfälle att 
samtala med krisstödsutbildad 
personal. Enligt förordningen om 
Polisens utlandsstyrka, har polisen 
uppföljningsansvar för personalen 
i utlandsstyrkan fem år efter hem-
komsten till Sverige.

HUR SER POLISENS ANHÖRIG-
STÖD UT? 
– Polisen har avtal med den fristå-
ende organisationen Invidzonen 
för stöd och support till anhöriga. 
Invidzonen startades initialt av 
anhöriga till soldater i utlands-
tjänst och har utvecklats till ett 
fantastiskt anhörigstöd. Polisen 
har även en intern organisation dit 
anhöriga kan vända sig, samt en 
dygnet-runt-bemannad nationell 
ledningscentral som kan kontaktas 
närsomhelst.

VILKA PERSONLIGA ERFAREN-
HETER HAR DU AV POLISIÄR 
VERKSAMHET UTOMLANDS? 
– I dagens globaliserade värld är 
det helt avgörande att ha en väl 
fungerande internationell sam-
verkan mellan världens polisor-
ganisationer. Jag har varit mycket 
aktiv i det internationella arbetet 

under mina trettio år på Säker-
hetspolisen, bland annat i bilateralt 
polisiärt samarbete på ärendenivå, 
både i Sverige och utomlands. Men 
mitt arbete har framförallt skett 
på strategisk nivå i bilaterala och 
multilaterala sammanhang, säger 
Anders Thornberg.

Per Lunqe

–Det finns utmaningar för säkerheten på missioner där svensk polis agerar, säger 
rikspolischef Anders Thornberg.
Foto: Lars Hedelin/Polisen

Polisens utlandsstyrka utgörs 
av svenska polisanställda i 
internationell tjänst. 

De anställda deltar i insatser 
för att främja fred och säker-
het och förebygga konflikter 
över hela världen.

Knappt 100 polisanställda 
tjänstgör samtidigt i polisens 
utlandsstyrka och deltar i olika 
freds- och säkerhetsfrämjande 
insatser/missioner.

Källa: polisen.se

FAKTA

Polisens utlandsstyrka

UPPDRAG: MYNDIGHETSCHEF  

Vi ställde sju frågor till rikspolischefen Anders Thornberg som svarar via e-post.  
Svenska poliser jobbar både med råd och operativt stöd utomlands, de förbereder sig 
före missioner med utbildning och hemma igen har Polisen uppföljningsansvar i fem år. 

ANDERS THORNBERG, RIKSPOLISCHEF

"Jag har varit mycket aktiv i det 
internationella arbetet under mina 
trettio år på Säkerhetspolisen"
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I somras, på Veterandagen och i ett tält utanför 
Sjöhistoriska på Gärdet i Stockholm stod 
Mattias Wandler från Fredsarkivet vid Folke 
Bernadotte-akademin, FBA, och visade en 
digital utställning över Folke Bernadotte. Det är 
därför ganska självklart att nu intervjua honom 
i de lokaler på Försvarshögskolan där FBA har 
en avdelning.

Först, hur kom utställningen till?
– Vi fick idén tillsammans med Försvarsmaktens 
Veterancentrum förra året. Försvarsmakten 
ville uppmärksamma att den fredsbevarande 
styrkan UNTSO fyller 70 i år och vi ville upp-
märksamma Folke Bernadotte. Då bestämde vi 
oss för att göra en större satsning tillsammans 
med svenska FN-förbundet, säger Mattias 
Wandler.

EMPATISK
Det blev både en digital utställning och en 
fysisk tillsammans med Svenska FN-förbun-

det om UNTSO:s och FN-insatsernas historia. 
Materialet är hämtat ur Fredsarkivets egna 
digitala samlingar och samtida böcker skrivna 
av personer som varit på plats, inte minst från 
Folke Bernadottes egen ”Människor jag mött”.

Folke Bernadotte rekryteras till FN-uppdraget 
att medla i en miljö som kallats konflikternas 
konflikt efter att ha lett projektet Vita bussarna 
där hans viktigaste roll var förhandlarens. Han 
ansågs vara en skicklig förhandlare och betrak-
tades av de allierade som opolitisk. Starka viljor 
och långt till tankar om försoning präglade det 
getingbo där Folke Bernadotte skulle mäkla 
fred. Han hade innan resan till Cypern där 
han hade sitt högkvarter och Jerusalem där 
förhandlingar skedde haft en del problem med 
hälsan. Folke Bernadotte ska ha haft blödande 
magsår. Han var väl inte konflikträdd?
– Det finns inget i mina efterforskningar som 
tyder på det, snarare tvärt om. Han var en 
humanist och hade en genuin vilja att hjälpa 

människor. Han var empatisk och när han 
lyssnat drog han sig tillbaka och formulerade 
sina förslag.
Det var en man med hög integritet som efter 
bara fyra månader skulle mördas samma dag 
som han var på väg att presentera sitt nya 
fredsförslag. 

Han satte sin fot i Jerusalem med ett färdigt för-
slag till en gemensam stat. Efter att ha inspek-
terat en byggnad som skulle fungera som nytt 
högkvarter istället för det på Cypern skulle han 
tillsammans med en grupp kollegor resa tillbaka 
för övernattning. Bilarna stoppas helt plötsligt. 
Kulsprutor i händer på lönnmördare ändade 
Folke Bernadottes liv. Fredsförslaget förkasta-
des och omarbetades efter mordet. 

VAPENVILA
Upprinnelsen till konflikten i regionen var 
upplösningen av det brittiska protektoratet Pa-
lestina den 14 maj 1948, att FN förberedde ett 
beslut om att bilda staten Israel, Israels anspråk 
på territorium och det krig som kringliggande 
arabstater startade. 

I juni, efter den första vapenvilan, upprättades 
en militär observatörsstyrka, samverkansmis-
sionen UNTSO under FN-flagg som stödde 
medlaren Folke Bernadotte. UNTSO har sedan 

Folke Bernadotte (t v) under överläggningar före möte i Säkerhetsrådet om Palestina 14 juli 1948. 
Foto: FN

INSATS: UNTSO

UNTSO – 70 års observationer i

En text om UNTSO, United Nations Truce Supervision Organization, är inte 
en text utan greve Folke Bernadotte som var med från början i Palestina 
1948. Han medlade mellan de stridande parterna och blev mördad samma 
år av Sternligan som motsatte sig förhandlingarna och den process till fred 
som Folke Bernadotte drog upp riktlinjerna till.

UNTSO FYLLER 70 ÅR OCH 
DET BÖRJADE MED MEDLAREN 
FOLKE BERNADOTTE

konflikternas konflikt
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dess övervakat stilleståndsavtal mellan Israel 
och fientligt inställda grannstater i 70 år. 
FN och Folke Bernadotte krävde att parterna 
skulle förhandla om en ny, mer permanent va-
penvila och i samband med att den träder i kraft 
den 15 juli anländer en ny observatörsstyrka. 
Det som skall bli UNTSO består inledningsvis 
av ett sextiotal observatörer men ska växa 
efterhand. Senare under hösten godkänner FN:s 
säkerhetsråd den mer permanenta strukturen 
för observatörsstyrkan. Den nya organisationen 
får namnet UNTSO.

INCIDENTER
Det är en pågående operation. Efter 1948 har 
organisationen övervakat överenskommelser 
om vapenvila 1956, 1967, 1973, 1982 och med-
verkat till lösningar av konflikter som vi känner 
som Sexdagarskriget och Yom Kippur-kriget.
UNTSO försågs först med officerare från i för-
sta hand Sverige, USA, Frankrike och Belgien. 
Bland svenskar som tjänstgjort märks Thord 
Bonde, Aage Lundström, Carl von Horn, Bengt 
Liljestrand och O. Forsgren.

Observatörerna i UNTSO arbetar genom att 
tidigt ta upp mindre incidenter så att de inte 
ska eskalera till strider och man har medverkat 
till och arbetat fram ett flertal stillestånds- och 
fredsavtal. 

UNTSO:s viktigaste verktyg är förhandling 
och medling, observatörerna jobbar också 
oförtrutet vidare enligt de principer som Folke 
Bernadotte formulerade i sin bok ”Istället för 
vapen”, boken som Bernadotte skrev under sin 
tid i Palestina publicerades bara dagar innan 
han mördades. 

UNTSO som organisation är också en slags stra-
tegisk reserv för FN i regionen. UNTSO är och 
har varit en brygga för FN i Mellersta Östern?
– Ja. Det är ett nav. Därifrån har personal 
hämtats till missioner som UNEF I och UNEF 
II i Suez, UNIIMOG i Iran och Irak och ONUC i 
Kongo.

Om Folke Bernadottes gärning, man kan inte få 
Nobels fredspris postumt?
– Nja, fram till dess hade man inte gjort det och 
1948 var det Mahatma Gandhi som skulle få 
priset, men även han mördades innan han fick 
det. Däremot så fick till exempel Dag Hammar-
skjöld priset postumt 1961. Men Bernadottes 
kollega som han arbetat med under hela tiden 
och som tog över efter mordet, Ralph Brunche, 
fick priset 1950. Jag tolkar det som ett postumt 
erkännande av Folke Bernadottes arbete, säger 
Mattias Wandler.

Per Lunqe

I dag består den operativa styrkan av 
cirka 150 militärobservatörer, där Sverige 
bidrar med sex officerare. 

Uppgifterna för UNTSO har varierat ge-
nom tiderna, men i huvudsak är syftet att 
övervaka ingångna avtal och att fungera 
som mellanhänder mellan de inblandade 
parterna – allt för förebygga potentiella 
konflikter.

UNTSO:s observatörer är indelade i tre 
så kallade outstations eller fältstationer: 
OGL (Observer Group Lebanon)
OGG-T (Observer Group Golan-Tiberias) 
OGG-D (Observer Group Golan Damascus)

Observatörernas arbetsuppgifter varierar 
beroende på deras placering, men 
handlar i huvudsak om patrullering, 
inspektioner och att möta lokalbefolk-
ning, politiker och andra nyckelpersoner 
i samhället.

Källa: Försvarsmakten

FAKTA

UNTSO I DAG

FOLKE BERNADOTTE OCH UNTSO 
PÅ VETERANDAGEN

Observatör i UNTSO spanar över Beirut, november 1990. 
Foto: John Isaac / FN

INSATS: UNTSO

"Bilarna stoppas helt plötsligt. Kulsprutor i händer 
på lönnmördare ändade Folke Bernadottes liv."

Folke Bernadottes byst i 
FN-högkvarteret, New York. 

Foto: Mark Garten / FN

Generalmajor Bengt Liljestrand, 
stabschef UNTSO 1974, briefas 
av kapten Michel Boissarie, vid El 
Khiam Libanon. 
Foto: Yutaka Nagata / FN

FN:s resolution 50 antogs 29 maj 1948. 
I resolutionen uppmanades stridande 
parter i Palestinakonflikten att lägga ner 
vapen under fyra veckor. I resolutionen 
gavs medlaren Folke Bernadotte uppgif-
ten att övervaka vapenstilleståndet med 
observatörer. UNTSO var ett faktum. Efter 
ett regeringsbeslut 2010 instiftades 29 
maj som den dag då veteraner och deras 
anhöriga uppmärksammas.

Försvarsmakten och Veterancentrum 
strävar under Veterandagen att särskilt 
uppmärksamma olika insatser som 
svenska soldater tjänstgjort på. Förra året 
var det UNEF I (Suez/Gaza 1956-1967) 
och i år var det, mot bakgrund av 70-års-
jubileet, naturligt att lyfta fram UNTSO.

– Veterancentrum skapade tillsammans 
med Folke Bernadotteakademin och 
Svenska FN-förbundet en utställning om 
UNTSO, Folke Bernadotte och svenska 
FN-insatser genom tiderna, säger Daniel 
Nybling på Veterancentrum.

