07

10-11

Veteranparken invigdes i Uppsala

En resa för stenen - BA01

Uppslag
Veterandagen i Stockholm

Fredsbaskern
MEDLEMSTIDNINGEN OCH VETERANORGANISATIONEN SOM ÄR MED DIG FÖRE, UNDER OCH EFTER UTLANDSINSATS
SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA (SVF)
NUMMER 2, 2018

Besök av FN:s
generalsekreterare

Tack för allt engagemang under
Gula Bandet-månaden 2018!

Innehåll

Fredsbaskern #2 2018

Omslagsbilden

Röster från
Veterandagen

12-15

Mitten

Vår trovärdighet och
överlevnad kräver att
vi blir fler!

Annicka Engblom blev utsedd till Årets Veteran 2018.
Foto: Kim Svensson

Kustbevakningsflyg till Italien
En resa för stenen
Minnen från BA01

Aktuellt
05

10-11

I detta nummer
05
06
07
07
08
09
10-11

» Zaida Catalán hedras postumt
» Minnesplats i Helsingborg invigd
» Veteranpark och Veteranlots i Uppsala
» Minnessten för veteraner i Umeå
» Till Folke Bernadottes minne
» Uppdrag: myndighetschef
» En resa för stenen - Minnen från BA01
Mitten » Veterandagen vid Sjöhistoriska
15
» Veterandagen i Göteborg
17
» Årets Veteran

Kriminalvården vill
skapa trygga miljöer
på fängelser i Afrika

Sverker Göranson
Förbundsordförande

Inledaren
04-05

"Sverige har konsekvent försökt att bygga broar mellan
länder i Syrienkonflikten."

Återkommande avdelningar
04-05 » Inledaren
05-09 » Aktuellt
14-28 » Ute i landet

29 » Profilbutiken
30 » Korsord
31 » Veteranprofilen

"De får inte slå
sig till ro för att
Veterandagen har
blivit allmän
flaggdag
och att en
lagstiftning
gällande
Försvarsmaktens
utlandsveteraner
finns; det politiska ansvaret tar
aldrig slut!"

Foto: Kim Svensson

Årets Veteran:
Annicka Engblom
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FN:s generalsekreterare Antonio Guterres besökte
Uppsala den 22 april. Här vid kransnedläggningen.
Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån
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Vår trovärdighet och
överlevnad kräver att
vi blir fler!
Vi har nu passerat en av årets viktigaste dagar: Veterandagen. Dagen är inte
bara viktig för att den i år för första gången firades som allmän flaggdag,
utan den ger erkänsla och visar att de folkvalda respekterar våra insatser.
I år var det fler städer och regementen än någonsin som höll större eller
mindre firanden. Vi har kommit en bra bit – men fortfarande har vi mer kvar
innan dagen verkligen blir till Veteranernas dag i hela landet.
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Det är en mycket fin tradition att vi varje år på Veterandagen delar ut utmärkelsen Årets veteran.
Det var med stor glädje jag i år tilldelade Annicka
Engblom utmärkelsen (läs mer på sidan 17) och
förbundets medalj i guld på Veterandagsfirandet
i Stockholm. Utdelningen har flera år skett lite i
skymundan när nästan alla redan lämnat firandet
vid Sjöhistoriska museet på Djurgården. Det här
vill vi ändra på. Händelsen måste lyftas fram i tid
direkt efter ceremonin och få en för oss alla synlig
plats kommande år. Jag har redan påpekat detta
för Försvarsmakten och fått positivt svar.

Att bli fler

Styrelsen beslutade i våras att vi skulle närma oss
Försvarsmaktens alla förband och flottiljer, så i
början av juni skickade jag ett brev till samtliga
förbands- och flottiljchefer. I brevet erbjuder förbundet alla som är anställda inom Försvarsmakten och som gjort internationell tjänst ett tvåårigt
gratis medlemskap. På detta sätt hoppas vi att
unga och nya veteraner ska hitta till vår gemenskap. I brevet uppmanas också att ta kontakt med
Sveriges Veteranförbunds föreningar, vi uppmanar också er i föreningarna att söka upp Veteranoch anhörigsamordnare på de förband som ligger
i ert upptagningsområde. Tanken är att föreningen tillsammans med Veteran- och anhörigsamordnaren på förbandet eller flottiljen ska hjälpas
åt att sprida information om erbjudandet, till
exempel genom att ordna ett öppet möte där ni
berättar om er verksamhet och berättar vad ni lokalt gemensamt kan göra för veteraner och anhöriga. Självklart också låta yngre veteraner berätta

sina erfarenheter från platser såsom Afghanistan,
Mali eller utanför Somalias kust.

Samhällsnytta

Vi veteraner är en tillgång, en resurs och en värdefull, god kraft i samhället och det måste på ett
bättre sätt lyftas och utnyttjas av hela samhället.
I de arrangemang som förbundet är delaktiga i
eller driver är det viktigt att lyfta fram veteranen.
Där finns till exempel veteranmarscher och -parader, Veterandagen, FN-dagen och veteranträffen
ÖS i Halmstad eller familjehelg på High Chaparal. Under dessa arrangemang får vi veteraner allt
fokus och får möjlighet att känna stolthet och respekt. Men samhället får samtidigt en möjlighet
att se den outnyttjade tillgången och möjligheterna som göms i de här personerna. På motsvarande sätt måste våra politiker kontinuerligt arbeta
med veteranpolitiken – de får inte slå sig till ro
för att Veterandagen har blivit allmän flaggdag
och att en lagstiftning gällande Försvarsmaktens
utlandsveteraner finns; det politiska ansvaret tar
aldrig slut!

Minnesplatser

Vi ska alla vara stolta för våra insatser och det gäller även våra hemmahjältar, de anhöriga. Sträck
på er! För nu börjar också samhället känna stolthet för sina veteraner. Det visar sig genom att det
nu kommer fler och fler minnesplatser och minnesstenar att besöka runt omkring i landet. Själv
fick jag äran att vara med i Helsingborg när Veteranminnesplatsen invigdes 26 maj i Norra hamnen; det är en formidabelt fin plats! Den måste ni
besöka när ni är i Helsingborg nästa gång. Även

Aktuellt
"Det är med stolthet jag kallar
mig veteran och jag är stolt att
få vara med i veteranförbundets
utveckling. Vi står inför en spännande framtid tillsammans."

Kustbevakningsflyg till Italien
Kustbevakningen bistår sedan maj månad
Italien med ett flygplan med besättningar
i Frontex operation Themis. Uppdraget
är att övervaka EU:s yttre gräns, att rädda
liv och att motverka gränsöverskridande
brottslighet.
Det höga trycket mot Italiens gräns sedan
flera år, är anledningen till att Frontex, EU:s
gemensamma gräns och kustbevakningsbyrå, finansierar, koordinerar och förser
Italien med resurser för gränsövervakning.

kommunerna Eskilstuna och Umeå har hedrat
sina veteraner med minnesstenar som invigdes
på Veterandagen, i Uppsala har kommunen valt
att namnge en park i stan till Veteranparken.
Fler städer kommer på olika sätt att hedra sina
veteraner och näst på tur är Skellefteå som inviger sin minnesplats i samband med att Veteranmarschen startar där den 27 juli. Oftast är det
en veteran bakom initiativen till en minnessten
eller -plats i de städer som nu har det. Saknas det
i din stad kan du eller din lokalförening bearbeta
kommunen så att ni också kan få en plats där ni
kan minnas och ha ceremonier. Det blir en plats
där ni känner och delar kamratskap, omtanke och
medmänsklighet. Vi är alla hjältar i vår tid; lägg
er kraft på att gemensamt känna stolthet. Det förtjänar vi tillsammans!!

Tillsammans

Foto: Kim Svensson

Alla veteraner och Sveriges Veteranförbund ska
färgas av den stolthet och kamratskap vi känner,
det är genom den vi bygger en brygga mellan äldre och yngre. Därmed blir vi fler och därmed blir
vi starkare, med större möjlighet att hjälpa fler
och göra mer för veteraner och deras anhöriga. Vi
som förbund ska bli mer inkluderande och ännu
tydligare berätta vilka vi är och vad vi gör. Sveriges Veteranförbund är för alla veteraner och att
tillsammans bli fler är ett måste för vår överlevnad och trovärdighet. Spridda över Sverige finns
cirka 54 000 veteraner, av de över 70 000 som
under 50 år varit ute i internationella insatser.
Det är med stolthet jag kallar mig veteran och
jag är stolt att få vara med i veteranförbundets
utveckling. Vi står inför en spännande framtid
tillsammans.
Jag hoppas ni får en fin sommar och att vi ses där
ute i någon av våra viktiga verksamheter.
Sverker Göranson
Förbundsordförande

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.

– Det här är ett viktigt uppdrag i EU:s
gemensamma gränsarbete. Sverige och
Kustbevakningen bidrar i samarbetet
längs den yttre gränsen där behovet är
stort, säger Johan Norrman, operativ chef
på Kustbevakningen, på myndighetens
webbplats.

Havsövervakningsplan från Kustbevakningen förstärker
Frontex igen.
Foto: Kbevakningenust

Zaida Catalán
hedras postumt
med medalj
FN–arbetaren Zaida Catalán, som dödades
när hon utredde krigsbrott i Kongo-Kinshasa, har tilldelats Dag Hammarskjöldsmedaljen av FN för sina insatser. Det skriver Dagens Nyheter.
Zaida Catalán kidnappades den 12 mars
förra året tillsammans med amerikanen Michael Sharp och fyra kongoleser som alla
arbetade för FN med att utreda krigsbrott
i Kongo-Kinshasa, i den oroliga provinsen
Kasai-Central.
Deras uppgift var att granska uppgifter om
”storskaligt våld” som skulle ha begåtts av
såväl den kongolesiska armén som lokala
milisgrupper.
Nu hedras Zaida Catalán för sina insatser
och gärning i Kongo genom att tilldelas
Dag Hammarskjöldsmedaljen av FN.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Aktuellt

Tiselius var kompanichef vid den första insatsen (G1) som sattes in i Suezkrisen 1956. Olle Brennius som tjänstgjorde i G1 och G2 som bilförare hade
mycket kontakt med honom.
– Han var en mycket omtyckt och respekterad kompanichef. På den tiden
fick vi dagligen lösa problem genom
att tillsammans improvisera. Detta
stärkte gemenskapen som blev livslång, säger Olle Brennius.
Carl-Gustaf somnade in den 8 mars
2018.
Vila i frid!

Här syns Carl-Gustaf Tiselius (till höger) bredvid dåvarande ÖB Håkan Syrén då Försvarsmakten 2006
uppmärksammade att det var 50 år sedan Suezbataljonen G1 lämnade Sverige.
Foto: Olle Brennius

Veterandagen
firades i
Lindesberg
För första gången någonsin firades
Veterandagen 29 maj som allmän
flaggdag, något som uppmärksammades på många håll runt om i landet.
Utanför kommunhuset i Lindesberg
samlades ett tio-tal veteraner och
anhöriga för att stolt tillsammans se
den svenska flaggan hissas till tonerna
av trumpetfanfarer. Det var ett enkelt
men stämningsfullt firande av högtidsdagen.

Foto: Karl-Gunnar Johansson
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Veteranminnesplatsen i
Helsingborg invigd
Vy över den nyinvigda Veteranminnesplatsen.
Foto: Sara Schlyter / Helsingborg Stad

Överste
Carl-Gustaf
Tiselius har
avlidit 87 år
gammal

Samling innan parad ut
till invigningen av den
nya minnesplatsen vid
Kvickbron.
Foto: Lottie Nordström

Det faktum att processen nödvändigtvis
måste ta lång tid när det gäller minnesplatser för veteraner har nu fått motsatsen bevisad.
Efter att tankarna om att få en Veteranminnesplats i Helsingborg började spira runt FN-dagen i
höstas gick det fort. Via ett unisont politiskt beslut
i månadsskiftet mars/april var ambitionen att
få det hela klart till den 26 maj. Datumet sattes för
att platsen skulle vara invigd innan Veterandagen,
men också för att förbereda så många som möjlighet att vara med. Även om Veterandagen nu är
en flaggdag stöter det fortfarande på problem för
många att göra sig fria en vardag och gå på invigning. Därav valet av lördagen innan alltså.
Arbetet med att ta fram minnesplatsen gjordes i
regi av Stadsbyggnadsförvaltningen i Helsingborg.
Där bestämdes vilka ramar som fanns att hålla
sig till både vad gäller ekonomi och
plats. Mitt på den yttre vågbrytaren
och i höjd med Kvickbrons förlängning ligger en rund plats med bänkar
och flaggstänger. Utsikten är fantastisk både över havet åt söder, väst
och norr, men även över Danmark på
andra sidan sundet och staden Helsingborg längs stränderna. Efter att ha
jämkat de inledningsvis något olika förväntningar
och förutsättningar som fanns, löpte planeringsarbetet mycket väl, positivt också att Fredsbaskrarna Skåne fick vara med och tycka till i frågan
och även ta del i planeringen av själva invigningen.

