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Foto: Privat
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Sveriges Veteranförbund (SVF)

Välkommen till 2019 och årets första tidning. Vi kan nu ta farväl av
ytterligare ett år och vända blicken mot ett nytt, ständigt med fokus på att steg för steg göra tillvaron för Sveriges civila och militära
veteraner bättre. Att bygga upp och utveckla vår verksamhet inom
Sveriges Veteranförbund görs inte över en natt och kan aldrig göras
av bara någon enskild men vi tillsammans både kan och ska göra det!
Två år går väldigt fort och jag hoppas att
förbundskongressen om ett par veckor ger mig
fortsatt förtroende för ytterligare en period, för
jag vill gärna och är beredd att vara med i den
spännande utvecklingen som vi är mitt i och
också har framför oss.
I maj firar vi för tredje året Gula Bandet-månaden (se mer info på sidan 14), som avslutas med
Veterandagsfirandet över hela landet. Då behöver vi er hjälp i föreningarna att prata om Gula
Bandet och sprida kunskapen om veteraners
hälsa i ert område. Självklart samla in så mycket
pengar som möjligt till Gula Bandet, så att vi kan
hjälpa ännu fler. I år kommer förbundet även att
arrangera en insamlingsutmaning för alla medlemmar och föreningar. Vem klarar av att skapa
den största insamlingen till Gula Bandet? Tack
vare Gula Bandet kommer vi alla bli vinnare, och
de föreningar som samlar in mest kommer att få
extra erkännande för sin insats.
Glöm heller inte bort att vara med i vår Thunderclap-kampanj i sociala medier, för Gula
Bandet. Håll koll på Facebook och Twitter under
april så kommer du få reda på hur du deltar med
några enkla klick.
Precis som när ett par kamrater i Småland för
35 år sedan tog första steget till det vi är i dag
måste vi röra oss in i framtiden tillsammans.
Framgångsreceptet är det stora engagemang
och allt ideellt arbete som finns och sker hos er
ute i landet. Alla vill vi att fler ska få uppleva den
fina verksamhet som våra veteranföreningar
bedriver, och ett av våra stora fokus för 2019
är att rekrytera fler medlemmar. Det stärker
vår trovärdighet och vårt inflytande, vilket i sin
tur krävs för att vi ska kunna göra veteranernas
situation bättre.

Sverker Göranson, 64 år
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare.
General i reserven. Tjänstgjort cirka fem
år utomlands. Insats under Balkankriget
i FN och Sveriges första NATO-insats.
Högre utbildning i USA. Drygt tre år vid
Sveriges ambassad i Washington.

"Glöm heller inte bort att vara
med i vår Thunderclapkampanj i sociala medier, för
Gula Bandet. Håll koll på Facebook och Twitter under april så
kommer du få reda på hur du
deltar med några enkla klick."

Därför har styrelsen beslutat att bjuda på
medlemsavgiften i två år för alla som är
intresserade att bli medlemmar i förbundet i
år. Nu behöver vi få er hjälp att fylla på med
nya medlemmar. Sprid informationen i era
nätverk, och peppa era kollegor och vänner att
bli medlemmar. Utmana unga ooch gamla – alla
att bli medlemmar! Registreringen görs enklast
via hemsidan svfmedlem.se och där anger de
”Gratismedlem” i fältet för medlemskap för att
tillgodose sig det två-åriga gratis medlemskapet.

Foto: Kim Svensson

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

I styrelsen och på kansliet kommer vi att
fortsätta det arbete som påbörjades förra
året med att stärka vårt arbete både lokalt
och centralt. 2019 kommer vi att utveckla den
verktygslåda för kommunikation som finns
tillgänglig digitalt via hemsidan. Verktygen
hjälper dig att känna dig säkrare och tryggare
när du presenterar förbundet. Materialet ger
dig också en större kunskap om förbundet,
dess föreningar, vad vi gör och vad vi står för.
Det är ju du som kommer möta våra potentiella
nya medlemmar och vi vill gärna underlätta för
dig att enkelt förklara vilka vi är och varför de
borde bli medlemmar. Men det allra starkaste
säljargumentet kan bara du själv formulera
enligt din egen historia och ditt motiv till att
vara medlem.
Vi fortsätter att hålla liv i ledorden stolthet
och tillsammans. Det finns en stark kraft i de
orden – kraft som tar oss framåt. Och det finns
så mycket Stolthet och Tillsammans i vårt förbund, som fler borde få möjlighet att vara med
och känna av. Du, precis som jag, har kamrater
som ännu inte hittat till vår gemenskap. Hjälp
till att lotsa in dem. Det är gratis i år. Att registrera medlemskapet via hemsidan – svfmedlem.
se – går snabbt och enkelt.
Låt 2019 bli det år vi tar oss över gränsen på
6000 medlemmar. Jag hoppas vi kommer att
ses där ute i våra viktiga verksamheter.
Sverker Göranson

Malistyrkan lyssnar
på kvinnor
FN och Mali 09 arbetar aktivt med
att lyfta fram kvinnors röster i
fredsarbetet i Mali.

Piere som själv är veteran skickade
in sitt förslag för knappt två år sedan och nu har kommunstyrelsen
beslutat att ett förslag till monument ska tas fram.
Tanken är att monumentet ska hedra
både militära och civila veteraner som
genomfört internationella eller nationella
fredsbevarande eller humanitära insatser,
det säger Anderas Weiborn projektledare
från Västerås kommun.
– Vi kommer förutom Försvarsmakten att
involvera andra myndigheter som bedrivit
utlandsverksamhet, frivilligorganisationerna och organisationer som bedriver
verksamhet riktad mot veteraner.
PLATSEN EN KNÄCKFRÅGA
Platsen stenen ska stå på bör vara synlig
och tillgänglig samt kännas harmonisk
enligt beslutsunderlaget. Någon form av
parkområde kan vara aktuellt. Piere är
dock klar över var han önskar att stenen
placeras.
– Jag skulle gärna vilja ha den på Djäkneberget. Där firar vi nationaldagen och
annat. Det är enkelt och det är tillgängligt
för alla.
Tidigast i slutet av året kan ett förslag
om utformning komma för att sedan bli
verklighet tidigast under nästa år, tror
Andreas Weiborn.
Om det hinns med återstår att se.
SVT/Västmanland

Veterancentrum
i nya lokaler på
Karlberg

Hanna med kollegor är ute och lyssnar på
kvinnorna.