Dessutom föreläste Hans Luthander om 
insatsen under Veterandagen, vad det 
innebar och innebär att vara observatör 
för FN:s och insatsen UNTSO:s räkning. 
Läs om Hans Luthanders erfarenheter 
från UNTSO på sid 31.
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UTE I LANDET 

FN-dagen 24 oktober 
högtidlighålls i Växjö 
Domkyrka kl. 1900
Fanmarsch • Musikkår • Solosång

Fredsbaskrarna Skånes Helsingborgssektion bjuder 
in till firande av FN-dagen 24 oktober

Plats: S:ta Maria Kyrka, Helsingborg
Tid: 19:07

Välkommen!
Ett evenemang i samverkan mellan Svenska Kyrkan, Bjuvs musikkår,  

FN-förbundet, Försvarsutbildarna Helsingborg, Lottakåren och Fredsbaskrarna Skåne.

Nytt medlems- 
register (NGO/PRO)
Under november månad kommer ett nytt 
medlemsregister att införas. Det innebär 
att förbundet och föreningarna kan hålla 
en tätare och bättre kontakt med er 
medlemmar via sms, mail och brevutskick. 
Registret säkerställer också betalningsru-
tiner, uppföljning, insamlingar och GDPR.
 
Mer information kommer i nästa nummer 
av tidningen samt via ett informations-
brev.

Östergötlands 
veteraner ska 
hedras på 
Veterandagen
Veteranerna i Östergötland kommer att 
uppmärksammas med ett minnesmärke 
samt en årlig ceremoni. Detta besluta-
des av en enig kommunfullmäktige den 
28 maj som biföll Moderaternas Joanna 
Sjölanders motion om att högtidlighålla 
de östgötar som deltar eller deltagit i 
militära och civila insatser, i Sverige och 
utomlands.
 
Norrköpings kommun kommer att titta 
på en lämplig plats för uppförande av ett 
minnesmärke i Norrköping och det årliga 
firandet är tänkt att ske i samverkan med 
Fredsbaskrarna Östergötland. 

Kostnaden för minnesmärket och det 
årliga firande kommer kommunen att stå 
för. Kommunen inför också flaggning på 
minnesdagen.

Per Lennartsson

710:-

Sportig 
vindjacka

N
Y
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Har du rätt till
Veterankort?

Veterankort är Försvarsmak-
tens möjlighet att kunna hålla 
kontakt med dig som utlands- 
veteran.

Genom att du registrerar dig för att få 
ditt kort kan din veteransamordnare nå 
dig med information och inbjudningar till 
aktiviteter. Ansök idag om du inte redan 
har ett kort. 

Ditt veterankort är dessutom laddat med 
rabatter och förmåner från en lång rad av 
företag där du får fina erbjudanden. 

Ansök om ditt veterankort och läs mer om 
erbjudandena på www.veterankort.se 

Händelsekalender
När Vad Var

Vi meddelade vårt intresse och Fredsbaskrarna 
sektion Helsingborg fick i början av juni reda på 
att veteranerna i Helsingborg skulle bli tilldelade 
en svensk fana. Beslut fattades att om möjligt 
på ett värdigt sätt passa på att göra vår organi-
sation mer känd i samband med firandet. 

Eftersom vi hade tilldelats en plats där 
människor kunde köpa Gula Bandet-artiklar 
och få ett informationsblad om vår verksamhet 
passade tillfället att göra oss kända alldeles 
utmärkt.

Klockan 13.30 samlades elva veteraner vid sce-
nen intill Herrgården där utdelningen skulle äga 

rum. Medlemmarna Göte Enquist och Rikard 
Johansson företrädde veteranerna uppe på 
scenen där kommunstyrelsens ordförande Mats 
Sander överlämnade en svensk fana till Göte 
Enquist. De flesta vet säkert att Göte tjänst-
gjorde på den första FN-bataljonen G01 under 
Suezkrisen 1956. Göte mottog fanan med stil 
och profil och företrädde veteranerna på bästa 
sätt. Efter ceremonin genomförde veteranerna 
en marsch med fanan genom Fredriksdal.

Fredsbaskrarna sektion Helsingborg ska be-
skydda fanan med heder och stolthet.

Rikard ”Harry” Johansson

19-20 oktober Sveriges Veterantattoo 2018 Stockholm

24 oktober FN-dagen Stockholm och flera platser

10 november  Utbildning nytt medlemsregister  Arlanda stad

10-11 november  Förbundsråd  Arlanda stad

10-11 november  Kamratstödsträff  Arlanda stad

Förbundsinformation
– ny avdelning 

Nu hittar du föreningar 
och träffplatser på sid 28, 
samt en helt ny kontakt- 
och stödsida på sid 29.

UTE I LANDET 

Mottagning av svensk 
fana på nationaldagen

FREDRIKSDAL HELSINGBORG

Under mars månad framkom det att Fredsbaskrarna sektion Helsingborg hade 
möjlighet att erhålla en Svensk fana i samband med nationaldagsfirande på 
Fredriksdals Friluftsmuseum i Helsingborg. 

Veteranerna i Helsingborg tilldelades en svensk fana.

Medlemmar i 
Sveriges Veteran-
förbund får rabatt

Nu kan du som medlem i Sve-
riges Veteranförbund ta del av 
fina rabatter från Militärrabatt.

En unik aktiveringskod behövs vid regist-
reringen och den hittar du på medlemssi-
dorna på hemsidan.

www.sverigesveteranforbund.se

Gäller även dig som medlem i Sveriges 
Veteranförbund.

Sveriges Veteranförbund (SVF)   13 



Intressant berättat om 
Normandie i Norrköping

Goda viner, utmärkt mat, kulturen 
och naturen, vilken är så rik och 
omfattande. Vem vill inte förknippas 
med det landet?

Men – flertalet av oss minns på ett eller annat 
sätt den 6 juni 1944 då Operation Overlord 
inleddes och de allierades styrkor landsteg på 
Normandies stränder.
 
Torsdagen den 24 maj 2018 hade en för oss 
i Östergötland välkänd gästföreläsare – Leif 
Tyrén inbjudits till Fredsbaskrarna Östergötland 
här i Norrköping där han berättade och visade 
bilder under rubriken En rundtur i Normandie, 
den franska invasionskusten.

Tyrén har ett flertal gånger besökt den kus-
tremsan och nu “förde” han i sitt anförande oss, 
cirka 25 FN-veteraner i Östergötland på en resa 
till många minnesrika platser och monument 
med anknytning till denna för andra världskri-
gets utgång så betydelsefulla dag, Dagen D.
 
Klippan Point du Hoe – en viktig tysk besättning 
och den stora vackert belägna amerikanska 
krigskyrkogården ovanför Omaha Beach lämnar 
tveklöst djupa avtryck i minnesbilden.

Tyrén fortsatte sin gripande, historiska, nos-
talgiska resa med oss till nu pittoreska Bayeux, 
den första staden som befriades av de allierade 
1944.
 
I nutid – något utanför kriget ville Tyrén påpeka, 
att inte försaka se den berömda Bayeux-tape-
ten, ett 60 meter långt broderat linnetyg från 
1000-talet, som skildrar Vilhelm Erövrarens tåg 
mot England och slaget vid Hastings 1066.
 
För många krigsveteraner är den 6 juni en stor 
minnesdag varje år med stor uppslutning till de 
platser där kriget rasade, men befriades av de 
allierade från ockupationen från Nazityskland.
 
När det gäller militärhistoria angående Norman-
die talade gästföreläsaren om en bok med titeln 
Alarm i Atlantvallen, författad av militärhistori-
kern Bertil Stjernfelt.     
 
Sammanfattningsvis en mycket intressant före-
läsning om Normandie, där så många miste livet 
och för oss som lyssnade denna afton en tan-
keställare om vår framtid då många av världens 
länder ännu inte förstått ordet PEACE, vilket 
all FN-personal så längtansfullt eftersträvar för 
många länders befolkning idag.
       

Lars Berglund

UTE I LANDET 

Återträff för L 09
Återigen samlades en liten skara från 
sjukhuskompani 9 L den 26-27 maj för att 
tillsammans minnas tiden i Naqoura 1984-
85. Platsen denna gång var Eksjö.

Kvällen på Göta ingenjörregementes Hu-
sarmäss blev mycket trevlig. Efter en dis-
kussion under kvällen så beslutade vi att 
åter träffas i Hjo under 2020.

Ett varmt tack till Göta ingenjörregemente 
för lån av logement och Husarmäss.

Bo Palmgren

Deltagare på återträff.

Gotlands regemente 
återinvigdes
Gotlands regemente bildades officiellt 
den 1 januari 2018. Beslutet om att bilda 
regementet togs av regeringen i samband 
med regeringens höstbudget 2017. Den 
21 maj återinvigdes Gotlands Regemente 
med bland annat Kung Carl 16 Gustav, 
Statsministern, ÖB, och Försvarsministern 
närvarande. Fanvakter ur Sveriges Ve-
teranförbund, frivilligorganisationerna och 
arméns musikkår stod för inramningen.
Även maskoten väduren Harald V är åter 
på regementet. 

Peter Enström

Fanvakter ur Sveriges Veteranförbund, 
frivilligorganisationerna och arméns musikkår.

Pegasus Bridge då och nu. Att ta och behålla 
Pegasus Bridge intakt var mycket viktigt för de 
allierades logistiska förmåga. 

Svartvitt foto: Christie (Sgt), No 5 Army Film & 
Photographic Unit

UPPSLAG
SEPARAT FIL
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Veteranmarschen 2018
Målgång: Treriksröset

Foto: Kim Svensson

27 JULI SKELLEFTEÅ – PITEÅ (ARVIDSJAUR)

28 JULI ARVIDSJAUR – ÄLVSBYN (BODEN)

29 JULI BODEN – LULEÅ

30 JULI (LULEÅ) KALIX – HAPARANDA – ÖVERTORNEÅ

31 JULI ÖVERTORNEÅ – ÖVERKALIX

1 AUGUSTI GÄLLIVARE

2 AUGUSTI KIRUNA

3 AUGUSTI VILODAG KIRUNA

4 AUGUSTI PAJALA

5 AUGUSTI PAJALA – KARESUANDO

6 AUGUSTI KARESUANDO – TRERIKSRÖSET

69°03′36″N 20°32′55″Ö

Veteranmarschen passerade 
halv miljon till Gula Bandet

UTE I LANDET 

Innan målgången 6 augusti pas-
serades Piteå, Arvidsjaur, Älvsbyn, 
Boden, Luleå, Kalix, Haparanda, 
Övertorneå, Överkalix, Gällivare, 
Kiruna, Pajala och Karesuando. 
Marschsträckan var på totalt 30 
mil och av de totalt över 1000 
deltagarna gick 20 personer hela 
marschsträckan, vilket är fler än 
någonsin. 

Ett av syftena med Veteranmarschen är att 
samla in pengar till Gula Bandet, och tack 
vare de 80 000 kronor som samlades in 
under årets marsch har vi nu totalt samlat in 
över en halv miljon kronor under marschens 
sexåriga historia.

– Jag funderar ibland på vad marschen har 
gjort för veterankollektivet, och kan inte an-
nat än konstatera att det är oerhört mycket. 
Vi återförenr veteraner och anhöriga, vi bely-
ser veteranfrågan för regementena vi bor på 
och vi visar upp stoltheten över att vi tog be-
slutet att vara delaktiga i att skapa fred. När 
jag ser vad marschen har åstadkommit är det 
inte svårt att förstå att den måste fortsätta, 
säger Lars-Göran Nyholm, som var den som 
startade Veteranmarschen för sex år sedan.

Marschen ger också veteranerna en plats i 
medieljuset och varje år skrivs runt 100 ar-
tiklar och intervjuer om Veteranmarschen. I 
år har bland andra Sveriges Radio besökt oss 
under marschen vid ett par tillfällen för att 
göra intervjuer, SVT har gjort nyhetsrepor-
tage och tidningar från Svedalabladet i söder 
till Norrländska Socialdemokraten i norr har 
skrivit om marschen.