”Hedra de Veteraner som tjänstgjort i världen för
frihet, rättvisa och demokrati"
Det bjöds på musik och sång där solist Anton
Komelius sjöng Balladen om den Blå Baskern.
Sara Schlyter från Stadsbyggnadsförvaltningen
fick också möjlighet att berätta lite om tankarna
kring platsen och utformningen. Det hela kröntes
med en överflygning av en JAS 39 Gripen som
ändå var ute på uppdrag i luftberedskapens tjänst.
Invigningen av Veteranminnesplatsen var ett i alla
avseenden mycket lyckat evenemang. Uppslutningen av en stor bredd veteraner, anhöriga och
övriga intresserade var mycket bra och alla delmoment klaffade precis enligt plan.
I ett arbete som detta bör man så klart också rikta
tack åt olika håll. Ett stort tack dels till Helsingborgs Stad företrädd av Mats Sander och Suzana
Axeheim, Stadsbyggnadsförvaltningen med Sara

”Hedra de veteraner
som tjänstgjort i världen för
frihet, rättvisa och demokrati"

Vid invigningen ordnades en kortare parad med
ett 50-tal deltagare genom staden som slutade vid
minnesplatsen. BBMC anslöt och förutom poliseskort deltog också ett 20-tal motorcykelburna
veteraner. På platsen fanns också några hundra
åskådare, ungdomsorkestern Hbg Concertband
och företrädare för kommunen och Sveriges Veteranförbund. Invigningen genomfördes med tal
av Mats Sander från Helsingborgs Stad och vår
egen ordförande Sverker Göranson, som också
tillsammans avtäckte den text som finns på insidan av muren på vågbrytaren:

Schlyter och Christina Wideland som hållit i det
praktiska arbetet och Johan Andrée för en historisk anknytning. Tack också till Sverker vars
närvaro och inte minst tal var mycket uppskattat.
Sist men inte minst också ett tack till Träffplats
Helsingborgs representanter Rikard Johansson,
Magnus Persson, Håkan Markholm och Christer
Andersson.
Avslutar med en uppmaning till alla veteraner som
passerar Helsingborg, kanske för att fortsätta med
båt mot Danmark eller vidare söderut. Lägg till
en halvtimme i tidsplanen och besök vår nya Veteranminnesplats. Det är den definitivt värd!
Carl Wachtmeister
Ordförande FB Skåne

Aktuellt

Veteranerna Uppland
inviger Veteranparken...

Minnessten
för veteraner
i Umeå
Efter ett initiativ från Fredsbaskrarna
Västerbotten till Umeå kommun invigdes på Veterandagen 29 maj en minnessten i Döbelns park.

Foto: Hans Lindberg

Vid ceremonin avtäcktes stenen av Hans
Lindberg, Kommunstyrelsens ordförande
(S) och Christer Åström, ordförande FB
Västerbotten. Minnesstenen hedrar alla
veteraner som på olika sätt tillsammans
med världssamfundet verkat för fred och
säkerhet.

...

Foto: Martin Larsson / Försvarsmakten

Uppsala är en stad som har stark anknytning till
att skapa och öka fred och säkerhet i världen. Staden har ett centrum för freds- och konfliktstudier,
ett museum för fred och staden har även fostrat
Generalsekreterare Hammarskiöld.
Dessutom har Akademiska sjukhuset inrättat en
särskild mottagning för veteraner som har fått
psykiska problem av sin insats, en verksamhet
som stöttas av Gula Bandet.
Men det är först nu, i samband med invigningen
av parken, som Uppsala erkänner de veteraner
som har gjort det fysiska fredsarbetet.
Min förhoppning är att denna plats på sikt även

ska få ett eget monument som kan skapa ännu
mer nyfikenhet ibland de som går förbi parken
och därigenom skapa en debatt kring hur samhället tar hand om veteraner.
Tack alla veteraner, ni som i tysthet gjort en skillnad för de som behövde det mest. Ni som åkte
trots risken att aldrig mera få se era nära och
kära. Jag hoppas att denna park kan ge en naturlig samlingsplats, där era historier står i fokus.
Och att när ni åker härifrån vågar börja titulera
er som veteraner.
Johan Mattsson
Ordförande Veteranerna Uppland

Eskilstuna
hedrade sina
veteraner
Under Veterandagen hedrade Eskilstuna kommun sina veteraner genom att
uppföra en minnessten i Stadsparken på
det som nu inom Fredsbaskrarna Södermanland kallas Veteranholmen.

...och startar Veteranlotsen
Ny i stan och på väg till Veteranmottagningen? Då kryssar du bara i på remissen
till Akademiska sjukhuset att du vill mötas
av Veteranerna Uppland på resecentrum i
Uppsala.
Johan Mattsson är ordförande för Veteranerna i
Uppland och han och hans kamrater hjälper dig
mer än gärna med att hitta till Veteranmottagningen och till hotellet.
– Jag känner flera veteraner som går till Veteranmottagningen regelbundet sedan den startade,
säger han.

Johan vet att det kan vara omtumlande att komma till en ny stad och hitta. Söker man dessutom
behandling på Veteranmottagningen har man
nog med sitt besök där och behöver dessutom
inte strul med att leta sig fram till Akademiska
och sen till rätt byggnad.
– Dessutom. Efter behandlingen, det kan vara
jobbiga samtal, då kan det kännas skönt med en
kamrat som möter.
Du behöver alltså inte vara ensam i Uppsala. Det
svarar Veteranerna i Uppland för.
– Vi vill sänka ribban för veteraner som kanske
tvekar inför ett besök, säger Johan.
Stödet har rullat igång.
Per Lunqe

Foto: Annelie Lennartsson

Efter flagghissning vid Stadshuset marscherade veteraner, anhöriga och allmänhet till Stadsparken där en fin ceremoni ägde rum. Under fanfar avtäckte
Sten Elmberg, fältprost, tillsammans med
Per Lennartsson. SVF, minnesstenen. Tal
hölls av tidigare nämnda samt av Ann-Sofie Wågström, kommunfullmäktigesordförande som varit mycket drivande i frågan om en minnessten i Eskilstuna.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Avtäckning av
byst till Folke
Bernadottes
minne

Veteranernas Diktbok
blev möjlig tack vare dig

På veterandagen den 29 maj avtäckte talman Urban Ahlin en porträttbyst till minne av greve Folke
Bernadottes gärning och en monter
med minnesföremål om veteraners
uppdrag.
Ceremonin skedde i närvaro av H.M. Drottningen och H.K.H. Kronprinsessan samt
medlemmar av familjen Bernadotte, utrikesminister Margot Wallström, överbefälhavare Micael Bydén, generaldirektör för
Folke Bernadotteakademin Sven-Eric Söder, chefen för Veterancentrum Torbjörn
Larsson och skulptrisen Solveyg W Schafferer-Sigerus med flera inbjudna gäster.
- Folke Bernadotte var en fantastisk föregångare, företrädare och förkämpe för
människovärde, fred och medling. Han var
en man vars gärning sannerligen gjorde
skillnad, sade talman Urban Ahlin vid avtäckningen.

Foto: Riksdagen

Vid veterandagen 2018 är det på dagen 70
år sedan FNs resolution 50 undertecknades.
Detta ledde fram till FNs allra första internationella fredsinsats UNTSO och denna
första FN-insats hade sin grund i Folke Bernadottes arbete för att mäkla fred i Mellanöstern.

Porträttbysten är skapad av skulptrisen Solveyg W Schafferer-Sigerus och finns att se i
det västra riksdagshusets södra övergångsrum, också kallat De goda gärningarnas
rum.
Där står nu även en monter innehållande
föremål som representerar FN:s fredsarbete; en kikare, en krigsdagbok och FN-medaljer. De symboliserar FNs övervakning av
vapenstillestånd och fredsavtal, personliga
upplevelser från krig och konflikter samt
varje civil eller militär veterans personliga
insats.
Sveriges Riksdag
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Innehåll
från boke
n.

Veteranens Diktbok 2017 och Veteranernas Diktbok 2018.

Projektgruppen Veteranernas Diktbok 2018 tackar SVF:s föreningar och alla kamrater som privat
sponsrat pengar till tryckningen av diktboken.
Tack också till Soldathemmet både centralt och i
Göteborg som på eget initiativ samlade in pengar
under en föreläsningskväll. Inför tryckningen har
nu bokens eget konto vuxit och täcker därmed mer
än halva tryckkostnaden av 500 böcker. Kamratskap och omtanke tillsammans.
Veteranernas Diktbok 2018 är ett nära samarbete
med Gula Bandet där allt överskott tillfaller vete-

raner som besöker veteranmottagningen i Uppsala (resor och övernattning). Det är med stor glädje
vi kan stötta och hjälpa till. Ett privat initiativ som
vuxit och välkomnats av många.
Bröder och Systrar, med dessa rader varmt tack.
Beställ gärna boken.
orjan.jamte@gmail.com
Örjan Noreheim
Projektledare

Uppdrag: myndighetschef

Kriminalvården: "Vi vill skapa trygga
miljöer på fängelser i Afrika"
ende internationellt. Myndigheten
har utvecklat en missionsförberedande utbildning för kriminalvårdsanställda som är ackrediterad av
FN. Utbildningen utgår mycket
från något som kallas Standard Minimum Rules for the Treatment of
Prisoners, som framhåller vikten av
mänskliga rättigheter inom kriminalvårdsarbete. Svensk kriminalvård på export?
– Ja, säger Elisabet Åbjörnsson
Hollmark.
Kan man säga så?
– Vi har ett ansvar att vara med i arbetet för hållbar fred i andra länder
och genom det verka positivt till de
globala målen i Agenda 2030.

”Imponerad”

Kriminalvårdarna blir bra ledare under utlandsuppdrag, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.
Foto: Per Lunqe

Vad gör en svensk kriminalvårdsanställd på uppdrag i Afrika? För
att ta reda på det tog vi oss till
Kriminalvårdens huvudkontor i
Norrköping. Vi pratade också per
telefon med Karin Andersson som
jobbar som kriminalvårdsrådgivare på FN i Nairobi, se veteranprofilen på sidan 31.
I Norrköping svarar kriminalvårdsdirektören Elisabet Åbjörnsson
Hollmark som också leder Kriminalvårdens internationella uppdrag.
Så, vad gör en svensk kriminalvårdsanställd i Afrika? När jag kollar med
vänner ser de lite frågande ut, vad
ska vi bidra med på den punkten?
Men redan efter första frågan i Norrköping inser jag att Kriminalvården
och de medarbetare som åker på
uppdrag, bland annat för FN, gör
ganska mycket. Frågan lite omformulerad blir då, vad möts dina medarbetare av när de stigit av planet i
Monrovia, Bangui eller Nairobi?

– Det ser väldigt olika ut. På de
fredsbevarande missionerna möts vi
av en helt annan miljö än den vi har
inom svensk kriminalvård. Vi bidrar
med rådgivning till personalen om
till exempel förhållningssätt gentemot de intagna, att upprätta system
för att veta vilka intagna de har i sina
anstalter eller häkten med mera.
Men även hur de kan lösa konflikter
utan våld, säger Elisabet Åbjörnsson
Hollmark.

Kriminalvården har 12 000 anställda. Årligen är ungefär 20 medarbetare ute på uppdrag, främst i Afrika;
i år i Demokratiska republiken Kongo, Liberia, Centralafrikanska republiken, Guinea Bissau och Somalia.
Vad säger du till en kriminalvårdare
som ska iväg på ett uppdrag i kanske ett och ett halvt år?
– Att jag är tacksam över att de vill
bidra i fredsbevarande insatser ofta
långt från sina familjer under en
längre period, att jag är imponerad
då det är ett svårt, men viktigt uppdrag de har tagit sig an.
Vad tror du driver dem?
– Jag tror det handlar om att få en

Anhöriga

De anhöriga? Liksom alla myndigheter som sänder sin personal utomlands är Kriminalvården måna
om att anhöriga har det bra. Har de
inte det, blir det problem också för
den utsände.
– Det är mycket viktigt. Vår internationella enhet erbjuder till exempel
att träffa de anhöriga innan medarbetaren åker ut. Vi har en stödfunktion, Falck Healthcare, dit även
de anhöriga kan höra av sig. Vi har
rutiner för att se till att de anhöriga
vid incidenter eller större händelser
får information. Ett exempel var i
samband med att Zaida Catalán försvann i Demokratiska Republiken
Kongo.
Med enkla mobilappar kan de anhöriga prata med sin partner, mamma
eller pappa.
– Om våra medarbetare känner sig
trygga i sitt uppdrag skapar det också trygga miljöer dit de kommer, säger Elisabet Åbjörnsson Hollmark.
Per Lunqe

Hela kedjan

Den dömde eller den som väntar på
en dom ska ha en rättssäker process. I den processen finns Kriminalvården med.
– Särskilt i post-konfliktområden
behöver rättssamhället byggas upp
igen. Det innebär att polis, åklagare
och domstolar behövs men vi ska
inte glömma kriminalvård. För att
bygga ett bra samhälle måste även
den delen av rättskedjan fungera.
Svensk kriminalvård har gott anse-

Åbjörnsson Hollmark.
De ska nu fatta egna beslut och de
har inte den backup de har hemma
i Sverige. Den kriminalvårdsanställde som lämnar sin tjänst i Sverige
förändras under tjänstgöringen
utomlands, kommer hem med erfarenheter. Men de ska många
gånger gå tillbaka till sin gamla
tjänst. Hur går det?
– Där har vi en utmaning att bättre
ta om hand om den här erfarenheten och kunskapen som medarbetaren har med sig tillbaka till Sverige.

Kriminalvården

Elisabet Åbjörnsson Hollmark på studiebesök
i Shimo La Tewa prison, Mombasa.
Foto: Stefan Eriksson / Kriminalvården

personlig utveckling men att också
att kunna ha möjlighet att bidra till
ett viktigt uppdrag med att skapa
bättre kriminalvård i ett internationellt sammanhang, säger Elisabet

Kriminalvården ansvarar för
svenska häkten, anstalter och
frivård samt utför transporter av
frihetsberövade. Myndigheten
deltar i fredsbevarande projekt
och återuppbyggnad av rättssystem i krigshärjade länder,
på uppdrag av FN och EU.
Kriminalvården bedriver också
bilateralt utvecklingsarbete.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Minnen från BA01
8/5 är det Vares och att resa stenen. Vi har hyrt
hus 2 km från Vares. 9/5 är det fri dag och några åker hem med flyg från Tuzla airbase, andra
kommer fortsätta köra runt eller hem. Planerar
ni komma? Ni bokar hotell, bil själv (helst en
4wd bil). Flyg från Sturup till Tuzla kostar ca
500-700kr t/r med Wizzair. Idag när jag skriver detta är vi ca 10 personer.”

