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Fredsarbetaren Zaida Catalán mördades under utlands- 
uppdrag i Kongo. Blev mordet en vändpunkt i synen 
på säkerhet?
Foto: Privat
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ÖB räddade dagen 
för UNEF-veteran
Aktuellt 
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Veterandagen 2017 var en stor dag på många håll i Sverige. I Stockholm firades den 
vid Sjöhistoriska museet och gästades av bland andra kung Carl XVI Gustaf och prins 
Carl Philip, försvarsminister Peter Hultqvist och ÖB Micael Bydén.
Foto: Kim Svensson

En inkluderande 
framtid

"Veteraner och 
anhöriga, det 
är med stor 
ödmjukhet 
och stolthet 
som jag antar 
uppgiften som 
förbunds-
ordförande 
i Sveriges 
Veteranförbund 
Fredsbaskrarna."

Sverker Göranson
Förbundsordförande 
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Årets Veteran

Anna Terin från Kriminal-
vården föreläste om sin 
resa till Afrika och 
vistelsen i Kongo.
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"De bar sig egentligen 
mycket underligt åt, en 
turk klappade mig vänligt 
på axeln samtidigt som 
en annan försökte slita 
ifrån mig min k-pist."

Kalabaliken i Kophinou 
 14-15

CYPERN 1967

Möt Lennie, 

Ann-Britt och 

Helge och hör 

om drivkraften 

bakom deras 

medverkan i 

Veterankalendern.
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Aktuellt 

Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

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

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

 Överlämningsceremoni i Mali

Teddy Larsson från Arméns jägarbataljon leder 
nu det svenska underrättelseförbandet som verkar 
under ledning av FN i Mali.
– Det är en delikat uppgift som vi har att lösa i en 
miljö som är mycket krävande, men det känns väl-
digt skönt att nu få ta befälet och börja jobba på 
riktigt, säger Teddy Larsson, på Försvarsmaktens 
webbplats.
Mali 06 bemannas huvudsakligen med personal 
från Arméns jägarbataljon och ett flertal förband 
bidrar med special-kompetenser.
– Jag är väl medveten om de utmaningar som lig-

ger framför oss men jag är samtidigt fylld av till-
försikt eftersom förbandet jag nu leder har både 
förmågan och viljan att göra sitt yttersta för att 
nyttan vi framgent kommer att leverera till FN ska 
bli så stor som möjligt.
Sveriges bidrag till FN-insatsen i Mali består 
främst av en ISR Task Force, en engelsk förkort-
ning för intelligence, surveillance och reconnais-
sance, det vill säga underrättelse, övervakning och 
spaning. Huvuddelen av den svenska personalen 
är förlagd på Camp Nobel i Timbuktu.

Per Lunqe

Arméns jägarbataljon har tagit över stafettpinnen i Mali. 
Foto: Tiam Sarlak / Försvarsmakten

Veterandagen blir 
allmän flaggdag
Regeringen har fattat beslut om att Vete-
randagen som hedrar militära och civila 
utlandsveteraner blir allmän flaggdag.

– Jag tycker att det är viktigt att vi får en 
veterandag som är allmän flaggdag. Det är 
ett sätt att markera respekten för alla dem 
som har deltagit i internationella insatser 
genom åren. Det är sammanlagt 90 000 
personer det här handlar om, säger för-
svarsminister Peter Hultqvist till Sveriges 
Radio.

Svenska soldater och civila har under 60 år 
deltagit i internationella insatser från Sinai 
och Kongo fram till i dag i Afghanistan och 
Mali.

Sedan ett par år tillbaka är 29 maj utsedd 
till veterandag, då de som deltagit och i 
vissa fall förlorat sina liv hedras.

En ceremoni har genomförts på Camp Nobel i maliska Timbuktu. Befälet 
för den svenska Mali-styrkan har lämnats över från Skånska regementet 
P7 till Norrbottens regemente I19.

Sverker Göranson, 63 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.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Växel: 08 - 25 50 30   Kamratstöd: 020 - 666 333   E-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se

Från 2018 är Veterandagen den 29 maj en allmän 
flaggdag.

Minnesstenar 
invigda i Borås 
och Trollhättan
För ganska exakt två år sedan, den 1 juni 
2015, startade resan mot en minnessten i 
Borås, resan startades med en skrivelse till 
Borås Stad, den resan fick sin målgång 29 
maj på Veterandagen!
Samma dag invigdes även en sten i Troll-
hättan, vid Kyrkstigen bredvid statskyrkan.

Invigning av Minnesstenen i Majorslunden i Borås 
med hedersvakt.
Foto: Fredsbaskrarna Sjuhärad

 ÖB räddade dagen för Sture Nilsson
UNEF-veteranen Sture Nilsson såg fram emot att 
fira sin och kamraternas dag på Veterandagen vid 
Sjöhistoriska. Han skulle få möta kungen och sat-
te sig på natt-tåget i Boden. Tåget skulle gå 21.55 
med ankomst i Stockholm morgonen därpå 9.15. I 
en av tågets sovvagnar vaknar han kl. 6. Då är tå-
get i Jörn. Sture tror att dagen är förstörd när han 
anländer Stockholms central 11 timmar försenad.

Då kliver ÖB Micael Bydén in. Genom sin presse-
kreterare Jesper Tengroth som på sitt twitterflö-
de sett Sture Nilssons belägenhet, ser ÖB till att 
dagen räddas för Sture Nilsson. Visserligen ing-
en kung, men vid Sjöhistoriska får Sture Nilsson 
möta Försvarsmaktens högste chef, generalen Mi-
cael Bydén, som väntat på honom. Det blev ändå 
en bra dag för Sture Nilsson till slut.

Per Lunqe

Veteraner möts på tu-man-hand när ÖB Micael Bydén väntade 
in försenade Sture Nilsson på Veterandagen.
Foto: Jimmy Croona / Försvarsmakten
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Veteraner och anhöriga, det är med stor ödmjuk-
het och stolthet som jag antar uppgiften som 
förbundsordförande i Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna. Alla veteraner och vårt förbund 
ska färgas av den stolthet vi känner, och då kan 
vi bygga en brygga mellan äldre och yngre, och 
därmed blir vi fler. Då blir vi ett starkare förbund 
som har större möjlighet att hjälpa fler och göra 
mer för veteraner och deras anhöriga. Vi ska bli 
mer inkluderande och ännu tydligare berätta vil-
ka vi är och vad vi gör.

Gemenskap
Från tiden med egen insats på krigets Balkan 
genom de olika befattningar jag haft i Försvars-
makten både hemma och utomlands har jag haft 
förmånen att på nära håll uppleva och känna den 
fantastiska gemenskap som missioner och ut-
landsinsatser skapar både nationellt och interna-
tionellt. Gemenskapen ger oss en styrka som in-
divider och genom att skapa möjligheter till detta 
även efter hemkomst vet jag att vi verkligen gör 
skillnad både för den enskilda människan och för 
samhället. Detta var en del av mina drivkrafter 
som Sveriges Överbefälhavare och de vill jag fort-
sätta med i SVF.

Civila veteraner
I grunden har jag aldrig, varken under min tid i 
insats eller utlandstjänst eller i Försvarsmakten 
och då främst under tiden som general, funderat 
på om de veteraner jag mött varit fast anställda 
i Försvarsmakten eller varit direktrekryterade el-
ler helt civila i insatser från MSB, FBA eller annan 
utsändande myndighet. Jag anser i grunden att 
vi ska omsluta alla med ett inkluderande synsätt 
på veteraner och där har vi mycket kvar att göra. 
Här tror jag också samarbeten mellan de olika 
veteranorganisationerna är väsentliga för att nå 
effekt. 

Veteranstöd
All personal vid statliga myndigheter som tjänst-
gör i internationella insatser bör omfattas av en 
sammanhållen och utvecklad veteranpolitik. Vi 
såg framför oss ett lagstadgat stöd för de civila 
likt det som Försvarsmakten idag har. Utred-
ningen är välgjord med många bra förslag men av 
någon anledning är det mestadels tyst i frågorna 
idag. Statsminister Stefan Löfven (s) sa i sitt tal 
på Veterandagen 2016:

”Veteranstödet ska inte vara en fråga om höger 
eller vänster, utan om anständighet, respekt 
och vårt ansvar som nation.” 

Det är dags att våra folkvalda politiker står upp 
inför det och inte låter utredningen hamna i ing-
enmansland eller långbänk.

Kompetens
Den nya styrelsen tillsammans med kansli och 
lokalföreningarnas viktigaste uppgift är att fort-
sätta synliggöra och befästa veteraners stora po-
tential på arbetsmarknaden. Jag tänker då inte 
specifikt på militära kompetenser utan förmågor 
och egenskaper som lojalitet, disciplin, ansvars- 
kännande och initia-
tivkraft kombinerat 
med stark förmåga 
att agera och arbeta i 
lag. Egenskaper som 
fortfarande efterfrå-
gas även i den civila 
världen men som 
kanske inte alltid 
finns där ute i 
den utsträckning 
som önskas. Se-
dan måste vi alla, 
nu engagerade 
i SVF, tillsam-
mans och med 
representanter 
för alla myn-
digheter med 
Försvarsmak-
ten i täten tillse 
att alla vete-
raner, militära 
som civila, blir med-
lemmar i Sveriges Ve-
teranförbund – vi är 
för få idag!

Som avslutning önskar 
jag alla en riktigt skön 
sommar och jag hoppas 
vi ses där ute i våra vikti-
gaste  verksamheter.

Sverker Göranson
Förbundsordförande

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333
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Aktuellt Aktuellt 

Veterandagen i Stockholm

Högtidlig dag med veteranerna i centrum. Nästa år är den allmän flaggdag.  

Vädret var strålande och alla som var med fick en 
fin dag. Över 2600 var anmälda till mingelmålti-
den, läktarna fylldes inför ceremonin och alla fick 
till slut plats. Då hade tidigare en rote JAS Gripen 
flugit över området, följt av transportflygplanet 
Hercules och uppvisningsteamet med SK60.

Ceremonin blev högtidlig och alla UNEF-vete-
raner, det var särskilt deras dag, hade sin egen 
läktare. 14:25. Alla sitter. Peter Hultqvist äntrar 
talarstolen och han hyllar inte bara det männis-
kovärde veteraner försvarar utan också vetera-
nerna själva och deras anhöriga. Peter Hultqvist 
talar till UNEF-veteranerna, inte bara dom som 
sitter på läktaren utan till alla 5400 som tjänst-
gjort i Gaza. Även det veterancentrum som ska 
byggas upp får plats i Peter Hultqvists tal.

Medaljer
ÖB Micael Bydén tar i sitt tal upp 1967 när UNEF 
avslutades. Han talar om Timbuktu och Mali 01. 
Han talar om den 29 maj som från nästa år är en 
allmän flaggdag. 
Medaljer delades ut av kungen. Det var med-
aljörer som gjort sig förtjänta för vad de gjort i 
uniform; Menige Alexander Sjödin, korpral Inge 
Haraldsson, fanjunkare Mats Svensson och kap-
ten Staffan Bartholdson. Dessutom får en person 
i skyddad befattning samt överstelöjtnant Lars 
Berglund medaljer vid ett senare tillfälle. 

UNEF och jetonger
UNEF var en insats som stod i fokus. United Na-
tions Emergency Force sattes upp i december 
1956 av FN och generalsekreteraren Dag Ham-
marskjöld. Styrkan sattes in i en orolig tid och 
för att stabilisera situationen där Israel, Storbri-
tannien och Frankrike på ena sidan och Egypten 
på den andra var inne i en militär konflikt. Detta 
var första gången svensk trupp ingick i en väpnad 
fredsbevarande insats utomlands.

Över 800 veteraner från UNEF fick under dagen 
jetonger från Försvarsmaktens som erkänsla för 
vad de uträttat. I ett tält alldeles intill Sjöhistoris-
ka var det kö hela dagen. Där fick UNEF-vetera-
nerna sin jetong, eller coin, och det var ett synligt 
bevis för vad de gjort. 
– Det var långa handslag och långa blickar. Det 
var riktigt högtidligt och det var veteraner som 
visade upp slitna tjänstgöringskort från sin insats 
som legitimation, säger Mårten Granberg vid Ve-
teranenheten.
Alla som var med i UNEF och som är i livet kom-
mer att få sin Jetong.

Dokumenterade
Olle Brennius var där. Han tjänstgjorde i flera ba-
taljoner, den första i Sinai och sedan i Gaza.
– Den här veterandagen är en riktigt stor händel-

se för oss, säger han.
Då, 1956 och 1957 var medelåldern i hans batal-
jon 25 år. I dag är den 85. 
– Det här var den sista stora dagen för oss.
Olle Brennius känner att han och kamraterna får 
uppskattning för sina insatser. Själv har han fått 
ett brev från ÖB med tack för den dokumentation 
han gjort om UNEF.

Olle Brennius hade med sig kamera nere i Sinai 
och Gaza. Han har efter insatserna skrivit om vad 
han och kamraterna var med om. Inte minst har 
han gjort en utställning som visats upp bland an-
nat på bibliotek.

Allmän flaggdag
När tidigare under dagen 300 veteraner mar-
scherade in vid de tält där flera organisationer 
berättade om sin verksamhet, då klättrade gene-
ralmajor Klas Eksell upp på ett stridsfordon och 
tackade dem. Han var lika glad som ÖB över att 
29 maj blir en allmän flaggdag. Han vände sig till 
alla veteraner, inte minst till dom som kommit 
hem med skador.

Annicka Engblom som i riksdagen väckt frågan 
om en allmän flaggdag menar att den är en del 
av veteranpolitiken. Hon var en av alla politiker 
på plats och håller fram frågan om flaggdag som 
en moralisk.

– Vi ska inte bara sitta i riksdagen och fatta beslut 
om att skicka soldater på utlandsuppdrag. Vi ska 
också ta ansvar, säger Annicka Engblom.

Veteran- anhörigparad
Den årliga veteran- och anhörigparaden gick från 
Kungsbron och samlade över 300 veteraner och 
anhöriga. Från Dramaten gick Livgardets dra-
gonmusikkår först i paraden och fyllde leden med 
musik. Cyklande poliser eskorterade och hjälpte 
till så att allt gick smidigt genom ett myllrande 
Stockholm. En mäktig upplevelse.

Tält
VRR och Martin Bauhn, tidigare årets veteran 
2015, visade sig i verkliga livet för veteranerna. 
VRR lever annars i den digitala verkligheten. 
Sedan starten 2014 har VRR förmedlat över nio 
miljoner kronor till behövande kamrater. 