Minnessten invigs för att hedra 
veteraner
I samband med att marschen startade i 
Skellefteå 27 juli invigdes en minnessten i 
Nordanåområdet för att hedra Skellefteås 
veteraner. Minnesstenen har formgivits av 
konstnären Tryggve Lundberg från Umeå. 
Vid invigningen deltog bland annat landshöv-

ding Magdalena Andersson.
Bland de 1000 deltagarna i årets Veteran-
marsch finns fler kända namn, som vår egen 
förbundsordförande och tidigare ÖB, Sverker 
Göranson, chefen för Försvarsmaktens Vete-
rancentrum Torbjörn Larsson och riksdagsle-
damoten Annicka Engblom, som även fick ta 
emot utmärkelsen Årets veteran tidigare i år. 
Efter sex år börjar det också finnas de som 
varit med i många år och blivit vad man 
skulle kunna kalla veteranmarschveteraner. 
För fjärde gången valde Försvarsutbildarna i 
Södermanland och Öster Rekarne kompani 

från Hemvärnet att genomföra soldatprov 
under Veteranmarschen, den här gången 
med tolv deltagare under marschens två 
första etapper. Initiativtagaren Lars-Göran 
Nyholm, Årets veteran 2014, har gått hela 
sträckan varje år sedan starten, och 79-årige 
Gullmar Svensson från Skara gjorde i år sin 
femte Veteranmarsch, och var även han med 
på samtliga etapper.

– Jag går för att Sveriges frivilliga veteraner 
ska synas. Det är alltid väldigt kul att gå och 
det finns mycket att prata om. Man delar 
med sig av sina historier från missioner man 
gjort, säger Gullmar Svensson, som tjänst-
gjort i både Gaza, Kongo och på Cypern, till 
Skaraborgs Läns Tidning.

Ett arrangemang som Veteranmarschen 
kräver förstås också många ideellt engage-
rade för allt från planering av marschen som 
helhet till roddande med mat och fikapauser 

längs vägen. Totalt har ett 30-tal ideella varit 
involverade i årets Veteranmarsch.

– Jag är väldigt tacksam för alla som engage-
rat sig. De har gjort ett jättejobb. Vi kommer 
behöva mycket hjälp även nästa år, i både 

planeringsfas och genomförande, så alla som 
vill hjälpa till är välkomna att kontakta mig. Ju 
fler vi är desto mindre arbetsuppgift behöver 
var och en göra, säger Lars-Göran Nyholm. 

Nästa år går Veteranmarschen på Gotland, 
i samband med Almedalsveckan, och re-
gementschefen på P18 står redo att hälsa oss 
välkomna. Även Gullmar Svensson har lovat 
att dyka upp även nästa år. 

Per Lennartsson

Den 27 juli gick sjätte upplagan av Veteranmarschen 

av stapeln, med tio dagars vandring och fantastisk 

stämning. Marschen har blivit ett av förbundets mest 

populära arrangemang, och i år gick den mellan 

Skellefteå och Treriksröset, totalt 30 mils vandring. 

Här går marschen in i Luleå den 29 juli.
Foto: Kim Svensson

Väldigt vackra vyer när marschen startade i Skellefteå och gick efter Skellefteälven.
Foto: Kim Svensson

Treriksröset från ovan.
Foto: Kim Svensson

• Pågick från 27 juli till 6 augusti
• Gick från Skellefteå till Treriksröset
• Öppen för alla
• Samlar in pengar till Gula Bandet
• Läs mer på www.veteranmarschen.se

FAKTA

VETERANMARSCHEN 2018



Ny minnessten i Skellefteå
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Minnesplatser
Arvidsjaur
Minnesmärke finns på Arméns jägarbataljon

Boden
Minnesmärke finns på I19/A9

Borås
Majorslunden

Eksjö
Minnesplakett ”I fredens tjänst” i anslutning till 
Eksjö Garnisons gravvård på Sankt Lars kyrkogård.

Eskilstuna
Minnesplats med minnessten i Stadsparken vid ån 
på det som nu kallas Veteranholmen.

Kungsängen
Minnesstenar över stupade i utlandstjänst finns 
inne på Livgardet.

Halmstad
Minnesmärke ”I fredens tjänst” finns i Norre Katts 
park.

Helsingborg
Minnesplats för utlandsveteraner ligger i Norra 
hamnen.

Karlskrona
Minnessten ’Skeppet’ står invid Amiralitetskyrkan.
Det invigdes 2013 och är gjort av Skulptören Pål 
Svensson efter donation från familjen Torner-
hjelm.

Karlstad
Minnessten, Brigadmuséet i Karlstad.

Luleå
Minnesmärke finns på F21.

Slättåkra
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai
(FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård.

Stockholm
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst finns 
vid Sjöhistoriska museet, Djurgården.

Veteranmonumentet ”Restare” finns vid
Sjöhistoriska museet, Djurgården.

Porträttbyst till minne av greve Folke Bernadotte 
finns vid Riksdagshuset.

Sundsvall
Minnessten på Esplanaden vid Folkets Hus.

Trollhättan
Minnessten, Kyrkstigen bredvid statskyrkan.

Umeå
Minnessten i Döbelns park.

Uppsala
Veteranparken

Östersund
Minnesmärke ”Hedra dem som gjort en insats för 
freden - Minns de stupade” finns i Badhusparken.

Hör av dig om vi missat någon plats: 
kansliet@sverigesveteranforbund.se

UTE I LANDET 
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ÖS jubilerar
ÖS, träffen för veteraner gick i 
somras för 25 gången. På Ringenäs 
skjutfält utanför Halmstad var det 
jubileum där veteraner möttes, för 
många enda gången det här året. 
Fredsbaskern var med ett dygn 
och tog tempen på träffen. 

Den visade sig vara varm, inte bara den me-
teorologiska utan också värmen var påtaglig 
när veteraner mötte veteraner.
Jag kommer till vakten, eller den check point 
som är första anhalten till ÖS25. Efter check 
med Ralle Leppälä är det grönt ljus. Det är fre-
dag tidig kväll och veteranerna fyller på. De 
rör sig och sitter utanför tält med en öl. Blue 
Berets motorcyklar står parkerade vid tält.  

CHECK POINT
I ett tält står Leif Rye Dannerfjord från danska 
FN-museet och säljer kepsar, badges och 
andra prylar som har det gemensamt att de 
passar bra att bäras av veteraner. Leif gjorde 
själv sin första FN-insats på Cypern 1964 och 
då är han en veteran bland veteranerna. Han 
poängterar att verksamheten är frivillig.
Jag går tillbaka till check pointen som nu 
bemannas av Monika Eriksson, Karin Jansson 
och Katarina Pettersson. De träffades första 
gången på L108, 1991 i Libanon. Monika 
har också gjort tre missioner på Balkan. De 
kollar inpasserande, tar betalt och delar ut 
det armband som visar att man är behörig på 
området. Tre motorcykelburna individer från 
en klubb i Halmstad avvisas dock när det visar 
sig att de inte har på träffen att göra. Karin 
är bestämd. Klockan är 18:20 och Katarina 
räknar till 768 inpasserade.

”SOM JULAFTON”
Vid ett rejält tält med maskeringsnät som 
förgård sitter fyra veteraner. De bjuder på en 
kall öl. Det är Kristoffer Saxin från Grythyt-
tan, Janne Nilsson från Stockholm, Peter 
Kristersson från Lerum och Patrik Öberg som 
rest från Ulricehamn. Varför är ni här? 
– Gemenskap, gemenskap, polarna man träf-
far, säger Kristoffer.
Och ÖS är den gång om året de träffas alla 
fyra.
– Det är som julafton, något man ser fram 

mot, blir bara viktigare ju äldre man blir, säger 
Peter.
Något kommer tillbaka.
– Sammanhållningen på 

missionen, den får 
man här, säger 
Kristoffer.
Han har hört en 
forskare som men-
ar att soldater på 
mission tillbringar 
mer tid med varan-

dra under ett halvår 
än vad ett gift par gör 

under tio år.
– Det kan bli tomt när man kommer hem. Då 
åker man ut igen. Och när man inte längre 
åker på missioner då åker man till ÖS.

KAMRATER MÖTS
Utanför grilltältet pratar jag med Ralle och 
Tony, Ralle Leppälä och Tony Pettersson. De 
fick förra året medaljer på veterandagen för 
årets veteran och det för ÖS. Nu är de tagga-
de på att spräcka 1000-gränsen. När vi pratar 
kommer en rapport 802 som fått deltagar-
band. Hur många år till ska ni driva träffen?
– Så länge folk kommer, säger Ralle. De ser 
nya ansikten varje sommar, och kärnan den 
kommer.
– Den skulle komma även om det var snö-
storm, säger Tony.
Det blir varma kramar när kamrater möts här 
för första gången sedan de kom hem. 
– Det var en jag träffat i Libanon -87 som 
kom hit för några år sedan. Det kändes, säger 
Ralle.

ÖS är inte bara möten, det är också jobb att 
få till det. Planeringen börjar september för 
kommande. 25 veteraner hjälper till. Sveriges 
Veteranförbund Fredsbaskrarna och Sol-
dathemsförbundet drar sina strå till stacken 
och Försvarsmakten, LV6 stöttar.

BARA ÖKAT
Första åren gick träffen på Östra Stranden i 
närheten, därav namnet ÖS. Första året kom 
75 veteraner, sedan har det bara ökat, lite 
fakta utanför grilltältet. Det kommer hela 
tiden fram kamrater och hälsar på Ralle och 
Tony. Cecilia Andersson frågar, kan jag få 
jobba lite extra i kväll? Det får hon förstås.

I det stora tältet värmer Berkan, Thomas 
Berkan Bergqvist, upp med sin gitarr. Det är 
Berkan med Hemåt det bär. Han spelar före 
kvällens band, Lemnells. 
Morgonen därpå stöter jag ihop med Magnar 
Foss som är med i mc-klubben United Vete-
rans. Han har kört 90 mil från Trondheim, en 
dagstur, säger han. Varför är du här?
– Kompisar, kompisar, kompisar.

NORRE KATTS PARK
Klockan närmar sig 10 och det är dags för färd 
mot Norre Katts Park i Halmstad. Där ansluter 
Veteranförbundets ordförande Sverker 
Göranson, Veterancentrums chef Torbjörn 
Larsson, LV6 chefen Anders Svensson och 
riksdagsledamoten Annicka Engblom som i 
maj blev Årets veteran.

Marschen går från Stora torg och det är 
massivt, med motorcyklar, med Hemvärnets 
musikkår från Halland och med fotmarsche-
rande veteraner. Det är flera hundra i tåget.

Torbjörn Larsson talar, Sverker Göranson 
talar och det blir kransnedläggning. Batal-
jonspastorn Katarina Bäckelin håller korum. 
Hon pratar om sommaren, låtar om sommaren 
och det kan inte bli mer sommar i Norre Katts 
Park. Katarina pratar om När vi kommer hem 
och det berör. Hon pratar om heroiska dåd 
under insatser av soldater som kanske mitt 
i det heroiska varit svaga men tagit sig sam-
man. Katarina pratar också om ÖS, en träff 
för hjältar som gjort heroiska insatser. Det är 
högtidligt och känslosamt i Norre Katts Park.

Det blir medaljer till veteranerna Fredrik 
Edén, Jerker Furuskog, Laila Johansson, 
Nina Nord, Nils Oskis Oscarsson och Björn 
Eggeblad.

Sist, men inte minst, Tony och Ralle belöna-
de tre veteraner för att de varit med sedan 
starten, och deltagit på 25 stycken ÖS. Dessa 
är Katarina Pettersson, Björn Claesson och 
Christer Svensson. 

Och hur många kom i år? Svar: 1019. 
Gränsen är sprängd.

Per Lunqe

– träffen alla ser fram mot

FN-DAGEN
FIRAS PÅ
DJURGÅRDEN
DEN 24 OKTOBER

Vi högtidlighåller FN-dagen vid FN-minnesmärket på Djurgården
Fredsbaskrarna Stockholm, Sveriges Veteranförbund 
och Kongoveteranerna fortsätter att samarbeta kring 
det traditionella firandet och den mycket uppskattade 
ljusceremonin i samband med FN-dagen.

Under ceremonin ges de som önskar möjlighet att själv 
lägga en blomma eller tända ett ljus. Alla som har möj-
lighet är välkomna att delta vid ceremonin, kaffet före 
och den lättare måltiden efteråt.

Program

15.30 Kaffe 
 Samtliga deltagare bjuds in till samling med kaffe och kanelbulle 
 i minneshallen, Sjöhistoriska museet.

16.30 Ceremonin inleds
 Korum och FN:s bön för fred, tal, medaljeringar,
 Kransnedläggning, tyst minut och ljusceremoni med ljuständning.