”Projektet i hamn”

Du fick ok från borgmästaren?
– Ja. Han skänker oss fyra kvadratmeter mark.
Och kommunen förbinder sig att vårda stenen,
säger Stig-Inge.
Stenen som stenhuggaren gett en kraftig rabatt
på, ska ner till Vares i bil. Det är fler som bidrar
till att projektet kan genomföras.
Stig-Inge på Facebook igen, pengar från Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna betyder att projektet är i hamn:
”Hej alla.
Med stor glädje kan jag nu meddela att jag nu
fått in ett bidrag från Sveriges Veteranförbund
/ Gula bandet. Jag fick beskedet via mail och då
Foto: Lars Dareberg

En resa för stenen, 25 år senare i Vares

Minnen av en tuff mission, BA01
För två år sedan stod Stig-Inge
Blennow, Peter Nilsson och Per
Nilsson på sin gamla camp, Camp
Valhall, åttonde kompaniets i BA01.
De såg ingen byggnad som inhyst
tälten, den var borta. Vad som fanns
en kilometer utanför Vares, det var
en ödslig betongplatta genom vilken ogräs sköt upp.
– Det var en sorglig känsla, inget kvar. Det var
orsaken, säger Stig-Inge.
De hittade några rester av kompaniet, delar av
ett staket, några sandsäckar och rivmärken på
betongplattan från pbv:erna. Det var allt.

Fysiskt minne

Stig-Inge bestämde sig för att skapa ett minne,
ett fysiskt minne som för all framtid skulle påminna om det hans kompani och Försvarsmaktens missioner i Bosnien gjort för freden under
dramatiska år, under BA01 och Ulf Henricsson.
Hemma i Lomma tar Stig-Inge en av sina promenader, han promenerar på morgnarna, ett sätt att
få perspektiv. Stenen låg och grodde. Han kunde
inte släppa tanken.
– Inte bara för oss som var där. Officerare, senast
10
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från Officershögskolan i Halmstad, åker ner för
att på plats få en uppfattning om vad vi gjorde,
vad vi gick igenom.
Bosnien betyder något för dom och Bosnien betyder mycket för soldaterna som var nere på missioner.
Stig-Inge som jobbat med projektledning på Statoil och van vid att hålla bollar i luften, bestämde
sig för att se minnesstenen som ett projekt med,
som han säger, många fönster. Han tog kontakt
med en stenhuggare, han kunde ha gjort det i
Bosnien, men han kontaktade en nere i Skåne.
Minnessten skulle vara i röd granit.

”We have a go!”

Hur mycket betyder 6 månader på BA01 för dig?
– Sex månader för 25 år sedan. De betyder mer
än sex månader här hemma. Min bror som var
hemma blev sex månader äldre, jag åtskilliga år
äldre. Den 17 mars i år meddelar Stig-Inge på Facebook:
”We Have A Go!!! Då har vi fått ok av Vares
borgmästare för att resa Minnesstenen! Detta
gäller för de som kommer och vill vara med.
Samling i Tuzla på hotellet den 6/5 på kvällen
(jag kör ner med stenen). Den 7/5 är det rundresa Ribnica, Snapphanehöjden, Vares 8 Camp,
Stupni do och sen Tuzla (detta är planen). Den

jag läste mailet så kändes det som att tiden stannade upp för ett litet ögonblick.
Vi alla har fått ett bidrag på 15 000kr! Dessa
pengar kommer att gå till stenens budget (tillverkning, inköp cement & armerings järn för
fundament och körning 500mil t/r). Jag har
också flera inbokningar av föreläsningar (Stenungsund, Borås, Lund och ev. på P7) och de
pengar jag drar in kommer att gå enbart till
stenen. Jag vill också meddela att jag idag har
varit och besökt stenhuggaren och stenen är nu
klar!!!!!!
Den första bilden av stenen kommer att visas
på återträffen på båten i slutet av april av Ulf
Henriksson (stenen består av två delar). Jag vill
passa på att säga tack till er alla. Det har berört
mig personligen mycket djupt att så många är
engagerade i denna minnessten. Jag har fått
många meddelanden från kända och okända
BA01 killar & tjejer. Och jag kan konstatera att
vi alla aldrig kommer att glömma vad vi såg,
upplevde och lyckades påverka nere i Bosnien.
Slutligen. Fler överraskningar är på G men de
får ni info om lite senare.
MvH /Stig-Inge Blennow”
Under kontakterna med Vares har Stig-Inge i
telefon sms:at med en hjälpsam kvinna nära
borgmästaren i Vares Zdravko Marosevic, Adisa.
Meddelandena översattes med Google translate.

Minnen från BA01
FAKTA

STARTEN PÅ RESAN

"Det känns i
hela hjärtat.
När vi rest
stenarna blev
det lugnt i
själen. Vi hade
lämnat något
som andra ska
vårda."

Så här skrev Stig-Inge Blennow till Sverker
Göranson, ordförande i Sveriges Veteranförbund, 12 mars 2018:
”Hej Sverker,
skriver till dig med bakgrund av att vi
veteraner från BA01 Nordbat 2 kommer
att resa en minnessten i staden Vares i
Bosnien under maj månad. Men först lite
bakgrund vem jag är.
Du och jag möttes första gången på
Karlbergs slott 2013. Det var dagen innan
Sveriges nationaldag och då jag skulle
tilldelas medaljen sårad i strid av dig för att
jag blev skadad av en robotträff i PBV302 i
Bosnien och orten Ribnica 1994 …”
Det var med det brevet grundplåten för
stenens kostnad ordnades, 15 000 kronor
från Sveriges Veteranförbund. Stig-Inge
fick sin medalj för skadan han ådrog sig
när roboten slog in i pansarbandvagnen.
Sverker Göranson, då överbefälhavare,
visade Stig-Inge med fru Camilla runt på
Karlbergs slott, där finns mycket historia
mellan väggarna. Med detta personliga
möte som Stig-Inge påminde Sverker Göranson om i sitt brev öppnades kanalerna
till Sveriges Veteranförbund och stenen
blev verklighet.

Stenen tillverkades i röd granit och till ett rabatterat pris.

FAKTA

Två stenar?

Så, planeringen fortsatte, inläggen på Facebook
fortsatte att dyka på sidan ”BA 01, Vi som var
där” och stenen var på plats:
Stig-Inge skriver 10 maj: ”Gjort en av mitt livs resor denna vecka som gått. Rest två minnesstenar
i Bosnien. En på det ställe där vi blev beskjutna
av ryska pansarvärnsrobotar och den andra där
vår camp låg. Många minnen som väcks upp och
många minnen som kan få ett avslut. Tack alla ni
som hjälpt mig med att ha få gjort denna resa!”
Vi ringer upp Stig-Inge, flera frågor förstås.
Två stenar?
– Den vi höll hemlig var den för platsen där jag
och mina kamrater blev beskjutna. Vi tog jeepen
vi kommit ner i och körde dit. När jag började
med ställningen då blev det riktigt högtidligt. Alla
hjälpte förstås till, riktig teamkänsla, precis som
för 25 år sedan, säger Stig-Inge.
Och borgmästaren han lovade inte bara att underhålla stenarna, han ska även se till så de blir
snyggt inhägnade och på en gjuten platta. Zdravko Marosevic avtäckte förstås stenen under en
värdig ceremoni vid det som varit Valhall.

”Lämnat historien”

Det var grillfest efter invigningsceremonin och då
upptäcker en kamrat till Stig-Inge att både borg-

mästaren och den gästfrie man som upplåter sitt
hus till de svenska veteranerna är kroater, mannen med huset tidigare säkerhetschef i en kroatisk brigad. Och detta i Bosnien.
– De hade lämnat historien bakom sig. Vi var lite
fast i den, men de visade verkligen att man kan
försonas och gå vidare.
Det blev 450 mils körning med stenar ner och sen
hem. Stig-Inge är glad att de körde en jeep.
– Motorvägarna var förstås
motorvägar,
men
vägarna på Balkan
var som vi
kom
ihåg
dom. Det blev
fyrhjul
och
lågväxel upp
mot
Snapphanehöjden
som vi kal�lade Milankovichöjden under BA 01.
Du var med om en resa?
– Det känns i hela hjärtat. När vi rest stenarna då,
då blev det lugnt i själen. Vi hade lämnat något
som andra ska vårda.

BOSNIEN BA01
BA01 var den första av de svenska bosnienbataljonerna som Sverige bidrog med
till de fredsbevarande styrkorna i Bosnien.
Bataljonen bestod av tre pansarskyttekompanier samt ett stab- och trosskompani som under sin insatstid, september
1993 till mars 1994, organiserades tillsammans med ett danskt stridsvagnskompani
och ett norskt fältsjukhus till förbandet
Nordbat 2.
Bataljonen avlöstes av BA02.

ONLINE

RELATERADE FILMKLIPP
BA01
https://vimeo.com/69152897
Stenens resa
https://www.youtube.com/
watch?v=QNV2wSbBd44

Per Lunqe
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Kamratstödstelefon
Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av
våra kamratstödjare.

Tattoo för veteraner
Vi har träffat tattoo-chef Sven Lundberg

020 - 666 333

Telefon, växel
08 - 25 50 30
Telefontid kansliet
mån-fre 09.00 - 15.00 (lunch 12.00 - 13.00)

Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Medlemsregister och adressändringar
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Medlemsavgift
230 kr/år

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Per Lennartsson
Kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se
Johnny Jensen
Föreningsansvarig och ekonomi
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se
Lottie Nordström
Kommunikatör och ansvarig medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se
P-G Dolk
Projektledare och ansvarig för kamratstöd och
kamrathjälpen
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Styrelsen
Sverker Göranson
Förbundsordförande
sverker.goranson@fredsbaskrarna.se
Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se

Foto: Sveriges Veterantattoo

Sveriges Veterantattoo i oktober kan
tyckas vara långt bort i tiden, men biljetterna har släppts. Besök Stockholm
Live, axs.com och försäkra dig om en
plats på anrika arenan Hovet i Stockholm under en av tre föreställningar 19
och 20 oktober.
Hur går det med planeringen, tattoochef Sven
Lundberg?
- Det går jättebra. Vi har nyss avslutat ett förmöte
med alla deltagande enheters chefer där vi bland
annat tittade på Hovet, gick igenom föreställningen och synkade alla detaljer.
Det blir en massiv uppställning på Hovet. För första gången sedan 2006 är Arméns musikkår, Ma-

rinens musikkår och Livgardets dragonmusikkår
med på samma tattoo. Utöver dessa kommer även
fyra av Hemvärnets 25 musikkårer att medverka
under den två timmar långa föreställningen. Det
blir en hyllningsföreställning för alla 100 000 veteraner som har varit eller är ute i världen för att
skapa den trygghet vi är vana vid i Sverige.
Någon överraskning?
- Det har vi. I finalen när alla 300 deltagarna medverkar kommer det att hända saker, vad håller vi
för oss själva, säger Sven Lundberg.
Ladda almanackan med Veterantattoo!
Läs mer på www.veterantattoo.se
Per Lunqe

Ledamöter
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@fredsbaskrarna.se
Tor Cavalli-Björkman
tor.cavalli-bjorkman@fredsbaskrarna.se
Karin Andersson
karin.andersson@fredsbaskrarna.se
Tjänstgör utomlands. Ersätts av Peter Enström.
Hans Westin
hans.westin@fredsbaskrarna.se
Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Peter Enström
peter.enstrom@fredsbaskrarna.se
Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@fredsbaskrarna.se
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Medlemsundersökningen
Redovisning av medlemsundersökning

Under perioden 2 mars till 16 april 2018 genomförde vi med hjälp av Kantor SIFO en medlemsundersökning online.
Undersökningen visar att förbundet har ett
starkt utgångsläge med positiva medlemmar
där hälften utmärker sig som ambassadörer.
Vid jämförelse ligger förbundet högt i relationsstyrka jämfört med andra organisationer*.

Svarsfrekvensen är också hög med nästan 50%.
Undersökningen kommer att redovisas för föreningarna på förbundsrådet i november, för att
sedan redovisas för alla medlemmar i nummer
fyra av Fredsbaskern. Den kommer också att
läggas ut på hemsidan.
*enligt Kantor SIFO
SVF
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Integritetspolicy (GDPR)
General Data Protection Regulation, eller Dataskyddsförordningen,
påverkar hur Sveriges Veteranförbund hanterar dina personuppgifter.

Vi önskar er alla
en fin sommar!
Kansliet har
semesterstängt
2-27 juli
Har du rätt till
Veterankort?
Veterankortet är Försvarsmaktens
möjlighet att kunna hålla kontakt
med dig som utlandsveteran.

Bildtext

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.

Hur vi behandlar dina personuppgifter är viktigt för oss, eftersom vi vet att det
är viktigt för dig. I vår integritetspolicy kan du läsa hur denna hantering sker. Det
viktigaste vi tar upp i vår policy sammanfattas i nedan punkter.
• Vi tydliggör ansvaret för att skydda dina rättigheter och din integritet.
• Vi förtydligar vilka personuppgifter som behandlas för mer transparens enligt
dataskyddslagstiftningen, GDPR.
• Vi förklarar hur vi använder de personuppgifter du delar med oss, för att vi
ska kunna erbjuda dig och ge dig bästa möjliga upplevelse av ditt medlemskap.