Med mixed engagement team, Met,
spaningsgrupper som består av både män
och kvinnor, kan det svenska styrkebidraget nå större del av befolkningen och föra
fredsarbetet framåt.
– Vi ser inte patruller som innehåller både
män och kvinnor som något speciellt.
Eftersom drygt halva befolkningen är
kvinnor är det självklart att vi måste ha
förmågan att på ett naturligt sätt prata
med alla som vi möter i vårt arbete, säger
Magnus Frykvall, kontingentschef Mali
09, på Försvarsmaktens webbplats.
Samverkansofficeren på Mali 09, Louise
Holmberg, fortsätter:
– När vi är ute och inhämtar lyfter
kvinnor fram vilka politiska frågor som är
viktiga för dem och att dessa frågor ofta
hamnar i skymundan. Det är en fördel att
ha en övervägande del kvinnliga soldater
när vi genomför patruller som inriktas
mot kvinnor. Det resulterar i att fler väljer
att prata med oss och dela med sig av sina
åsikter och erfarenheter, säger hon.
Försvarsmakten

Försvarsmaktens Veterancentrum
har from 1 mars flyttat till nya
lokaler på Karlberg.
Veterancentrum inriktar, utvecklar och
implementerar veteran- och anhörigarbete
samt stödjer förbanden i deras arbete med
att möta veteraner och anhöriga.
e-post: veterancentrum@mil.se
telefon: 08-788 75 00
www.forsvarsmakten.se

Ny hemsida
Gula Bandet har en ny hemsida.
Välkommen att läsa om varför vi
behövs och varför vi behöver dig.
www.gulabandet.se

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Engagemang och
träning krävs för att
nå jämställdhet

Förhandsvisning av filmen
Svenskarna i Koreakriget

Den 8 mars firades internationella
kvinnodagen. För att uppmärksamma FN:s högtidsdag och kvinnors
rättigheter lyfter Folke Bernadotteakademien, FBA, fram ett
exempel på hur stöd till den västafrikanska samarbetsorganisationen
ECOWAS lett till organisatoriska
förändringar och engagemang för
att aktivt driva arbetet för jämställdhet.

Det är 30 år sedan Sverige genomförde sin första
hjälpinsats utomlands.
De internationella hjälpinsatserna i kriser, katastrofer och krig har inte bara
bidragit till att rädda liv
och lindra nöd runt om i
världen. De har också avsevärt stärkt beredskapen
och förmågan att hantera
kriser i Sverige.

Bekaye Coulibaly utgör en fokalpunkt för
jämställdhetsfrågor vid ECOWAS som
samlar 15 länder i Västafrika. Han är chef
för civila frågor vid avdelningen för fred
och säkerhet och en spindel i nätet för att
driva jämställdhetsarbetet.
– 2016 skapade vår avdelning en kommitté med ansvar att genomföra FN:s agenda
för kvinnor, fred och säkerhet, och som
medlem i kommittén arbetar jag tätt
tillsammans med mina kollegor och också
mycket nära chefen som är ansvarig för
jämställdhet, säger Bekaye Coulibaly på
FBA:s webbplats.
Han ser en tydlig förändring sedan kommittén inrättades.
– Kollegor som tidigare förhöll sig avvaktande till frågorna har förändrat sitt sätt
att reagera och tänka. Nu blir jag ofta
kontaktad av kollegor som vill ha stöd.
Som fokalpunkt blir jag ofta tillfrågad om
råd i jämställdhetsfrågor, och sedan jag
gick FBA:s genusrådgivarkurs på Sandö
i november 2018 upplever jag att jag har
bättre möjligheter att hjälpa dem.

MSB i Kongo Brazzaville.
Foto: Stig Dahlen

Anders Täng, 104 år gammal, berättar om sin tid som sjukvårdare på svenska sjukhuset.
Foto: AKA-film AB

Den 7 februari bjöd Stiftelsen Armé-,
Marin- och Flygfilm och AKA-Film
in till förhandsvisning av filmen
Svenskarna i Koreakriget på Bio
Victor i Filmhuset på Gärdet.
Innan filmen visades serverades det bubbel i
foajén som sig bör vid en filmpremiär. Besökarna kunde samtidigt se en utställning om den
största svenska humanitära insatsen någonsin,
som tagits fram dagen till ära.

Efter inledningstal av Stiftelsen AMFs ordförande Lars Frisk, filmens producent Peter Nordström och regissör Mikael Hedlund, visades
filmen. I den nästintill fullsatta salongen satt
medverkande, anhöriga och speciellt inbjudna
gäster. En och annan tår fälldes men även skratt
och eftertänksamhet genomsyrade eftermiddagen. Efter visningen som avslutades med en
lång varm applåd, var det många som med rörd
blick kom fram och tackade för en fin film.
Nästa steg är nu att få filmen visad i svensk och
sydkoreansk tv.

FBA har utbildat all personal vid
ECOWAS avdelning för fred och säkerhet
i jämställdhetsintegrering och inkluderande fredsarbete på huvudkontoret i Abuja i
Nigeria, och alla kommittémedlemmar har
deltagit i FBA:s genusrådgivarkurs.