18.00 Ceremonin avslutas med sång
 Samtliga deltagare erbjuds en enklare middag till 
 självkostnadspris (lunchpris), Sjöhistoriska museet.

Varmt välkomna!
Sveriges Veteranförbund, Kongoveteranerna och Fredsbaskrarna Stockholm

Foto: Daniel Jansson

Talare var Magdalena Andersson, lands-
hövding i Västerbottens län, Emilia Hallin, 
kulturnämndens ordförande, Andreas 
Löwenhöök (m), oppositionsråd, motionär 
och Tommy Ungh, Fredsbaskrarna Väster-
botten.

Minnesstenen har formgivits av konstnären 
Tryggve Lundberg och står nere vid älven 
nedanför Nordanås Värdshus. Det är en 
fantastik vacker plats och missa inte att 
besöka den när ni är i Skellefteå nästa gång.

Per Lennartsson

I samband med att Veteranmarschen startade i Skellefteå 
den 27 juli avtäcktes en minnessten för att hedra stadens 
veteraner. Till ceremonin kom det ett hundratal deltagare 
inklusive Veteranmarschen. 

I Halmstad slöt Årets 
veteran, Annicka 
Engblom upp och sen 
marscherade veteraner-
na till Norre Katts park 
för en fin ceremoni och 

där talade bland många 
Torbjörn Larsson, chef 
Veterancentrum och 
Sverker Göranson, 
ordförande Sveriges 
Veteranförbund.

Inbjudan till 
Livgardet
Veteraner inbjudes av C Livgardet till 
ceremoni på Livgardet med samling 
08.50. Gratis kaffe och FN-bakelse. 

För de som senare önskar deltaga på 
ceremonin vid Sjöhistoriska museet, 
avgår transport från Swedint kl. 14.45.

Föranmälan till Livgardet krävs

Thorsten Hagelberg, 0706885587 
eller thorsten.hagelberg@mil.se

IN
BJU

D
A

N

Minnesstenen som formgivits av 
Tryggve Lundberg ligger vackert 

invid älven.
Foton: Kim Svensson

Varför är jag här?

– Sammanhållningen 
på missionen, den får 
man här. 
Kristoffer Saxin från Grythyttan träffar sina 
missionskompisar en gång om året, på ÖS.

Varför jag är här?

– Kompisar, kompisar, kompisar!
Magnar Foss, United Veterans har 
kört 90 mil på sin mc från Trondheim.

Berkan, allas Thomas Berkan 
Bergqvist var med förstås och 
drog ytterligare upp stämningen 
med sin gitarr. 

ÖS
25

Hände också på ÖS

Ralle Leppälä och Tony Pettersson hade all an-
ledning att vara glada, 1000-gränsen sprängdes.

Halmstad stannade upp för 
marscherande veteraner. Leif Rye Dannerfjord 

Tor Cavalli-Björkman

Nils Oskis Oscarsson 

Annicka Engblom

16
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Nordic Veteran Golf 
Trophy 2018

Många av oss kom redan på fredagen och pro-
vade på banan. På kvällen var det samling för 
15 tal personer på restaurang Haket för att inte 
en näringsriktig middag inför den prestigefyllda 
tävlingen.

På lördagmorgon var det samling på Vasatorp, 
FN-flaggan var hissad och många förväntans-
fyllda veteraner väntade på att få slå ut på et-
tans tee. Vi började med solsken, som övergick 
i en regnskur, som sedan drog bort och solen 
tittade fram för att sedan övergå till hagelskur 
och blåst och sedan kom solen igen. Inte ofta 
man får uppleva alla fyra årstider under en 
golfrunda.

När slaget på Vasatorp var över var det middag 
med prisutdelning på hotell Elite Marina Plaza.
De fem bäst placerade i tävlingen prisades lika-
så den som kom närmast hål på hål nummer 4.

Närmast hål vanns av Thomas Valtonen 3,56 
meter från flaggan.

Ett stort tack till per-
sonalen på Vasatorps 
GK för ett bra jobb 
och trevligt proffsigt 
bemötande.

Tack även till följande som bi-
dragit med priser, Anders Ekroth, Ahlsell Visby, 
PEAB Gotland, Destination Gotland, VRR, och 
Tor-Björn Johansson 

Nästa års tävling kommer att hållas på Jön-
köpings golfklubb den 7 september. Boka in 
helgen redan nu. Aktuell information kommer 
fortlöpande i tidningen, vår Facebooksida Golf-
tävlingen för veteraner och på Fredsbaskrarna 
Gotlands hemsida: 

www.sverigesveteranforbund.se/
fredsbaskrarna-gotland/nvgt-golftavlingen

Peter Enström

Årets tävling kommer att spelas på Vasatorps Classic Course
15 september med första start 10.00

Boende sker på Elite hotel Marina plaza, helsingborg. 
Vill du spela på fredagen så notera det i din anmälan så bokar vi tider från lunch och framåt.

Vi har följande paket att erbjuda. 
 
Enkelrum standard fre-sön 2930:- inklusive frukost och 2 rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Enkelrum standard lör-sön 1940:- inklusive frukost och 2 rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Dubbelrum standard fre-sön 2090:- pp inklusive frukost och 2 rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Dubbelrum standard lör-sön 1600:- pp inklusive frukost och 2 rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Middag+tävling 1050:-

För frågor kring detta hör av dig till Peter Enström 070 218 58 06 eller e-post enstrom@telia.com

Anmälan via e-post enstrom@telia.com senaste dag för betalning och anmälan är 31 augusti. 
Du betalar via Swish på 0702185806 uppge ditt golfid. 

Du kan även sätta in på SHB med c-nr 6631-895 004 828

Länkar
Sveriges Veteranförbund: www.sverigesveteranforbund.se

Vasatorps GK: www.vasatorpsgk.se
Elite Hotell Marina, Helsingborg: www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza

 

PEACE
KEEPING

VETERAN

NORDIC
VETERAN

GOLF
TROPHY

NORDIC VETERAN GOLF TROPHY 
2018

Vasatorps GK, 15 september 

Hyllades i Sverige 
efter insats i Mali

Personal från Trängregementet i 
Skövde har återvänt efter lyckad 
insats inom European Training 
Mission, EUTM, i Mali.

En stilfull medaljceremoni genomfördes 
6 september i Skövde. Fredsbaskrarna 
Skaraborg överlämnade en premie till 1. Sg 
Elin Mattsson för förtjänstfull insats. Elin 
hade av sina kamrater enhälligt utsetts för 
premien.

Göte Lundmark

Överlämning av premie till Elin Mattsson.

Göte Lundmark och Mattias Palmer.

Årets Nordic Veteran Golf Trophy är nu avgjord. 
Slaget stod på Vasatorps Golfklubb i Helsingborg. 
26 deltagare ville vara med och göra upp om segern. 

Placering  Namn  Klubb   Antal slag
1  Mats Skog   Malmö Burlöv Golfklubb 74
2  Anders Eskelund Slite Golfklubb  74
3  Niklas Sahlback Ekarnas Golfklubb  79
4  Lars Dahlqvist GolfUppsala  79
5  Bo Brickling Kristianstads Golfklubb i Åhus 82

RESULTAT

Deltagare på Nordic Veteran Golf Trophy 2018.

UTE I LANDET 
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För alla veteraner

100 000
Ungefär 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.

De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd

till rehabilitering, studier, resor och annat som ger
möjlighet till ett mer kvalitativt liv.

Som medlem hos oss tar man del av detta – och lite till.
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.

Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är intresseorga-
nisationen och förbundet som förenar alla svenska civila och 
militära veteraner - före, under och efter insats.

Tjänstgöring genom Försvarsmakten, Polisen, MSB, FBA eller 
Kriminalvården spelar ingen roll. Hos oss är alla lika välkomna.

Efter hemkomst återgår de flesta till de gamla rutinerna och 
saknaden kommer krypande av dem man delat allt med.  
Vi stöttar när det känns jobbigt och förenar kamrater, veteraner 
och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet, och 
även bortom gränserna, för nya bekantskaper.

Vi ses och gör saker tillsammans, som vilka vänner som helst.
Skillnaden är det osynliga band som håller oss samman.  
Veteraner förstår varandra. Vi vet. Tillsammans går vi på före-
läsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller äter mid-
dag i goda vänners lag. Kravlöst, socialt och roligt. Precis som 
kamratskap bör vara.

Vi säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner och 
svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna 
och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.

Vi har engagerat oss sedan 1984, och vårt åtagande att värna 
om sveriges alla veteraner upphör aldrig.

Vi stöttar och förenar svenska 
veteraner genom kamratskap, 
omtanke och medmänsklighet

Digitala och analoga

Myndighetslots

“Svensk veteran är den individ 
som vid något tillfälle genom-
fört internationell tjänst eller 
beredskap med uppgifter som 
har sanktionerats av världs-
samfundet och/eller svenska 
staten.”

Gemensamma
aktiviteter

Förstärkt 
veteranstatus

Kamratstöds-
telefon

Tält, beachflag, roll-up,
podie, fordon

Digitala och analoga

Myndighetslots

Långsiktigt & 
heltäckande stöd

Aktivt kamratstöd

Fullmatad 
medlemstidning

Rabatter på resor, 
boende & mtrl

Utbyte av 
erfarenheter

Ekonomiskt stöd
(Kamrathjälpen)

Gemensamma
aktiviteter

För alla civila &
militära veteraner

Intresse-
organisation

Föreningar &
träffplatser

Förstärkt 
veteranstatus

Opinionsbildning

Gula Bandet

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Kamratstöds-
telefon

Rekryteringsfolder

Informationsfolder

Rekrytering!
Tillsammans kan 
vi bli fler och göra 
mer för fler
Medlemsrekrytering kan ske på många 
olika sätt, men någonstans är det i det 
personliga mötet, i berättelsen, engage-
manget och de delade erfarenheterna 
som avgörandet kommer. För stöd-
medlemmar finns ofta en förståelse för 
uppdragen, kanske har en nära anhörig 
eller vän varit på utlandsuppdrag 
– en respekt för uppoffringen. 

Föreningar kan beställa rekryteringstält, 
foldrar, tidningsexemplar, roll-up och 
beachflaggor som stöd i sin rekryte-
ring – med färdiga budskap och en bra 
paketering. 

Enskilda medlemmar kan kostnadsfritt få 
tillgång till foldrar och tidningsexemplar.

Få tillgång till rekryteringsmaterial
kontakta kansliet på 08 - 25 50 30, eller
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Tips! Lägg gärna ut medlemstidningen 
och rekryteringsfoldern hos din tandlä-
kare, doktor, frisör eller andra platser där 
folk sitter ner en stund och bläddrar i en 
tidning.

Vår verksamhet är direkt beroende av 
nya medlemmar. Vi behöver Din hjälp!

Frankeras ej. 

Mottagaren  
betalar portot.

Medlemsskap kostar 230 kr/år. Vi erbjuder en rad aktiviteter,  
kamratskap, stöd, förmåner och mycket mer - samtidigt 
som du stöttar andra veteraner före, under och efter insats.

“Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle genomfört 
internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har  

sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.”

Vem är veteran?

Vi vill ge veteraner 
en ljusare vardag
Fler än 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.

De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men  
många saknar något från den unika tiden med internationell  
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr 
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd 
till rehabilitering, studier, resor och annat som ger dig  
möjlighet att få ett mer kvalitativt liv.  

Som medlem hos oss kan du ta del av detta – och lite till. 
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.

Sveriges Veteranförbund  
Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Svarspost 20192763

708 00 ÖREBRO

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är förbundet 
som förenar alla svenska veteraner, både civila och militära. 

Vi stöttar veteraner och tillvaratar deras intressen genom 
att värna om den sammanhållning som tagit form under 
internationell tjänst. Detta uppnår vi genom en sund och 
trygg tillvaro för alla medlemmar.

Vi engagerar oss i alla svenska veteraner - före, under och 
efter insats. Det har vi gjort sedan 1984, och vårt åtagande 
att värna om dig som veteran upphör aldrig.