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

Dog Tag
SE SID 29

Vi rekommenderar att du som medlem tar del av vår integritetspolicy som du
hittar på hemsidan.
Vid frågor kontakta kansliet.

Händelsekalender
När

Vad

Var

1-8 juli

Almedalsveckan

Visby

12-15 juli

Veteranträffen ÖS25

Halmstad

27 juli-6 augusti

Veteranmarschen

Skellefteå-Treriksröset

10-12 augusti

Veteranträff och Veteranmarsch i Sunne

Sunne

11 augusti

Familjedag på High Chaparral

High Chaparral

15 september

Veterangolfen

Mörarp

19-20 oktober

Veterantattoo 2018

Stockholm

24 oktober

FN-dagen

Stockholm och flera platser

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

13

Ute i landet

Årsmöte Skåne
Årsmötet är nu avklarat och verksamheten löper på som planerat. Glädjande
är att träffplatsen i Ängelholm nu är uppe
och väl fungerande. Bra att våra veteraner
ges fler alternativ till var och när man kan
träffas. Ju fler möjligheter desto enklare
att planera in i kanske övrigt välfyllda kalendrar. Vi hoppas förstås att vi får igång
ännu fler träffplatser och det gärna i de
delar av Skåne där det saknas i dagsläget.

Årsmöte och FN-veteranträff
Fredsbaskrarna Norrköping

Magnus Ernström höll anförande om sin tid i utlandstjänst.
Foto: Janne Frisk

Styrelsen förändras något inför verksamhetsåret 2018 och vi passar på att tacka
Jörgen Ferm och Peter Nilsson för ett väl
utfört styrelsearbete. Mycket uppskattat
att vi fått ha er med i verksamheten den
här tiden och inte minst för den tid och
det engagemang ni lagt ner. Vi hälsar
också Harald Ickler och Kenneth Ydreborg välkomna som nya medlemmar i
styrelsen.
Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordf: Carl Wachtmeister
Vice Ordf: Per Thaagaard-Pedersen
Sekreterare: P-J Uhlmann
Kassör: Christer Westfahl
Ledamot: Michael Elofsson
Suppleant: Harald Ickler
Suppleant: Kenneth Ydreborg
Förbundet representerades av
Lottie Nordström.
Efter genomförd mötesförhandling höll
Övlt Per Nilsson ett mycket intressant
föredrag om hur en modern mission är
uppbyggd och fungerar. Under temat
”Mali 05 - FN-insats idag” fick vi en god
överblick om läget i Mali och de svårigheter man ställs inför där. Han avtackades i
sedvanlig ordning med en tavla av Sven
Tecknare Johnsson.
Nya styrelsen tackar för förtroendet och
hoppas att vi ses vid något evenemang
där vi deltager.
Glöm inte att för att vi skall kunna göra ett
bra jobb måste vi få input av er medlemmar, det är ni som är Skåneföreningen…
Carl Wachtmeister
Ordförande

"Var det värt det?"

Så avslutade vår inbjudna gästtalare Magnus Ernström sitt anförande i Norrköping under rubriken
Ett halvt år – ett helt liv.
Men låt oss återgå till inledningen av Ernströms
mycket gripande och inlevelserika information såsom svensk FN-soldats ögonvittnesskildring från
det fasansfulla kriget i Bosnien-Hercegovina och
hans medverkan inom FN och då insidan av bataljon BA 01 verksamhet i 6 månader.
Under ledning av den karismatiska och handlingskraftiga Överste Ulf Henricsson genomförde Ernström sin första FN-tjänst. Ernström påpekar i sin
bok Ett halvt år – ett helt liv att bokens innehåll
är ”min sanning” baserad på sina egna upplevelser.
Ernström tar med oss alla till sin situation, att han
sitter i ett pansarfordon som sprängs.
Han ”väntar under en evighetslång milissekund”
på det första glödheta rakbladsvassa splittret, men
som inte på något sätt påverkade honom fysiskt…
Upplevelsen har dock mycket påtagligt förändrat
hans liv på ett sätt han aldrig kunnat förvänta sig.

Övtl Per Nilsson berättar om Mail 05.
Foto: Carl Wachtmeister
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En svensk bataljons kamp för att rädda civilbefolkningen, ett möte med ”de små människorna” i verkligenhetens Bosnien-Hercegovina…
Ernström undviker misstag i sitt anförande och
framför sin absoluta upplevelse, att vissa ledare
från det ursprungliga Jugoslavien inte har någon
som helst önskan att FN finns på plats. Detta företrädes bl. a av en ledare vid namn Slobodan Milosevic som gör allt för att finna undanflykter, liksom
den bosnienserbiska gränskontrollanten kallad
”King of bridge”.

Trots brott mot FN:s regler genomfördes med stort
engagemang hjälpinsatser för att stödja flyktingar i deras nödsituation. Allt med djup känsla för
människor, vilka flytt från tragiska levnadsvillkor.
Svaret på den inledande frågeställningen från Ernström; ” Var det värt det?” är ja.
Ernströms avslutning präglades av musik; Hans
Zimmer och hans tolkning av Honor från TV-serien; The Pacific, vilket gav en stunds fullkomlig
tystnad av oss alla 37 veteraner samt inbjudna gäster. En kväll att minnas. Tack Magnus!
I övrigt genomfördes årsmötet under ledning av
Anders Beckman som på sedvanligt elegant sätt
höll i klubban. Efter mötets öppnande hölls en parentation för våra FN-kamrater Ingemar Ahlström
och Lars Linden, vilka avlidit under år 2017.
Vår oerhört positivt engagerande och initiativrika
ordförande Janne Frisk avgick på egen begäran –
efter nio års suveränt ledarskap. Janne startade
Träffplats Norrköping 1993 och företrädde den
organisationen till 2009 när föreningen Fredsbaskrarna Norrköping bildades. Jag vet att jag kan göra
mig till tolk för oss alla när jag säger TACK JANNE!!
Till ny ordförande valdes Lars Swärdström samt
övriga nya i styrelsen är Carl-Gustav Arkteg samt
Peter Andersson. Önskar er alla Lycka till!
På årsmötet beslutades att föreningen nu antar nytt
namn; Fredsbaskrarna Östergötland. Vi hade även
besök av Per Lennartsson från SVF, Daniel Nybling,
regementsförvaltare för Veterancentrum samt
Joanna Sjölander, infobefäl HV Malmen.
Lars Berglund

Ute i landet

...

Rubrik
Text

...
...
...
...

UPPSLAG
SEPARAT FIL
Veterandagen Göteborg

Ditt bidrag gör skillnad.
123 181 4482
Bankgiro

706-7630

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Minnesplatser
tillgängliga för alla
Befintliga minnesplatser för
fredsbevarande tjänst
Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst
Sjöhistoriska museet

Inbjudan till familjehelg
på High Chaparral

Unikt
medlem
erbjuda snde
(s

Veteranmonumentet ”Restare”
Sjöhistoriska museet

e nedan

Minnesstenar över stupade i utlandstjänst
Livgardet i Kungsängen

)

Malmöhus län
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai
(FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård
Hallands län
Minnesmärke ”I fredens tjänst”
Halmstad, Norre Katts park
Jämtlands län
Minnesmärke ”Hedra dem som gjort en
insats för freden - Minns de stupade”
Badhusparken, Östersund

UPPS
SEPAR

Norrbottens län
Minnesmärke i Boden på I19/A9
Minnesmärke i Arvidsjaur på AJB
Minnesmärke i Luleå på F21
Jönköpings län
Minnesplakett "I fredens tjänst"
I anslutning till Eksjö Garnisons gravvård på
Sankt Lars kyrkogård.
Karlstad
Minnessten, Brigadmuséet i Karlstad
Trollhättan:
Kyrkstigen bredvid statskyrkan
Borås:
Majorslunden
Sundsvall
Esplanaden vid Folkets Hus

Kommande
Arvika, Malmö, Västerås, Eskilstuna,
Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand,
Skellefteå, Sollefteå ...

På familjehelgan kan allt hända...

I samarbete mellan Sveriges Veteranförbund och
Soldathemsförbundet bjuder vi in till en familjehelg
på High Chaparral den 11 augusti. + VETERANDAGEN
Dagen börjar klockan 09.30, med speciellt insläpp
för veteraner och anhöriga. Parken öppnar normalt
klockan 10.00. Ni roar er i parken hela dagen till
rabatterade priser. Efter stängning erbjuds en exklusiv veterankväll i den delen av parken som kal�las México. Maten består av en tacobuffé och det
kommer att vara underhållning för barn och vuxna.

Unikt erbjudande från SVF
Sveriges Veteranförbund erbjuder sina medlemmar under lördagen gratis inträde, fika
på förmiddagen, lunch på dagen, middag på
kvällen och tågbiljetter inne på området.
Anmäl dig via förbundets hemsida för att
kunna ta del av detta fina erbjudande:
www.sverigesveteranforbund.se

...
...
Minnesstenen i Sundsvall som invigdes 30 juni 2017.
Foto: Kim Svensson
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16: GULA BANDET PENGAR
17: ÅRETS

För icke medlemmar gäller:
En dag kostar 215 kr/person (ord. 320 kr)*
Två dagar 275 kr/person (ord. 400 kr).
Mot uppvisande av Veterankort är det 160 kronor
för en dag och 200 kronor för 2 dagar.
För de som önskar att sova över finns möjlighet att
bo på hotell eller stuga till 20% rabatt. Det finns
även campingplats.
Vid middagen finns det plats till max 200 personer.
Först till kvarn gäller.
Väl mött!
SVF

Ute i landet

...
...
...
...

SLAG
RAT FIL
IN OCH PENGAR UT-SKISS
VETERAN
...

N 4 SIDOR UPPSLAG

..
...

Inbjudan till veteranträff
och veteranmarsch i Sunne
Veteraner och anhöriga inbjuds till veteranträff
10-12 augusti i Sunne, Värmland
Vi bor och umgås på Humletorp stugby och camping, ca 15 km från Sunne
Tillgång till stugor, husvagnsplatser, 0565-32 123, www.humletorpstugby.se
Kostnad: 1000 kr med övernattning 2 nätter och två grillkvällar. Medtag sängkläder
Bokning: Fredsbaskrarna Värmland tillhanda senast 1 juli
Vid frågor kontakta Ingemar Robertson: ingemar_robertson@hotmail.com, telefon: 070-55 27382
Mats Kåreskog: mats.kareskog@gmail.com, telefon: 072-57 70714
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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UPPSLAG
SEPARAT FIL
INBJUDAN HIGH CHAPARALL
+ MINNESPLATSER
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Backåkras intendent Karin Erlandsson längst bort i bild.

Två veckor efter FN:s säkerhetsråd hade sitt informella möte på Dag Hammarskjölds gård i Backåkra, på magiskt vackra Österlen i Skåne, var det
tid för ett annat historiskt möte.
Denna utomordentligt fina vårdag i början av maj
besökte en grupp veteraner denna fantastiska och
historiska plats. Dag Hammarskjöld förvärvade
gården 1957, belägen vid Hagestads naturreservat,
ett magiskt stycke skånskt landskap med en vidunderlig utsikt.
Dag Hammarskjöld hann dock aldrig att bo på
gården men hade sedan tidigare en stuga i närliggande Sandhammarskogen. Gården med inventarier testamenterades till Svenska Turistföreningen.
Enligt testamentet skulle Svenska Turistföreningen
skapa en samlingsplats för natur och kulturvård
och andra ändamål som tjänar FN:s syfte. Museet
stängdes efter sommaren 2011 på grund av renoveringsbehov.
I november 2015 tog Stiftelsen Dag Hammarskjölds
Backåkra, grundat av Svenska Akademin, Hammarskjöldska släktföreningen STF med bidrag från
Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond, över ägandet. Under 2016-2017 renoverades
Backåkra och öppnade på nytt för allmänheten
hösten 2017. Renoveringen är utförd på ett mycket
smakfullt och försiktigt sätt. All inredning är utvald
från Dag Hammarskjölds privata boenden och kontor. Utställningen ger en bra och balanserad bild av
privatpersonen och generalsekreterarens liv och
verk.

Deltagarna i veterangruppen fick en exklusiv och
personlig guidning av museets intendent, Karin Erlandsson, som under många år arbetat på och med
Backåkra. Karin har unik inblick i både Dag Hammarskjölds liv såväl som Backåkra. Vid guidningen
blev vi inbjudna att sitta runt samma bord som Säkerhetsrådet hade sina överläggningar.
Som kuriosa i sammanhanget, vid veterangruppens
besök så flaggades det med den svenska flaggan och
FN-flaggan. Det var tredje gången som FN-flaggan
var hissad på Backåkra. Om ni besöker, vilket vi
varmt rekommenderar, fråga gärna Karin vilka två
tillfällen som FN-flaggan tidigare varit hissad på
Backåkra.
Glöm inte att besöka meditationsplatsen Pax, belägen strax intill gården – en otroligt vacker plats för
meditation och reflektion.
Ett utflyktsmål lämpat för alla, inte bara oss utlandsveteraner.
Stort tack till Karin och hennes man Claes, även
han en veteran från Cyperntjänstgöring, för en
oförglömlig dag!

ÖS 25 i Halmstad, 12-15 juli
www.veterantraffen.se

Jan Ravheden, Håcan Jönsson, Thomas Göth, Thord Lindgren, Hans
Palmblad, Kalle Andersson, Anders Wendelberg och Claes Erlandsson.