Där fanns också Livgardet i ett tält. Bredvid en 
Galt informerade Stefan Flender om utbildning 
av personal som är på väg till Mali. Military 
Works berättade om sin verksamhet i ett tält, 
fallskärmsjägarna visade ryggsäckar och det 
fanns tält för flera. Besökarna gick runt och ställ-
de frågor. 

Kamrater
En av UNEF-veteranerna som var med vid 
Sjöhistoriska heter Eric Brage och kommer från 
Linköping. Han hade innan han tjänstgjorde i 
Gaza varit på fem bataljoner i Kongo. Han träffa-
de många kamrater under dagen. Alla veteraner 
har sin historia och Erics var fångenskap i Kongo. 
En pressande upplevelse. Den bär han tillsam-
mans med kamrater han fått för livet. 

Årets veteran
Det blev mingelförtäring och det blev musik med 
Fältartisterna och hårdrocksbandet Mustasch. 
Det blev utdelning av priset Årets Veteran och i 
år får två veteraner dela på priset. Tony Petersson 
och Ralle Leppälä har i över 20 år drivits av en-
gagemang för veteraner. De fick ett förtjänt pris.

Per Lunqe

Årets Veteran(er)
 

Årets Veteran är Sveriges  
Veteranförbunds finaste  
utmärkelse. Årets pristagare 
är Tony Petersson och Raul 
Leppälä, som fick ta emot 
utmärkelsen under en medalj-
ceremoni på Veterandagen.

Grundare av Sveriges och Nordens 
största Veteranträff
Tony Petersson och Raul ”Ralle” Leppälä 
är arrangörer av Veteranträffen ÖS i 
Halmstad, som genomförs för 24:e gång-
en i år. De grundade Veteranträffen 1993 
och var från början ett litet tältläger på 
Östra Strandens camping i Halmstad. 
Träffen har nu växt till ett arrangemang på 
Ringenäs Skjutfält med drygt 800 besö-
kare under fyra dagar i juli månad varje år. 
Veteranträffen ÖS är ett av de viktigaste 
arrangemangen för veteraner, där de får 
en chans att träffas och ventilera händel-
ser, tankar och känslor.

Motiveras av sitt hängivna 
engagemang
Tony Petersson och Raul Leppälä får ut-
märkelsen ”Årets Veteran” med motive-
ringen:

"Radarparet Tony och Ralle är eldsjälar 
som varje år gör ett fantastiskt jobb för 
att skapa den i särklass största tilldragel-
sen för veteraner, en plattform för många 
återföreningar och återseenden vetera-
ner emellan. Många grupper, plutoner 
och kompanier har genom åren utnytt-
jat möjligheten som skapas till spontana 
och lättsamma återträffar.

Att göra detta möjligt för så många 
människor och sköta det på ett så proff-
sigt sätt, så att alla med stolthet känner 
sig sedda och hörda samt får denna fan-
tastiska möjlighet att bearbeta händelser, 
komma i kontakt med folk som kan och 
vill lyssna och hjälpa, som förstår vad 
man gått igenom, det gör att dessa två, 
Tony och Ralle, verkligen förtjänar ut-
märkelsen Årets Veteran!"

Årets Veteran(er) Tony Petersson och Raul Leppälä 
tilldelas utmärkelsen för sitt hängivna engagemang 
för veteraner.
Foto: Kim Svensson

Veterandagen 2017 var en stor dag på många håll i Sverige. I Stockholm firades den vid Sjöhistoris-
ka museet och där var det inte bara många veteraner, där var anhöriga och där var kung Carl XVI 
Gustaf och prins Carl Philip, försvarsminister Peter Hultqvist, ÖB Micael Bydén och många andra.

Veterandagen firas invid Sjöhistoriska museet i Stockholm.
Foto: Kim Svensson

Uppvisningsteamet gjorde 
överflygning med SK60.
Foto: Kim Svensson

Vid veteran- och anhörigparaden 
som gick från Kungsbron, via 

Kungsgatan, Birger Jarlsgatan, 
Sveavägen, deltog över 300 

veteraner och anhöriga. 
Foto: Kim Svensson

Veterandagen blir flaggdag från 2018

Tony Petersson och Raul Leppälä, 
grundare av Sveriges största Vete-
ranträff, fick ta emot utmärkelsen 
Årets Veteran under en medaljce-

remoni på Veterandagen.
Foto: Kim Svensson

Det blev en högtidlig dag där    
 veteranerna stod i centrum. 
Nästa år är den allmän flaggdag.

Veterandagen firades i hela landet
I år valde flera städer att flagga på Veteran-
dagen, däribland Eskilstuna som också höll 
en mindre ceremoni. I Borås och Trollhät-
tan invigdes nya minnesstenar med fina ce-
remonier. Redan den 27 maj genomfördes 
en försvars-och veterandag i Östersund.
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Veterankalendern vill synliggöra alla 
de kvinnor och män som genom olika 
typer av insatser utomlands har bidra-
git till en tryggare värld. Sveriges Ve-
teranförbund har tidigare uppmärk-
sammat projektet som nu är i full gång 
och till hösten ska kalendern lanseras.

I en gymnastiksal på Garnisonen i Göteborg ligger 
sladdar tejpade över golvet. Framför en pappers-
fond står garnisonspastor Helge Stålnacke med en 
silverkalk och ett tygband över axlarna, en så kall-
lad stola. Bakom kameran står Mikael Jakobsson 
och ger instruktioner. Det knäpper i blixtarna och 
varje bild kommer upp i datorn som är kopplad till 
kameran. Produktionen av Veterankalendern är i 
full gång och mer än hälften av de veteraner som 
ställer upp är fotograferade.
– Vi lanserar kalendern i oktober och så här långt 
har det gått väldigt bra, säger Mikael Jakobsson, 
som själv är veteran och har tagit initiativ till pro-
jektet.

Som vi tidigare skrivit om, är tanken med projek-
tet att veteranerna ska få berätta sin historia och 
varför de valde att tjänstgöra utomlands. Vete-

ranbegreppet är samtidigt inte helt entydigt. Det 
associeras ofta till militära insatser, men det finns 
en rad andra aktörer och myndigheter som skick-
ar personal utomlands för olika typer av insatser. 
Det kan handla om poliser, sjukvårdspersonal, 
Kustbevakningen eller personal från andra myn-
digheter.

Fattas perspektiv
Den främsta målgruppen för projektet är de som 
idag har en vag eller kanske obefintlig uppfattning 
om vad en veteran är. Ambitionen är också att 
bildmaterialet och berättelserna senare ska kunna 
bli en utställning, som kan vandra runt på olika 
platser. Allt för att få en stor spridning och nå så 
många som möjligt. Att vara veteran innebär att 
man kanske bär på erfarenheter och en historia 
som är lite av en kontrast till vardagens fredags-
mys i tv-soffan. Kvinnor och män som utanför 
landets gränser har varit på patrull, tagit hand om 
skadade eller på annat sätt gjort en insats för en 
tryggare tillvaro.
– Jag känner att det fattas perspektiv i den offent-
liga bilden av veteraner. Den behöver nyanseras 
och genom projektet vill vi sprida information om 
vad det innebär att vara veteran, säger Mikael Ja-
kobsson vidare.

Ökande intresse
Veterankalendern var först tänkt som ett bildpro-
jekt i form av en kalender, där tolv veteraner skulle 
porträtteras i ett mer konstnärligt bildspråk, bort-
om den schabloniserade och kanske mer actionbe-
tonade bilden av en veteran.
– Vi producerar även filmade intervjuer och små 
”bakom-scenen”-klipp, som vi publicerar på vår 
webb och Facebooksida. Sammantaget har det 
blivit en helhet som vi tror kommer bidra till fler 
perspektiv och en ökad förståelse för veteraner, 
fortsätter Mikael Jakobsson.
Sedan starten har också intresset för projektet 
gradvis ökat. I dagsläget har Veterankalenderns 
Facebooksida över 700 gillare och får ständigt fler. 

Skänka pengar
En del veteraner bär på erfarenheter som gör att 
de mår dåligt och t ex lider av posttraumatiskt 
stresssyndrom, PTSD. Själva kalendern ska finnas 
till försäljning och pengarna ska skänkas till orga-
nisationer som arbetar med veteranstöd och mot 
veteraners psykiska ohälsa.
– De flesta veteraner klarar sig utan större fysiska 
eller psykiska men för livet, trots sina upplevelser 
under sin tid utomlands. Men jag tycker det är vik-
tig att vi också synliggör att det även finns personer 
som återvänder med upplevelser som sätter djupa 
spår. Där tycker jag att hela det svenska samhället 
har en skyldighet att ge dessa människor det stöd 
och den hjälp de behöver och förtjänar. Detta är 
vårt bidrag, säger Mikael Jakobsson.

Fredrik Svedemyr

Aktuellt 

Veterankalendern är en ideell förening 
som bidrar till att sprida information om 
veteraner och deras erfarenheter. Fören-
ingen skänker också pengar till organisa-
tioner som arbetar med veteranstöd och 
mot veteraners psykiska ohälsa. 

Läs mer och följ projektet på:
www.veterankalendern.se
Facebook/Veterankalendern
Instagram/Veterankalendern
YouTube/Veterankalendern 
– För en tryggare värld 

Förboka ditt eget exemplar på
sverigesveteranforbund.se
/veterankalendern

FAKTA
VETERANKALENDERN

Veterankalendern tar form – tre röster

Veterankalendern är en ideell förening som verkar för att sprida kunskap och nyansera bilden av veteraner. En del av arbetet handlar 
om att producera en kalender, som ska lanseras i oktober. En annan del handlar om att göra ett antal webb-tv-intervjuer som public-
eras på veterankalendern.se. De pengar som kommer in går till organisationer som jobbar med veteranstöd.
Foto: Mikael Jakobsson

Lennie Johansson tjänstgjorde som skyttesoldat i Afghanistan 
2009 och 2010. Innan han satte sig på planet ner första gången, hade han en idé  
om att kunna göra en skillnad och hjälpa människor på plats. Men ibland blir de där 
penseldragen och bilderna man målar upp något annat än verklighetens alla nyanser.
– Jag låg i beredskap i Nordic Battlegroup och fick chansen att åka ner. Det var mycket äventyret som lockade 
mig. Jag trodde vi skulle kunna göra skillnad. Men när vi var på plats kändes det som vi var långt ifrån lokalbe-
folkningen. Vi kommer med en annan kultur och det är svårt att på kort tid trycka på någon ett annat sätt att 
leva. Det kunde vara småsaker och visst gjorde vi livet lättare för vissa individer. Sedan kan vi ha gjort skillnad på 
lång sikt. Men det kanske ger sig om 50 år och är svårt att överblicka.
 
Varför ställer du upp i Veterankalendern?
– Jag känner att det är något som fattas och att vi generellt är dåliga på att ta hand om våra veteraner. Vissa mår 
dåligt och har mer eller mindre men från tiden utomlands. Jag ställer upp för att jag tycker det är viktigt att våra 
erfarenheter kommer till ytan och att det blir mer erkänt. Jag vill hjälpa andra veteraner som kanske har det svårt.

Helge Stålnacke, garnisonspastor, har genom åren varit på en rad olika missioner; Bosnien, Kosovo och 
två gånger i Afghanistan. Helge fick utmärkelsen Årets Veteran (Årets Fredsbevarare, Peacekeeper of the year) 
2008. För honom har gemenskapen varit en stark drivkraft.
– För mig har den betytt otroligt mycket och att vara med om något annat. På mission lever jag med min för-
samling på ett helt annat sätt dygnet runt. Det skapar en livslång gemenskap. Jag försöker vara med så mycket 
som möjligt och dela soldaternas vardag. Att sitta bakom ett skrivbord på campen är inte riktigt min grej. Jag 
brukar säga att jag är en medvandrare. Jag finns där för samtal och följer med i både smärta och glädje.
 
Varför ställer du upp i Veterankalendern?
– När vi är på mission är vi gäster i ett annat land. Vi ska vara ödmjuka inför vår uppgift och inte tvinga människor 
att tänka på ett annat sätt. Jag tror vi har bidragit till något positivt. Jag fick frågan om att vara med i Veterankalen-
dern och tycker det är viktigt att folk blir mer medvetna. Vi behöver få ut att vi faktiskt kan göra en skillnad.

Ann-Britt Böhm är polisinspektör på sektionen för grova brott i polisområdet Storgöteborg. 2012 åkte 
hon på mission till Liberia. Det var en FN-ledd mission med uppdraget att vara mentor i utredningsarbetet och 
stärka det kvinnliga ledarskapet enligt FNs resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet.
– Jag hade aldrig varit i något afrikanskt land tidigare. För mig var det en utmaning och spännande att få möj-
ligheten att åka iväg. Det ger perspektiv på tillvaron. Jag bistod i utredningsarbetet kring främst sexualbrott. Jag 
tror kollegorna på plats kanske först tyckte vi var lite jobbiga som hade massa åsikter om vad de skulle göra. 
Men sedan när de förstod att vi ville väl, fick vi väldigt bra kontakt. Åtminstone under den tid vi var där höjde vi 
statusen för de kvinnliga poliserna. Jag vet inte hur det ser ut nu, men jag är helt övertygad om att vi har satt 
våra fotspår.
 
Varför ställer du upp i Veterankalendern?
– Att åka på mission är ett sätt att visa engagemang. Det är nyttigt att möta andra kollegor och andra kulturer. 
Det är roligt att kunna vara med och sprida kunskap om att det finns olika typer av uppgifter och att det inte en-
bart är höga chefer som åker iväg. Jag kände mig hela tiden säker i Liberia. Men det finns så klart veteraner som 
bär på svåra upplevelser. I första hand känns det väldigt bra att kunna bidra till att hjälpa andra att må bättre.  

Aktuellt 

Förboka ditt eget exemplar på sverigesveteranforbund.se /veterankalendernText: Fredrik Svedemyr
Foto: Mikael Jakobsson
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Aktuellt 

Sveriges Veteranförbund 
tillsätter ny styrelse
Tidigare ÖB Sverker Göranson tar över som förbundsordförande

Förbundsordf, Sverker Göranson
63 år, General i reserven. Skåning. Tjänstgjort 
drygt sex år utomlands. Utbildning vid US Army 
CGSC. Insats under Balkankriget i FN och Sveri-
ges första NATO-insats. Drygt tre år vid Sveriges 
ambassad i Washington. Förutvarande Överbefäl-
havare.

Vice Förbundsordf, Jerker Westdahl
61 år, Överstelöjtnant i reserven, från Skåne. Han 
har gjort utlandstjänst både på Cypern och i Afgha-
nistan. Fd ordförande i Fredsbaskrarna Skåne.

Ledamot, Jonas Alberoth
51 år, från Lund. Han är ställföreträdande general-
direktör för Folke Bernadotteakademin. Jonas har 
varit på insats i Bosnien och Kosovo.
 