Bli medlemFredsbaskrarna @fredsbaskrarna

Klostergatan 23, 703 61 ÖREBRO   |   08-25 50 30

Du som är veteran kan utvecklas tillsammans med oss. 
Bli medlem redan idag. Välkommen.

 www.sverigesveteranforbund.se   |   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Tio goda skäl
till medlemsskap

Vi förenar
svenska veteraner
Första gången Sverige deltog i en av FN:s fredsbevarande 
insatser var 1948. Sedan dess har vi agerat och bidragit till 
fred och trygghet i alla delar av världen, genom både civila 
och militära insatser.

Efter hemkomst sprids vi med vinden, och de flesta återgår 
till sitt. Efter ett tag saknar man ofta dem man delat allt 
med. Hos oss kan du enkelt återfå kontakt med kamrater,  
veteraner och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela 
landet, och även bortom gränserna, för nya bekantskaper.

Har du tjänstgjort genom Försvarsmakten, Polisen, MSB, 
FBA och/eller Kriminalvården? Hos oss är alla lika välkomna.

Vi ses och gör saker tillsammans, som vilka vänner som helst. 
Skillnaden är det osynliga band som håller oss samman.  
Veteraner förstår varandra. Vi vet. Tillsammans går vi på 
föreläsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller 
äter middag i goda vänners lag. Kravlöst, socialt och roligt. 
Precis som kamratskap bör vara.

Vi finns här för dig
Vi är alltid lätta att nå. Du kan ringa oss, träffa oss och delta i 
olika aktiviteter tillsammans med andra veteraner i din närhet.  
Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se/foreningar.

För- och efternamn

Födelsedatum

Adress

Postadress

E-post

Telefon hem/mobil

Önskad lokalförening

Internationell erfarenhet 
(insatsbeteckning, t ex FS17)

Ja, jag vill bli medlem.

• Långsiktigt & heltäckande stöd

• Återupptäckt kamratskap

• Stor förståelse & respekt

• Nya, likasinnade vänner

• Utbyte av erfarenheter

• Aktiva föreningar 

• Fullmatad medlemstidning

• Rabatter: resor, boende & mtrl

• Stötta andra veteraner

• Förstärkt veteranstatus

Ja, jag vill bli stödmedlem (t ex anhörig/vän).

Återupptäck
kamratskapen

Tre enkla sätt
att bli medlem

• Skriv in dig på www.sverigesveteranforbund.se
• Skicka ett mail till kansliet@sverigesveteranforbund.se
• Skicka in den bifogade blanketten.

UPPDRAG

Hammarsköld väckte minnen

Dag Hammarskjöld har en särskild 
plats i mitt sinne. Hans framträdande 
i FN för fred och humanism, gav mig 
inspiration till att engagera mig som 
FN-soldat 1956. 

Den 25 augusti klockan 09.00 stod jag och kol-
legan Christer Andersson och inväntade buss i 
Eriklund – söder Ängelholm – för transport till 
Hammarskjölds museum Backåkra. 

Då bussen anlände fylldes jag av känslor om hän-
delser och minnesbilder som jag har svårt att sät-
ta ord på. För utomstående framstår det som en 
vanlig utfärd – för mig blev det en inre resa. En 
gång FN-soldat  – alltid gott kamratskap.

Vi lär oss möta vardagslivet av erfarenheter och 
i rutiner. FN-tjänsten innebär allvar, utmaningar 
och ansvar som ställer oväntade krav. Kamrat-
skap ger styrka. Genomförandet av vår dagsresa 
är bevis om sådan moral. Tack! 

Göte Enquist

Möte med BNVF i Finland
I augusti genomfördes det årliga 
mötet med Board of Nordic Veterans 
Federations (BNVF). Denna gången 
var vi i Finland och på Nylands Bri-
gad. Brigaden är den enda i Finland 
som är helt svensktalande och har 
svenska som kommandospråk. 

Varje land redovisade sina genomförda och 
kommande verksamheter i plenum. Därefter 
delades vi upp i två grupper. P-G och Peter 
deltog i diskussioner om kamratstödet med sina 
nordiska kollegor. Vi övriga fortsatte diskutera 
diverse frågor såsom kommande NORDEF-
CO-mötet i Helsingfors i september i år, WVF 
kongress i Paris i februari 2019, förslag på 
mottagare av NVF guldmedalj mm. 

Vi fick även en militärhistorisk utflykt i omgiv-
ningarna med besök vid monumentet där de 
svenska trupperna genomförde en förbimarsch 
för Mannerheim, försvarsbunkern IRMA och 
Frontmuseet vid Lappvik. Där hade vi äran att 
få lägga ner en krans vid monumentet över den 
framgångsrika svenska frivilligbataljonen vid 
Hangö. 

Lördagen avslutades med en utsökt middag på 
Nylands Brigads Officersmäss. Där överlämna-
des symbolen för ordförandeskapet i BNVF från 
Finlands avgående ordförande, generallöjtnant 
Paavo Kiljunen, till deras nytillträdde ordföran-
de, brigadgeneral Mauri Koskela.

På vägen till flygplatsen besökte vi Raseborgs 
medeltidsborg utanför Snappertuna. Vi tackar 
Finland och våra finska kollegor för ett utmärkt 
värdskap. Svenska deltagare var Sverker Gö-
ranson, Jerker Westdahl, P-G Dolk och Peter 
Larsson. 

Nästa års BNVF-möte genomförs i Sverige 
16–18 augusti, preliminärt i Karlskrona.

Jerker Westdahl

Kransned-
läggning vid 
monumentet 
över den 
framgångsrika 
svenska frivillig-
bataljonen vid 
Hangö.
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Med Fredsbaskrarna 
Stockholm till Sunne

I år var sju veteraner från Stockholmsfören-
ingen med på resan i hyrd minibuss. Efter en 
dramatisk resa genom storm med nedfallande 
träd anlände vi till Humletorps camping där vi 
togs emot av Ingemar Robertson. Efter en kort 
presentation av kvällens deltagare begav vi oss 
upp till eldpallkojan vid tjärnen. Där bjöds det 
på en utsökt middag och trevlig samvaro med 
snapsvisor och berättelser. En mycket trevlig 
kväll som vi kommer att minnas länge och dröm-
ma oss tillbaka till när höstmörkret kommer.

På lördag morgon begav vi oss till församlings-
hemmet i Sunne och ett seminarium om trauma, 
stress och krisstöd med försvarsöverpsykiater 
Per-Olof Michel.

Efter seminariet åkte vi till restaurangen vid 
stamfrändemonumentet i Rottneros där lun-
chen intogs. Mitt lunchsällskap var den mest 
långväga gästen Bert Fougstedt. Fältjägaren 
och Sinai-Cypernveteranen från Malung som 
sedan många år är bosatt i Laos. Senast vi sågs 
var vid rotationen mellan 62M och 64M i Sinai-
öknen 1976. Kul att ses igen.

Efter lunch samlades vi vid monumentet för 
fotografering innan den fem kilometer långa 
marschen till Sunne kyrka påbörjades. I det fina 
sensommarvädret gick årets marsch lekan-
de lätt till skillnad mot i fjol då det regnade. 
Marschlängden gör att många kan delta utan att 
trötta ut sig och dom som inte orkar gå kan följa 
marschvägen med bil. På veteranträffen i Sunne 
är målet inte att gå många mil utan det viktiga är 
att umgås.

I kyrkan bjöds vi på tal blandat med vacker 
körsång. Ingemar Robertson medverkade både 
i kören och som talare. Riksdagsledamoten Pål 
Jonsson (m) berättade om sitt engagemang i 
veteranfrågor. Mats Kåreskog och Björn Dahl-
ström från Veteranerna Värmland höll också 
tal. Stunden i kyrkan avslutades med att de 
närvarande tillsammans med kören stämde in i 
”Ack värmeland du sköna”. 

Kvällen tillbringades åter i eldpallstugan på 
Humletorp med god mat och berättelser från 
olika missioner ute i världen. Kongo-Cypern-Si-
naiveteranen Karl-Erik Bill berättade på ett 
medryckande sätt om erfarenheter från sina 
trettio år i USA. Även den här kvällen sjöngs det 
och den längsta visan svarade Arne Björklund 
för. Åter en trevlig och minnesvärd kväll tillsam-
mans med trevliga värmlandsveteranerna och 
tillresta från andra delar av landet. Stort tack 
till Ingemar Robertson och Mats Kåreskog samt 
alla andra i Veteranerna Värmland för två fina 
dagar med kamratskap och trevlig samvaro.

Tidigt på söndag morgon såg vår chaufför 
Cecilia Andersson till att alla var med i bussen 
och hemresan påbörjades. Redan på vägen hem 
började vi alla längta till nästa års veteranträff. 
Hoppas att fler av våra medlemmar vill följa med 
och att resan till veteranträffen i Sunne blir en 
årlig tradition hos Fredsbaskrarna Stockholm.

Kjell Johansson, ordf. FB Stockholm 

För andra året i rad arrangerade Fredsbaskrarna 
Stockholm resa till veteranträffen i Sunne.
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Fotografering vid monumentet.

Framåt marsch i Sunne.
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UTE I LANDET 

BA01 25-årsjubileum 

ULF HENRICSSON inledde med ett välkomsttal. 
Sedan vidtog Anders Ramnerup från Sveriges 
Veteranförbund med en föredragning om deras 
verksamhet. Sveriges  Soldathemsförbund följde 
med information innan middag och fria aktiviter.

LÖRDAG MORGON och lite förvirring kring 
hur mycket klockan är. En timmes tidsskillnad 
kan ställa till det. Dagen inleddes med att Ulf 
Henricsson berättade om hur det gick till när 
BA01 skulle sättas upp. Detta följdes av att 
en panel med bland annat Alf Görsjö, Thomas 
”tokDR” Eriksson, Håkan Birger mfl som svarade 
på frågor om vissa händelser som skedde under 
vår tid på Balkan.

EVA STEFAN OCH JOEL från veteranmottag-
ningen hade en dragning om deras verksamhet 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det öpp-
nades även en högst tillfällig mottagning i deras 
hytt som besöktes av 15 soldater.

Sist ut var MAGNUS ERNSTRÖM som berätta-
de ur sin bok Ett halvt år ett helt liv. Inte öga var 
torrt.

Söndag 29 april klockan 09.00 slutade BA01 sin 
25-årsresa och vi skildes åt. Många glada och 
kära återseenden och skratt har ekat över båten.

INSAMLING
Under resan bedrevs insamling till Gula Bandet 

och minnesstenen i Vares. Vi samlade in ungefär 
9000 kr. Vi skänkte 4000 kr till Gula Bandet och 
resten gick till minnesstenen.

MARIA BYQVIST deltog på resan och sålde 
paracordarmband speciellt framtagna för BA01. 
Dessa inbringade drygt 18 000 kr som gick till 
minnesstenen. Totalt samlade vi in drygt 
27 000 kr. Stort tack för alla bidrag!

Och tack för erat deltagande.
Peter Enström
Johan Negert 

Peter Eriksson

Fredagen 27 april var vi 179 FN kamrater som tjänstgjort på BA01 ihop under 
1993-1994, som checkade in på TallinkSilja mot Riga. Redan i terminalen hörs 
det glada tillrop och många kära återseenden.

Bra uppslutning och god stämning till havs.

Återträff 54M 2018
I augusti träffades delar av 
1. Kompaniet från FN-bataljon 
54M i Strängnäs för en återträff. 
Det är 44 år sedan hela kompaniet 
var samlat, då för att tjänstgöra i 
Sinaiöknen. 

Men nu var det 20 veteraner ur 1. kompa-
niet och två anhöriga som var närvarande 
vid denna återträff.

Vi samlades på Hotell Rogge lördagen den 
11 augusti och började med inskrivning 
av deltagarna och respektive anhöriga. 
Många av oss funderade hur vi såg ut idag 
och hur vi hade förändrats. Dock kunde 
vi konstatera att det inte hade skett några 
större förändringar. Vi tjuvstartade lite 
med att ha en 20 minuter lång film, som 
en av våra kompanimedlemmar hade 
gjort, rullande. Programmet startade 
sedan med en kort genomgång med pa-
rentation över de medlemmar som hade 
avlidit under de gångna åren. 