Veteranträffen

I Säkerhetsrådets fotspår,
ett besök på Backåkra

Håcan Jönsson
Är ni en större grupp som vill besöka Backåkra,
kontakta Karin på karin@dhbackakra.se

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Rekrytering!
Tillsammans kan
vi bli fler och göra
mer för fler

Aktiviteter, Y-bataljonen

Medlemsrekrytering kan ske på många olika
sätt, men någonstans är det i det personliga
mötet, i berättelsen, engagemanget och
de delade erfarenheterna som avgörandet
kommer. För stödmedlemmar finns ofta en
förståelse för uppdragen, kanske har en nära
anhörig eller vän varit på utlandsuppdrag – en
respekt för uppoffringen.
Vår verksamhet är direkt beroende av
nya medlemmar. Vi behöver Din hjälp!

Deltagare från UNIFIL-träffen.

Föreningar kan beställa rekryteringstält, foldrar, tidningsexemplar, roll-up och beachflaggor som stöd i sin rekrytering – med färdiga
budskap och en bra paketering.
Enskilda medlemmar kan kostnadsfritt få
tillgång till foldrar och tidningsexemplar.
Få tillgång till rekryteringsmaterial
kontakta kansliet
kansliet@sverigesveteranforbund.se
08 - 25 50 30

Studiebesök Good Morning Hotel

Good Morning Hotel öppnade den 1 mars sitt nya
hotell i Sundsvall. Hotellet i form av en båt har tidigare legat i Göteborg men bogserades förra året till
Sundsvall. Efter genomgående renovering och viss
ombyggnad kunde hotellet öppna den 1 mars. Y-bataljonen höll medlemsmöte ombord den 21 mars
och fick då en visning av nyetableringen. På mötet
informerades om kommande programpunkter och
då speciellt Veterandagen den 29 maj som kommer
att firas med flaggparad genom city och ceremoni
vid minnesstenen.

UNIFIL träff i Sundsvall

Kamratföreningen Y-bataljonen hade den 23 mars
inbjudit till UNIFIL träff på restaurang LIBANON.
Efter genomfört detektivarbete kunde 49 UNIFIL:are i området identifieras och kallas till träffen.
Femton deltagare samt representanter från styrelsen intog en Libanesisk meze tallrik, dessvärre hade
inte restaurangen lyckats få fram Almaza-öl, men
tillställningen blev ändå lyckad. Många minnen
från tiden mellan sjukhuskompaniet L 03 och L 118
hann dryftas under kvällen.

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

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.
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.

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

Årsmöte, Z-bataljonen

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

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.
Vem är veteran?
“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.”

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

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Bli medlem

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsbaskrarna

Svarspost 20192763
708 00 ÖREBRO

@fredsbaskrarna

www.sverigesveteranforbund.se | kansliet@sverigesveteranforbund.se
Klostergatan 23, 703 61 ÖREBRO | 08-25 50 30

Återupptäck
kamratskapen

Vi förenar
svenska veteraner

Tio goda skäl
till medlemsskap

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.

•

Återupptäckt kamratskap

•

Fullmatad medlemstidning

•

Stor förståelse & respekt

•

Rabatter: resor, boende & mtrl

•

Långsiktigt & heltäckande stöd

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.

Aktiva föreningar

Nya, likasinnade vänner

•

Stötta andra veteraner

Utbyte av erfarenheter

•

Förstärkt veteranstatus

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.

•

•
•

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.

Ja, jag vill bli medlem.

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

För- och efternamn
Födelsedatum

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.

Adress
Postadress
E-post
Telefon hem/mobil
Önskad lokalförening
Internationell erfarenhet
(insatsbeteckning, t ex FS17)

Rekryteringsfolder

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.

För alla veteraner

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

KamratstödsKamratstödstelefon
telefon

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

Långsiktigt
&
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)
heltäckande
stöd

Fullmatad
medlemstidning

Utbyte av
erfarenheter

Klostergatan 23
703 61 Örebro
Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

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

För alla civila &
militära veteraner

Föreningar &
träffplatser

Ekonomiskt stöd
(Kamrathjälpen)

Gemensamma
Gemensamma
aktiviteter
aktiviteter

Intresseorganisation

Aktivt kamratstöd

Gula Bandet

Förstärkt
Förstärkt
veteranstatus
veteranstatus

Rabatter på resor,
boende & mtrl

Opinionsbildning

Digitala
Digitalaoch
ochanaloga
analoga

Tält, beachflag, roll-up,
podie, fordon

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.

“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.”

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

Verksamheten vid Z-Bataljonen i år: Veterandagen
den 29 maj firades i Badhusparken , höstträff den 11
augusti (mer info kommer), FN-dagen 24 oktober
vid minnesstenen, samt 18 november Trekampen i
Gövikshallen.
Efter mötet tog Johnny Jensen (f.d. fältjägare) från
SVF till orda och berättade om vad som händer
inom Veteranförbundet.
Efter mötet bjöds på dricka och smörgåstårta.

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

Informationsfolder
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Årsmötet ägde rum den 10 mars på f.d. F4 i Frivillighuset vid Fältjägargruppen. Till ordförande valdes Stig-Björn Sundell, som ny ordförande valdes
Roland E Lifh samt ställföreträdande Anna Sundberg. Till ny kassör valdes Anki Stenström. Ny i
styrelsen är Micke Mattsson, som också sitter i valberedningen. Lave Lavesson som tjänstgjort som
ordförande i många år, invaldes som hedersmedlem. Lave erhöll som tack för sitt ordförandeskap,
en blomma samt en påse med något drickbart.
Reviderade stadgar antogs av mötet.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Stig-Björn Sundell

Foto: Stig-Björn Sundell

Ute i landet

År 1960-61 tjänstgjorde FN-soldaterna i nionde Svenska FN-bataljonen i Gaza. De
träffas varje år sedan de kommit hem. 2017 hölls träffen den 20-22 oktober i Eksjö.

För att det skall bli mer omväxlande och trevligt
förläggs träffarna på olika platser i södra Sverige.
Man pratar minnen och gör utflykter. Med guidad
visning besöktes Ing2 SWEDEC Minröjarskolan,
Bruzaholms Bruksmuseum och Eksjö museum
med bl.a. Albert Engström-avdelning, Eksjö genom
seklerna och Smålands militäriska historia.

Träffarna varar från fredag till söndag med respektive.
Under högtidliga former avnjuts goda måltider där
det sjungs sånger som diktades i Gaza.
Gösta Persson

Nordic Veteran Golf Trophy 2018
Årets tävling kommer att spelas på Vasatorps Classic Course, 15 september
med första start 10.00. Boende sker på Elite hotel Marina plaza, Helsingborg.
Frågor: Peter Enström 070 218 58 06 eller e-post enstrom@telia.com
Anmälan: 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
Mer info:
www.sverigesveteranforbund.se
www.vasatorpsgk.se
www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza

NORDIC
VETERAN
GOLF
TROPHY

Skellefteå - Treriksröset, 27 juli - 6 augusti
www.veteranmarschen.se

Sven-Eric Alfredsson Åsljunga, Sigvard Berglund Bor, Rolf Larsson Helsingborg,
Yngwe Samuelsson Jönköping, Gösta Persson Linköping, Malte Lindbäck Malmö,
Gunnar Antonsson Vimmerby, Lars Berglund Visby och Ove Sörman Jönköping.

Veteranmarschen

58:e kamratträffen för
nionde Gaza-bataljonen

NORDIC VETERAN GOLF TROPH
2018
Vasatorps GK, 15 september

PEACE
KEEPING
VETERAN

Årets tävling kommer att spelas på Vasatorps Classic Course
15 september med första start 10.00
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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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.
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Blue Berets MC rullar på
med stor uppslutning

Garnisonens da
g på P7.

Från MC-mässa till årsmötet på Kråk utanför Karlsborg

Årsmötesdeltagare på Kråk utanför Karlsborg.

Årets hojsäsong rivstartade i januari med
MC-mässan på två hjul i Göteborg. Det blev en
stor uppslutning av medlemmar och stödmedlemmar som dök upp redan fredag kväll.
MC-mässan levererade som vanligt. Det var nog
en och annan som blev med ny hoj under helgen.
Vår egen Farman medverkade med Norrvalla MC
och visade upp URAL och Royal Enfield. Lördagskvällen avslutades på restaurang Bistrot, där vår
egen Chief Jerker Furuskog lagade en delikat middag. Favorit i repris blev även kvällens band med
inslag av en enträgen munspelande medlem. Från
en landsände till annan. Årets landskamp med DOmitt genomfördes hos UVMCN uppe i Trondheim
med grenar såsom bowling och gocart. Vi kämpade
till sista blodsdroppe, men blev besegrade. Vi får ta
revansch nästa år.
Under våren har det genomförts ett antal aktiviterer bla. planeringsmöten i många av distrikten. SOS
i Bunkern med gemensam tur under dagen samt
besök på mopedmuseum i Varnhem. Undertecknad med Micke Malm representerade på SOS med
årsmöte hos BBMCDK. Vår egen ”Bagare” Groo genomförde årets bullbak där deltagarna tillsammans
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bakade årets upplaga av IVÖ-bullen. Vi ser fram
emot resultatet. Vi deltog på Lagarallyt med ett antal hojar. Turen gick runt på trevliga mc-vägar runt
Laholm. Del av anmälningsavgiften gick till cancerfonden. Regementets dag på P7 alltid lika välbesökt
och mycket uppskattat. Som tidigare år stod vi tillsammans med SVF i deras tält.
Vi har nu hunnit fram till årets höjdpunkt årsmötet
som i år genomfördes på Kråk utanför Karlsborg.
Med solen skinandes från en klarblå himmel var
det så dags att äntligen hoppa upp på hojen. Det
var nu ett antal år sedan sist. Vilken härlig känsla,
dofterna, naturen, fartvinden. Väl på plats på Kråk,
var Kent redan i full gång med att rodda runt. Det
fortsatte sedan att droppa in medlemmar, stödmedlemmar från när och fjärran. Våra vänner från
BBMCDK och UVMCN från Trondheim. I år slog vi
rekord i antal deltagare 120 personer, helt otroligt.
Det blev en fartfylld helg med mången glada skratt.
Vår Trubadix Mats från IVÖ tillbringade helgen
med oss och bjöd på allsköns musik.
Det blev ett väl genomfört årsmöte. Vi tackar avgående delar av styrelsen, DO:s och valberedningen
för ett gott arbete och önskar tillträdande hjärtligt

välkomna. 13 medlemmar dekorerades och nio fick
frontpatch. Bär västen med heder!
Efter årsmötet tog Tor med oss till Karlsborgs fästning där han inledde med en intressant historisk
genomgång. Färden gick sedan vidare med stopp
på soldathemmet och glass på torget för att sedan
avslutas med studiebesök vid DC3:an. Vid kvällens gemensamma middag delgavs resultatet från
dagens tipspromenad. Vandringspriset gick i år till
#142 Benny Wäss – stort grattis! Som tdigare år
hade vi även lotteri. Tack till alla som skänkte priser. Pengarna som samlades in genom lotteriet och
i sparbössan uppgick till 3695 kronor och skänktes
till VRR.
Avslutningsvis tackar vi chefen P4 för att vi fick tillgång till Kråk. 2019 årsmöte kommer att genomföras på annan plats och Syd står för arrangemanget.
Önskar er alla en härlig sommar.
Vi ses ute på vägarna!
Vid pennan
Maria Sääf Westin
Ordförande, Blue Berets MC
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Fredsbaskrarna Sjuhärad
Föreläsningar i Borås under våren

Lars avslöjade dessutom att han gav bort prispengarna på 25 000:- från Stora Ljudbokspriset till
Sveriges Veteranförbund (Gula Bandet) som fick
15 000 kronor och Veteran Rapid Reaction (VRR)
som fick 5000 kronor, båda dessa gåvor gjorde han
till minne av sin far. De sista 5000 kronorna skulle
han skänka till Sätila Byalag i sin hembygd.
Efter föreläsningen och berättelserna om sin fars
FN-mission blev det boksignering, både av veteraners medhavda böcker samt nyinköpta böcker som
såldes av Lars sambo. Slutligen åt den stora skaran
på drygt 20 närvarande veteraner en god middag
tillsammans med Lars och hans sambo.
Stort tack till Lars för din generositet och din utomordentligt intressanta föreläsning!

På månadsträffen i april hade vi besök av Försvarsmaktens Veterancentrum genom Regementsförvaltare Daniel Nybling som informerade om deras
verksamhet, mycket nyttigt och många nyheter för
de flesta av oss.
Efter att Daniel var klar med informationen blev
det en föreläsning av Stig-Inge Blennow, han har
genomfört totalt 5 missioner (L94, L102, L104,
BA01 och BA02) och föreläsningen handlade om
BA01 och det han var med om under den missionen, bland annat när två PBV 302 blev beskjutna av
robotar, han berättade och visade även hur det ser
ut i Bosnien idag och om hans insamling och arbete
med att få minnesstenar på plats i Bosnien, dessa är
när detta läses redan på plats.
Kvällen avslutades i vanlig ordning med gemensam
middag där diskussionerna fortsatte i ytterligare
några timmar.
Stort tack till Daniel för den viktiga informationen
och ett stort tack till Stig-Inge för den mycket intressanta och gripande föreläsningen och de många
fantastiska bilderna.
Johan Nolén, ordförande

Veterantattoo

På månadsträffen i mars hade vi besök av författaren Lars Wilderäng som gjorde en mycket
uppskattad föreläsning, han gjorde den dessutom pro-bono, d.v.s. utan att ta ut något arvode,
där han förutom sin "författarföreläsning" även
berättade om sin far, Roland Olofsson, som
tjänstgjorde på UNEF Bataljon 3 år 1957 i Gaza.