Ledamot, Karin Andersson 
45 år, från Örebro. Personalutbildare i Kriminal-
vården. Tjänstgjorde för UNMIL i Liberia 2012-
2015. Därefter kortare utbildningsuppdrag på 
Swedint samt i Uganda och Kenya.
 
Ledamot, Hans Westin
60 år, Kapten, Chef Göteborgs skärgårdsskjutfält.
Utlandstjänster: Cypern, Libanon, Makedonien, 
BaltBat, Kosovo 

Ledamot, Johan Sundin
51 år, hisstekniker från Varberg. Har gjort insats: 
JK08 (Zagreb), DB04 (Doboj), DB12 (Sarajevo) 
samt FS04 (Kabul). Tidigare ersättare och supple-
ant i styrelsen. Fd ordförande för Fredsbaskrarna 
Halland.
 

Ledamot, Tor Cavalli-Björkman
59 år, yrkesofficer som tjänstgör på SWEDINT.
Har gjort fyra FN missioner, 89C, 92L, MA 13 och 
MALI 03 samt i Afghanistan 04, 06, 07 och 10. Är 
aktiv i BBMC och sitter i valberedningen.
Är sammankallande i förbundets medaljkommitté.
 
Ersättare, Peter Enström
53 år, gjort utlandstjänst i Libanon och Bosnien. 
Jobbar som administratör på Försäkringskassan i 
Visby. Intressen: golf, trav och allt som är livsbe-
jakande.

Ersättare, Anna Wiktorsson
35 år, har tjänstgjort ett år som civil observatör 
vid EUMM i Georgien. För närvarande är Anna 
föräldraledig från sitt arbete som gruppchef vid 
asylprövningen på Migrationsverket. Hon ingår i 
styrelsen för Sveriges Civila Veteraner.

Lekmannarevisor, Claes Anell
75 år, från Norrköping. Tidigare arbetat på SWE-
DINT. Ett flertal missioner. Tidigare revisor i SVF.

Lekamannarevisor, Lars Andersson
57 år, från Höör. Missioner i bl a Libanon och Cy-
pern. Tidigare revisorssuppleant.

Ersättare, Monica Larsson
47 år, från Stockholm. Arbetar på FM Veteranen-
het. Har tidigare arbetat på Swedint och även gjort 
utlandsmission bl a i Tchad.

Bakre raden från vänster: Jerker Westdahl, Tor Cavalli-Björkman, Johan Sundin, Jonas Alberoth
Främre raden från vänster: Karin Andersson, Sverker Göranson, Peter Enström, Hans Westin
Foto: Kim Svensson

Uppdrag: myndighetschef 

Kustbevakningen: 
"Vi räddar liv i Medelhavet"

Kustbevakningen har sedan 
starten 1988 räddat miljö i 
vattnen runt Sverige. 2010 var 
myndigheten med och bekäm-
pade pirater i Adenviken. Nu 
är kustbevakarna i Medelha-
vet för gränsövervakning och 
livräddning.
 
Maj 2017. Kustbevakningens fartyg 
KBV 002 Triton stävar ut från hem-
mahamnen Slite för att via varvsbe-
sök i Stockholm gå mot Medelhavet 
för gränsövervakning och för att 
rädda liv. Det kommer att bli en 
hektisk sommar för kustbevakarna 
ombord.
– Internationell verksamhet är en 
naturlig del hos oss, säger Kustbe-
vakningens generaldirektör Lena 
Jönsson.

Det har blivit medialt fokus på Med-
elhavet och myndighetens arbete i 
vattnen utanför Grekland och Ita-
lien där Kustbevakningens personal 
räddat tusentals människors liv, 
men sedan Kustbevakningen bild-
ats 1988 har bevakningen av Sveri-
ges kuster och Östersjön, Västerha-
vet och Nordsjön varit arbetsplats 
för kustbevakarna och det tillsam-

mans med grannländer.
– Det ligger i våra och grannarnas 
intressen att vi tillsammans ska job-
ba för att utföra ett bra arbete och 
hjälpa varandra.

Miljöräddning
Kustbevakningen ansvarar för mil-
jöräddningstjänsten till sjöss.  Vid 
miljöräddningsoperationer har 
myndigheten överenskommelser 
med grannländerna för information 
och för att hjälpa varandra när en 
större olycka inträffar. Kustbevak-
ningen deltar i flera övningar.
– När ett oljeutsläpp inträffar ska 
samarbetet fungera.
En stor del av vår verksamhet är 
sjöövervakning, säger Lena Jöns-
son. Myndigheten prioriterar 
livräddning. I Sverige är det Sjö-
fartsverket som ansvarar för liv-
räddning, men Kustbevakningen 
är liksom Sjöräddningssällskapet 
viktiga aktörer i att genomföra liv-
räddning till sjöss.

Adenviken
Kustbevakningen har sedan 2009 
deltagit i flera internationella ope-
rationer. 2010 och 2011 var myndig-

heten med i Adenviken i kampen 
mot sjöröveri.
– Vi bidrog med skydd åt FN:s 
livsmedelsprogram, skydd åt ut-
satta fartyg som passerade utanför 
Somalias kust och vi var med och 
bekämpade piratdåden, säger Lena 
Jönsson.
Hur rekryterar ni personal?
– Till insatserna i Medelhavet sker 
uttagningen på frivillig bas inom 
personalkåren. Det bygger på fri-
villighet.
Har ni en kravspecifikation?
– Ja, det har vi. Man ska ha erfaren-
het av till exempel gränskontroller 
och att handha ett fartyg. Man ska 
ha erfarenhet av kustbevaknings-
uppgifter. Sedan tillkommer andra 
krav då det är en speciell situation 
där nere, säger Lena Jönsson.

”Upplevelse som tar”
I Fredsbaskern intervjuade vi kust-
bevakaren Jonas Grevstad förra 
året. Han hade räddat liv i vatt-
nen mellan Grekland och Turkiet 
och berättade om en arbetssitua-

tion som i svenska mått verkar helt 
osannolik.
– Personligt, mänskligt är det en 
upplevelse som tar. Det är klart att 
man påverkas. Samtidigt måste 
man utföra sina professionella upp-
gifter, säger Lena Jönsson.
Kustbevakningen genomför mis-
sionsutbildning inför sina interna-
tionella insatser så att kustbeva-
karna som åker ska veta vad som 
väntar. 
– Och vi tar hand om vår personal 

när de återvänder. Vi har en form 
av debriefing som personalen får 
omedelbart vid hemkomsten. Det 
finns också möjlighet senare om de 
behöver stöd.

Påfrestande
Det finns i alla situationer händel-
ser som sticker ut, som är extra 
påfrestande, som när kustbevakare 
sommaren 2015 plockade upp mer 
än 50 omkomna människor från 
en båt under tjänstgöring för EU:s 
Frontex operation Triton. Det stäl-
ler krav på debriefing. Jag intervju-
ade en brandman som varit ombord 
på Scandinavian Star 1990 där 159 
personer omkom. Han tyckte att de-
briefingen efteråt var riktigt dålig. 
Psykologerna som ledde den hade 
ingen förståelse för en brandmans 
villkor. Det hade varit bättre med 
ett bastusnack, sa han.
– Debriefing, jag minns på 90-talet 
när man hade sådana diskussioner 
om hur det skulle gå till. De nordis-
ka länderna hade olika sätt. Det har 
gått många år sedan dess. De exper-

ter som anlitas i dag har kunskap.
Det är ingen kustbevakare som mått 
dåligt efter en insats?
– Inte vad vi vet. Snarare har de 
känt att de gjort en fantastisk insats. 
Men naturligen har de minnen, bil-
der. Just den känslan att rädda liv, 
jag förstår att det är en fantastisk 
känsla, säger Lena Jönsson.

Per Lunqe

Känslan av att rädda liv är en stark känsla och den har våra kustbevakare, säger Lena Jönsson som 
är generaldirektör på Kustbevakningen. 
Foto: Johnny Åberg.

Kustbevakningen räddar liv mellan Grekland och Turkiet. 
Foto: Kustbevakningen.

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

Parad med över 300 deltagare från Kungsbron till 
Sjöhistoriska museet ute på Djurgården. 
Foto: Malin Bondeson

Per Lennartsson

Veteran- och 
anhörigparaden
Över 300 deltagare

Veteran- och anhörigparaden i samband 
med Veterandagen i Stockholm blev en 
stor succé med över 300 deltagare som 
gick från Kungsbron till Sjöhistoriska mu-
seet ute på Djurgården.
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Mordet på Zaida Catalán skakade hela 
den värld av myndigheter och orga-
nisationer som arbetar för att osäkra 
länder ska bli säkra och trygga. 
Säkerheten var inte tillräcklig.

Bristande säkerhet och stöd blev svenska freds-
arbetaren Zaida Cataláns död i Demokratiska re-
publiken Kongo. Hon och hennes amerikanske 
kollega Michael Sharp mördades i slutet av mars 
tillsammans med sin tolk då de på uppdrag av FN:s 
säkerhetsråd utredde övergrepp i landet. En mas-
saker ryktades ha koppling till Kongos regering. 
Detta och mycket annat försökte Zaida Catalán få 
klarhet om.

Zaida Catalán hade tidigare varit på fredsuppdrag i 
Kongo, Afghanistan och Palestina, men den senas-
te FN-rollen innebar att hon rörde sig i en högrisk-
miljö med en tydlig hotbild. Lokala makthavare, 
rebelledare och regeringsföreträdare var på olika 
sätt föremål för hennes undersökningar.

Utan eskort
Det tycks vara klarlagt att Zaida Catalán, hennes 
kollega och tolk rörde sig helt utan eskort. Hon 
ska ha haft inspelade samtal på sin laptop där en 

tidigare minister i Kongos regering pratar om byar 
som bränts ner och personer som mördats. Den 
kongolesiska polisen släppte för ett tag sedan en 
kornig videoupptagning från en mobiltelefon som 
sägs visa själva morden eller avrättningarna av 
FN-personalen. Två personer har häktats anklaga-
de för inblandning i brotten. En har rymt. Det finns 
flera frågetecken.
– Alla sidor i konflikten som begått övergrepp 
utgjorde en del av hotbilden. Dessutom råder ut-
bredd laglöshet. Utöver det så utgör trafiken i stora 
delar av landet en betydande riskfaktor. Det är en 
operationsmiljö med många uttalade och outtalade 
faror, säger Jonas Alberoth som är ställföreträdan-
de generaldirektör för Folke Bernadotteakademin, 
FBA.

Kongos regering har motsatt sig en oberoende ut-
redning av morden. Trots internationella påtryck-
ningar från både enskilda länder och ansvariga 
FN-organ, är det oklart om en sådan kommer till 
stånd.
– Det är en kritisk tröskel som har överskridits när 
någon väljer att bruka den här typen av direkt och 
brutalt våld mot FN och dess personal. Den kongo-
lesiska regeringen är formellt sett ansvarig för den 
internationella personalens säkerhet i landet.

Mordet på Zaida – en vändpunkt i synen på säkerhet?

Fredsarbetaren Zaida Catalán mördades under utlandsuppdrag i Kongo. 
Foto: Privat

Kunnig och erfaren
Kommer morden att få konsekvenser för framtida 
fredsarbete i högriskmiljöer?
– Det hoppas jag verkligen. Det är vår skyldighet. 
Förutom att tragedin är bottenlös för de drabbade 
familjerna så har den också en institutionell di-
mension. Mycket står på spel för FN:s trovärdighet 
och verksamheten i de internationella fredsinsats-

erna. För den här typen av uppdrag så finns inte 
mycket att fundera på, det som inträffat måste leda 
till omedelbara åtgärder och långsiktiga föränd-
ringar.
Zaida Catalán var kunnig och erfaren, men hon ar-

betade i en utsatt roll, med mycket känsliga frågor 
och i ett område med inslag av kaos. 
– Parterna i en konflikt är ofta beredda att gå myck-
et långt när de känner sig hotade eller begränsade. 
Under sina tidigare uppdrag ingick Zaida i fredsin-
satser där hon hade hjälp av flera stödfunktioner. 
Den här gången var förutsättningarna helt annor-
lunda. Det är lika uppenbart som beklagligt, säger 
Jonas Alberoth.
Han menar samtidigt att det inte går att garantera 
säkerheten.
– Inte ens med utbildning i ryggen, gedigen erfa-
renhet och stödsystem på plats. I den här typen av 
konfliktländer är krig och upplevelsen av krig ofta 
väldigt lokala fenomen. Det finns alltid en risk att 
man råkar befinna sig på fel plats vid fel tidpunkt. 
Det går däremot att förebygga och reducera en hel 
del av hoten.

”Inga genvägar”
Hur jobbar FBA med säkerhetsfrågor?
– Frågorna är högprioriterade och både vi och 
andra svenska myndigheter gör allt vi kan med 
de begränsade resurser vi har. Vårt arbete omfat-
tar bland annat risk- och hotbildsanalyser. Vi har 
obligatorisk säkerhetsutbildning, skräddarsydda 
insatsförberedande utbildningar och säkerhets-
briefingar inför tjänsteresor. Vi samarbetar med 

andra svenska myndigheter och med internatio-
nella organisationer och vi ger uppbackning till 
personalen ute i fredsoperationerna. Vi genomför 
akuta stödinsatser i samband med kriser och upp-
följning av vunna erfarenheter.
Vad betyder FN:s och Zaida Cataláns arbete i Kongo?
– Det finns inga genvägar till fred i konfliktdrab-
bade länder. Man måste vara på plats i landet och 
arbeta direkt med konfliktens parter och den stora 
majoritet av befolkningen som bara vill att våldet 
och eländet skall ta slut, så att de kan få fortsät-
ta leva sina liv. De flesta människor man möter är 
lika förundrade och frustrerade som vi över att det 
pågår en konflikt i deras land. Zaida Cataláns och 
hennes kollegers arbete var verkligen viktigt. An-
dra kommer att följa i deras spår och fredsarbetet 
fortsätter.
Hur ser du på vägen framåt?
– En smärtsam tanke vägrar ge vika, mot bakgrund 
av det vi vet så här långt hade det inträffade troli-
gen kunnat förebyggas. Nu måste vi med gemen-
samma krafter se till att rejält minska riskerna i 
framtiden. Det här är en fråga av avgörande be-
tydelse som jag hoppas att Sverige hittar en form 
för att driva genom den strategiska platsen i FN:s 
säkerhetsråd, säger Jonas Alberoth.