Sårade soldater och civila patienter
vårdades i två huvudbyggnader samt i
nyuppförda baracker på en före detta
skolgård.
Foto: Paul Ohlsén

1325-resolutionerna, som har rötter i
kvinnokonventionen CEDAW och andra
internationella deklarationer, fastslår
att kvinnors ökade deltagande för att
förebygga, hantera och lösa konflikter,
samt i fredsbyggande och återuppbyggande efter konflikt, är en förutsättning
för att uppnå hållbar internationell fred
och säkerhet.
FBA
De sjuka barnen fick en alldeles särskild plats i svenskarnas hjärtan.
Foto: Nora Emanuelsson
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Internationella civila
insatser har stärkt Sveriges
krisberedskap i 30 år

Goon-ja Cho är en av de oräkneliga
civila patienter som räddades till livet av
svenskarna.
Foto: AKA-film AB

Den 10 december förra året var det 30 år sedan
som Sverige påbörjade sin första internationella
räddningsinsats. Armenien hade drabbats av en
kraftig jordbävning, den största katastrof som
hade inträffat i området sedan andra världskriget. Då saknade Sverige helt beredskap för
internationella hjälpinsatser. Men på kort tid
satte dåvarande Räddningsverket samman en
styrka med personal, räddningshundar och
materiel.
Den svenska insatsen räddade liv och blev
startskottet för den internationella insatsverksamheten som idag bedrivs av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap, MSB.
KVALIFICERAD PERSONAL
– KÄRNAN I INSATSERNA
MSB:s operativa verksamhet innefattar insatser
i Sverige och i världen samt ansvaret att samordna och inrikta aktörer vid nationella kriser
och katastrofer. Kärnan i insatserna har genom
åren varit kvalificerad personal, bland annat
från räddningstjänster runt om i landet.
– Många av de hjälparbetare som har deltagit i
insatser utomlands vittnar om hur erfarenheterna har stärkt deras förmåga att agera i svenska kriser. Det har bidragit till att vi har utvecklat
en stark operativ kapacitet att hantera omfattande kriser i Sverige, säger Jakob Wernerman,
chef för MSB:s enhet för insatser.
Detta blev tydligt under sommaren 2018 när
Sverige drabbades av de mest omfattande
skogsbränderna i modern tid. Situationen krävde operativ samverkan i hela landet på en nivå
som inte tidigare har förekommit. Samtidigt
tog vi emot en av de största stödinsatserna i
EU:s historia. Nära 500 hjälparbetare, över 100

fordon, helikoptrar och flygplan från tio olika
länder kom till vår undsättning.
INTERNATIONELLA ERFARENHETER
BIDROG TILL ATT VI KLARADE SOMMARENS
SKOGSBRÄNDER
Insatspersonal som till vardags arbetar med
att bistå vid katastrofer utomlands arbetade
i somras med att ta emot italienska brandflyg
och tyska helikoptrar. Kollegor som i vardagen projektleder MSB:s arbete med att bygga
basläger för FN:s humanitära personal i krigens
Nigeria, DR Kongo och Centralafrikanska republiken ledde arbetet med att bygga ett basläger
för hjälppersonal i Färila.
– Att ha personal som är van vid att arbeta under pressade förhållanden i katastrofområden
utomlands är oumbärligt för att lösa uppdrag
här hemma. Förståelsen för komplicerade
händelseförlopp vid omfattande krissituationer,
vikten av operativ samverkan mellan olika delar
av samhället och inte minst med och mellan internationella aktörer visade sig vara av yttersta
vikt i somras. Dessa erfarenheter, bidrog starkt
till att vi, tillsammans med det internationella
samfundet, klarade krisen, säger Jakob Wernerman.
msb.se

World Veteran
Federations (WVF)
generalförsamling
På ett konferenscenter i centrala
Paris 16-20 februari genomförde
WVF sin generalförsamling.
Sverige representerades av Sverker
Göranson och Jerker Westdahl. Undertecknad var där i sin roll som medlem i
finanskommittén. Totalt representerades
mer än 60 organisationer från lika många
länder.
Presidenten för WVF, Dan Viggo-Bergtun, öppnande kongressen med att hälsa
alla välkomna. En representant från USA
läste upp en hälsning från FN:s Generalsekreterare där han önskade lycka till
med kongressen.
De formella delarna avlöpte väldigt bra
och Dan Viggo-Bergtun blev omvald till
President för WVF. För den europeiska
delen blev den danske ordförande, Nils
Hartvig, vald till president. Undertecknad
blev vald till ordförande för finanskommittén.
Knut Östböl från Norge höll ett väldigt
intressant föredrag om sitt arbete med
Kamratstöd. SVF har i många år arbetat
med Norge om utvecklingen av kamratstöd. Knut blev senare under kongressen
uppmärksammad genom att tilldelas en
utmärkelse från WVF.
Läs mer om WVF och kongressen på
www.wvf-fmac.org
Anders Ramnerup

Anders Ramnerup, Sverker Göranson och
Jerker Westdahl.

FAKTA

MSB I VÄRLDEN
Sedan 1988 har MSB genomfört nära
1400 internationella hjälpinsatser i 120
olika länder. Totalt har över 2300 personer deltagit i insatserna, många av dem
har deltagit i flera insatser år efter år.

Över 60 länder var representerade vid
kongressen i Paris.
Foto: Jerker Westdahl
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Veteranfrågor för
militära kamrater

VI VÄRDESÄTTER

HELA DITT CV

Sveriges militära kamrater förenas
i SMKR, Sveriges Militära Kamratföreningars Riksorganisation.
Det är en paraplyorganisation för
knappt 130 medlemsföreningar.
SMKR samlar 40 000 medlemmar.
Största stödet kommer från Försvarsmakten. Varför?
– Vi jobbar framförallt med traditionsvård, stödjer förbanden vid stora evenemang men också med veteranfrågor
som kamrathjälp och annat stöd, säger
Anders Emanuelson som är ordförande
för SMKR.
SMKR samarbetar med organisationer som Idrottsveteranerna, Sveriges
Veteranförbund, Soldathemsförbundet
och Invidzonen, då med veteranfrågor.
Medlemmar i SMKR har flera fördelar. En
är att nyttja stugor för rekreation.
– Våra medlemmar har möjlighet att bo i
och använda stugor som våra medlemsföreningar har till ett förmånligt pris.