Hovet i Stockholm, 19-20 oktober
www.veterantattoo.se

Lars Wilderäng gjorde en mycket uppskattad föreläsning och avslöjade dessutom att han gav bort delar av prispengarna från
Stora Ljudbokspriset till Gula Bandet.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Styrelsen omvaldes vid
årsmötet och består av:
Ordförande
1:e Vice ordförande
2:e Vice ordförande
Sekreterare
Vice sekreterare
Kassör

Karl-Olof Fransson
Bengt Wicksén
Stig von Bayer
Stig Högberg
Alf Gustavsson
Per Carlborg

Styrelsen

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställdes vid årsmötet
till 225 kronor. Du som inte betalat årets
avgift riskerar att mista tidningen
Fredsbaskern och ett unikt kamratskap.
Föreningens Plusgirokonto är 441 1974-1
Styrelsen
Maria Baard tilldelas Katangakorset av Bengt Wicksén och Karl Olof Fransson.

Årsmöte i Enköping:

Ett unikt kamratskap
Årets stora möte hölls vid Ledningsregementet
i Enköping den 4 – 6 maj. Det sedvanliga programmet bestod av incheckning och kamratträff på fredagen och ett problemfritt årsmöte
på lördagen.
Sedan följdes två intressanta föredrag först av
Maria Baard om Panzisjukhusets verksamhet i
Kongo och sedan av överstelöjtnant Anders Stach
som talade om sitt uppdrag i den Neutrala Övervakningskommissionen på gränsen mellan Nordoch Sydkorea. Baards skildring av den sociala
misären och kvinnovåldet i dagens Kongo var
skrämmande. Stach uttryckte en försiktig optimism inför det kommande mötet mellan ledarna
för USA och Nordkorea. Efter föredraget överlämnade Karl-Olof Fransson 20 000 kronor som
medlemmarna insamlat i hjälpfonden till Maria
för att sändas till Panzisjukhuset. Själv fick Maria
Katangakorset. Anders Stach, som tidigare fått
Katangakorset, fick boken På Fredens Slagfält.
Nyss framtagen och mycket värdefull statistisk
information om våra bataljoner i Kongo lämna24
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des av regementsförvaltare Daniel Nybling och
Christopher van Zant från Försvarets Veterancentrum. Av den presenterade statistiken framgick med stor tydlighet att vi alla nu är mogna
män. De som var 20 år 1964 och tillhörde bataljon 22 är i dag 74 år och de som var 20 år 1960
och ingick i bataljon 8 är i dag 78 år. Alla andra
är äldre. Och det är något som märks när vi kommer till Enköping. Vi minns stora och små detaljer om vad som hände i Kongo, men har det svårt
med närminnet. Vi är inte så rörliga som under
septemberstriderna i Katanga 1961 och vid intagandet av Camp Massart i december samma år.
Käppar och kryckor måste i många fall användas
för att kompensera onda ben och knän.
Men kamratskapet är unikt. Det är skönt att för
ett par dagar komma in i denna varma vänskap
och få ventilera frågor som man annars kämpar
med i sin ensamhet. Att av vapenbröderna få
höra nya fantastiska berättelser om upplevelser
i Kongo, som man inte hört talas om tidigare –
fast man besökt över tjugo årsmöten. Av de 100
deltagarna på årets möte fanns det i år ingen som

var där för första gången. Det förklarar till en
del det unika kamratskapet. Vi känner varandra
så väl att relationerna på alla sätt blir enkla och
komplexfria.
Den avslutande middagen i officersmatsalen var
som vanligt av hög klass. Katangakorset utdelades till Valter Meijer som harangerades för sina
insatser för vår förening under sin tid som ordförande för Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Beryl Karlsson som servat oss i så många
år i matsalen tilldelas Katangakorset. Mässchefen
Per Hedberg och kapten Ray Lindahl tilldelades
var sitt exemplar av boken På Fredens Slagfält
för att de alltid gör våra årsmöten på regementet
så trevliga. Anders Ramnerup från Sveriges Veteranförbund framförde i sitt tacktal en hälsning
från sin förbundsordförande Sverker Göranson –
vår förre ÖB.
Så slutade ett minnesrikt årsmöte.
Bror Richard Svärd
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Antonio Guterres
besökte Uppsala
FN:s generalsekreterare Antonio Guterres besökte Uppsala söndagen den 22 april. Besöket
inleddes klockan 1600 då Guterres ankom till
Dag Hammarskjölds grav vid Gamla kyrkogården i Uppsala åtföljd av kronprinsessan Viktoria, utrikesminister Margot Wallström, riksdagens talman Urban Ahlin, ärkebiskop Antje
Jackelén samt ytterligare några honoratiores,
ty denna ceremoni var inte offentlig och allmänheten hade icke tillträde.
Vid ankomsten paraderade studenter från universitetet med sina nationsfanor. I fanborgen ingick även en FN-fana som bars av kongosoldaten
Bror Svärd. Han hade valts till detta uppdrag av
Dag Hammarskjöld Foundation därför att han
ingick i den första FN-styrkan till Suez 1956, som
startades av Hammarskjöld. Dessutom tjänstgjorde Bror i Kongo 1961, när Dag Hammarskjöld
omkom i Ndola.

Ceremonin började med att studentkårens kör
framförde Uti vår hage. Därefter nedlade Guterres en krans på Hammarskjölds grav. Därvid
sänktes fanorna. Ceremonin avslutades med att
kören framförde ytterligare en svensk folkvisa.
Generalsekreterarens offentliga program fortsatte i en fullsatt Rikssal på Uppsala slott klockan
1700. Inbjudna dit var veteranerna Stig von Bayer, Roland Lindholm, Peter Björkman och Bror
Svärd. Guterres föredrag handlade om Dag Hammarskjölds liv och gärning. I slutet av talet hyllade Guterres Sveriges stora insatser för FN genom
alla år. Om dagens läge i storpolitiken sade han:
--Sverige har konsekvent försökt att bygga broar
mellan länder i Syrienkonflikten.

Veterangolfen

FN:s generalsekreterare

Vasatorps Golfbana i Mörarp, 15 september
Läs mer på sidan 22

Kransnedläggning.
Foto: Fredrik Sandberg/TT Nyhetsbyrån

Vid den efterföljande mottagningen på Övre Galleriet i slottet överlämnade Bror Svärd sin nyutgivna bok På Fredens Slagfält till Generalsekreteraren.
Roland Lindholm
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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UNEF-kamraterna
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Bildad 24 oktober 1958

Bäste
UNEF-kamrat
Föreningens årsmöte den 11 april genomfördes enligt sedvanligt trevliga
former. Under punkten arbetsplan beslutades följande:
Föreningen äger två FN-flaggor. En
skall skänkas till I 15:s kamratförening
och en till Göteborgs Garnison (KA 4).
Vi skall även lämna en del föremål till
museet på I 15 som är under uppbyggnad.
Förslag till aktiviteter:
• Höstfesten hålls i samband med jazzfestivalen på Ågården 1 september.
• Regementets dag I 15 Borås 15 september. Ev. invigning av museet i samband med detta.
• Föreningens 60-årsdag 27 oktober.

Foto: Kurt Persson

Årsmötet samlade många medlemmar

Mer info utskickas senare.

Årsmötet hade samlat 15 medlemmar i år, vilket är nästan en
1/3 del av medlemmarna vilket
får anses mycket bra.

Trevlig sommar önskar styrelsen		
Erik Westerberg
ordförande UNEF-kamraterna

Under paragraf 9 beslutades
att föreningen läggs ner i samband med 60-årsdagen.

Mål

Sunne
Kyrka

Teatertorg.
SVF och FM
finns på plats

Start

Stamfrändemonumentet

Ca 500 m
norr om
Rottneros
park

Efter mötet uppvaktades en
80-åring, nämnligen Kurt
Persson, vår revisor sedan
många år. Han fick den sedvanliga blomsterbuketten.
Efter detta togs det traditionella årsmötesfotot samt ett kort
på jubilaren.

Därpå bjöd föreningen på räkmacka med dricka och tårta,
två stycken, och kaffe.
Senare underhöll Anders
Gabrielsson med några minnen
från sin tid i FN:s Kongobataljoner.

Inbjudan till veteranträff och veteranmarsch i Sunne
Veteraner och anhöriga inbjuds till veteranträff
10-12 augusti i Sunne, Värmland
Vi bor och umgås på Humletorp stugby och camping, ca 15 km från Sunne
Tillgång till stugor, husvagnsplatser, 0565-32 123, www.humletorpstugby.se
Kostnad: 1000 kr med övernattning 2 nätter och två grillkvällar. Medtag sängkläder
Bokning: Fredsbaskrarna Värmland tillhanda senast 1 juli
Vid frågor kontakta Ingemar Robertson: ingemar_robertson@hotmail.com, telefon:
070-55 27382
Mats Kåreskog: mats.kareskog@gmail.com, telefon: 072-57 70714
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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

Y-Bataljonen (Västernorrland)

Göteborg

Stockholm

Kennet Nordstrand, 070-531 56 52
kennet.nordstrand@gmail.com

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

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

Halmstad

Storuman

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

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

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

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

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

Sveriges Civila Veteraner

FB Norr (Norrbotten)

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

Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
fredsbaskrarnanorr@gmail.com

FN-veteranerna Kongo

FB Östergötland

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

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

UNEF-kamraterna

FB Sjuhärad

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

Helsingborg
Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl 09.00
Christer Jönsson, 0730-22 60 72
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,
Västerport
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Stefan Johansson, 0703- 86 45 45
Per-Ola Andersson, 0703-590686

Uppsala
Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen i varje månad, kl 18.00
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
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B
1:a måndagen varje månad, kl 18.30
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Lars-Åke Johansson, 0705-195 254

Veteranträffplats, Friluftsliv Skåne
Olika platser i Skåne
L-G Nyholm, 0728-49 93 70
FB-grupp: Träffplats Friluftsliv Skåne

Karlstad

Vilhelmina

FB Skaraborg

Träffplatser

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

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

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

Blekinge

Kristianstad

Västervik

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

Stallet, Fimmelstången, Stora Trädgårdsgatan 13 P
Hans Wilensjö, 070-326 53 56

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

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

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

Martin Johansson
martin.l.johansson@imtech.se

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

FB Örebro

Eskilstuna

FB Västkust

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

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

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

Västerås

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

Restaurang Fyra krogar, Vattentorget 5
Sista tisdagen i månaden, kl 18.00
(ej jun-aug och dec-jan)
Göran Brogard, 070-4646411

Skaraborg

Y-bataljonen

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

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

Skellefteå

Ängelholm

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

Restaurang City, Storgatan 48
1:a tisdagen varje månad kl 18.00
Kalle Andersson, 070-490 12 16

Skultorp

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

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

Scandic Västerås, Pilgatan 33
Fb-grupp: Veteraner Västmanland

Växjö

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.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Ute i landet

Medlemsförmåner
Hertz hyrbilar

Nordic Choice Hotels

Elite Hotels

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

• 20% rabatt på rum inklusive frukost på samtliga
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

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

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
Om du har frågor om avtalet med Hertz,
vänligen kontakta Hertz Sales Support:
salesupport@hertz.se eller tel 08-657 30 00.
Uppge: CDP 832838 vid bokning.

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.

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
+46 70 530 99 89
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Fler produkter

Profilbutiken

HOD-10H-100 Hood Huvjacka Herr

749:30:30:30:20:20:30:30:30:30:40:40:30:100:30:190:-

VET-20D-100 Veteranarmband Dam

NYHET

VET-20H-100 Veteranarmband Herr

395:-/par

Dog Tags

TYG-10-01
DEK-10-01

Pris för icke medlemmar: 545:-

PIN-10-01
PIN-30-01

Coola dog tags!
Kapsylöppnare eller
klassisk camo med
rubbersilencer.

PIN-30-02

DOG-20-200

ÖRH-30-01
ÖRH-10-01
SLI-30-02

Välj mellan dog tag kapsylöppnare i antik nickel-putsad metall
med tillhörande kedja eller camoflagefärgad klassisk dog tag i
aluminium med gummiring och
kulkedja.
Storlek: Ca 5,5 / 5 cm x 3 cm

SLI-30-01
NYC-10-01
BAS-20-01
DEK-20-01

DOG-20-100

RES-20-00

115:-/styck
Icke medlemmar betalar 145:-

Broderat märke, Fredsbaskrarna
Klisterdekal, Fredsbaskrarna
Pin, Fredsbaskrarna
Pin, FN-logo
Pin, FN-basker
Örhängen, FN-basker
Örhängen, Fredsbaskrarna
Slipsklämma, FN-basker
Slipsklämma, FN-logo
Nyckelring, Fredsbaskrarna
Baskermärke, Veteran
Klisterdekal, Veteran
Resehandduk, orange

VETERANMARSCHEN
TSH-60-200
TSH-60-206

T-shirt Veteranmarschen 2016
T-shirt Veteranmarschen 2015

100:50:-

NOBELMEDALJEN
NYHET

Funktionsstrumpor
Sköna sportstrumpor för aktiva dagar!
Funktionssocka med resårstickningar för maximal komfort, kortare modell.

för Dig som gjort FN-tjänst t. o. m. 1988-12-10
NOB-30-01
Nobelmedalj, 35 mm
NOB-30-02
Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr)

400:200:-

TENNSOLDATER (11,5 cm höga)
TEN-10-01
TEN-10-02

Tennsoldat, Kongo
Tennsoldat, Afghanistan

450:
450:-

11,5 cm, 240 gram. Handmålade med väldigt hög finish.
Tillverkade av Ancile Design AB. Överskottet går till Kamrathjälpen.