Per Lunqe

"Det är en kritisk 
tröskel som har 
överskridits när nå-
gon väljer att bruka 
den här typen av 
direkt och brutalt 
våld mot FN och 
dess personal."
Jonas Alberoth, FBA

Mordet på Zaida Catalán 

Tyst minut för Saida Catalán och hennes kollega Michael Sharp i Säkerhetsrådet 31 mars 2017. 
Foto: Rick Bajornas / FN

Vid det senaste sammanträdet med 
Fredsfrämjande rådet, där chefer 
vid myndigheter som arbetar med 
fredsfrämjande frågor är med, be-
handlades säkerhetsfrågor och de 
allvarliga händelserna i Kongo och i 
Ukraina där en observatör dog i en 
minsprängning. 

Det talades bland annat om att 
det finns ”mycket oroväckande 
oklarheter avseende både säker-
hetsarrangemangen och de för-
väntningar som de internationella 
uppdragsgivarna haft på sin per-
sonal”.

Efter det som har hänt har nya sä-
kerhetsbedömningar gjorts på plats 
och de svenska myndigheterna föl-

jer utredningsarbetet som pågår i 
Kongo och Ukraina, där en observa-
tör dött i en minsprängning.

Det finns exempel på att svenska 
myndigheter ensidigt har tagit hem 
sin personal från fredsinsatser då de 
bedömt att det föreligger allvarliga 
brister i ledningen och säkerhetsar-
betet.

Fredsfrämjande rådet består av 
Domstolsverket, Folke Bernadot-
teakademin (FBA), Försvarsmakten, 
Kriminalvården, Kustbevakningen, 
Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB), Polismyndigheten, 
Sida och Åklagarmyndigheten.

Per Lunqe

Fredsfrämjande rådet: 
”Oroväckande oklarheter”

Mordet på Zaida Catalán 

Monusco i norra Kivuprovinsen. 
Foto: Sylvain Liechti / FN

Tyst minut i Säkerhetsrådet

12   Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   13



Cypern – 50 år sedan Cypern – 50 år sedan 

Kalabaliken i Kophinou
Att mäkla fred mellan stridande parter har ju varit huvuduppgiften i de missioner vi deltagit i. 
Att då råka i slagsmål med en av parterna torde vara rätt unikt i den svenska fredsbevarande 
historien, men det har faktiskt hänt.

Två mil väster om Larnaca ligger den turkcypri-
otiska byn Kouphinou. Här har SWEBAT sedan 
december 1964 haft en postering tillsammans 
med turkcypriotisk polis vid vägkorsningen där 
vägarna från Nicosia, Larnaca och Limassol möts. 
Korsningen är ett av de få ställen på ön där turk-
cyprioterna kan kontrollera genomfarten. 

Hösten 1966 har byn fått en ny kommendant, en 
turkisk kapten, som allmänt går under namnet 
Mehmet. ”Crazy Cetin” var också en benämning 
på honom och med hans ankomst till byn började 
problem att uppstå för FN-styrkan på plats. 

Det hade börjat med att Mehmet beordrade att 
alla vägskyltar i området skulle ändras till de tur-
kiska namnen i stället för de vedertagna engelska/
grekcypriotiska. Efter några dagars ”stress” för-
handlade man bort det påhittet. Trubblet fortsatte 
då man satte upp vägspärrar och började stoppa 
grekcypriotiska fordon som passerade. Helt emot 
FN:s regler enligt grekcyprioterna, att dom själva 
på ett otal ställen över ön stoppade turkcypriotis-
ka fordon i sina egna vägspärrar var tydligen helt 
okej.
 
Mehmets styrka fortsatte med sina kontroller och 
i slutet av januari 1967 placerar grekcyprioterna 

en pansarbilsstyrka ur National Guard i den när-
maste grekcypriotiska byn, Skarinou, bara 3 km 
från Kophinou.

SWEBAT förstärks med britter
UNFICYP HQ bedömer den upptrappade situatio-
nen som så allvarlig att man måste förstärka den 
svenska posteringen. Eftersom SWEBAT hade 
knappt om personal tillfördes brittiska FN-solda-
ter; två plutoner samt två Ferret-troppar och fyra 
bilar beordrades till platsen. Nu fanns det alltså 
fler britter än svenskar i styrkan varför  befälet 
den 6 februari tilldelades en brittisk major, di-
rekt underställd den svenske Zonchefen överste 
Stjernfelt. Styrkan bemannar nio observations-
platser i området, som även innefattar grannbyn 
Ayios Theodoros. En tredjedel av personalen för-
läggs innanför stängslet som omgärdar polishuset 
i anslutning till vägkorsningen i utkanten av Kop-
hinou, inom förläggningen finns fortfarande även 
den turkcypriotiska polisen.

Turkcypriotiska fighters börjar nu uppträda uni-
formerade på vägen och i korsningen, något som 
FN anser provocerande och förbjuder andra än 
turkpoliserna att vistas på och i anslutning till 
polisstationen. Den 2 mars hindras ett antal uni-
formerade fighters under ledning av Mehmet att 
ta sig in på området, de hejdas av FN-posterna 

vid grinden. Man kringgår då området, tar sig 
in bakvägen, ställer ordnat upp inne på området 
och marscherar i protest ut genom den då öppna 
grinden. 

Kalabaliken i Kophinou
Den 11 mars eskalerar spänningen mellan FN 
och turkcyprioterna då turkpoliser tar ett av de 
av FN använda rummen på polisstationen i be-
sittning genom att helt enkelt slänga ut all FN-ut-
rustning, materiel och annat från rummet varvid 
handgemäng uppstår. Samtidigt med bråket inne 
på polisstationen kommer en lastbil, en traktor 
samt personbilar med ett 60-tal fighters i civila 
kläder och stannar på vägen utanför. När de inte 
släpps in på området börjar de med hackor och 
yxor, spadar och järnrör att hugga mot stängsel-
stolparna och plötsligt backar lastbilen med hög 
fart mot stängslet som körs ner. Genom hålet 
som uppstår strömmar 40-50 turkcyprioter vilt 
skrikande in på området 
och angriper FN-personal 
och materiel. Ett våldsamt 
slagsmål uppstår nu mellan 
FN-soldater och de turk-
cypriotiska fighters som 
tagit sig in. Striden förs 
med hackor, spadar, påkar, 
järnrör och knytnävar. FN försvarar sig med ge-
värskolvar och knytnävar.

Svensk soldat skadas
Korpral Inge Haraldsson från Mariestad, som 
tillhör vaktstyrkan, sitter inne i förläggningen. 
Han har dagen innan återkommit till sin pluton 
efter en veckas ledighet i Jerusalem och håller 
på att skriva ett brev hem om sina upplevelser 
från sin lediga vecka. Plötsligt hörs rop utifrån: 
”Larm, larm! Turkarna kommer in på området!”
Inge rycker åt sig sin hjälm och sin k-pist och ru-
sar ut ur byggnaden, där får han se lastbilen som 

precis backat genom stängslet. Samtidigt regnar 
det knytnävstora stenar mot honom och hans 
kamrater. Civila turkcyprioter rusar genom hålet 
med påkar och yxor i händerna, andra kommer 
bara gående mot FN-soldaterna.

Inge berättar: 
– De bar sig egentligen mycket underligt åt, en 
turk klappade mig vänligt på axeln samtidigt som 
en annan försökte slita ifrån mig min k-pist.
Inge upptäcker en fighter som fått tag på en 
svensk k-pist, den som vakten vid grinden blev av 
med när attacken inleddes.
– När jag skulle ta tillbaka den började han plöts-
ligt slåss. Vad Inge inte lägger märke till är den 
fighter som kommer upp bakom honom och slår 
honom rätt över hjälmen med en spade. Plast-
hjälmen splittras och Inge segnar ihop mellan de 
två turkcyprioterna. 
– När jag vaknade till sans, såg jag en turkpolis 

stå lutad över mig alldeles chockad och gråtfär-
dig. Jag blödde ganska svårt men plockade upp 
min hjälm och stöttades sedan in i byggnaden av 
en engelsk soldat som också la ett första förband.

Haraldsson och ytterligare två engelska soldater 
fördes snabbt till Dhekelia, det engelska sjukhu-
set, där Inges huvudskada syddes med sex stygn 
och han lades in för observation i några dagar.

Slagsmålet över
Efter cirka tjugo minuters holmgång kör lastbilen 

därifrån och turkfighterna återvänder in till byn. 
Frånsett de tre skadade soldaterna var resultatet 
av kalabaliken mest blåtiror, skrapsår och ömma 
knogar på kämparna samt avskurna tältlinor och 
en bortslängd rödakors-skylt. Allmänt ansågs i 
alla fall FN-styrkan ha gått ur striden med hedern 
i behåll, turkarna hade ju gett sig iväg.
Förhandlingar inleds med ledaren Mehmet, som 
själv, med en pistol i sin hand, livaktigt deltagit 
i slagsmålet. Han lämnar förhandlingen efter 45 
minuter i vredesmod och något senare attacke-
ras en av FN-posteringarna mellan vägskälet och 
byns centrum. De engelska soldaterna blir tillfäl-
ligt övermannade men efter ett resolut ingripan-
de av den svenske UNCIVPOL-chefen Lagerhorn 
avstyrs det hela. 

Under eftermiddagen har General Grivas, NG:s 
befälhavare till UNFICYP HQ, erbjudit sig att 
förstärka FN-truppen i Kophinou med den pan-
sarstyrka som finns i närheten för att, som han 
uttryckte  sig, ”tillsammans göra processen kort 
med de upproriska turkcyprioterna”. 
Turkcyprioternas hållning och faran för att Gri-
vas skulle lägga sig i det hela föranleder SWEBAT 
att beordra samtliga bataljonens fem larmstyrkor 
till platsen. Dessa grupperas inte i anslutning till 
polisstationen utan söder om vägskälet mellan 
den grekiska pansarstyrkan och Kophinou.

SWEBAT:s  larmstyrkor på plats
Sent på kvällen tar HQ Nicosia beslut om att 
samtliga turkpoliser som varit stationerade till-
sammans med FN skall avhysas från området 
som från nu enbart skall vara förläggning för 
FN-personal. När svenskarna strax före midnatt, 
som en styrkedemonstration, samtidigt startar 
larmstyrkans fem KP-bilar faller Mehmet till föga 
och den turkiska flaggan på polisstationen halas.

Anders Arvidsson

"Ett våldsamt slagsmål 
uppstår nu mellan FN- 
soldater och de turkcyprio-
tiska fighters som tagit sig 
in. Striden förs med hack-
or, spadar, påkar, järnrör 
och knytnävar. FN försva-
rar sig med gevärskolvar 
och knytnävar."

Förvirringen är total, turkcyprioterna springer rätt in på 
området sedan stängslet forcerats. Posteringspersonalen 
agerar till en början med att förundrat titta på de fram-
rusande turkarna. Men i bildens övre vänstra hörn syns 
att handgemänget börjar så smått. Svenska soldater bär 
hjälm, britterna basker. Varje turkcypriotisk fighterenhet 
leddes av en fastlandsturkisk officer, i det här fallet står 
det klart att händelsen beordrats av ortskommendanten 
”Mehmet” som också ledde attacken.

Lastbilen har här precis forcerat stängslet som omgärdar området och civilklädda fighters börjar ta sig in 
på  ”Compounden”. En av männen i bildens mitt verkar bära på en hötjuga men de flesta som rusar in är 
helt obeväpnade. 

Styrka K hade nio OP i området, fem besatta med brittisk trupp och fyra med personal 
ur SWEBAT. Polisstationen i norra delen av Kophinou fungerade som områdes HQ.

CYPERN. Bataljon 36, 11 mars 1967

Bilder:  Okänd (KRA; FBA)
Källor:  Med FN på Cypern 1964-1974
 FN på Cypern
 Svensk Polis på Cypern
 Bataljonsrapporter 36 C
 Inge Haraldsson
 Tomas Lundqvist

"De bar sig egentligen mycket underligt åt, en turk 
klappade mig vänligt på axeln samtidigt som en 
annan försökte slita ifrån mig min k-pist."
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Ute i landet 

Telefon, växel
08 - 25 50 30 
Telefontid kansliet 
mån-fre 09.00 - 15.00 
(lunchstängt 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
Information och marknadsföring
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Johnny Jensen 
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se

Björn Eggeblad
Kamratstöd (sjukskriven)

Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se

P-G Dolk
Kamratstödjare
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Styrelsen
Sverker Göranson
Förbundsordförande
sverker.goranson@fredsbaskrarna.se

Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se 

Ledamöter
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@fredsbaskrarna.se

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

Karin Andersson
karin.andersson@fredsbaskrarna.se

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

Ute i landet 

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Din historia här?
Sveriges Veteranförbund och medlemstidning-
en Fredsbaskern strävar efter ett blandat och 
relevant innehåll med aktuella händelser likväl 
som historiska tillbakablickar. 
Sitter du på en historia som du vill dela med 
dig av? Skicka in den till 
redaktion@fredsbaskrarna.se

Tillgängliga
resurser

Kamratstödet
Kamratstödet ger precis vad det låter som, 
stöd mellan kamrater. Närmare 60 vete-
raner i landet, från Boden till Ystad, ger 
stöd till kamrater som av någon anledning 
behöver hjälp. Det kan vara så enkelt som 
ett samtal där kamraterna har liknande er-
farenheter. Kamratstödjaren kan vara med 
på jobbiga myndighetsmöten. På kansliet 
i Örebro jobbar Björn Eggeblad och P-G 
Dolk, de stöttar såväl kamratstödjare som 
kamrater i behov.

Kamrathjälpen/Gula Bandet
Gula Bandet ger bidrag för att stödja vete-
raner och deras anhöriga som är i behov 
av till exempel ekonomiskt stöd, tekniska 
hjälpmedel eller bidrag till andra kostna-
der som uppkommit till följd av utlandsin-
satsen. Ungefär 300 000 kr betalades ut 
förra året.

Veteranmottagningen
Sveriges Veteranförbund förmedlar ock-
så kontakt med Veteranmottagningen på 
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hittills 
har ett hundratal veteraner fått kvalifice-
rat stöd på denna mottagning, som blivit 
mycket populär.

Myndighetslotsen
Är du vilse i myndighetsdjungeln? Då har 
Sveriges Veteranförbund ett avtal med 
Myndighetslotsen. Genom den här lotsen 
får du en kompass i en ibland snårig ter-
räng. Det är rådgivning om hur du ska bete 
dig för att få myndigheterna att samarbeta.

Händelsekalender
När Vad Var

28 juni – 7 juli Veteranmarschen Gävle - Skellefteå

2 – 9 juli Almedalsveckan Visby

13 – 16 juli Veteranträffen ÖS24 Ringenäs/Halmstad

12 augusti Veteranmarsch Sunne

21 – 23 augusti Board of Nordic Veterans Federation Köpenhamn

9 september Nordic Veteran Golf Trophy Gotland

Vi har tillsatt 
en ny styrelse.
Läs mer på sidan 10.