Folk och Försvars Rikskonferens samlar omkring 300 deltagare och ett 60-tal talare för diskussion och debatt om försvar, säkerhet och samhällets krisberedskap.
Foto: Ulf Palm

MILITARY WORK REKRYTERAR:

Rikskonferensen
Folk och Försvar i Sälen
Folk och Försvars rikskonferens genomfördes i Sälen
den 13-15 januari 2019.
Konferensen syftar till att sprida
aktuell information om säkerhetspolitik och försvar samt att stimulera
debatten om dessa frågor. Men det
diskuterades också veteranfrågor

Generalsekreterare
Föreningsansvarig

med politiker, myndighetsföreträdare och andra organisationer.
SVF representerades av förbundsordförande Sverker Göranson som
blev intervjuad i SVT Forum om
veteraner och om förbundet.

till
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna

Läs mer om konferensen på
www.folkochforsvar.se
Frank Bakke-Jensen, Norges försvarsminister, Peter Hultqvist, Sveriges
försvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, Danmarks försvarsminister, Jussi
Niinistö, Finlands försvarsminister.
Foto: Ulf Palm

Göran Mårtensson, generaldirektör Försvarets materielverk (FMV), Bodil Valero,
europaparlamentariker (MP), Niklas Alm, strategichef/stf generalsekreterare Säkerhetsoch försvarsföretagen, Johan Svensson, chef Produktionsledningen Försvarsmakten,
Gunnar Hökmark, europaparlamentariker (M).
Foto: Ulf Palm
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Läs mer på:
www.mililitarywork.se

SMKR bedriver också traditionsvård.
Minnesstenar sätts upp och hålls i skick.
Varje förening som är ansluten till SMKR
har ett värdförband. Hur fungerar det när
värdförbandet är nedlagt?
– Ett annat förband har blivit utsedd till
värdförband.
Till våren kommer SMKR att hålla ett så
kallat centralmöte. Då kommer under
två dagar, på färja mellan Stockholm och
Åbo frågor om överenskommelser med
värdförband och rekrytering att diskuteras. Försvarsgrenscheferna och Rikshemvärnschefen är inbjudna i samband med
detta möte att prata om aktuella frågor
i kavallerikasernen i Stockholm innan
avresan.
Per Lunqe

Veteranmarsch i
Sunne 2019
Den 9-11 augusti genomförs
5-årsjubileum för veteranmarsch
(VM i Sunne).
Mer information finns på sidan 16.

Överbefälhavare Micael Bydén.
Foto: Ulf Palm

Rikspolischef Anders Thornberg.
Foto: Ulf Palm

Sveriges Veteranförbund (SVF)

9

NY BEHANDLING MOT PTSD

NY BEHANDLING MOT PTSD

Magnus Norell:
"Borde funka här också"
Forskaren Magnus Norell fick reda på att hästar och hästridning används som terapi
för att lindra PTSD-besvär när han jobbade på ett forskningsinstitut i Washington.

Magnus Norell, själv ridintresserad, menar att Equine Therapy, terapi på hästryggen kan vara bra mot PTSD.
Foto: Privat

Helande hästar
– stort i Nordamerika
Helande hästar för
veteraner hjälper
dom som behöver
hjälp inte bara för
att kunna hantera
PTSD-besvär utan allt
från ätningsstörningar
till depressioner.
Sök gärna på ”equine therapy”.
Via hälsosajten cmaj.ca får man en bra ingång.
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Det är inte särskilt känt i Sverige,
men det finns en hästmedicin som visat sig fungera mot besvär som PTSD,
Post Traumatisk Stressyndrom. Det
finns 600 program på olika ställen i
världen där hästar används i terapi,
varav 20 i Kanada.
UPP PÅ HÄSTRYGGEN
Veterans Affairs Canada ser till så att hemvändande soldater får sitta upp på hästryggen och
komma tillrätta med sina besvär. Sajten visar hur
23 veteraner med partners har gått igenom fem
work shops förra året där förutom veteranerna,
även hästarna, fått göra jobbet. Det är ett samarbete som kallas Can Praxis i Alberta och som
stärker veteranerna och gör att de kan hantera
sina symptom.

Programmet är utarbetat av Steve Critchley,
själv veteran och professionell konflikthanterare,
tillsammans med psykologen Jim Marland. De
tar emot veteraner med diagnosticerad PTSD
och det är inte ovanligt att veteranerna först är
skeptiska. Men efter samtal med Critchley och
Marland inser de att detta är en möjlighet, ofta
efter att förgäves försökt få ordning på sina
besvär under flera år och återvändsgränder i
sjukvården.
TREVLIG MILJÖ
Behandlingsmiljön ligger långt borta från sterila
väntrum, såväl i Kanada som i USA är man ute på
en rogivande ranch. Behandlingen kostar inget i
Kanada, förutom den investering veteranen gör
själv i att pröva något nytt, det är en personlig investering som inte gräver djupa hål i plånboken.
”Equine therapy” som det heter på engelska blir

En kollega kände till att Magnus
har hästintresse och berättade
att det finns en mängd rancher
över hela USA där veteraner
får hjälp genom att rida. På
hästryggen är det annorlunda.
Vad är annorlunda?
– En häst känner av sin ryttare,
säger Magnus Norell.
Samspelet mellan häst och
ryttare liknar inte det vi är vana
människor emellan.
– Hästen anpassar sig.

och starkare än ryttaren, men
den anpassar sig och kräver
inget annat av ryttaren, av
veteranen, än att det blir ett
samspel.
– När man hittar tonen, då går
det bra. Hästen kräver inget
annat, säger Magnus Norell.
Det krävs att ryttaren lyssnar,
kan tjejer i nio-årsåldern göra
det på en häst som väger 800
kg göra det, så kan också en
veteran.

SJUKGYMNASTIK
Detta används i dag vid sjukgymnastik i Sverige. Men ännu
finns inget program för veteraner som vill komma tillrätta
med PTSD. Det är en tidsfråga
för i Nordamerika är helande
hästar stort.
Du som själv rider, vad är hemligheten?
– Det uppstår tillit.