Material: 55% polyamid, 20% bomull,
15% polyproblen, 10% elastan.
Färg: Svart basfärg

120:-

Gula Bandet
STR-20-100

KAMPANJ

Kabinväska, Veteran

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:-

Kampanjpris på populära kabinväskan som
klarar de flesta flygbolags krav på storlek.
Storlek: 55 x 40 x 20 cm
Färg: Svart
Hjul: 4 st roterande hjul 360°
Material: Hårdplats
Säkerhet: Kombinationslås
Vikt: 2 400 gram
Övrigt: Teleskophandtag, bärhandtag
på utsidan, blixtlåsmellanvägg

899:- 1 149:Frakt tillkommer med 175:-/per väska

KAB-20-01

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

Beställningsalternativ
1

www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

2

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

3

E-post: profilshop@fredsbaskrarna.se

4

Telefon: 070-381 27 99
Telefontid: måndagar 8-18
Övrig tid: telefonsvarare, lämna tydligt meddelande
Leveranser sker helgfria måndagar

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Korsord

GL

Tävlingsinformation
Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 26 augusti.
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"
10:-

SMS
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade
orden i ett sms och skicka till nummer 72456
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!
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Vinnare
1
Bo Rudin
Sigtuna

2
Jan-Peder Kling
Gävle

3
Lennart Kaméus
Skövde
Grattis!
Det kommer en
vinst på posten!

Facit från förra numret

Veteranprofilen

Tillsammans
med andra

Veteran:
Karin
Andersson
Insatser:

Veteranförbundets arbete för
veteraner och anhöriga kompletteras av ett antal fristående
organisationer. Dessa får, precis
som vi, ekonomiskt stöd från
Försvarsmakten för att bedriva
verksamhet tillsammans för dig.

UNODC GMCP Kenya 2018 (pågående)
Kortare utbildningsuppdrag i Uganda och
Kenya 2016-2017, UNMIL Liberia 2012-2015
(jobbade för Corrections Advisory Unit)
Karin Andersson jobbar för säkra fängelser.

Jobbar för säkra fängelser
Nairobi. Dagen har varit bra, trots regnperioden

tog det bara 30 minuter med bil från fängelset
Kamiti Maximum Security Prison och till det,
med kenyanska mått mätt säkra område där Karin bor i tremiljonersstaden.
Nej. Hon bär inte basker den här gången. Men,
hon har ett varumärke att vårda: Svensk kriminalvård. Karin är utsänd av Kriminalvården för
att arbeta för UNODC GMCP (United Nations Office on Drugs and Crimes, Global Maritime Crime
Programe) och sedan slutet av mars stationerad i
Nairobi, Kenya, där hon jobbar framför allt med
Kenyan Prison Service (KPS) men kommer framöver även att arbeta tillsammans med UNODCs
mentorer på plats i Somalia, framförallt Hargeisa
i Somaliland och Garowe i Puntland. Hon kommer även att samarbeta med FN i Somalia, där
svenska ambassaden för Somalia har tagit en ledande roll vad gäller kriminalvårdsarbetet.
– I stort handlar det om kapacitetsbyggande arbete, men med en inriktning på misstänkta och
dömda våldsbejakande extremister i fängelsemiljön. På fängelset där jag jobbar finns det ett antal
intagna i den kategorin, säger Karin.

”Mänskliga rättigheter”

Karin har en bakgrund inom säkerhetsarbete och mycket handlar om hur hon och hennes
kenyanska kollegor kan öka säkerheten inne på
anstalterna för både intagna och personal och för
att förhindra eventuell brottslighet såväl innanför murarna, som kopplingar till kriminell verksamhet utanför.
– Allt arbete är kopplat till mänskliga rättigheter, Mandela Rules och Bangkok Rules. Vi jobbar
mycket med dynamisk säkerhet och med att stärka kriminalvårdarnas egna kunskaper och egenskaper för att kunna jobba nära de intagna.
Med trygga fängelser, med trygga intagna och
med trygg personal ökar sannolikheten för säkerhet innanför murarna. Men utmaningarna är
många:
– Framför allt är det bristen på resurser och hur

Invidzonen är ett nätverk av och för

korruptionen i landet påverkar verksamheten.
Långa häktningstider, då pratar vi ibland åratal,
och stora överbeläggningar är vanligt förekommande vilket är tungt för både intagna och personal. Utanför arbetet kan ofantliga trafikköer och
dåliga vägar tära på tålamodet.
Rättsprocessen kan Karin inte göra mycket åt.
Åklagarämbetet är underdimensionerat i Kenya
och utredningstiderna är långa. 110 anstalter
rymmer 54 000 intagna. Personalstyrkan ligger
på 22 000 men av dom är det många som inte har
operativa tjänster.

Väl mottagen

Karin har blivit väl mottagen av de kenyanska
kriminalvårdarna hon mött och svensk kriminalvård har gott anseende världen över, men Karins
lokala kollegor ska själva göra framsteg.
– Det är otroligt glädjande att se den starka viljan att utvecklas. Något som är ledord för mig är
”National ownership” och ”Sustainability”. Kriminalvården här måste känna att de själva äger
det de gör tillsammans med oss och att vi ger dem
kunskapen och bästa möjliga förutsättningarna
att jobba vidare med det själva i framtiden, säger
Karin.
Samtidigt är det mycket Karin vill lära sig.
– Det blir som det klassiska att ge och ta.
Ett exempel på ett lyckat projekt som svensk
kriminalvård har ihop med UNODC och KPS är
arbetet där man utbildar personal i dynamisk
säkerhet för att sedan utbilda kenyanska tränare
i detsamma och slutligen stötta dem i att själva
genomföra utbildningar.
Någon episod?
– Med väldigt kort varsel blev jag och en kollega
ombedda att genomföra en två timmars föreläsning om dynamisk säkerhet för 350 mellanchefer
som var på fortbildning. Det var tur att det var
kort varsel, annars hade jag nog hunnit bli för
nervös för att gå upp på podiet, säger Karin.
Per Lunqe

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 forum, 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 också kontakten till ett omfattande nätverk
av legitimerad personal för professionella terapeutiska samtal, både enskilt,
som par eller familj samt för barn. Detta
är helt kostnadsfritt för utlandsveteraner och deras anhöriga.
www.soldathem.org

Idrottsveteranerna
är en förening för soldater som sårats
eller skadats under tjänstgöring. Verksamhetens mål är att genom träning,
tävling och fysiska aktiviteter underlätta 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 föreningens 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

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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*ange rabattkod VETERAN
för att få gratis frakt.
(Gäller under juli 2018).
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KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

Veterandagen vid Sjöhistoriska

Magnus Glenning och Mariella Edström.

Mattias Wandler, FBA/Fredsarkivet
lanserade ny utställning.

Och alldeles bredvid dyker Magnus Glenning och Marielle Edström från Pennan &
Svärdet upp. Tidningen ges ut av Svenskt
Militärhistoriskt Bibliotek och den organisationen skänker 33 000 kr till Gula
Bandet från sin försäljning av böcker under maj månad. Varför?
– Vi tycker att det är viktigt. Vi ger ut
böcker om utlandsverksamhet, senast tre
om Bosnien, säger Magnus Glenning.

Vad tycker du om flaggorna, första gången det är allmän flaggdag för veteranerna?
– Härlig känsla, säger Gunnar Persson.
I det stora tältet utanför Sjöhistoriska tar
Gösta Persson och Håkan Nilsson igen sig
i den relativa svalkan. Utanför står termometrarna på 30 grader. De kommer från
Linköping och har åkt hit med buss över
dagen.
– Vi åkte förbi veteranmarschen i bussen.
Speciellt med alla flaggor, säger Gösta
Persson.

Nätverkar

Tillbaka till utställningstälten. Där går

Från Kriminalvården är också
Ing-Marie Larsson med bland
de 30. Hon har tjänstgjort i
Sydsudan och fick evakuera
under skottlossning 2014.
– Vi jobbar med rådgivning.

”Vi måste visa respekt.
Veteranerna kommer hem
med erfarenheter. Och det
är stort med flaggdagen.”
– Vi undersöker hälsofaktorer
för soldater som varit ute på
insats, säger Carl-Martin Pethrus.
Det har då visat sig att soldater
som kommer hem från en insats i genomsnitt mår bättre än
svensken över lag.
I vimlet dyker riksdagsledamoten Beatrice Ask upp samtidigt
som Idrottsveteranerna landar
med fallskärmar på gräsytan
framför tälten.
– Vi måste visa respekt. Veteranerna kommer hem med
erfarenheter. Och det är stort
med flaggdagen, säger hon.

30 kriminalvårdare

Kriminalvården är på plats
med 30 kriminalvårdare i uni-

Veterancentrum jobbade hårt
Försvarsmaktens Veterancentrum har jobbat
hårt för att Veterandagen skulle bli bra. Det
blev också bra.
– Jo. Vi har jobbat mycket och nu börjar vi
planera för Veterandagen 2019, säger Monica
Larsson som är ställföreträdande chef för Veterancentrum.

Det handlar om att bygga relationer, säger hon.
Som lite av en tillfällighet dyker en femte-klass från Al-Azhar-skolan i Vällingby upp
med läraren Deniz Talal. De
har varit på utflykt till Tekniska museet och såg alla tält och
uniformer. Vilket var roligast?
– Det här. Coolt, säger en elev.
– Jättekul, säger en annan.
Klockan närmar sig 14:15 och
läktarna fylls. Kung Carl Gustaf, Försvarsminister Peter
Hultqvist och ordföranden i
försvarsutskottet Allan Widman kommer in efter fanorna.
Det är pampigt och roligt. Det
är också varmt. Hemvärnet
går runt med kallt vatten. Det
behövs.

Den största utmaningen var vädret, det blev
varmt och den saken var det inte mycket att
göra åt. Men det som kunde göras, det gjordes.
– Vi vände på åskådarläktaren så att inte solen föll in framifrån. Hemvärnet gick runt med
kallt vatten och vi hade sjukvårdsberedskap.
Före Veterandagen postade Veterancentrum
54 158 brev till veteraner och i det fick vetera-

En av politikerna på plats, Beatrice Ask.
Gabriel Singoye har byggt fängelser i Afrika.

Gösta Persson kom från Linköping.
Håkan Nilsson tar igen sig i tältets svalka.

I ett av tälten står ett gäng forskare från ett företag som heter
Aux Anylisis. Det är knutet till
Karolinska Institutet.

form. En av dem är Gabriel
Singoye. Han har jobbat elva
år på myndigheten och varit
ute på mission i Centralafrika
och på Elfenbenskusten.
– Jag har varit med och byggt
två fängelser. Det handlar
förstås om säkerhet, både för
personalen och de intagna.
Samtidigt har alla rätt till en
rättssäker behandling, säger
han.

Ing-Marie Larsson, en av 30 kriminalvårdare på plats.

”Härligt”

Cesilia Karlsson Kabaca från
Invidzonen tillsammans med
organisationens
ordförande Malin Widö. De tycker att
anhörigfrågor har fått en bra
plats. Anhöriga uppmärksammas. I år har Invidzonen delat
ut 3000 medaljer till pappor,
mammor och barn som varit
hemma under insats.
– Vi presenterar oss och är här
mycket för andra organisationer, säger Cesilia Karlsson
Kabaca.

På besök av en tillfällighet: Al-Anzarskolan

”Tre världsdelar”

I solen kommer en äldre man med blå
basker och många medaljer på bröstet.
Han heter Gunnar Persson och har som
chef för den enhet inom Försvarsmakten
som hanterar utlandsuppdrag, sänt ut
många soldater på insats.
– Till tre världsdelar, säger han.
Själv har Gunnar Persson tjänstgjort på
flera, bland andra i Korea och Bosnien.
Nu fortsätter han med militäranknuten
verksamhet som kanslichef på Sveriges
militära kamratföreningars riksförbund.
Han är också med i kamratföreningen på
F18.
– Jag släpper inte taget. Träffar många
kamrater här i dag.

Gunnar Persson, mångårig veteran.

Fredsbaskern träffade besökare på Veterandagen. Vid tälten mot Sportfältet
rörde sig många utställare. En som berättade om sin verksamhet heter Mikael
Rexhall. Han jobbar på Folke Bernadotteakademin, FBA. Myndigheten är liten och
har inte funnits så länge, men sänder ut
många fredsarbetare till konflikter runt
om i världen.
– Vi informerar förstås om vad vi gör, vi
sprider ljuset om att vi finns, men även
om FN-insatser som UNTSO. Det var 70
år sedan medlaren Folke Bernadotte mördades i Palestina, säger Mikael Rexhall.
Bredvid Mikael Rexhall visar Mattias
Wandler från FBA:s Fredsarkiv en digital
utställning med bilder från och text om
UNTSO. Det är premiärdag för utställningen. Mattias Wandler pekar på en
skärm och historien rullas upp från 1948.
Vill du se den är det bara att knappa in
peacearchive.com.

Malin Widö och Cesilia Karlsson Kabaca
vände sig till andra organisationer.

SMÅ FOTON: Malin Bondeson
UPPSLAGSFOTO: Kim Svensson
TEXT: Per Lunqe

Veteranparaden gick från Norrmalmstorg
till Sjöhistoriska med över 200 deltagare.
Foto: Kim Svensson

Carl-Martin Pethrus forskar om hälsa.

Glimtar från besökare

GLIMTAR FRÅN BESÖKARE

nerna veta hur Veterancentrum jobbar. I brevet fanns också information om Veterandagen.
Det kom färre i år än förra?
– Ja. Och det kan bero på att Veterandagen
högtidlighölls på flera andra orter i landet som
Eskilstuna, Göteborg, Helsingborg, Härnösand och Bollnäs, säger Monica Larsson.
Per Lunqe
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Gula Bandet

Inbjudan till familjehelg
på High Chaparral

Veterandagen i Göteborg

Gula Bandet-månaden

Firas i maj

Minnesplatser

Årets Veteran: Annicka Engblom

Arvidsjaur
Minnesmärke finns på AJB

En medalj för flaggan

Borås
Majorslunden

Utmärkelsen Årets veteran, utdelad av Sveriges Veteranförbund på Veterandagen gick i år till
riksdagsledamoten Annicka Engblom. Hon belönades för sitt engagemang för veteranfrågor och
speciellt för att hon varit drivande för att Veterandagen från och med i år är en allmän flaggdag.