Veteranträffen ÖS24
13 – 16 juli 

Ringenäs/Halmstad

www.veterantraffen.se

Veteranmarschen
28 juni – 7 juli 

Gävle – Skellefteå

www.veteranmarschen.se
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Fotografering i Norrköping
inför Veterandagen

Förbundskongressen

Veteranerna på bild har tillsammans 21 gjorda missioner. På bild från vänster: 
Rolf "Trollo" Johansson, Carl-Gustav Arkteg, Peter Lindvall, Janne Frisk, Karl-Axel Sandler och Nils-Ove Johansson. 
Initiativtagare till samlingen inför Veterandagen var Peter Lindvall.

Under kongressförhandlingarna togs det bland 
annat beslut om att dela Gula Bandet från 
förbundet i en egen organisation. En projektgrupp 
kommer att arbeta med det. Sedan införs gratis 
medlemskap (1 år) om det tecknas vid insats. 
Kongressen valde sedan en ny styrelse, där 
Sverker Göranson, förre överbefälhavaren, valdes 
till ny förbundsordförande, tre nya ledamöter 
samt två nya ersättare valdes, och tre ledamöter 
omvaldes på ytterligare två år. Den nya styrelsen 
presenteras på sidan 10. Styrelsen ska nu fortsätta 

det strategiska arbetet för att få veteranerna att 
synas och ta plats i samhället, på samma sätt som 
är helt naturligt i andra västerländska länder, så 
som Danmark eller USA. Målet är att det ska ge 
en extra grogrund till de 25 lokalföreningarna 
runtom i landet, som är kärnan i verksamheten.
 
Protokoll från kongressen finns att läsa på 
hemsidan, www.sverigesveteranforbund.se under 
fliken Förbundet.

Per Lennartsson

Förbundets andra kongressen förlades den 25-26 mars till Birka Cruises och 
blev ett mycket välbesökt arrangemang med närmare 100 deltagare. Ombord på båten 
kunde vi med god service från Birka genomföra kongress, äta god mat och umgås under 24 
timmar. Att förlägga kongressen till Birka Cruises var ett förslag från förbundsrådet i höstas.

Fotografering inför Veterandagen den 29 maj hemma hos Peter Lindvall. Reporter Gunnar 
Hagberg, Norrköpings Tidningar, anslöt och lovade ett reportage till Veterandagen. 
Fredsbaskrarnas verksamhet med Kamrathjälp, Kamratstöd och Gula Bandet beskrevs.

Janne Frisk
Ordförörande Fredsbaskrarna Norrköping

Sverker Göranson medaljerar avgående förbundsordförande 
Lennart Bengtsson med SVF’s förtjänstmedalj i silver.
Foto: Kim Svensson

Närmare 100 deltagare var med på förbundskongressen.
Foto: Kim Svensson

Sverker Göranson, förre överbefälhavaren, tog över förbunds-
ordförandeklubban från Lennart Bengtsson.
Foto: Kim Svensson

Nya 
styrelsenpresenteraspå sidan 

10.
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Ute i landet Ute i landet 

Intressant om Afrika och 
Kongo i Norrköping

Minnesplatser
tillgängliga för alla
Befintliga minnesplatser för 
fredsbevarande tjänst
Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst 
Sjöhistoriska museet

Veteranmonumentet ”Restare” 
Sjöhistoriska museet

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

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

Kommande
Arvika: Minnesmärke bereds, eventuellt 
privat finansiering.

Malmö: Minnesmärke planerat, invignings-
datum oklart.

Sundsvall: Invigning 1 juli 2017.

Västerås: Minnesmärke planeras.

Eskilstuna: Minnesmärke planeras.

Umeå: Minnesmärke planeras.

Militärhistorisk helg på 
Beredskapsmuseet i Djuramåsa

2017 års Militärhistoriska helg, 27 och 28 maj, var 
än en gång ett uppskattat evenemang. Många be-
sökare och ett underbart fint väder med fantastiskt 
fina militärhistoriska displayer och uppvisningar.

Under två dagar fick vi se ett par spektakulära 
stridsuppvisningar samt möjlighet att besöka de 
olika utställarnas läger med tält, utrustning och 
fordon.

Fredsbaskrarna Skåne i samverkan med sektion 
Helsingborg hade i år ett utställningstält där vi 

hade en nykomponerad fotoutställning med bilder 
från FN-uppdrag mellan 1956 och 1963. Denna var 
arrangerad av Sven Thufvesson, Bo Bergman, Lars 
Erik Nydahl och Lars Inge Hulterström.
 
Vi gav också allmän information och svarade 
på frågor samt bedrev rekryteringsverksamhet. 
Många personer visade stort intresse för vår verk-
samhet och några personer fyllde i och skickade in 
sin medlemsansökan.

FB Skåne och Sektion Helsingborg

Anna som representant för Kriminalvården i 
Sverige var under tiden augusti 2014 till februari 
2016 anställd av FN som mentor och rådgivare 
och fick i Afrika uppleva en mycket annorlunda 
sida beträffande kriminalvård.   

Det var inte ovanligt med 160 intagna, men en-
dast plats i cellen för 50 personer. Ventilationen 
var dålig och inlåsning skedde redan på efter-
middagen. Det hände att en intagen blev dödad 
under helgen då tillsynen var bristfällig och se-
dan blev liggandes livlös i den trånga cellen till-
sammans med levande intagna under flera dygn. 
Transporten av den döda skedde sedan samtidigt 
med fångar som skulle till andra anstalter.

De intagna hade möjlighet att på mark inom 
fängelseområdet odla vissa grödor, men vakterna 
var snabba att ”ta hand” om det som odlades och 
vad som sedan blev kvar fick de intagna skörda.
När anhöriga till de intagna kom med mat tog 
vakterna först vad de ville ha och det som blev 
kvar tillföll de som rätteligen skulle ha fått maten.

När det gäller de av FN utsända mentorerna var-
nades de för osäkra rebellgrupper i landet. Det 
var flera nationer som sänt representanter och 
hade samma uppgifter som Anna och huvudsak-

ligen var stämningen god. Dock uppträdde vissa 
länders representatner nonchalant mot de an-
ställda, vilka hade till uppgift att sköta FN-perso-
nalens boenden och detta beteende ansåg Anna 
som mycket stötande.    

Sammanfattningsvis med undantag av ovanstå-
ende hade alla länders utsända mycket gemen-
samt i sitt yrke och synen på hur kriminalvården 
skall skötas på ett korrekt sätt.   

FN-veteranerna hade även den 9 februari besök 
av vår vice ordförande Per Lennartsson, som in-
formerade om kommande engagemang 2017.  

FN-veteranerna gästades även samma kväll av en 
lokal politiker vid namn Johanna Sjölander,som 
driver frågan beträffande ett FN-monument i 
centrala Norrköping för att hedra vår verksam-
het. Det finns ännu inget konkret beslut, men det 
är oerhört positivt att hon har engagerat sig i den 
för oss så viktiga fråga.

På sedvanligt positivt sätt serverades en mycket 
god måltid och ännu en afton bland vänner ge-
nomfördes för att stärka vår gemenskap.   

Lars Berglund 

Årsmöte, Skåne 2017
Årsmötet är nu avklarat för den här gången 
och verksamheten löper på som planerat. 
Några punkter blev dock bordlagda och be-
slut togs att behandla dessa separat i ett ex-
tra årsmöte. Enligt våra stadgar kan detta 
dock inte hållas förrän två månader efter 
kallelse är gjord. Mer info på hemsidan. 

I stort är styrelsen oförändrad inför verk-
samhetsåret 2017. Detta med undantag 
från Magnus Öhnner som på grund av ut-
landstjänstgöring har valt att stiga av sty-
relseuppdraget. Vi tackar honom för den 
tid och det engagemang han lagt ner. Mi-
chael Elofsson har anslutit styrelsen som 
ersättare från att tidigare ha varit medlem i 
valberedningen. 
 

Den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande: Carl Wachtmeister
Vice Ordförande: Jörgen Ferm
Sekreterare: Peter Nilsson
Kassör: Christer Westfahl
Ledamot: P-J Uhlmann
Suppleant: Per Thaagaard-Pedersen
Suppleant: Michael Elofsson

Förbundet representerades av Lottie 
Nordström.

Nya styrelsen tackar för förtroendet och 
hoppas vi ses vid kommande evenemang. 
Glöm inte att för att vi skall kunna göra ett 
bra jobb måste vi få input av er medlem-
mar, det är ni som är Skåneföreningen...
 

Carl Wachtmeister

Efter årsmötet höll polischefen i Malmö, Stefan Sinteus 
(BA12), ett mycket intressant föredrag om det polisiära 
underrättelsearbetet och den organiserade brottslig-
heten i  Malmö. Han avtackades i sedvanlig ordning 
med en tavla av Sven Tecknare Johnsson.
Foto: Anders Wik

Amerikansk militärpolis.

Stridsförevisning.
Från vänster: Fotoutställningen, Sven Thufvesson, medarrangörerna 
Christer Jönsson och Christer Andersson.

Fredsbaskrarna Skåne med sektion Helsingborg besökte

Karoliner. Stridsvagnar.

Nedan:
Anna Terin föreläste om sin resa 
till Afrika och vistelsen i Kongo.
Foto: Janne Frisk

Anna Terin på utlandsuppdrag som representant för Kriminalvården.

Vi var 34 FN-veteraner som i februari 2017 hade glädjen att hälsa Anna 
Terins välkommen till årets första träff i Norrköping för att lyssna till 
hennes fängslande resa till Afrika och vistelse i Kongo.  
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Vila i frid Bertil 
En omtänksam och fin Veteran har lämnat oss! 
Fredsbaskrarna Halland deltog i Bertil Stener 
(1933-10-01--2017-03-19) begravningsguds-
tjänst den 13 april i ett fullsatt St Jörgens Kapell 
i Varberg. Det var en vacker, stämningsfull och 
fin ceremoni. Bertil gjorde FN-tjänst på Cypern 
som Civpol.

Åtta kamrater tog farväl med vacker handbukett 
i blått och vitt, samt gjorde honnör vid kistan. En 
stående bukett i gult och blått från föreningen 
fanns på plats. FB Halland har även skänkt en 
gåva till Cancerfonden i Bertils minne. 

Vila i frid!

Danmarks Veteraners Veteranstøtter, 
motsvarigheten till Sveriges Veteranför-
bund Fredsbaskrarnas kamratstödjare 
i Danmark bjöd mc-åkande veteraner 
från varje nordiskt land att följa med på 
en resa med motorcykel genom Dan-
mark utan ryggmärke/klubbväst. En 
mixad grupp på 30 nordiska veteraner 
anslöt på motorcykel till Frederikshavn 
under måndagen den 22 maj.

Från Frederikshavn gick resan på olika typer 
av vägar och vackra miljöer via Aalborg, Skive, 
Oksbøl, Frøslev, Vordingborg och avslutades i 
Köpenhamn för att delta vid Veterandagscere-
monin International Day of United Nations Pea-
cekeepers på Kastellet den 29 maj tillsammans 
med ett stort antal från Danmarks veteraner 
samt deras beskyddare H.K.M. Prins Joachim. 
Även Danmarks försvarsminister och represen-
tanter från de nordiska ambassaderna samt Cy-
perns och USA:s ambassadörer närvarade. Efter 
ceremonin träffade vi den svenska ambassadens 
representant, ambassadsekreterare Cecilia Le-
veaux, för fotografering och mingel.

Under dagsetapperna besöktes olika museer och 
sevärdheter och vi hade intressanta utbyten om 
hur veteranarbete och veteranstöd genomförs 
i de olika nordiska länderna. Lokala veteraner 
ställde upp som guider och ordnade med för-
plägnad. Ett besök gjordes hos De Blå Baretter, 
en av 19 lokala föreningar som ingår i Danmarks 
Veteraner. 

Det danska försvaret ordnade boende samt fru-
kost och middag på de orter som de hade verk-
samhet på och välkomnade oss med en repre-

sentant som berättade stolt om sitt regementes 
verksamhet. De lokala soldathemmen tillsam-
mans med lokala veteraner ordnade förplägna-
den vid de tillfällen då regementenas matsalar 
och mässar var stängda. Givetvis ingick ett obli-
gatoriskt besök på världens första FN-museum 
som för övrigt firar 25 årsjubileum i år. På muse-
et kan man följa Danmarks internationella insat-
ser från 1948 fram till idag. 

På kvällen ordnades en stor grillfest för deltagar-
na och det var där vi svenskar, norrmän och fin-
ländare fick klart för oss vad det danska gemytet, 
eller hygge som danskarna själva kallar det var 
för något.

Trots att många av oss deltagande veteraner ald-
rig tjänstgjort tillsammans så tog det inte lång tid 
innan kamratandan infann sig – vi delar liknan-
de upplevelser fast vi har deltagit på olika inter-
nationella insatser och tidsperioder. Åldersspan-
net på oss veteraner var över 40 år mellan den 
äldsta och den yngsta. 

Sista kvällen avslutades på de Danska Vetera-
nernas bunker i Köpenhamn, en undangömd oas 
invid Kastellet. Där blev det grillning och hygge 
med några bunkerkalla drycker. Under veckan 
kom en utmaning från värdlandet att Sverige 
skulle ta stafettpinnen för nästa års upplaga av 
Nordic Veterans MC Tour 2018 – Destination 
Sweden. Den svenska delegationen antog givet-
vis utmaningen. 

Deltagande svenska veteraner på resan var Jo-
han Josefsson från Skövde, Patrik Sellgren från 
Kristianstad, Sven-Åke Stridh från Tidaholm och 
undertecknad Lars Svärdström från Norrköping.  

Lars Svärdström

Nordic Veteran 
MC Tour Denmark 

Bertil Stener har lämnat oss och hyllades vid en fin 
ceremoni den 13 april i Varberg.
Foto: Nils “Oskis” Oskarsson

Malin Widö – 
ny ordförande för
Invidzonen
Malin Widö är ny styrelseordförande för Invid-
zonen – Sveriges största förening som stöttar 
anhöriga till de som gör internationell insats i 
olika oroshärdar runt om i världen.
 – Det här är ett stort förtroende och det är 
med stor ödmjukhet jag tar mig an rollen som 
ny ordförande, säger Malin Widö, själv anhörig 
med egen erfarenhet som utsänd personal.

Läs mer på www.invidzonen.se

Malin Widö, ny styrelseordförande för Invidzonen.