NYTTA?
En veteran som varit ute i krig,
som levt i en miljö inte bara
hundratals mil bort, men också
i en miljö med helt andra spelregler än hemma i Sverige eller
Nordamerika, och som kommer
hem med sår i själen, kan den
veteranen ha nytta av sitta på
en häst?
– Uppenbarligen. Det fungerar
i USA.
Med ett djur är det annorlunda.
Det har också visat sig att tam-

ANPASSAR SIG
Hästen är mycket större, tyngre

allt populärare i Nordamerika. Det är en terapi
som i strikt medicinsk forskning ännu inte är erkänd, men på de 600 rancher över världen där
den tillämpas tycks den fungera. Forskare vid
Columbia Universitetet i New York genomför en
studie som kan ändra professionens syn.
SER RESULTAT
I Norra Virginia har Tessa Hassett, med bakgrund i klinisk psykologi, jobbat som ridinstruktör i tre år. Hon ser resultat och det beror
på interaktionen människa häst. Många av
hennes veteraner har svårt att relatera till andra
människor. Men med hästen blir det annorlunda. Och det visar sig också att efter några ridturer blir det också lättare att klara av kontakter
med människor.
För hästen gäller andra spelregler, lyckas man

djur som hundar används med
framgång på demensboenden.
Men det finns andra miljöer där
de har en lugnande effekt.
– På flygplatser i USA har man
hundar som lugnar resenärer
med flygskräck.
HÄSTEN VET INTE
Hästen vet inte om att
veteranen har PTSD.
– Nej. Veteranen är
bara en människa som
sitter på ryggen, säger
Magnus Norell.
När du pratade med sin
kollega i Washington?
– Det var några år sedan
och då var det relativt nytt,
det pågick men det var nytt.
Det har växt.
I Sverige?
– Jag känner inte till något
program. Men den här terapin
borde väl fungera här också,
säger Magnus Norell.
Per Lunqe

upprätta tillit med en häst så ordnar sig resten.
Och det blir en och en halv timmes tillit i veckan
för veteranerna som är med i den studie som
forskarna på Columbia Universitet genomför.
Det visar sig också att veteranerna gillar terapin, något nytt för dom och en behandling som
snart kan få bevisad effekt.

80 PROGRAM I USA
De finns 80 program över hela USA och där får
veteraner PTSD-besvär hjälp, närliggande nedstämdhet och depressioner. De hjälper också
till när en veteran har svårigheter att anpassa
sig till det civila livet efter avslutad insats. Olika
typer av drogberoenden behandlas och i många

Hästridning som terapi mot PTSD-besvär är på uppgång.
När får vi se första ridturen i Sverige?
Bland alla rancher som driver hästterapi i USA
märks A Helping Hoof for Veterans, Atlanta
Horses for Heroes, Battle Flag Ranch, Because
We Can, Big Heart Ranch, Challenge Aspen
Horses for Heroes och Equine Escape.

program bedrivs familjeterapi. PTSD är ett
besvär som drabbar hela familjen och vid många
program i Nordamerika är anhöriga med.
Per Lunqe
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Flera skulle ha tjänat på
Hammarskjölds död
Henning Melber om Dag Hammarskjölds död. Omkom generalsekreteraren i ett
attentat skulle det få stora konsekvenser.
Henning Melber är tidigare chef för och
nu senior rådgivare till Dag Hammarskjöld
Foundation. Han är forskare för Nordiska
Afrikainstitutet och professor vid Universitetet i Pretoria, Sydafrika. Henning Melber
är också aktuell med en bok som kommer
att publiceras i april om Dag Hammarskjöld,
Förenta nationerna och avkolonialiseringen
av Afrika. Vi ställde några frågor till honom
om det som många menar varit ett attentat
mot FN:s generalsekreterare.

Samtal i Katanga 14 augusti 1960.
Foto: UN

SKULLE MÄKLA
I dokumentären Cold Case Hammarskjöld
som kommer att visas på svenska biografer
15 mars, förs teorin fram att Dag Hammarskjölds plan blev nedskjutet 17 september
1961. Vem skulle ha tjänat på hans död?
– Hammarskjöld var på väg att möta Moïse
Tshombe, ledare för Katangarebellerna, i
Ndola för att mäkla fred mellan Katanga
och Kongo. Planen var att Katanga skulle
integreras i Kongo, säger Henning Melber
och fortsätter:
– Det gillades varken av västmakterna
eller vita kolonisatörer som ville ha kvar
kontrollen över mineraltillgångarna i Katanga, inte minst världens då störst kända
uranfyndigheter.

kjöld
som Dag Hammars
Vraket av DC-6:an
ola.
n flygplatsen i Nd
frå
km
10
net
färdats i, fun
Foto: UN

Dokumentär:
”Planet blev ner skjutet”
Flera utredningar och dokumentärer
har gjorts om Dag Hammarskjölds
död. Var det ett attentat som låg
bakom flygkraschen 17 september
1961 en mil från Ndola i nuvarande
Zambia?

i sex år, på fyra kontinenter och i 15 länder i
jakten på sanningen. Vad har drivit er?
– Vi är journalister. Vi har frågor om vad som
hänt, om händelserna, säger Andreas Rocksén, en
av filmen Cold Case Hammarskjölds producenter.
Och ni har fått svar?
– Ja. Flera av de svaren presenteras i filmen.

I en ny dokumentärfilm, Cold Case Hammarskjöld, presenteras fakta som tidigare inte varit
kända för en vidare publik. De pekar mot att det
plan Dag Hammarskjöld färdades i tillsammans
med 15 andra personer blev nedskjutet.

FN UTREDER
Det är svar som är politiskt känsliga. I den nya
utredning som FN driver sedan 2015 och som
kommer att presenteras i juni kan nya fakta
komma fram. Helt klart är att om det visar sig att
Dag Hammarskjöld omkom i ett attentat så är det
politiskt sprängstoff. Han medlade i en konflikt
mellan den kongolesiska regeringen och utbrytarregionen Katanga, rik på mineraler och där det
fanns och finns mäktiga intressen. FN:s generalsekreterare investerade mycket av sig själv och
han ansågs obekväm.