Resten av eftermiddagen visades ett 
bildspel och film från vår tid i Sinaiöknen 
och på leave i Mellersta Östern. Vi fick 
en även genomgång av Armin von Hove, 
främst hur man skapade kontakt med 
Egyptiska och Israeliska sidan för att reda 
ut de problem som fanns att lösa – vilket 
det fanns många. Det blev många diskus-
sioner vad vi hade upplevt genom att se 
på bilderna och berätta olika händelser. Vi 
fick bland annat förmånen att se en film 
som Tommy Sigurdsson hade tagit när de 
var på position 507 uppe vid Medelhavet. 
Bland annat påmindes vi om när den båt 
vi hade på positionen försvann vid slutet 
av vår tjänstgöringstid och aldrig återfun-
nits vad vi vet. 

Under eftermiddagen fick vi besök av 
Svenska Soldathemsförbundet och Karina 
Jensen som berättade om deras orga-
nisation, verksamhet och deras roll för 
oss. Som tack för detta så fick Svenska 
Soldathemsförbundet den fotobok som 
vi på 1. komp 54M hade gjort. Vi delade 
också ut gåvor till förtjänta medlemmar ur 
kompaniet samt till vår IT-tekniker T Hed. 

Söndag morgon var det dags att åka till 
Arsenalen som välvilligt tog emot oss och 
till guide så fick vi Gunnar Österlund. Han 
berättade om de olika stridsfordonen som 
Arsenalen hade i sitt museum. Det vi fick 
se en gammal civil trotjänare, T-Forden 
och även stridsvagnarna M/21-24, T-72, 
T-34-85 och andra stridsfordon. Det var 
intressant. 
 

Jüri Münter och Lars Egerstad

Över 18 000 kr 
samlades in, varav 
4000 kr skänktes till 
Gula Bandet.
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Väggkalender 2018

Sedan 2017 har 54M, 1. komp 
gjort en väggkalender, med 
våra egna bilder från 1974.

Vi har fortsatt med att trycka upp vägg-
kalenderar för 2018 och en ny för 2019, 
med nya fotografier.

Det är en liten 
grupp på tre personer som jobbar med 
att ta fram,vilka fotografier som ska ingå 
i väggkalendern.Syftet är att vi vill hålla 
kontakten med varandra inom kompaniet 
och de som ingår i vår verksamhet.
 

Jüri Münter

UTE I LANDET 

Lyckad veteranfamiljehelg 
på High Chaparral

Dagen började med fika och sedan intog vi 
Westernstaden. Där bjöds det på olika shower 
och det sköts hej vilt när tåg och banker rånad-
es. Till slut var det svårt att se skillnad mellan 
barn och vuxen. 

Det underbara vädret slog framåt eftermidda-
gen om då himlen öppnade sig men det blev 
ändå en väldigt uppskattad dag. På kvällen sam-
lades vi i den mexikanska byn på området. Där 
åt vi en gemensam uppskattad tacobuffé och en 
trubadur underhöll oss. För barnen ordandes 
skattjakt.

Här är två av många röster som nått oss:

”Ville bara passa på att tacka för helgen på High 
Chaparral och om du har möjlighet så får du gärna 
framföra mitt innerliga tack till de som möjliggjor-
de det hela! Fru och barn instämmer och skickar 

även sina hälsningar, inte alla barn som får ett 
alldeles eget unikt äventyr på High Chaparral.”

”Tack för en dag fylld med spänning och god kam-
ratskap! Hoppas att detta blir en årlig tradition 
och ställer mig direkt i kön för nästa års biljetts-
läpp!”

Vi hoppas kunna komma tillbaka nästa år med 
en familjehelg. Vi håller tummarna.

Anders Ramnerup

Spänning, kamratskap, bankrån och äventyr på veteranfamiljehelgen.
Foto: Måns Löf

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

Maj 2018 med C 1. komp, Batpastorn och C 1. 
pluton ute besök i buffertzonen.
Fotograf: Björn Björck 54M

I ett samarbete mellan Veterankort och Sveriges Veteranförbund genom-
fördes den 11 augusti för första gången en veteranfamiljehelg på High 
Chaparral. Det var fantastiskt roligt att nära 200 personer, barn och vuxna, 
valde att hänga på till detta äventyr. 

Foto: Måns Löf
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En varm Veterandag
Den 29 maj var en ovanlig het för-
sommardag. Det ledde till att stora 
skaror sökte sig till Sjöhistoriska 
museet i Stockholm för att celebrera 
vår veterandag, som i år för första 
gången var offentlig flaggdag. 

Det blev svårt att komma fram i tid. En av 
SL-bussarna fick stå och vänta upp till en halv-
timme vid Djurgårdsbron på grund av alla for-
don som orsakade trafikkaos. De som kom fram 
tidigt på dagen kunde lyssna till föreläsningar i 
mässtältet om årets tema vilket var UNTSO – 
det vill säga FN:s fredsinsats i Israel – Palestina, 
vilken beslutades den 29 maj 1948 och vars 
förste chef var Folke Bernadotte. 

Tusentals svenska militära observatörer har 
sedan dess tjänstgjort vid UNTSO. Mindre 
känt är att många svenskar har tjänstgjort inom 
UNTSO:s civila gren, UN Field Service. Det rör 
sig om personal som varit en nödvändig stött-
ning för observatörernas verksamhet såsom 

telegrafister, bilmekaniker och civila polismän. 
De sistnämnda svarar för säkerhetsbevakning 
samt transport- och underhållstjänst. En hel del 
polismän som tidigare tjänstgjort i Gaza och 
Kongo har varit ”Field Service Security Officers” 
inom UNTSO. En av de första var Arne Lund-
berg från Ludvika. En originell person om vilken 
det ännu går skrönor. Det berättas att han 
bodde i ett tält på ett högt hus i Jerusalem Old 
City. Varje morgon firade han med ett rep ner 
en korg till bagaren på markplanet i vilken låg 
några piastrar. Bagaren tog hand om pengarna 
och lade i färskt bröd i korgen, som Arne hivade 
upp till sin frukost. Andra som tjänstgjorde som 
Security Officers i Jerusalem när det begav sig 
är Rune Heiwe, senare poliskommissarie på 
Arlanda, samt polismännen Sven Mattsson från 
Stockholm och Bror Svärd från Märsta.

Veteranparaden startade vid Norrmalmstorg 
klockan 11 och ankom till Sjöhistoriska museet 
en timme senare. Vår föreningsfana bars av 
Arne Jönsson från Helsingborg och Sven-Erik 
Stenberg. En svettig uppgift denna heta dag.

Djärva fallskärmshopp kunde beskådas innan 
statsceremonin startade klockan 1430 med 
en enastående flaggparad, där vår fana bars 
av Göran Rydén från Älmhult. Tal hölls av för-
svarsminister Peter Hultqvist och riksdagsman 
Allan Widman samt Sveriges ÖB, general Micael 
Bydén. Livgardets Dragonmusikkår svarade för 
festliga musikaliska inslag. Konungen Carl XVI 
Gustaf lade ner kransar för stupade och delade 
ut medaljer till anställda inom Försvarsmakten 
som modigt räddat liv vid insatser såväl i Sveri-
ge som utomlands. Ceremonin avslutades med 
att Adolf Fredriks flickkör framförde Det finns ej 
ord (Veteransången.)

I det starka solljuset på läktarna blev det kritiskt 
i värmen för många veteraner. Hemvärnets 
främsta uppgift blev att gå omkring bland 
åskådarna med vattenkärl och servera det i 
pappmuggar.  Nästa år får nog Vår herre se till 
att det inte blir så hett. Då kan det ambitiösa 
programmet uppskattas av alla.

Bror Richard Svärd

Inmarch vid Sjöhistoriska. 
Foto: Kim Svensson.

UTE I LANDET 

Sven Erik Stenberg med vår fana under Veteranmarschen. 
Foto: Lars Erkstam

24   Sveriges Veteranförbund (SVF)



Det irländska besöket
I november 2017 gjorde ett tiotal 
svenska Kongoveteraner ett lyckat 
besök på Irland under värdskap av 
den irländska veteranorganisatio-
nen. I slutet av maj var det irländar-
nas tur att besöka oss. 

På eftermiddagen den 28 maj ankom tolv irländ-
ska veteraner med flyg till Arlanda anförd av sin 
ledare Michael Thompsson och det irländska 
försvarets representant John Murray. De togs 
emot av de svenska veteranerna Per Carlborg, 
Eric Brage och Rolf Larsén. Därefter transport 
i buss till Ledningsregementet i Enköping för 
inkvartering och en måltid bestående av rostbiff 
och potatissallad i anslutning till matsalen. Även 
veteranerna Alf Gustafsson och Arne Björklund 
hade kommit till Enköping. Det blev en lyckad 
kväll i det vackra vädret. Irländarnas sinne för 
att skapa trivsel och stämning förnekade sig 
inte. Alla var goda sångare och de underhöll 
med irländska låtar. Antohny Byrne spelade 
säckpipa och hade en fantastisk röst. Hans 
framträdande med Sinatras kända låt My way 
var mycket uppskattad. 

Den 29 maj besöktes Armémuseum i Stock-
holm. Under eftermiddagen deltog irländarna 
i firandet av den svenska Veterandagen vid 

Sjöhistoriska museet. Under veteranceremonin 
fick de sitta på hedersläktaren. Såväl försvars-
minister Peter Hultqvist som ÖB Micael Bydén 
kom fram och hälsade på de irländska vetera-
nerna. Detta var en stor händelse för dem – ett 
inslag som de upplevde som osannolikt. Efter att 
ha lyssnat på fältartisternas konsert och intagit 
middag i Sollentuna gick bussen till regementet 
i Enköping för övernattning. Där anslöt sig Stig 
von Bayer till de svenska värdarna.

Den 30 maj besöktes Vasamuseet i Stockholm. 
Irländarna imponerades av att man lyckats 
bärga ett krigsskepp som legat som vrak sedan 
1600-talet. Tidsbrist uppstod när bussen skulle 
föra sällskapet från muséet till Strömkajen. Eric 
Brage lyckades avtala med polisen att en patrull 
eskorterade bussen till kajen. Succé. Från 
Strömkajen gick färden med ångbåten Storskär 
genom Stockholms försommarfagra skärgård 
till Vaxholm. Det var något av en sensation för 
irländarna, ty de har långa kuster, men nästan 
inga arkipelager. 

Den 31 maj svarade Daniel Nybling från 
Försvarsmaktens Veterancentrum för program-
met vid Livgardets regemente i Kungsängen. 
Sällskapet guidades genom regementets mu-
seum och man hade lyckats få fram bilder från 
Kongoinsatsen där exempelvis Eric Brage och 

en irländsk veteran fanns med. Vid en högtidlig 
ceremoni vid Livgardets minnesmärke nedlade 
såväl irländarna som svenskarna en krans för att 
hedra i Kongo stupade kamrater. 

På eftermiddagen besöktes den irländska 
ambassaden i Stockholm där Irlands kvinnliga 
ambassadör, Dympna Hayes, tog emot på ett 
enkelt och flärdfritt sätt. Dagen avslutades med 
en festlig grillkväll i Enköping där bland andra 
Antohny Byrne återigen underhöll med säckpi-
pa och skön sång.

Tidigt på morgonen den 1 juni återvände irlän-
darna hemåt med flyg från Arlanda.

Per Carlborg
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Sven Erik Stenberg med vår fana under Veteranmarschen. 
Foto: Lars Erkstam

Sveriges ÖB, general Michael Bydén samtalar med 
Antyohny Byrne, veteran från Irland. 
Foto: Lars Erkstam

Veteranmarschen hedrade Torsten Stålnacke

En av marschens höjdpunkter inträffade den 
4 augusti på Svappavaara kyrkogård där det 
gjordes halt vid Torsten Stålnackes grav.
Marschledaren Per-GunnarDolk höll ett kort 
tal vid graven och lade ner en krans. 
I ceremonin deltog anhöriga till 
Stålnacke och veteraner, samman-
lagt 35 personer.