Fredsbaskrarna 
Skaraborg

Pitchers är den nya träffpunkten för Freds-
baskrarna i Skövde, där vi träffas den andra 
tisdagen i månaden. Vi har fått ett fantastiskt 
bemötande av personalen på Pitchers de två 
gånger som vi nu har besökt den nya träffplat-
sen. Vår förhoppning är att det ska bli en natur-
lig träffplats för veteraner i Skaraborg.

Välkommen till Träffplats Skaraborg,
på Pitcher i Skövde den andra tisdagen 
i månaden.

Hälsar
Göte Lundmark
Ordförande
Fredsbaskrarna Skaraborg

FN-veteranerna i Helsingborg hade helgen 28-29 maj bildvisning på fotografier tagna från Gaza och 
Kongo. Vi hade försökt att låna in oss i lämplig lokal men inte fått kontakt med någon som  kunde 
tillmötesgå vår vädjan. Visningen ägde rum utomhus på Beredskapsmuseet norr om Helsingborg i 
samband med andra aktiviteter på museet.

FN-veteranerna i Helsingborg

Suezbataljonen höll fanan 
högt på Veterandagen

På Veterandagen i Stock-
holm fanns uppskatt-
ningsvis 16 man på plats 
från Suezbataljonen (1:a).
Exakt antal är omöjligt 
att säga då man har glömt 
hur pojkarna såg ut för 60 
år sedan. Och några kan 
ha undgått oss helt.
Vid 50-årsfesten på 
Livgardet fanns 103 man 
med. Men många har fal-
lit ifrån. När vi ryckte in i 
Strängnäs för 60 år sedan 
var medelåldern 25,9 år. 
Lätt att räkna ut att vi är 
ganska gamla nu. 
En mycket trevlig dag!

Olle Brennius
Delar ur Suezbataljonen träffades på Veterandagen. Från vänster: Inge Jönsson, (81) Åkarp, 
Rune Brink (81) Jönköping, Olle Brennius (84) Oxelösund och Sten Johannesson (84) Knäred.
Foto: Jakob Brennius

Succén i Sunne 
fortsätter
För tredje gången genomför Veteranerna 
Värmland veteranmarsch i Sunne, i år med 
seminarium med bl.a chefen Armén, General-
major Karl Engelbrektsson. Veteranmarschen 
genomförs den 12 augusti. 

För mer information: se förbundets hemsida 
eller kontakta Mats Kåreskog, 
e-post: mats.kareskog@gmail.com 
telefon: 072-577 07 14 
eller Ingemar Robertson
e-post: ingemar_robertson@hotmail.com 
telefon: 070-552 73 82

Veteranträffen ÖS24 närmar sig

Sunne från ovan. Uppställning vid Fröslevlägret.Utanför Kastellet.

För tjugofjärde gången kör Tony och Ralle 
Veteranträffen ÖS i Halmstad. I år rockar Lem-
nells Kapell loss på Truckers Inn och det blir 
föredrag av Niklas "Slaktarn" Bengtsson, Joakim 
Bohm och Stig-Inge Blennow och mycket annat. 

Ceremoni med parad inne i Halmstad och 
efterföljande marsch ut till Ringenäs skjutfält 
genomförs under lördagen.

Läs mer och håll dig uppdaterad 
www.veterantraffen.se
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Ut ur Gaza! - 40-årig reflektion 

I juni månad år 2007 publicerades följande men 
nu starkt avkortade artikel i tidningen Freds-
baskern med ögonvittnesskildring av Robert 
Söderlundh som tillhörde bataljon 31 G. Det är 
nu tio år sedan vi skrev denna artikel men mot 
bakgrund av att det i juni månad år 2017 är 50 år 
sedan detta krig ägde rum önskar vi nu komplet-
tera artikeln med ytterligare några rader vilket 
får titeln ”Vad hände sen?”.

Bakgrund
Svenska FN-trupper hade varit på plats i Gaza 
sedan november 1956  efter att det historiska be-
slutet tagits i FN:s högkvarter i New York att de-
lar av FN-organisationens medlemsländer skulle 
bidra med trupper till Gaza i samband med Su-
ezkrisen. 

Egyptens dåvarande President Gamal Abdel Nas-
ser hade tidigare låtit stänga Suezkanalen för 
israelisk trafik och i maj 1967 stängde han även 
Tiran-sundet mellan Saudiarabien och Sinai-
halvön. Importen av olika förnödenheter samt 
import av olja som Israel tidigare kunnat få via 
Tiran-sundet och då till hamnstaden Eilat, var nu 
inte längre möjlig. Misstanken om konflikt ökade 
markant när Egyptens President Nasser den 14  
maj 1967 också uppmanade Kanadas FN-styrka 
att lämna landet. 

Det stod därmed alltmer klart att det skulle kom-
ma att bli en konflikt igen i denna del av världen 
med Egypten, Syrien och Jordanien på tre fron-
ter mot staten Israel. Hela svenska bataljonen 
bestod för övrigt vid detta tillfälle av 538 solda-
ter.  Det svenska FN-engagemanget i Gaza med 
FN-bataljon 31G avslutades officiellt fredagen 
den 19 maj 1967, klockan 1500.   

Det rådde kort sagt en febril aktivitet på de flesta 
fronter under dessa dagar. Vad som var tämligen 
klart är att evakueringen av flera hundra perso-
ner med en tung utrustning skulle bli allt annat 
än lätt. Kriget bröt slutligen ut måndagen den 5 
juni 1967 mellan Israel och de omgivande arab-
staterna med den svenska Gaza-styrkan mitt i 
stridszonen mellan Israel och Egypten.

Evakuering
Skeppet Thuleland evakuerade nu inte bara 
svenskar utan det fanns även 58 norrmän och 173 
indier samt 26 personer av skilda nationaliteter 
ombord. Morgonen den 9 juni 1967 klockan 0700 
kunde Sveriges ambassadör Siegbahn underrätta 
UD om att fartyget Thuleland lämnat Ashdod i 

Israel med destination Famagusta på Cypern. 
Fartygsdäcket täcktes till stora delar av FN-flag-
gor som var väl synliga från luften. Överfarten till 
Cypern gick bra och utan några intermezzon. Vi 
anlände välbehållna till Famagusta vid kvällstid 
och låg kvar på redden till morgonen. På kajen 
i Famagusta fanns svensk FN-personal samlad 
och vi fick ett fint mottagande med transport till 
de svenska camperna där mat och dryck servera-
des. Efter en natts vila flögs vi sedan i omgångar 
till Sverige.

Hemma i Sverige väntade avslutning och snabb 
utryckning samt tågbiljett för resa till hemorten.
Begreppet debriefing var ännu inte uppfunnet i 
det svenska försvarets utlandsstyrka.
Detta var slutet på min (Robert Söderlundhs) 
första utlandstjänstgöring men skulle omsider 
följas av flera.

Vad hände sen?
Enligt gällande internationell rätt har varje 
land sin fulla rätt att försvara sig mot väpna-
de angrepp medan preventivt krig är något helt 
annat. Israels dåvarande regering med statsmi-
nister Levi Eshkol och försvarsminister Moshe 
Dayan och utrikesminister Abba Eban var dock 
eniga om att slå till först. Mellan klockan 07:10 
och 07:30 denna morgon den 5 juni år 1967 lyfte 
sammanlagt 200 israeliska plan från sina baser i 
Israel och anföll egyptiska flygbaser i Sinaiöknen 
och det afrikanska Egypten. Det var det egyptis-
ka flygvapnet som utgjorde det största hotet mot 
Israel varför man koncentrerade sina ansträng-
ningar på just Egypten i hopp om att Syrien och 
Jordanien skulle hålla sig utanför kriget, men vid 
lunchtid stod det klart att så inte var fallet. Syrien 
och Jordanien hade vissa framgångar men Israel 
hade vunnit luftherraväldet. 

Nära samverkan mellan Israels luftstridskrafter 
och markstridskrafter i kombination med manö-
vertänkande som syftar till att föra striden djupt 
in på motståndarens territorium och av avgöran-
de betydelse för Israel med dess lilla geografiska 
yta. Taktiken har sitt ursprung i tyskt militärt 
tänkande mot slutet av första världskriget. Is-
rael vann detta blixtkrig som varade bara sex 
dagar och lade under sig hela Sinaihalvön, Ga-
zaremsan, Västbanken med östra Jerusalem och 
Golanhöjderna med staden Kuneitra.  

Israel vann således kriget 1967 men vad vann 
man egentligen? Det största hotet mot staten 
Israel var delvis eliminerat och man hade vunnit 

40-årig reflektion av början på sexdagarskriget den 5 juni 1967. 

Kairo hotar FN-styrkorna. Ut ur Gaza! Hjälp oss att bygga utställningen

"Tillsammans 
för freden"

En utställning om och med 
Livgardets och eller Swedints 
veteraner.

Soldathemmet vid Livgardet anordnar under 
hösten 2017 en fotoutställning om de in-
satser som Livgardister har deltagit i genom 
åren. Utställningen invigs i anslutning till fi-
randet av FN-dagen den 24 oktober 2017 och 
kommer att finnas på Soldathemmet fram till 
den 6 november. Syftet är att belysa betydel-
sen av svenska insatser. Detta kan vara större 
truppinsatser som Afghanistan, Mali, Kosovo 
etc., eller mindre, enskilda insatser som t.ex. 
observatörs- och mentorsinsatser.

Vi hoppas att just Du vill dela med dig av dina 
bilder och upplevelser i vår fotoutställning!

Bidra med bilder
Bidra gärna med en bild som berör dig själv. 
En sådan bild berör ofta också andra. Var gär-
na personlig i bilderna, men de skall handla 
om din tjänst. 

Sekretess och integritet
Var också medveten om risken att ta med 
kontaktinformation eller andra uppgifter som 
kan identifiera dig, dina anhöriga eller kolle-
gor. Tänk på innehållet i bilden så den inte 
visar någon information som omfattas av 
sekretess eller något som kan uppfattas krän-
kande. Soldathemmets arbetsgrupp beslutar 
enhälligt om vilka bilder som skall publiceras 
på utställningen.

Gör så här
Skicka in 1-3 bilder per insats du deltagit i, an-
tingen via mejl till 
kungsangen@soldathem.org 
eller per post till 
Soldathemmet vid Livgardet
Granhammarsvägen 2, 196 92 Kungsängen.
 
Du kan också komma in med ett USB-min-
ne. Det finns dessutom möjlighet att scanna 
bilden hos oss.

Uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter, 
vilken insats bilden gäller samt var och när 
bilden är tagen. Vem eller vilka är med på 
bilden? Var så utförlig du bara kan!

Soldathemmet vid Livgardet ansvarar inte för 
bilder som lämnats in. 
Skicka därför bara kopior.

Marianne på Soldathemmet besvarar dina 
frågor: 070-797 11 40

Tack för att Du bidrar till en viktig utställning!

ett oändligt stort territorium bra mycket större 
än den landremsa som britterna och fransmän-
nen hade lagt som förslag i Sykes-Picot  avtalet 

från 1916 och den senare delning av Palestina 
som föreslogs i FN i New York i november 1947. 

Under sommaren 1967 och efter krigets slut gjor-
de dock Israel arabstaterna ett unikt förslag. Vi 
lämnar tillbaka allt land som vi vunnit i detta se-
naste krig i utbyte mot ett fullständigt fredsavtal 
med alla arabstater. I sanning, ett tämligen unikt 
erbjudande i hopp om att äntligen få en varaktig 
fred i denna del av världen!

Efterspel
Den efterföljande konferensen i Sudans hu-
vudstad Khartoum mellan den 29 augusti och 
den 1 september 1967 med flera deltagande 
arabstater sade konsekvent nej och åter nej 
till alla förslag från Israels sida och avslutade 
konferensen med TRE NEJ! Egypten, Syrien, 
Jordanien, Libanon, Irak, Algeriet, Kuwait och 
Sudan som var besegrade och förödmjukade 

efter kriget till följd av Israels landvinningar 
önskade ingen fred med Israel, inget erkännan-
de av Israel och inga förhandlingar med Israel. 

Permanent fred?
Det är inte vår tanke eller mening att 50 år se-
nare klandra antingen ena eller andra sidan, 
Israel eller arabstaterna för vad man kanske 
kunde gjort annorlunda vid denna tid utan vi är 
fullständigt neutrala i detta sammanhang men 
konstaterar att här fanns kanske den chans som 
hade utgjort fröet till en permanent fred med alla 
parter istället för ytterligare 50 år av konflikter 
även om senare decenniers fredsavtal har starkt 
bidragit till en bättre stabilitet av regionen än vad 
som kanske fanns 1967.  I dessa dagar hemsöks 
regionen av andra konflikter men dessa behand-
las inte i denna artikel.  

Lars Andersson
Robert Söderlundh
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Ta hjälp av våra 
verktyg för att 
rekrytera fler
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!

Föreningar kan beställa rekryteringstält, fol-
drar, tidningsexemplar, roll-up och beachflag-
gor som stöd i sin rekrytering – allt anpassat i 
korrekt grafisk profil med färdiga budskap och 
en bra paketering. 

Enskilda medlemmar som personligen öns-
kar hjälpa till med rekrytering kan kostnadsfritt 
få tillgång till foldrar och tidningsexemplar – 
allt för att förstärka budskapet och visa på en 
tydlighet i vad förbundet står för.

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

Tack för att just Du bryr dig!

För alla veteraner

100 000
Ungefär 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.

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

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

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

Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

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

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

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

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

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

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

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

Digitala och analoga

Myndighetslots

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

Gemensamma
aktiviteter

Förstärkt 
veteranstatus

Kamratstöds-
telefon

Tält, beachflag, roll-up,
podie, fordon

Digitala och analoga

Myndighetslots

Långsiktigt & 
heltäckande stöd

Aktivt kamratstöd

Fullmatad 
medlemstidning

Rabatter på resor, 
boende & mtrl

Utbyte av 
erfarenheter

Ekonomiskt stöd
(Kamrathjälpen)

Gemensamma
aktiviteter

För alla civila &
militära veteraner

Intresse-
organisation

Föreningar &
träffplatser

Förstärkt 
veteranstatus

Opinionsbildning

Gula Bandet

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Kamratstöds-
telefon

Rekryteringsfolder

Informationsfolder

SUEZKANALEN, 1956
Suezkanalen – källa till konflikt och konfliktlösning där en svensk FN-bataljon sattes in för första gången. Det blev hemmaplan för över 12 000 svenskar och starten för svenska internationella FN-insatser.

INBJUDAN

Frankeras ej. 

Mottagaren  
betalar portot.

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

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

sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.”

Vem är veteran?