SKA HA ERKÄNT
En vän till den belgisk-brittiske jaktpiloten Jan
van Risseghem i Katangas flygvapen, vittnar i
dokumentären om att Risseghem ska ha erkänt
för honom att han sköt ner planet. Vännen ger
dessutom för filmteamet detaljerad information,
bland annat om hur Risseghem försåg sitt jaktplan
med en extra bränsletank för att kunna utföra sitt
uppdrag.
Dokumentären presenterar ny fakta som visar
att det inte är mycket som stämmer i den första
FN-utredningen. Dokumentärfilmarna har jobbat

12

Sveriges Veteranförbund (SVF)

Dokumentärfilmarna bakom Cold Case Hammarskjöld har fått fram svar, bland andra en bild på
stjärtfenan till olycksplanet som har ett stort hål,
ett hål som kan ha uppkommit efter beskjutning.
Men det tyngsta i dokumentären är Risseghems
vän som berättar att Risseghem vid flera tillfällen
berättat för honom hur han sköt ner Dag Ham-

marskjölds plan. Han ger en detaljerad beskrivning av det som ledde till nedskjutningen.
– Det bekräftar ett telexmeddelande som amerikanska myndigheter släppte 2014. I det dokumentet pekar en amerikansk ambassadör ut van
Risseghem redan samma dag som man hittade
det kraschade planet, sade Andreas Rocksén i en
intervju för Sveriges Television.
SÄNDS I SVT SENARE I VÅR
Vad tror du, är er dokumentär en i raden, att nya
utredningar kommer, att det fortsatt kommer att
vara ett Cold Case?
– Det kommer att visa sig. Det blir spännande att
se vad FN-utredningen kommer fram till. De har i
sina senaste rapporter skrivit att det sannolikt var
frågan om ett attentat, säger Andreas Rocksén.
Dokumentären hade premiär på Sundance Film
Festival i februari och i amerikanska Utah, en av
de stora filmfestivalerna i världen. Den fick ett
mycket gott mottagande och tilldelades juryns regipris. Cold Case Hammarskjöld kommer att visas
på biografer i Sverige från 15 mars och Sveriges
Television kommer att visa den senare i vår.
Per Lunqe

VACUUM
Det fanns flera som skulle ha vunnit på
Hammarskjölds död:
– Gruvbolag och länder som Belgien,
Frankrike, Storbritannien, Södra och Norra
Rhodesia och även Sydafrika.
Vad betydde Dag Hammarskjölds död för
utvecklingen i Afrika?
– Dag Hammarskjölds ansträngningar för
att lösa Kongokrisen hängde mycket på
honom själv, på hans person. Hans död
innebar ett vakuum som inte kunde fyllas,
säger Henning Melber.
Men, påpekar Henning Melber, Dag Hammarskjölds insatser höll konflikten begränsad till Kongo och att den inte utvidgades,
det kunde ha blivit ett krig i regionen.
– Dag Hammarskjöld hade ett stort förtroende och stöd från länder som fått oberoende och från deras ledare, Nehru i Indien,
Bourguiba i Tunisien och Nkruma i Ghana
för att nämna några.
FÖRLORADE EN FÖRSVARSADVOKAT
Dag Hammarskjöld var övertygad om att en
ekonomisk utveckling från forna kolonier
var lika viktigt som fred, en förutsättning
för fred.

– Men det är svårt att spekulera om vad
Dag Hammarskjölds död innebar för
utvecklingen i Afrika. Det betydde förstås
att Afrika förlorade en försvarsadvokat som
förstod kontinentens styrkor, alla olika kulturer och som stödde de nya ländernas roll.
Dokumentären som kommer att visas, FN
utreder Dag Hammarskjölds död, varför är
det av intresse att få fram sanningen 50 år
senare?
– Familjerna till alla omkomna på planet har
rätt att få ett avslut, på vad som hände. Det
betyder att det är viktigt att fortfarande,
efter 58 år, samla bevis och få klarhet över
vad som orsakade kraschen, säger Henning
Melber.
FAMILJERNA
Det som i de första utredningarna från FN
kom fram, att det var en missbedömning
från piloterna, det var enligt Henning Melber, bara ett antagande.
– Den teorin var förödande för piloternas
familjer. De fick lida.
Det var något annat som gjorde att planet
slog ner i backen, menar Henning Melber.
– Det verkar som om något utifrån planet
orsakade kraschen och om det slås fast
skulle det betyda mycket för dom som i dag,
piloternas familjer, är tyngda av skuld.
OM KOMPLOTT
Om det var ett attentat, skulle det få större
konsekvenser.
– Om Förenta Nationernas generalsekreterare är offer för en komplott, då är det en
händelse som har stor betydelse i dag.
De flesta länder stödjer FN:s Generalförsamlings utsedde Högtstående person, ett
begrepp som används vid viktiga utredningar, nu i en utredning om Dag Hammarskjölds död.
– Tyvärr inte USA och Storbritannien, säger
Henning Melber.
FN-rapporten kommer i slutet av juni.
Per Lunqe

UTDRAG UR MELBERS BOK

DEATH AT NBOLA
I Death at Nbola visar Henning Melber
hur kontroversiell Dag Hammarskjöld
var. Kapitlet börjar så här:
17 september 1961, sände NBC ett
TV-program där programledaren Pauline
Frederick förutsåg att Hammarskjöld
skulle bli avsatt: han skulle ”offras”. Hon
förnekade senare att han skulle mördas.
Men nästan samtidigt som TV-programmet sändes kraschade DC6:an Albertina
med Hammarskjöld och 15 andra passagerare. /…/
Hammarskjölds resa var ett ad hoc-beslut av honom och skulle bli kulmen på
medlingsförsök mellan Katanga och
Kongo. Generalsekreteraren var på väg
att möta Moïse Tshombe, utbrytarstaten
Katangas president. /…/
Fotografier på Dag Hammarskjölds döda
kropp visar ett spelkort, spader ess,
fastsatt på hans skjortkrage. /…/
Det fanns genast misstankar om att allt
inte låg rätt till. Förre amerikanske presidenten Harry S. Truman, citerad i New
York Times, 20 september 1961:
”Dag Hammarskjöld var nära att åstadkomma något när han blev mördad. Notera att jag säger ’när han blev mördad’.”
Melber fortsätter med en beskrivning av
mineraltillgångarna i Kongo och speciellt
i Katanga, maktspelet och Dag Hammarskjölds roll.
*Death at Nbola är ett kapitel i boken
Dag Hammarskjöld, the United Nations
and the Decolonisation of Africa. Författare: Henning Melber.
Hurst Publishers, London, ges ut i april
2019.
Per Lunqe