I talet framhöll Per-Gunnar Dolk att 
Torsten Stålnacke hade varit en god 
kamrat som i farliga lägen hjälpte 
och stödde sina kamrater. Så var 
det i Suez 1956, i Kongo 1961 och 
i alla hans bataljoner på Cypern på 
1960-talet.

Det främsta beviset på detta är 
striden i Elisabethville mot enheter 
ur Katangas gendarmeri den 14 sep-

tember 1961. Under striden träffades Stålnacke 
med sitt granatgevär en pansarbil som slogs ut. 
En stund senare träffades han själv och blev 
svårt skada av fientlig eld som förorsakade att 

hans haka blev bortskjuten. Hakan hängde ner 
mot bröstet och han var nära att kvävas. Med 
fingrarna rensade han rent halsen på benbitar 
och köttslamsor så att han i sista stund kunde 
börja andas. Under reträtten från slagfältet 
kunde Stålnacke i denna svåra situation rädda 
två svårt chockade kamrater.  Genom tecken 
och sparkar lyckades han få med dem från det 
farliga slagfältet till en väntande ambulans.

För denna händelse tilldelades Torsten 
Stålnacke Vasamedaljen av Kungen den 10 maj 
1962 med följande motivering:

För ådagalagt synnerligt mod och 
helhjärtat handlingssätt för räddande av 
människoliv i Kongo i september 1961.
Vila i Frid

Per Lennartsson

Årets Veteranmarsch startade i Skellefteå den 27 juli och avslutades vid 
Treriksröset den 6 augusti. Deltagarna gick 30 mil till fots – de övriga 
många milen skede genom bussning.

Svappavara Kyrkogård den 4 augusti. 
Torsten Stålnackes gravsten omgiven av 
kamrater under ceremonin. 
Foto: Kim Svensson
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UNEF-kamrat
Som vi tidigare har informerat kom-
mer föreningens 60-årsdag att firas 
27 oktober. I samband med detta 
avvecklas föreningen i sin nuvaran-
de form. 

För att få ut information om kommaande träffar 
ber vi dig som ännu inte lämnat in din mail-
adress att göra detta. 

Vi kommer i god tid att skicka ut inbjudan med 
vidare information via brev.

Styrelsen

Den 16 april fyllde vår 
mångårige revisor Kurt 
Persson 80 år. Kurt har 
tjänstgjort i bataljon 
4 G.

Höstträffen 2018

UNEF-deltagare på Höstträffen.
Foto: Bo Hellqvist

UTE I LANDET 

Höstträffen 2018 var lite 
annorlunda mot tidigare år. 
I år träffades vi inte på Alfs 
äng utan höll höstträffen på 
Ågårdens loge i Varnum. Vi 
började med att äta en gumbo-
gryta med ris i byggdegården. 
Därefter for vi till Ågårdens 
loge där själva underhållning-

en var. I år var temat New 
Orleans 300-årsjubileum och 
sångerska var Johanna Lillvik. 
Musiken var som vanligt Hill 
Blue Unit.
Som vanligt var det en stor pu-
blik på ungefär 100 personer, 
från UNEF-kamraterna var vi 
15 stycken. I pausen hade Alf 

reserverat ett långbord för 
UNEF-kamraterna. Alf Gus-
tafsson hade på ett utmärkt 
sätt ordnat det för föreningen 
i år också.

Bo Hellqvist

Den 1 juni avled vår 
medlem Egon Mohlén, 
född 1934. Egon var 
bl.a. stridsvagnsin-
struktör på P4 i Sköv-
de. Inom FN arbetade 
Egon som PX-officer på 
Cypern under bataljon 
48 C och 51 C. 

Hertz hyrbilar

Korttidsförhyrning upp till 30 dagar  .
Bokning görs via 0771-211 212, Hertz.se eller 
direkt på uthyrande Hertzkontor. 

Priserna gäller även vid: 
• Flygplats 
• Järnvägsstation 
• Vid envägsförhyrning (när fordon lämnas på 
annan plats än det hämtades) 
• Förhyrning när anbudsgivare hämtar/lämnar 
fordonet vid önskad plats 

Frågor: Hertz Sales Support: 
salesupport@hertz.se eller tel 08-657 30 00. 
Uppge: CDP 832838 vid bokning.

Nordic Choice Hotels

• 20% rabatt på rum/frukost på hotell i Norden
• Extrasäng 200 kronor per säng
• 10% rabatt på mötesarrangemang
• Upp till 50% rabatt på lokal (helger och kvällar i 
mån av plats)
• Mat anpassad för era behov
 
Uppge att ni vill åberopa rabatten för 
intresseorganisationer vid bokning.
Rabattkod: 60313636
 
Registrera dig och boka på www.choice.se. 
Efter registrering lägger du till företags-id på 
”Min sida” Ange ID: ”60313636”, för korrekt pris.
Hemsidan är alltid 100 kr billigare.

Elite Hotels

Rabatt på övernattning på Elite hotels. Erbjudan-
det gäller ett begränsat antal rum per dag och 
kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Boka på 
https://www.elite.se/sv/corporate/9458428

Det lönar sig att vara medlem hos oss

Ännufler förmånerhittar du som inloggad medlem på vår hemsida.
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Beställningsalternativ
         www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         E-post: profilshop@fredsbaskrarna.se

         Telefon: 070-381 27 99

1

2

3

Som inloggad medlem har du tillgång till ett större utbud av produkter till förmånliga priser. 
Beställningar under 100 kronor expedieras ej. 

Gula Bandet
 

PIN-50-01  Pin 40:-

TYG-50-02  Runt tygmärke 20:-

DEK-50-01  Klisterdekal, stor  40:-

DEK-50-02  Klisterdekal, liten  30:-

TYG-50-01 Tygmärke, siluett  60:-

TYG-50-03  Kardborremärke, siluett  70:-

FLA-50-01    Träningsflaska  70:-

HOD-10H-100  Hood Huvjacka Herr 749:-

VET-20D-100  Veteranarmband Dam 30:-

VET-20H-100  Veteranarmband Herr 30:-

TYG-10-01  Broderat märke, Fredsbaskrarna 30:-

DEK-10-01 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 20:-

PIN-10-01 Pin, Fredsbaskrarna 20:-

PIN-30-01  Pin, FN-logo 30:-

PIN-30-02 Pin, FN-basker 30:-

ÖRH-30-01     Örhängen, FN-basker 30:-

ÖRH-10-01  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

SLI-30-02   Slipsklämma, FN-basker 40:-

SLI-30-01 Slipsklämma, FN-logo 40:-

NYC-10-01 Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

BAS-20-01  Baskermärke, Veteran 100:-

DEK-20-01 Klisterdekal, Veteran 30:-

RES-20-00  Resehandduk, orange 190:-

VETERANMARSCHEN
TSH-60-200  T-shirt Veteranmarschen 2016   100:- 

TSH-60-206  T-shirt Veteranmarschen 2015   50:-

NOBELMEDALJEN
för Dig som gjort FN-tjänst t. o. m. 1988-12-10

NOB-30-01  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

NOB-30-02  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

TENNSOLDATER (11,5 cm höga)
TEN-10-01    Tennsoldat, Kongo 450:

TEN-10-02 Tennsoldat, Afghanistan 450:-
11,5 cm, 240 gram. Handmålade med väldigt hög finish. 
Tillverkade av Ancile Design AB. Överskottet går till Kamrathjälpen.

Telefontid: måndagar 8-18
Övrig tid: telefonsvarare, lämna tydligt meddelande
Leveranser sker helgfria måndagar

Sportig vindjacka
Sportig unisex vindjacka med förlängd 
rygg för höstens äventyr.

Fast justerbar huva, dubbla frontfickor med drag-
kedja, en innerficka, justerbart ärmslut med kard-
borreband, dragsko nertill samt fodrad med mesh.

Jackan är i nylonmaterial med förbundslogotype 
tryckt på vänster bröst. 
Tryck på ryggslutet: VETERAN 

Storlek: XS-3XL
Färg: Royal Blå
Pris: 710 kr + frakt 58 kr
Artikelnummer: VIN-10-000

4

PROFILBUTIKEN 

710:-

NY

40:-

NY Reflexband " Slapwrap"

Slapwrap reflexband med texten 
#Stolt Veteran, för dig som vill 
synas i höstmörkret.

Storlek: One size
Färg: Neon gul/grön
Tryck: #Stolt Veteran
Pris: 40 kr
Artikelnummer: REF-10-100

0         50         100         150         200         250
meter

halvljus
utan reflex

halvljus
med reflex

helljus
med reflex

SÅ LÅNGT SYNS DU

Kepa, Veteran
Den populära veterankepsen i canvas 
med kardborrespänne åter i lager.

Brodyr fram: Veteranmärket
Brodyr bak: Svenska flaggan och Veteran.
Färg: Svart, Sand/Khaki
Pris: 150kr
Art nr: Svart: KEP-20-100
    Sand/Khaki: KEP-20-200

150:-

VETERAN
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Föreningar och träffplatser
Föreningar
 
FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

FB F-län (Jönköping)
Mats Ruderfors, 073-941 09 86
mats.ruderfors@comhem.se

FB Gotland
Joakim Martell, 070-6763966
joakim.martell@gmail.com

FB H-län (Kalmar)
Göran Nilsson, 0706-15 64 70
go.nils@telia.com

FB Halland
Fredrik Johansson, 0706-590 740
storen3@hotmail.com

FB Hälsingland
Anders Lennholm, 070-324 44 64 
anders.lennholm@telia.com

FB Gästrikland
Björn Hernblad, 070-734 30 60
hernblad@tyfonmail.se

FB Norr (Norrbotten)
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49 
fredsbaskrarnanorr@gmail.com

FB Östergötland
Lars Swärdström, 0706-771 739
laran904@gmail.com

FB Sjuhärad
Johan Nolén, 0768-59 18 56 
nolenjohan@gmail.com

FB Skaraborg
Göte Lundmark, 0703-602 660
gote.lundmark@comhem.se

FB Skåne
Carl Wachmeister, 0705-90 14 22 
carl.wachmeister@valinge.se

FB Stockholm
Kjell Johansson, 076-7649017
stockholm@fredsbaskrarna.se

FB Södermanland
Ronny Lundholm, 070-788 20 99
ronnyelun@gmail.com

FB Västerbotten
Jonas Granström, 0702-559648
jonas.granstrom85@outlook.com

FB Västkust
Martin Johansson 
martin.l.johansson@imtech.se

FB Örebro
Måns Löf, 070-9890479
manslof@gmail.com

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud, 070-515 82 49
fogderud@hotmail.com

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson, 070-484 02 16
peder.danielsson@sweco.se

Veteranerna Kronoberg
Christer Alldén, 0707-316913
allden51@gmail.com

Veteranerna Uppland
Johan Mattson, 0733-994660
johan_mattson@telia.com

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund, 0706-319 317
Facebook "Fredsbaskrarna Sollefteå” 

Y-Bataljonen (Västernorrland)
Kennet Nordstrand, 070-531 56 52
kennet.nordstrand@gmail.com

Z-Bataljonen (Jämtland)
Roland E Lifh, 0708-19 89 08
roland.lifh@live.com

Rikstäckande

Blue Berets MC
Maria Sääf Westin, 0709-525 774
ordforande@bbmc.se
FB-grupp: Blue Berets MC Sweden

MSSS (Multinational Senior Service Society)
Ola Nilsson, 070-793 07 55
ola_nilsson98@hotmail.com

Sveriges Civila Veteraner
Mika Sörensen, 0702-24 89 75
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se
FB-grupp: svecivvet

FN-veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
franssonkarlolof@gmail.com

UNEF-kamraterna
Erik Westerberg, 031-46 55 24
erik.westerberg2@comhem.se

Träffplatser
 

Blekinge
Peter Larsson, 070-857 64 88 
FB-grupp: Veteraner i Blekinge

Boden
Soldathemmet O II, Drottninggatan 49
2:a onsdagen varje månad, kl 18.00
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
FB-grupp: Fredsbaskrarna Norr

Borås
Restaurang Renässans, Sandgärdsgatan 25
3:e torsdagen varje månad, kl 19.00
Johan Nolén, 076-859 18 56
FB-grupp: fredsbaskrarnasjuharad