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

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

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

Sveriges Veteranförbund  
Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Svarspost 20192763

708 00 ÖREBRO

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

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

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

Bli medlemFredsbaskrarna @fredsbaskrarna

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

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

 www.sverigesveteranforbund.se   |   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Tio goda skäl
till medlemsskap

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

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

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

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

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

För- och efternamn

Födelsedatum

Adress

Postadress

E-post

Telefon hem/mobil

Önskad lokalförening

Internationell erfarenhet 
(insatsbeteckning, t ex FS17)

Ja, jag vill bli medlem.

• Långsiktigt & heltäckande stöd

• Återupptäckt kamratskap

• Stor förståelse & respekt

• Nya, likasinnade vänner

• Utbyte av erfarenheter

• Aktiva föreningar 

• Fullmatad medlemstidning

• Rabatter: resor, boende & mtrl

• Stötta andra veteraner

• Förstärkt veteranstatus

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

Återupptäck
kamratskapen

Tre enkla sätt
att bli medlem

• Skriv in dig på www.sverigesveteranforbund.se
• Skicka ett mail till kansliet@sverigesveteranforbund.se
• Skicka in den bifogade blanketten.
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Kongoveteraner besökte 
FN i New York

Besök i FN:s högkvarter. Från vänster Peter Öberg, Ann-Charlotte Lyman, Glenn Altsten, Åke Ohlsson, Karl-Olof Fransson, Bengt Wicksén, Arne Björklund, Rolf Larsén, Gullmar Svensson, Sören Edlund. 
Foto: Lars Erkstam.

Tio kongoveteraner besökte New York 
under tiden 2 – 6 april 2017. På program-
met stod bland annat besök vid Ground 
Zero, Frihetsgudinnan, Empire State 
Building, Svenska kyrkan på Manhat-
tan, Jazzklubben Village Vanguard samt 
en kvällsshow på Off Broadway. 

Resans starkaste intryck gjorde besöket på FN:s 
högkvarter den 5 april där Sveriges FN-represen-
tation svarade för värdskapet. Det började med 
att ministerrådet Sigrún Rawet hälsade vetera-
nerna välkomna och redogjorde för det svens-
ka samarbetet med FN. Ambassadör Carl Skau 
berättade om Sveriges roll i Säkerhetsrådet och 
ambassadrådet Johanna Nilsson talade om Dag 
Hammarskjöldresolutionen. Efter en lunch i FN 
– restaurangen fortsatte programmet på efter-
middagen med kransnedläggning utanför Dag 
Hammarskjölds meditationsrum, vilket inleddes 
av Sveriges ambassadör i FN, Olof Skoog.
Vår ordförande Kalle Fransson höll ett kort tal 

för att hedra minnet av Hammarskjöld. (Talet 
återges i nästa avsnitt av denna redogörelse. )
Militärrådgivarna, kapten Ann-Charlotte Nyman 
och överstelöjtnant Carl-Magnus Svensson, höll 
kransen under talet, varefter de överlämnade 
den till Bengt Wicksén och Rolf Larsén som lade 
kransen på en härför avsedd ställning utanför 
meditationsrummet. På kransbandet fanns föl-
jande text: ”Klok och modig var Du. Tack Dag. 
FN-veteranerna Kongo, Sweden.”

Arne Björklund och Gullmar Svensson hade tagit 
med den posthylsa av koppar, som har burits un-
der veteranmarscherna genom Sverige och som 
innehåller namnen på alla svenskar som om-
kommit i fredens tjänst. Arne och Gullmar del-
tog i ceremonin genom att stå på höger sida om 
kransen och hålla i posthylsan. I och med denna 
händelse kommer Dag Hammarskjölds namn att 
finnas med i hylsans förteckning över omkomna 
svenskar vid kommande veteranmarscher. 
Övriga deltagare vid denna ceremoni var svensk-
ar som arbetar i FN – delegationen bland dem 

chefen för militärrådgivarna, överste Peter 
Öberg. Veteranerna hade även för avsikt att be-
söka parken vid North Garden där det finns ett 
minnesmonument över stupade FN-soldater, 
som anlades sedan Nobels fredspris tilldelades 
FN-styrkorna 1988. Men därav blev intet, ty hela 
North Garden var avstängd på grund av anlägg-
ningsarbeten i parken.

Rapporterat av Arne Björklund, Gullmar 
Svensson och Marika Griehsel, reseledare

Ett intressant årsmöte
Den 6 maj var det dags för årliga mötet 
på Ledningsregementet i Enköping. 
Det blev ovanligt kort. På en timme av-
verkades agendan, som mest innebar 
formella beslut. Skälet till detta var att 
det i årets möte inte fanns några mo-
tioner eller frågor av den digniteten att 
de krävde diskussioner och votering-
ar. Det viktigaste beslutet blev att sty-
relsen omvaldes. 

Fortsättningen av dagen blev intressant. Efter-
åt kändes det som att man deltagit i en kvalifi-
cerad studiecirkel i viktiga ämnen såsom Dag 
Hammarskjölds nutida betydelse samt aktuell 
försvars- och veteranpolitik. Det var ämnen som 
presenterades av kvalificerade talare.

Den förste talaren var Karin Abbott Karlsson från 
Dag Hammarskjöld Foundation i Uppsala. Karin 
presenterade organisationen, som har 30 medar-
betare och som arbetar världen runt med semina-
rier för att sprida kunskapen om Hammarskjölds 
gärning och verka i hans anda. Karin redogjorde 
för de senaste turerna i FN:s pågående utredning 
av flygkraschen i Ndola där Hammarskjöld så 
tragiskt omkom 1961. För att nå ett godtagbart 
resultat måste några av FN:s stora medlemslän-
der samarbeta med världsorganisationen genom 
att häva sekretessen på hemligstämplade doku-
ment. 

För första gången i föreningens historia gästades 
vi av en försvarsminister. Peter Hultqvist inled-
de med att berätta om sitt besök i Mali där han 
fick en insikt om att afrikanska problem är svåra 
att lösa. När Peter såg verkligheten i Mali förstod 
han att vi hade haft en svår uppgift i Kongo, som 
han kommenterade: ” Ni klarade av uppdraget 

genom att göra vad ni kunde på ett utmärkt sätt. 
Regeringen och Riksdagen måste hedra vetera-
nerna från Kongo och andra håll i världen.Det är 
därför jag är här i dag.” 

I fortsättningen av sitt tal kom försvarsministern 
in på det intensiva samarbete i försvarsfrågan 
som Sverige har med Finland. Ett av skälen är att 
detta samarbete enligt Hultqvist minskar spän-
ningarna i vårt närområde. Det är ett sätt att und-
vika att Finlands långa gräns mot Ryssland åter 
kan bli del i en järnridå, som under kalla krigets 
dagar. Ett medlemskap i NATO skulle vara myck-
et äventyrligare för Sverige och är inte aktuellt för 
den nuvarande regeringen. Peter framhöll emel-
lertid att den atlantiska länken är mycket viktig, 
vilket innebär partnerskap med NATO. Hultqvist 
framhöll att regeringen kommer att fortsätta att 
stödja veteranrörelsen. Förslag föreligger att Ve-
terandagen den 29 maj skall bli allmän flaggdag i 
vårt land. Den 1 juli 1917 inrättas ett Veterancen-
trum, vars uppgift blir att stödja veteraner och 
anhöriga.

 Den som skall ansvara för denna verksamhet är 
överste Torbjörn Larsson, nybliven chef för FM:s 
Veteranenhet och med tidigare utlandstjänst 
bland annat som chef för Sektor Väst i FN:s mis-
sion i Mali. Torbjörn fick ordet efter försvarsmi-
nistern. Han förklarade att hans nya uppdrag står 
honom mycket nära. Han konstaterade: ”Genom 
mina erfarenheter från Mali vet jag hur viktigt 
veteranstödet är.” 

Torbjörn berättade att han före uppdraget i Mali 
lyssnade till ett föredrag av Stig von Bayer som 
handlade om den kulturchock, som drabbar väs-
terlänningar i Afrika på grund av de främmande 
förhållanden som råder beträffande seder och 
tänkesätt. Han blev skeptisk när Stig talade om 

häxdoktorer som sprider läror som bland annat 
leder till i Sverige tabubelagda brott såsom kan-
nibalism. Han tänkte att det Stig berättade om 
hände för mer än 50 år sedan och inte längre 
förekom. Men efteråt kunde Torbjörn konstate-
ra att Stigs erfarenheter även är gällande i dag 
på många håll i Afrika. Våra sentida vapenbrö-
der, som idag kämpar i Mali, kommer sannolikt 
uppleva samma frustration i detta hänseende, 
som vi gjorde vid hemkomsten på 1960-talet. 
Då är det viktigt att chefen för Veteranenheten 
har en upplevd insikt av vad det handlar om. Vi 
konstaterar att Torbjörn Larsson är rätt man på 
rätt plats. Detta förstärks genom iakttagelsen att 
den framgångsrike översten efter festkvällen på 
officersmässen tillbringade natten på samma sätt 
som flertalet av oss veteraner – i ett logement i en 
av regementets kaserner.

 Vid den avslutande banketten utdelades Katang-
akorset till regementsförvaltare Daniel Nybling 
från Veteranenheten och Åke Ohlsson. Daniel 
Nybling har verkat för att kongoveteraner blivit 
ihågkomna när det gäller utmärkelsen Sårad i 
strid. Åke Ohlsson var med och bildade vår för-
ening när det begav sig. Även försvarsminister 
Peter Hultqvist hedrades med ett Katangakors 
efter sitt föredrag.

Tacktalet vid banketten hölls av SVF:s general-
sekreterare Anders Ramnerup. Hans tema var 
de tre ord, som ingår i förbundets värdegrund. 
Det var en bra avslutning, ty orden kamratskap, 
omtanke och medmänsklighet speglade den anda 
och den stämning, som rådde under detta min-
nesrika årsmöte.

Bror Richard Svärd

Årsavgiften är viktig för 
vår verksamhet

Har du missat att betala den?
Vänligen sänd 225 kronor till 
vårt PG: 441 1974-1. 
Skriv ditt namn på talongen 
så att kassören ser vem som 
har betalat.

Styrelsen

Inne i meditations-
rummet finns ett 
järnmalmsblock 
skänkt av Gränges- 
berg AB och en 
fresk av Bo Beskow 
i vilken de svenska 
färgerna gult och 
blått dominerar. 
Foto: Gullmar 
Svensson

En kortad version av Kalle Franssons tal
”Vi är en grupp från Sverige, de flesta kongoveteraner, som deltog i FN:s fredsbevarande styrkor 
i Kongo på 1960-taLet. Vi har rest till New York för att besöka FN:s högkvarter och hedra minnet 
av Dag Hammarskjöld, som omkom i Ndola när vi tjänstgjorde i Kongo. Dag Hammarskjöld var 
generalsekreterare under en tid av svåra kriser under kalla krigets dagar. Han arbetade hårt för 
världsfreden till långt in på nätterna. Vi har ofta funderat på hur han orkade och hur han hann 
med. Ett av svaren finns här vid meditationsrummet. I sitt invigningstal betonade han värdet av 
att söka inre stillhet. Han yttrade bland annat:

"Detta hus ägnat åt arbete och debatt i fredens tjänst borde ha ett rum ägnat åt tystnad i 
yttre och inre mening. Målet har varit att i detta lilla rum skapa en plats där dörrarna står 
öppna mot tankens och bönens oändliga rum."

Detta är visa ord som borde tillämpas i större utsträckning i dagens oroliga värld. För att hedra 
hans uppoffrande gärning vill vi i dag lägga en krans här. Vi minns honom med tacksamhet.”

"The UN was not created to take mankind to heaven, 
but to save humanity from hell" (Dag Hammarskjöld)
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Ute i landet 

Starta en förening 
eller träffplats

Vi är 26 föreningar med 
träffplatser utsprida över landet.

Några föreningar är nya sedan förra 
upplagan och just nu arbetas det 
febrilt med en ny förening i Sollefteå.

Det är inte svårt eller krångligt att 
starta en träffplats eller förening. Du 
får all hjälp du behöver från kansliet 
med stöd av föreningarna i Sverige. 
Kansliet kan bistå med utskick per 
brev och/eller e-post till det området 
som du önskar att starta i. 

Träffplatser kan vi ha fler i varje län så 
saknas det en träffplats där du bor, hör 
av dig så hjälper vi till.

Telefon: 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

  Träffplatser

  Föreningar

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
Mats Ekeroth, 070-517 58 65
mats.ekeroth@swipnet.se

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

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

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

FB Norr (Norrbotten)
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49 
lillemor.n@telia.com

FB Norrköping (Östergötland)
Jan-Olof Frisk, 070-897 01 45
janoloffrisk@hotmail.com 

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

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

FB Stockholm
Ingrid Hemström Nordgren, 070-742 73 55
ingrid@08sportochrehab.se

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

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

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

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

FB Örebro
Stefan Andersson, 070-323 69 34
humle035@hotmail.se

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

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

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

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

Z-Bataljonen (Jämtland)
Lave Lavesson, 070-298 04 93
familjen.lavesson@telia.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
Mika Sörensen, 0702-24 89 75
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se
FB-grupp: svecivvet

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

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

Träffplatser

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

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

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

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

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

Falun
Dalaregementet Kasern C (feb-apr, okt-nov)
Myckelmyra Tjärn (maj, jun, aug, sep)
1:a torsdagen 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

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

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

Helsingborg
Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl 09.00
Christer 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

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

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

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

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

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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

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

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

Stockholm
Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a tisdagen i varje månad, kl 18.00
Laila Johansson, 0736615566
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

Uppsala
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
FB-grupp: Utlandsveteraner i Uppsala

Umeå
REX Rådhuskällaren, Rådhustorget
2:a tisdagen varje månad, kl 18.00
Agneta Karlsson, 0730-230712
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

Varberg
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B
1:a tisdagen 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

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

Växjö
Mässen, Storgatan 63
Sista tisdagen i månaden, kl 18.00
Tommy Karlsson, 0733-202001
FB-grupp: Veteraner på G

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

Örebro
Se annons i Närkes Allehanda
1:a torsdagen varje månad, kl 19.00
Måns Löf, 0709-89 04 79

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

Föreningar och träffplatser

UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958Ute i landet 

Årsmöte med räkmackor
Årets årsmöte avhandlades ons-
dagen den 26 april. I år hade vi ett 
ännu större deltagande, vi var 16 
stycken. Höstens aktivitet är redan 
bestämd till början av september 
med den traditionella jazzfestivalen 
i Väla. Skillnaden från tidigare år är 
den att grillfest hos Alf sker före jaz-
zen. Årsmötet avslutades som van-
ligt med räkmacka modell mycket 
stor samt kaffe med tårtor. För 
detta stod föreningen som vanligt. 
I samband med förtäringen gratu-
lerades några av våra medlemmar.  
Dessa har fyllt eller kommer att fylla 
80 år i år.