"Det verkar som om
något utifrån planet
orsakade kraschen"

Dag Hammarskjöld samtalar
i Katanga 14 augusti 1960.
Foto: UN
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Försvarsmakten bjuder in till statsceremoniellt högtidlighållande av

Veterandagen 2019
29 maj på Gärdet i Stockholm

GULA BANDET

HISTORIA

• Gula Bandet är en internationell
symbol för veteraner och utlandssoldater. Symbolen har genom tiderna även
använts för krigsfångar eller olika typer av
interner.
• Legenden som spridits genom hörsägen sträcker sig flera hundra år tillbaka,
och sedan 1970-talet har Gula Bandet
etablerat sig som en symbol som använts
av anhöriga till soldater i krig.

Veteraner hedras under firandet av Veterandagen på Gärdet i Stockholm.
Foto: Jimmy Croona

• Sveriges Veteranförbund började marknadsföra Gula Bandet i Sverige 2009.

Sverige hyllar sina veteraner och hedrar minnet av de som betalat det högsta priset i arbetet för fred
i olika krishärdar runt om i världen. Ceremonin äger rum vid Veteranmonumentet Restare i anslutning till Sjöhistoriska museet, Stockholm. Nytt för i år är att alla besökare ges möjlighet att, efter
statsceremonin är genomförd, lägga ner medhavd blomma vid monumentet.

• I Sverige är symbolen varumärkesregistrerad av Sveriges Veteranförbund
hos Patent- och registreringsverket.
Försvarsminister Peter Hultqvist, statsminister Stefan Löfven och talman Urban Ahlin på Veterandagen 2016.
Foto: Kim Svensson

GULA BANDET

FAKTA & SYFTE
Gula Bandet är…
...en symbol för våra veteraner. Genom
att bära Gula Bandet synligt visar du andra att du bryr dig – om veteranerna, om
Sverige och om världen.
...en ekonomisk möjlighet. Gula Bandet
kan stötta de veteraner och anhöriga
som behöver finansiellt stöd på grund
av fysiska eller psykiska skador efter
utlandstjänst.
...ett nationellt event. Gula Bandetmånaden infaller i maj varje år och avslutas på Veterandagen där vi korar Årets
veteran under högtidliga former.
...ett samtalsstöd för den som behöver
prata en stund. Stödtelefonen är bemannad året runt och erbjuder ett tryggt
kamratstöd. Våra specialutbildade kamratstödjare finns alltid där för dig när du
som veteran eller anhörig har det tungt
eller bara vill ventilera tankar med någon
som verkligen förstår.
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I maj firar vi Gula Bandet–månaden för tredje året i rad. I år kommer förbundet
även att arrangera en insamlingsutmaning för alla medlemmar och föreningar.
Vem klarar av att skapa den största insamlingen till Gula Bandet i år? Tack vare Gula
Bandet kommer vi alla bli vinnare, och de föreningar som samlar in mest kommer
att få extra erkännande för sin insats. Firandet avslutas med Veterandagen och
utnämnandet av Årets veteran 2019 den 29 maj. Tillsammans sprider vi kunskap
om Sveriges veteraner.
Under hela maj månad pågår Gula Bandet-kampanjen till förmån för Sveriges veteraner och
deras anhöriga. Gula Bandet har funnits i Sverige sedan 2009 och 2017 instiftades Gula Bandet-månaden. Under maj kommer det därför
vara full aktivitet, allt med ett enda mål: att ge
Sveriges alla veteraner den erkänsla och respekt
som de förtjänar efter sin insats. För att få maximal effekt behöver vi även din och din förenings
hjälp. Ni kan bidra på flera olika sätt.
VAR MED I INSAMLINGSUTMANINGEN
Under Gula Bandet-månaden kommer det att
finnas möjlighet att ge gåvor eller starta egna insamlingar via Gula Bandets hemsida. Varför inte
gå ihop i kompisgänget, föreningen eller på jobbet och starta en insamling, som ni sedan sprider i era nätverk? De insamlingar och föreningar
som lyckas samla mest kommer vi lyfta upp både
lokalt och nationellt, både för att ge erkännande
för ert arbete och för att låta ännu fler inspireras
av er.

”THUNDERCLAP” – EN FLASHMOB
I SOCIALA MEDIER
För att sprida information om Gula Bandet till
så många som möjligt kommer vi även att starta en Thunderclap-kampanj. För dig som väljer
att vara med innebär detta att du, genom att registrera dig, lånar ut ditt Twitter- eller Facebookkonto för att skicka ut ett gemensamt budskap
på Veterandagen. Det är en enkel men betydelsefull insats. Totalt har över 200 000 personer
nåtts av Gula Bandets budskap på Veterandagen
tack vare våra Thunderclap-kampanjer. Hjälp oss
gärna att sprida budskapet, som i sin tur hjälper
många andra. Mer information kommer i våra
sociala medier när Gula Bandet-månaden börjar
närma sig.
VETERANDAGEN AVSLUTAR KAMPANJEN
Årets veteran 2019 utses 29 maj på Veterandagen, som även avslutar Gula Bandet-månaden.
Förhoppningsvis kan vi då summera en riktigt
framgångsrik månad av insamlingar och mycket
synlighet, erkänsla och respekt för Sveriges militära och civila veteraner och anhöriga.