Eksjö
Eksjö Stadshotell, Stora Torget
Se hotellets hemsida för datum
P-G Dolk 070-563 73 64

Eskilstuna
City Hotell Eskilstuna, Järnvägsplan 1
1:a söndagen varje månad, kl 09.00
B-G Björklund, 070-221 25 73
FB-grupp: Fredsbaskrarna Södermanland

Falun
Dalaregementet Kasern C (feb-apr, okt-nov)
Myckelmyra Tjärn (maj, jun, aug, sep)
1:a tors. i månaden, kl 19.00 (julbord i dec)
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se
FB-grupp: Fredsbaskrarna Dalarna

Gotland
Bad Wolf, Adelsgatan 1B, Visby
Telefon: 072 249 6432
After work kl. 16.00: 27/4, 30/6, 14/9, 7/11
FB-grupp: Fredsbaskrarna Gotland

Gävle
CC Pub, Centralplan 3
Den 26/9 och 28/11 kl 18.00 

Göteborg
The Bishops Arms, Järntorget 6
1:a onsdagen i månaden, kl 18.00
Andreas Andersson, 076-946 05 18
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västkust

Halmstad
Soldathemmet, LV6
3:e onsdagen varje månad, kl 18.00
Christer Hallin, 0768-977 466

Helsingborg
Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl 09.00
Christer Andersson, 0706-328580
christer.andersson@tullservice.com
FB-grupp: FN-träffar i Helsingborg

Hudiksvall
Restaurang The Bell, Bankgränd 1
2:a onsdagen varje månad, kl 18.30
Anders Lennholm, 0703-244 464
FB-grupp: Fredsbaskrarna Hälsingland

Jönköping
John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 15
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Björn Claesson, 070-515 02 84

Kalmar
FF:s Evenemangskrog, 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

Karlstad
Pitchers, Kungsgatan 12
Sista torsdagen varje månad, kl 19.00
Jan-Eric Edström, 073-915 07 24
FB-grupp: Veteranerna Varmland

Kristianstad
Bishops Arms, Västra Boulevarden 7
FB-grupp: Veteran-träffar i Kristianstad

Malmö
Drum Bar, Lilla Torg 9
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Jörgen Ferm, 0708-48 36 23
FB-grupp: Veteranträffpunkt Malmö

Norrköping
Hemvärnsgården, F13 Bråvalla, 4 ggr/år
Jan-Olof Frisk, 0708-97 01 45
FB-grupp: Fredsbaskrarna Norrköping

Skaraborg
Malin Bjärnetoft, 070-794 14 70
FB-grupp: Fredsbaskrarna Skaraborg

Skellefteå
Old Williams Pub, Trädgårdsgatan 13
1:a tisdagen varje månad, kl 18.00
Mikael Wikström, 0727-10 73 11
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

Skövde
Pitcher’s, Hertig Johans gata 12
2:a tisdagen i månaden kl  19.00

Sollefteå
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
FB-grupp: Fredsbaskrarna Sollefteå

Stockholm
Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a tisdagen i varje månad, kl 18.00
Ferike Pasthy, 070-598 36 81
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

Storuman
Hotell Toppen, Blå vägen 238
Sista fredagen i varje månad, kl 18.00
Annika Lundin, 070-6466107
Sören Israelsson, 070-2483876

Uppsala
Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen i varje månad, kl 18.00
Grand Hotell Hörnan, Bangårdsgatan 1
Tredje söndagen i varje månad kl 10.00
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
FB-grupp: Utlandsveteraner i Uppsala

Umeå
TC Bar & Restaurang, Vasaplan
1:a tisdagen i varje månad kl 18.00
Agneta Karlsson, 0730-230712
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

Varberg
Cyrano, Kungsgatan 14 B
1:a måndagen varje månad, kl 18.30
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Lars-Åke Johansson, 0705-195 254

Vilhelmina
Lilla Hotellet, Granvägen 2
Sista tisdagen varje månad, kl 18.00
Pär Andersson, 070-220 20 46
Conny Andersson, 070-359 38 33

Västervik
Stallet, Fimmelstången, Stora Trädgårds-
gatan 13 P
Hans Wilensjö, 070-326 53 56

Västerås
Scandic Västerås, Pilgatan 33
Fb-grupp: 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

Y-bataljonen
Bill Ström, 0705-879 354
FB-grupp: Ybataljonen

Ängelholm
Flottans Män Kajutan, Östergatan 89
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
Kalle Andersson, 070-490 12 16

Örebro
1:a måndagen i varje månad kl 18.00
The Bishops Arms, Drottninggatan 1
Arne Björklund, 070-6174681
FB-grupp: Fredsbaskrarna Örebro

Östersund
Captain Cook, Hamngatan 9
1:a tisdagen varje månad, kl 18.30
Lars Björklin, 070-657 12 67

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

FÖRBUNDSINFORMATION
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FÖRBUNDSINFORMATION

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

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

020 – 666 333

Kontakt och stöd STÖD SVERIGES 
VETERANER.

GULA BANDET

Swisha 1231 814 482

Tack vare små och stora bidrag  
från privatpersoner och företag kan  

Gula Bandet stötta veteraner och deras  
familjer för att hjälpa dem tillbaka till  
vardagen. Hjälp oss att göra skillnad.  

Tack för ditt stöd!

www.gulabandet.se

Kansli
Anders Ramnerup, generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se

Per Lennartsson, kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Johnny Jensen, föreningsansvarig & ekonomi
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se

Lottie Nordström, kansli & medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se

P-G Dolk, kamratstöd och kamrathjälpen
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Styrelsen
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker.goranson@fredsbaskrarna.se

Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se 

Ledamöter
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@fredsbaskrarna.se

Tor Cavalli-Björkman
tor.cavalli-bjorkman@fredsbaskrarna.se

Hans Westin
hans.westin@fredsbaskrarna.se
Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Karin Andersson
karin.andersson@fredsbaskrarna.se
Tjänstgör utomlands. Ersätts av Peter Enström.

Suppleanter
Peter Enström
peter.enstrom@fredsbaskrarna.se

Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@fredsbaskrarna.se

Kansliets växel 
08 – 25 50 30

Telefontid kansliet 
mån-fre 09.00 – 15.00 
(lunchstängt 12.00 – 13.00)

Adressändring/medlemsregister 
Adressändring sker på medlemssidan på hemsidan, eller via

kansliet@sverigesveteranforbund.se

Personliga kontakter

Veteranlotsen i Uppsala
Stöd vid besök till Veteranmottagningen på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi möter upp, 
visar vägen till hotell, ser till att veteranen hittar till 
Veteranmottagningen vid besökstillfället och kan 
assistera med annat vid behov.

veteranlotsen@gmail.com
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Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 11 november.

Svara genom brev eller sms.

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

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Märk kuvertet med "Korsord"

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 hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!

Det kommer en 
vinst på posten!

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

GRATTIS!

GL

10:-

KORSORD 

HANS JUNGENÄS
ÖREBRO

PG KÅHRSTRÖM
SIGTUNA

BARBRO LAGERCRANTZ
KARLSKRONA

GL
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Hans Luthander utanför FN-högkvarteret i Jerusalem 2015. Insatser: Kosovo KS14 2006-2007, 
Indien/Pakistan UNMOGIP 2010-2011, FINCENT Finlands FN-skola 2013-2014, Israel UNTSO 2015-2016.
Foto: Privat

Hans Luthanders senaste mission 
gjorde han för UNTSO, för den ob-
servatörsstyrka från FN som har till 
uppgift att övervaka de avtal som 
parterna i Israel och omgivande län-
der träffat, detta för att förebygga 
konflikter. 

Hans Luthander kom hem till Sverige förrförra 
året och hade många upplevelser med sig. 
– Det har varit otroligt utvecklande, säger han. 

VACKERT LAND
Under missionen lärde Hans Luthander känna 
flera observatörer från andra länder, totalt 
tjänstgör 150 officerare från hela världen i 
UNTSO åt gången varav fem från Sverige. 
Några intryck? 
– Israel är ett vackert land, till exempel Gene-
sarets sjö.  
Hans Luthander tjänstgjorde dels på OP på 
Golanhöjderna som ligger i norra Israel, dels i 
staden Tiberias som MPO (Military Personnel 
Officer) i staben för OGG (Observer Groupe 
Golan) 
Vad gjorde du? 
– Jag och mina kollegor gjorde observationer 
av verksamhet som händer på Golan. Vi är 

världssamfundets ögon på plats och rapporterar 
vidare till UNTSO högkvarter i Jerusalem. Där 
görs den en rapport som går vidare till FN- 
högkvarteret i New York. 
– De små enkla sakerna gick förstås inte ända 
till Säkerhetsrådet, säger Hans Luthander. 

BEVÄPNADE
Blev året med UNTSO vad du väntat dig? 
– Det blev nya upplevelser, påminde lite om In-
dien och Pakistan där jag också var observatör. 
Men Israel är mer modernt. Människorna lever 
med hög materiell standard. 
Hans Luthander har efter missionen semestrat 
i Israel och menar att landet förutom att det är 
vackert också är en stabil demokrati. Den enda 
i området. Men det är ett land som lever med 
kriget in på dörren. 
– En sak som slog mig var hur många som går 
beväpnade, inte bara militärer utan även civil-
klädda människor. 
Folke Bernadotte som var med om starten till 
UNTSO blev mördad 17 september 1948. Är 
minnet av hans gärning fortfarande vid liv inom 
UNTSO? 
– En bild av honom hänger på väggen i 
stabsrummet på UNTSO:s högkvarter i Jerusa-
lem, säger Hans Luthander.

Per Lunqe

Observerade på Golanhöjderna

Invidzonen är ett nätverk av och för 
anhöriga till personal på internationella 
insatser. Här kan den som gör insats på 
hemmaplan hämta kraft hos andra som 
befinner sig i samma situation. Via fo-
rum, chat och blogg på hemsidan eller 
i samband med någon av de träffar som 
arrangeras. Kanske har du en anhörig 
som vill bli mentor? 

www.invidzonen.se

Svenska soldathemsförbundet
finns representerade med ett soldathem 
på nästan varje ort där Försvarsmakten 
bedriver verksamhet. De förmedlar ock-
så kontakten till ett omfattande nätverk 
av legitimerad personal för professio-
nella terapeutiska samtal, både enskilt, 
som par eller familj samt för barn. Detta 
är helt kostnadsfritt för utlandsvetera-
ner och deras anhöriga.

www.soldathem.org

Idrottsveteranerna
är en förening för soldater som sårats 
eller skadats under tjänstgöring. Verk-
samhetens mål är att genom träning, 
tävling och fysiska aktiviteter underlät-
ta rehabilitering av fysiska och psykiska 
skador. Medlemmar kan låna utrustning 
och få ekonomiskt stöd för träning och 
tävling. Även du som inte sårats eller 
skadats i tjänsten har möjlighet att, som 
stödmedlem, delta i många av förening-
ens aktiviteter. 

www.idrottsveteranerna.se

Militära kamratföreningar 
erbjuder dig som veteran kamratskap 
och samhörighet. Kamratföreningar 
finns i nästan varje ort där det finns eller 
funnits ett militärt förband. Medlemmar 
i kamratföreningar har möjlighet att 
vara delaktiga i förbandets historia och 
bidra till att föra förbandstraditionerna 
vidare. Du kan också ge ditt stöd till en 
Försvarsmakt under utveckling, både i 
nutid och framtid. 

www.smkr.org

Tillsammans 
med andra

Veteranförbundets arbete 
för veteraner och anhöriga 
kompletteras av ett antal fri-
stående organisationer. Dessa 
får, precis som vi, ekonomiskt 
stöd från Försvarsmakten för 
att bedriva verksamhet till-
sammans för dig.

VETERANPROFILEN 

VETERAN: HANS LUTHANDER
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KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

Fritidsbyxor
Forest 360

795 kr

värde 299 kr

Ange rabattkod 
VETERAN

ORANGE TOURNIQUET PÅ KÖPET

+

Gäller byxa Forest (art. nr. PRO-14006) som finns i flera färger:

Observera att produkterna måste ligga i varukorgen när du anger 
rabattkoden. Gäller max 50 st eller t.o.m. november 2018.

BLACKRUST M90 SAND WOOD CITY