Nästa år 2018 fyller föreningen 60 
år och till detta jubileum avser vi 
att ta fram en minnespeng. Förslag 
på utseendet på denna minnespeng 
visades och diskuterades under års-
mötet.

Vid veterandagen 29/5 represen-
teras UNEF-Kamraterna av Rolf 
Larsén.

Vid SVF kongressen, Birka Crui-
ses, 2017-03-25, representerades 
UNEF-Kamraterna av Rolf Larsén 
(kassör i UNEF-Kamraterna). Vid 
kongressen valdes fd Överbefäl-
havaren Sverker Göranson till för-
bundsordförande. 

Y-bataljonens motion om att SVF 
vid större arrangemang, tex Vete-
randagen skall ordna mötesplatser 
för de olika missionerna. Denna 
motion godkändes och beslutades.

Bo Hellqvist
sekreterare 

UNEF-Kamraterna
Jubilarer, från vänster: Nils-Göran Axfjord, Jackie Ragnarsson och Anders Gabrielsson.
Foto: Bo Hellqvist

Golf Trophy

Välkommen till Gotland och Slite på östra 
Gotland där tävlingen spelas. Du bor precis 
vid havet och njuter av trevligt umgänge, 
härligt golfspel, middag och underhållning.

ku
si

ne
rn

a.
se

NORDIC VETERAN 
GOLF TROPHY

9 SEPTEMBER 2017

VÄLKOMMEN TILL GOTLAND – IDROTTENS Ö

IDROTTENS Ö  är ett samarbete mellan Destination Gotland och Gotlands idrottsförbund

 i syfte att främja och utveckla idrotten och turismen på ön.

Golftävlingen avgörs på Slite Golfklubb. Den är öppen för 
alla kvinnor och män som har gjort utlandstjänst som har 
sanktionerats av världssamfund, och/eller svenska staten. 
Syftet med tävlingen är främst att träffa likasinnade under 
gemytliga former. Vi tror att veteraner känner sig bekväma 
med veteraner, och har ett visst behov av att träffas. 
Dagen avslutas med middag, prisutdelning och underhåll-
ning på Slite Strandby. Spelar du inte golf är du självklart 
välkommen och delta i festligheterna på kvällen. Eller varför 
inte gå med som publik och heja fram din favoritveteran!

ANMÄLAN:  Anmäl dig på min golf, www.golf.se
Sista bokningsdag är 31/8. Här kan du även boka boende.

Frågor: Kontakta Peter Enström 070-2185806,
E-mail: enstrom@telia.com.

INFORMATION OM TÄVLINGEN: 
Singeltävling slaggolf, en gemensam klass.

Erbjudande Logi: Boende på Slite Strandby i dubbelrum (fyr-
bädds drömstuga, två sovrum 44m2) inkl. lakan/handdukar och 
städ en natt inkl en greenfee och tvårätters middag exkl dryck. 
1395 kr/pp för extranatt tillkommer 400 kr. Enkelrumstillägg 
350 kr/natt. Betalning tillhanda senast 31/8 till konto SHB c-nr 
6631 konto 895 004 828 eller swisha 070-218 58 06.

RESOR OCH LOGI  Du som deltar i ett arrangemang inom Idrottens 
Ö reser till förmånliga idrottspriser, samma gäller för familjen 
och vännerna som vill åka med. 
Boka resan hos Destination Gotland, 0771-22 33 50, 
idrottsresor@destinationgotland.se eller via hemsidan 
www.destinationgotland.se

Välkomna till 
Nordic Veteran Golf Trophy 2017 
och Slite Golfklubb.

PEACE
KEEPING

VETERAN

NORDIC
VETERAN

GOLF
TROPHY

Badpiren vid Slite strandby

Slite strandby intill havet

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Allt överskott från tävlingen går 
oavkortat till Gula Bandet.

Välkommen till Gotland och Slite på östra Gotland där tävlingen spelas. 
Du bor precis vid havet och njuter av trevligt umgänge, härligt golfspel, middag och underhållning.

Anmälan: www.golf.se - här kan du även boka boende. Sista bokningsdag: 31/8. 
Frågor: Kontakta Peter Enström 070-2185806, enstrom@telia.com.

NY

NY

NY
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Profilbutiken Läst & Testat 

Det är märkligt hur snabbt vi glömmer. Sve-
rige har stått på randen för att bli deltagande 
part i ett världskrig. Efter det skapade vi ett in-
vasionsförsvar och plöjde ner ofantliga sum-
mor i fasta försvarsanläggningar – i fall att.

När atombomben briserade över Hiroshima den 
sjätte augusti 1945 förändrades allt. Sveriges efter-
satta försvarsanläggningar och skyddsrum behöv-
de förstärkas. Nu krävdes ett nytt försvar som stod 
emot "den stora bomben". Sverige började att gräva 
ner sig och väntade, spanade, var redo – i fall att.

I boken Stockholms kustartilleriförsvar 1914-2000 
tar författaren Alexander Wahlund med oss på en 
omodern nutidsresa till något som borde beröra oss 
mer än vad det kanske gör. Med noggranna skis-

ser, kartor och talande fotografier ringar han in och 
skapar en god förståelse över Sveriges farhågor och 
strategier. Kan den avskräckande verkan systemen 
innebar varit anledningen till att Sovjetunionen ald-
rig gjorde några allvarliga försök att invardera oss? 
Är det här en av anledningarna till vår långa fred? 

Alexanders guide till det fasta sjöfrontsartilleriet i 
Stockholms skärgård kan för den historiskt intres-
serade skapa många spännande möten längs skär-
gårdens långa sträckning, från Vässaro i norr till 
Landsort i söder. För den icke historieintresserade 
kan det vara värdefullt att i vart fall skänka en tanke 
till den enorma ingenjörskonst som skyddade vårat 
oberoende under det kalla kriget – utan att ett enda 
skott avlossades.

Daniel Jansson

Jag har svårt att lägga den ifrån mig. Även om det inte är en vanlig 
bok som man läser pärm till pärm, och fastän sidorna är uppbyggda på 
samma sätt, med kartor, sprängskisser och fotografier, är det ändå något 
inom mig som vill veta mer. Är det här anledningen till vår långa fred?

Fler produkter

Beställningsalternativ
         www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         Telefon: 070-381 27 99
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2
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Sommar t-shirt

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

En undanskymd del av vår
historia i nytt sken

Gula Bandet
 

PIN-50-01  Pin 40:-

TYG-50-02  Runt tygmärke 20:-

DEK-50-01  Klisterdekal, stor  40:-

DEK-50-02  Klisterdekal, liten  30:-

TYG-50-01 Tygmärke, siluett  60:-

TYG-50-03  Kardborremärke, siluett  70:-

FLA-50-01    Träningsflaska  70:-

CLC-50-00   Tablettask med mintpastiller  25:-

Snygg sandfärgad t-shirt i bomull för varma sommardagar 

Veterantryck på höger mag-sida och ärm, förbundsloggan på vänster bröst.

Färg: Sand/Khaki
Material: 100% Bomullstrikå
Storlekar: Dam S-L, Herr S-3XL

KRO-10-100

Stockholms kustartilleriförsvar 1914-2000

Författare: Alexander Wahlund
Antal sidor: 262 (A4)
Förlag: Befästningsbyrån
Ca. pris: 400 kr 
ISBN: 978-91-639-2706-5

NYHET

Vår populära väskkrok!
Praktisk metallkrok med magnet och gummerad botten.

Vikt: 44 gram
Belastning: Max 4,5 kg

HOD-10D-100  Hood Huvjacka Dam 749:-

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

VET-20D-100  Veteranarmband Dam 30:-

VET-20H-100  Veteranarmband Herr 30:-

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

DEK-10-01 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 20:-

MOS-10-100  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

PIN-10-01 Pin, Fredsbaskrarna 20:-

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

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

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

ÖRH-10-01  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

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

SLI-30-01 Slipsklämma, FN-logo 40:-

NYC-10-01 Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

BAS-20-01  Baskermärke, Veteran 100:-

DEK-20-01 Klisterdekal, Veteran 30:-

PIN-20-01 Pin, Veteran 30:-

RES-20-00  Resehandduk, orange/blå 190:-

KEP-20-000 Keps, Veteran, Khaki/svart/blå 150:-

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

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

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

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

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

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

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

60:-

200:-

Fram Bak

Höger armVänster arm

En värmande tröja
Vår sköna hood-tröja med huva och 
dragkedja värmer gott under svala 
sommarkvällar! Jackan har ”Sveriges 
Veteranförbund Fredsbaskrarna” tryckt 
på vänster bröst och ”VETERAN” tryckt 
på ryggen

Färg: Royal blå
Material: 80% polyester och 20% bomull
Storlekar: S-XXL

TSH-20D-300DAM

TSH-20H-300HERR

749:-

HOD-20-100

Stilren ryggsida

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

From Soldier to Soldier
Armbandet finns i brunt, grönt, svart, sand, grå, marin och camouflage fallskärmslina.

Låsen till herrmodellen finns i silver.
Hjärtlåsen till dammodellerna finns i silver eller förgyllt silver med briljanter.

Design: Claus Scheelke

Hitta din återförsäljare på
www.byaagaard.com

Varje gång du köper ett 
"From Soldier to Soldier"-smycke 

skänker Aagaard 10% till förbundet.
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Veteranprofilen 

Veteran: Philip, 26 år

Korsord 

Kamrathjälp

Kamrathjälpskontot ger bidrag för att 
stödja veteraner och deras anhöriga som 
är i behov av till exempel ekonomiskt 
stöd, tekniska hjälpmedel eller bidrag till 
andra kostnader som uppkommit till följd 
av utlandsinsatsen. 

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Gula Bandet

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

Eva Johansson
Karlstad

Stefan Ek
Sollentuna

Jan Persson Cooper
Gråbo

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 27 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"

SMS 
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade 
orden i ett sms och skicka till nummer 72456 
(kostnad 6 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!

Det kommer en 
vinst på posten!

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

Som militärpolis är uppgiften att förebygga och 
avslöja brott samt att upprätthålla ordning och sä-
kerhet inom Försvarsmakten. Fokus skiftar vid ut-
landstjänstgöring till det specifika insatsområdet. 

Svensk militärpolis har ett gott rykte hos andra 
nationers förband vid gemensamma insatser. Mi-
litärpolisen Sabina Lindberg bekräftar detta från 
sin tjänstgöring i Kosovo. ”Det var flera länder på 
plats men det var tydligt att vi ligger långt fram i 
Sverige” säger hon på Försvarsmaktens webb-
plats.
Militärpoliser får sin utbildning på Livgardet i 
Kungsängen och en del av undervisningen sker i 
samarbete med Polishögskolan.

Med tidigt
Philip och hans kollega kom ofta i kontakt med 
den egyptiska militärpolisplutonen i Timbuktu. 
De tillhör också MINUSMA och har trupp statio-
nerad över hela Mali. En stor del av tiden gick åt 
till samverkan med dem, men även koordinering 
av bland annat utredningar.
Philip och kollegan var med på flera patruller. 
Detta för att kunna vara på plats så snabbt som 
möjligt, även i den mest otillgängliga öken, om 
det skulle bli nödvändigt att till exempel starta en 
utredning. 
– Erfarenheterna visar att resultatet av utredning-
ar får bättre kvalitet ju snabbare militärpolis kan 
påbörja sitt arbete efter att incidenten har inträf-
fat. Situationerna som svenskarna kan ställas in-
för är komplexa och annorlunda, säger Philip. 
Man kan som militärpolis inte bli kompis med alla 
på förbandet? 
– Det var förstås blandat. Ibland går gamla illu-
sioner före som att militärpolisen bara är där för 
att sätta dit folk, men många vänskapsband med 
personalen ur svenska styrkebidraget knöts. 

Utmaningar?
Det är inte aktuellt att låta lojalitetsband gå före?
– Vi har inte den lyxen att kunna välja, vi ska och 
måste vid sådant arbete behandla alla opartiskt. 
Trevliga minnen?
– Mali är ett fantastiskt land och lokalbefolkning-
en uppskattar att vi är där för att hjälpa dem. Det 
är något jag kommer ta med mig för resten av livet, 
säger Philip. 
Svårigheter?
– Viljan att göra mer och de resurser vi inte hade. 
Vi var bara två, och det var som oftast alldeles för 
få. Det var frustrerande.
Värmen?
– Den anpassar man sig till.

Självmordsbombare
Under oktober 2016 då Philip var hemma på leave 
attackerades en svensk patrull av en självmords-
bombare. Händelsen utreddes i efterhand och 
då spelade militärpolisen en viktig roll. Hemma i 
Sverige var Philip i telefonkontakt med sin kollega.
– Vi kunde bara prata om sådant som inte var se-
kretessbelagt. Jag var i Sverige, men min hjärna 
var i Mali. Jag ville stötta min kollega så mycket 
jag kunde, säger Philip.
När svensk personal utsätts för sådana handlingar 
blir det som oftast en fråga för militärpolisen. 
– Det kan vara komplicerat att hantera och sällan 
finns facit.
Har du något råd till en militärpolis som är på väg 
till utlandsinsats?
– Våga lita på ditt omdöme, det går ofta fort när 
saker väl händer, och man hinner kanske inte alla 
gånger söka det stöd från Sverige eller andra som 
man hade velat ha. Du är på plats av en anledning, 
säger Philip. 

Per Lunqe

Mission: Mali 04, 2016

Foto: Privat

"Min hjärna 
var i Mali"

Samarbetspartners

Vi är en av fem organisationer som 
Försvarsmakten har samarbetsavtal med. 
Avtalet innebär ekonomiskt stöd till vår 
verksamhet mot att vi bl.a. tillhandahåller 
kansli, kamratstöd och mycket mer. 

Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna (SVF)

Försvarsmakten

Invidzonen

Sveriges militära kamrat-
föreningars riksförbund (SMKR)

Svenska Soldatshemsförbundet

Idrottsveteranerna

Att vara militärpolis i Sverige kan skilja sig markant mot att vara militärpolis på inter-
nationell insats. Philip som till vardags jobbar på Livgardet löste tillsammans med en 
kollega frågor i Mali som de hemma i Sverige kanske inte riktigt hade förväntat sig.

Grattis!
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

Bilden:
Skjortjacka och reflexväst 

för ordningsvakter från 
Robust Uniform Collection

Nu även kompletta 
uniformer för väktare

Skyddsvästar, batonger, 
kläder, akutsjukvård, bärsystem, 
smarta tillbehör, kängor, lampor, 

samband och mycket mer...

www.ovbutiken.se

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

Vi är återförsäljare av