Boden
Minnesmärke finns på I19/A9

Unikt
medlem
erbjuda snde
(s

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.

Sedan förra året markerar Veterandagen crescendot av Gula Bandetmånaden som ägde rum under maj och som i år drog in ca 100 000 kronor.

En dröm blir till premiär – spårvagnarna stannade för en
tyst minut och Hercules flög längs Avenyn på låg höjd.

Under månaden har vi haft stor hjälp av våra
föreningar, veteraner och anhöriga som har
engagerat sig extra mycket i att sälja Gula
Bandet-pins och andra produkter. Vi har
också fått fina gåvor från företag, tex som
Pennan & Svärdet (Svensk Militärhistorisk
Bibliotek - SMB) gåva på 33 063:- som överlämnades på Veterandagen i Stockholm.

e nedan

)

Annicka Engblom blev utsedd till Årets Veteran 2018.
Foto: Kim Svensson

Kungsängen
Minnesstenar över stupade i utlandstjänst finns
inne på Livgardet.

"Från djupet av
mitt hjärta, ett
tack, vi är den
familj vi blivit.
Den här dagen
har vi skapat tillsammans. För
mig är alla dagar
veterandagar."
Annicka Engblom

Gula Bandet vid Krigsmonumentet.
Foto: Alice Cooper
Bengt Inghammar.
Foto: Micael Jacobsson

Halmstad
Minnesmärke ”I fredens tjänst” finns i Norre Katts
park.
Helsingborg
Minnesplats för utlandsveteraner ligger i Norra
hamnen .
Karlstad
Minnessten, Brigadmuséet i Karlstad.

Magnus Glenning från Pennan & Svärdet överlämnade en
check på 33 063 kronor till Gula Bandet från sin försäljning
av böcker under maj månad.
Foto: Kim Svensson

Luleå
Minnesmärke finns på F21.
Slättåkra
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai
(FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård.

Veteranspårvagn.
Foto: Alice Cooper
Foto: Micael Jacobsson

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.

Annicka Engblom har
varit den drivande i det arbete som för henne började 2014
och förra året ledde till att först riksdagens konstitutionsutskott och sedan
kammaren röstade för en flaggdag.
– Jag känner mig hedrad, det har varit ett långt
och idogt arbete. Många har varit med och bidragit till att vi nu har en allmän flaggdag, säger Annicka Engblom.
Regeringen fattade beslutet och på årets Veterandag vajade flaggorna. Hur kändes det att se
flaggorna på SL-bussarna på väg mot Sjöhistoriska där Veterandagen hölls i Stockholm?
– Jag kände glädje.
Juryns motivering till utmärkelsen, en guldmedalj, lyder:

”För att ha ställt upp för veteraner i vått och torrt och visat stort
och uppriktigt engagemang i ve17
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Sundsvall
Minnessten på Esplanaden vid Folkets Hus.
Trollhättan
Minnessten, Kyrkstigen bredvid statskyrkan.

teranfrågor. Nu
har hennes långa och
enträgna kamp för att göra Veterandagen till allmän flaggdag
äntligen rönt framgång.”
Flaggdagen på Veterandagen är den första
nya sedan 1982 och för veteraner betyder den
mycket. Veteraner som var med vid Sjöhistoriska kände liksom Annicka Engblom glädje
över flaggan.
En del i veteranpolitiken?
– Flaggdagen visar en erkänsla och respekt för
alla som tjänstgjort eller tjänstgör på insats
utomlands.
– Vi i riksdagen som fattar beslut om insatser-

na och sänder ut män
och kvinnor som ytterst med
risk för sina liv ska skapa trygghet i de länder där de verkar, vi har ett moraliskt ansvar.
Flaggan är en sak. Stödet till dem som kommer
hem fysiskt skadade eller med sår i själen är en
annan viktig.
Annicka Engblom tog emot guldmedaljen vid
ceremonin och tackade Sveriges Vereranförbund.
– Från djupet av mitt hjärta, ett tack, vi är den
familj vi blivit. Den här dagen har vi skapat tillsammans. För mig är alla dagar veterandagar,
sa Annicka Engblom.
Per Lunqe

Umeå
Minnessten i Döbelns park.
Uppsala
Veteranparken
Östersund
Minnesmärke ”Hedra dem som gjort en insats för
freden - Minns de stupade” finns i Badhusparken.
Kommande
Arvika, Malmö, Västerås, Örnsköldsvik, ¨
Härnösand, Skellefteå, Sollefteå och fler blir det...

Hör av dig om vi missat någon plats:

kansliet@sverigesveteranforbund.se

På familjehelgan kan allt hända...

I samarbete mellan Sveriges Veteranförbund och
Soldathemsförbundet bjuder vi in till en familjehelg
på High Chaparral den 11 augusti.
Dagen börjar klockan 09.30, med speciellt
insläpp för veteraner och anhöriga. Parken
öppnar normalt klockan 10.00. Ni roar er i
parken hela dagen till rabatterade priser.

För icke medlemmar gäller:
En dag kostar 215 kr/person (ord. 320 kr)*
Två dagar 275 kr/person (ord. 400 kr).
Mot uppvisande av Veterankort: 160 kronor
för en dag och 200 kronor för 2 dagar.

Efter stängning erbjuds en exklusiv veterankväll i den delen av parken som kallas México. Maten består av en tacobuffé och det kommer att vara underhållning för barn och vuxna.

För de som önskar att sova över finns möjlighet
att bo på hotell eller stuga till 20% rabatt. Det
finns även campingplats.

Unikt erbjudande från SVF

Sveriges Veteranförbund erbjuder sina medlemmar under lördagen gratis inträde, fika på
förmiddagen, lunch på dagen, middag på kvällen och tågbiljetter inne på området.

Vid middagen finns det plats till max 200 personer. Först till kvarn gäller.
Anmäl dig via förbundets hemsida för att kunna ta del av detta fina erbjudande:
www.sverigesveteranforbund.se
Väl mött hälsar Sveriges Veteranförbund
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Veterandagen 2018 blev en toppenfin
premiär i Göteborg. Helt i enlighet med
det som stod i förra numret av Fredsbaskern tog man vara på det som var den
första allmänna flaggdagen för Sveriges
veteraner.
– Det har verkligen varit underbart att få samarbeta
med Mikael Borggren. Vi träffades i samband med
arbetet med Veterankalendern och det visade sig bli
ett både positivt och fruktbart samarbete, berättar
Jan Persson Cooper.
Mikael Borggren är nyvald i styrelsen för Fredsbaskrarna Västkust. Tillsammans med Fredrik och
Andreas gjorde de en värdefull insats. Jan fick värdefull hjälp av Fredrik med tusen småsaker och Andreas hade hand om hedersvakten med den äran.
Genom Mikaels försorg blev även flera av de civila
delarna inom Veteranerna involverade. Först och
främst hans egen arbetsgivare Polisen. Till dem
kom Tullverket och inte minst Göteborgs stad.
– När vi började med den mera detaljerade planläggningen var det fantastiskt att se det stora intresse vi fick från Göteborgs stad. De ställde direkt upp
med både personella, materiella och administrativa
resurser, fortsätter Jan, Göteborgs stad ordnade
med en scen för kör och talare, ett stort tält och sitt15
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platser för ca 300 personer. Det skulle vara som beredskap för regn. Jan skrattar och säger; ja, nu blev
det ett bra skydd för den stekande solen. Den dagen
var det ca +28. Vidare ombesörjde staden högtalaranläggning och så det allra viktigaste: Massor med
flaskor fyllda med vatten.
Samling skedde som planerat vid Götaplatsen med
avmarsch 15:30. Hedersuppdraget som främste
fanbärare åvilade Johnny Karlsson, Kongoveteran. När Jan tillfrågade honom var han tyst en lång
stund med tårar i ögonen. Så sa han sakta; ”Menar
du att jag ska få ett sådant hedersuppdrag?” Två andra Kongoveteraner bar senare fram det stora ”Gula
Bandet”. Det var Bengt Inghammar och Sören Sörensson. Dessa tre har aldrig tidigare fått någon
upprättelse för sina FN-insatser.
– Ingen kan ana hur underbart det var att ge dessa
tre män dagens hedersuppdrag, säger Jan med ett
lätt darr på rösten.
I täten red två polishästar, därefter följde Alliansorkestern (en orkester som har sin hemvist på Chalmers). Orkestern gav ett äkta göteborgskt anslag
på det hela. De spelade både på Götaplatsen, med
inslag av spex, och sedan hela vägen ner till Gustav
Adolfs torg. Att ordna orkester var en av de svåraste
uppgifterna att lösa, då man inte fick anlita Hemvärnets orkester i Göteborg.

– Jag höll på att knäcka mig då jag försökte lösa den
här uppgiften som jag trodde skulle vara enkel, säger Jan. Jag hade aldrig tänkt på att man var tvungen att få ett ok från var och en av medlemmarna i en
orkester. Jag tror att jag varit i kontakt med samtliga tänkbara orkestrar innan det till slut löste sig,
men det hängde i luften till sista dagarna.
I det underbara soliga vädret satt massor med
människor på uteserveringarna längs Avenyn och
Östra Hamngatan. Och mot slutet av Avenyn där
den övergår till Hamngatan så hördes ett, för många
igenkännande, ljud då ett Herculesplan dök upp på
låg höjd. Massorna jublade och alla som hade små
Sverigeflaggor viftade med dem allt vad de kunde.
När marschen närmade sig Gustav Adolfs torg hade
de flesta av de inbjudna gästerna intagit sina platser. Där syntes högste polischefen för Göteborg och
också högste chefen för Västra Götaland, Tullverkets chef stod och samtalade med chefen för Göteborgs garnison, den nytillträdda kvinnliga biskopen
Susanne Rappman, som även ledde den tysta minuten, samtalade med Göteborgs kommunalråd
Lena Malm, som inledningstalade. Länsstyrelsen
företräddes av landshövdingen som också höll tal
och berättade att även han är veteran, vilket drog
ner extra applåder. Flera lokala politiker och även
några riksdagsmän fanns i publiken. Polisens sångkör underhöll med kraftfull skönsång och ledde oss
sedan i nationalsången. Strax efter att programmet

var klart kom en veteranspårvagn inrullande och
de veteraner som så önskade fick åka med till hållplatsen Kärringberget. Inne på Göteborgs garnison
fortsatte sedan veterandagsfirandet. Detta var femte året man anordnade olika trevligheter både för
vuxna och barn. Ballongprinsessan fanns på plats
tillsammans med de olika anhörigföreningarna.
Det smakade särskilt gott med kycklinggrytan som
alla bjöds på.
Avslutningsvis betonar Jan Persson Cooper vikten
av att få framföra sitt stora tack till några av särskild
vikt:
Christine Lindeberg, Göteborgs stad, Kommunfullmäktiges ordförande Lena Malm, biskop Susanne
Rappmann, Polisen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen med Landshövding Anders Danielsson i
spetsen, Försvarsmakten genom Göteborgs garnison, Veterankalendern genom Fredrik Svedemyr
och Mikael Jacobsson samt, inte minst, alla de ideella krafter som gjorde ett sällsynt lyckat Veterandagsfirande möjligt.
En enhetlig slutsats bland de flesta var ”Vi ses igen
nästa Veterandag!”
Alice Cooper
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Vi har också under månaden lagt extra stort
fokus på att sprida kunskap om svenska veteraner och även de fredsinsatser som vi är

FAKTA & SYFTE

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

eller varit engagerade i. Under månaden har
närmare 100 artiklar i tidningar, bloggar, TV
och radio publicerats om veteraner och Sveriges Veteranförbund.
Tack vare pengarna som kommer in till Gula
Bandet kan vi fortsätta att ge svenska veteraner och anhöriga stöd och hjälp. Ett viktigt
stöd vi ger är resor och övernattningar för
veteraner och anhöriga vid besök i Uppsala
på Veteranmottagningen. Sedan har Gula
Bandet hjälpt till att resa en minnessten i
Bosnien, som BA 01 fick stöd att göra nyligen (läs mer om det på sidan 10-11). Dessutom går pengarna till att stötta missionsåterträffar samt olika projekt som Veterankalendern och Veteranernas Diktbok (läs
mer om den på sidan 8). Dessa projekt skänker också tillbaka pengar till Gula Bandet.
Tack alla som i år har varit med och hjälpt till
att under maj lyfta Gula Bandet, så och att vi
nu kan hjälpa fler och mer. Insamlingsarbetet slutar inte för att maj månad är förbi utan
vi fortsätter vårt arbete för de veteraner och
anhöriga som är i behov av stöd och hjälp.
Tack för ditt stöd!

GULA BANDET

HISTORIA

• Gula Bandet är en internationell
symbol för veteraner och utlandssoldater. Symbolen har genom tiderna även
använts för krigsfångar eller olika typer
av interner.
• Legenden som spridits genom hörsägen sträcker sig flera hundra år tillbaka,
och sedan 1970-talet har Gula Bandet
etablerat sig som en symbol som används av anhöriga till soldater i krig.
• Sveriges Veteranförbund började marknadsföra Gula Bandet i Sverige 2009.
• I Sverige är symbolen varumärkesregistrerad av Sveriges Veteranförbund
hos Patent- och registreringsverket.