Under årets högtidlighållande genomför Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande av de veteraner som tjänstgjorde på UNEF II i Egypten/Sinai under åren 1973-1979. Röda korset uppmärksammar på motsvarande sätt insatsen med fältsjukhus i Korea under åren 1950-1954.

Preliminärt program
0800 		
0900-1700
		
0900-1130
1430-1545
1600-		
1600-2100
		
2100 		

Flaggorna hissas vid Sjöhistoriska museet
Försvarsmakten, andra myndigheter och ideella organisationer 		
visar upp sin verksamhet på utställningsområdet på Gärdet.
Presentationer i mässtältet av insatserna UNEF II och fältsjukhusen i Korea.
Veterandagsceremoni med kransnedläggning, hederstal och medaljering.
Besökare ges möjlighet att lägga ner medhavd blomma vid monumentet.
Middag, utdelning av priset till årets veteran samt underhållning och
samkväm i mässtältet.
Flaggorna halas

Löpande information hittar du på www.forsvarsmakten.se/veterandagen

Händelsekalender
När

Vad

Var

6-7 april

Förbundskongress

Ombord på Viking Line

24-30 maj

Nordic Veteran MC-tur

29 maj

Veterandagen

Stockholm och flera platser

27 juni-7 juli

Veteranmarschen

Gotland

11-14 juli

Veteranträffen ÖS

Halmstad

9-11 augusti

Veteranmarsch

Sunne

16-18 augusti

Möte Board of Nordic Veterans Fed. (BNVF)

Karlskrona

7 september

Veterangolftävling

Jönköping

Nordic Veteran MC-tour, 24-30 maj
Läs mer mer på www.sverigesveteranforbund.se

HEDERSLÄKTARE
Du som är anhörig till
någon som stupat/
omkommit/avlidit
under insats är särskilt
välkommen.
Vänligen kontakta
Försvarsmakten i god
tid på
veterandagen@mil.se
så har vi möjlighet att
reservera plats åt er på
hedersläktaren.

Veteran MC Tour

Firas i maj

Du är väl med och stöttar
Gula Bandet?

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Vila i frid
Peter Skyttner

Inbjudan till veteranträff och
veteranmarsch i Sunne

...
...

Text
...

Veteraner och anhöriga inbjuds till veteranträff 9-11 augusti

Fredag 9 augusti 1600
Lördag 10 augusti 1000
			
		1315
			
		1800
Söndag 11 augusti 1200

Boka in 25:e maj i kalendern
Firandet kommer att ske på Captain Cook
i Östersund i samband med Försvarets
dag.

Incheckning, tipspromenad, samkväm med grillkväll, sång och musik
Seminarium i Sunne Församlingshem där GenMj Christer Lidström
berättar om Korea
Veteranmarsch, Start vid Stamfrändemonumentet
Avslutning i Sunne Kyrka
Samkväm, grillkväll, sång och musik
Utcheckning senast kl. 1200

Boende och kostnad
Vi bor och umgås på Humletorp stugby och camping, ca 15 km från Sunne.
Tillgång till stugor, husvagnsplatser, 0565-32 123, www.humletorpstugby.se
Kostnad: 1000 kr för övernattning 2 nätter och två grillkvällar.
Sängkläder medföres för de som bor i stuga
Bokning: Veteranerna Värmland tillhanda senast 1 juli, Nordea 726528-3
Vid frågor kontakta
Ingemar Robertson
ingemar_robertson@hotmail.com
070-55 27382

Norsk Hydros elektrolysanläggning för tungt vatten i Vemork vid Rjukan i Telemark under sommar.

Mats Kåreskog
mats.kareskog@gmail.com
072-57 70714

Nordic Veteran MC
Tour
Succén med Nordic Veteran MC
Tour (NVT) som genomförts i
Danmark och Norge fortsätter nu i
Sverige.
NVT samlar ett fyrtiotal Nordiska veteraner med gemensamt intresse att åka
MC. Syftet med turen är att manifestera
solidariteten mellan nordiska veteraner,
men också visa upp oss för allmänheten.
SVF bjuder därför in 10 svenska utlandsveteraner att delta. Därutöver behöver
vi några funktionärer som kan hjälpa
till, bl.a. behöver vi tre Road Captains
(RC) och någon eller några medic. Det
är viktigt att ni som anmäler er är vana
MC-åkare som har åkt i formation. Turen
är planerad att starta i Karlsborg den
25 maj och avslutas i Stockholm den 30
maj. NVT arrangeras av SVF med stöd av
Försvarsmakten.
Ni som är intresserad att vara funktionärer eller åka turen hör av er till Lars
Svärdström e-post: laran904@gmail.com
telefon: 070-677 17 39.
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Återträff Libanonbataljoner
94 och 96
Den 4 maj 2018 var det dags att ses
igen efter 30 år. Under en kryssning till
Åbo träffades gemensamt personal ur
bataljonerna 94 L och 96 L.
Styrkan som äntrade båten denna fredagkväll
uppgick till dryga 130 förväntansfulla ”yxor” för
en 23 timmar lång båtfärd med mingel och glada
skratt. Fredagskvällen inleddes med välkomstbubbel och mingel. Efter att Björn och Nillon hälsat alla välkomna och informerat om kommande
dygns program fick vi information om läget i AO:t
och därefter var det dags för gemensam middag
och aktiviteter, såsom en del "tjöt" och barhäng.
På lördagen var det återsamling i konferenscenter efter en lång natt med många
glada skratt. Vi började med en tyst minut för
våra kompisar som inte finns med oss längre.
96:ans Bat C Johan Hederstedt fick ordet, där-

efter lästes en hälsning upp från Jarl Lundgren
Bat C 94.
Ulf Löwenmo informerade oss om hur UNIFIL
och Sveriges internationella insatser ser ut idag.
Vi fick information kring SVF av Lottie Nordström, Per Yxpil informerade om BBMC och
därefter lästes hälsningar upp från kamrater som
inte kunde delta.
Björn och Nillon visade bilder från Beirut och
Naqoura 2017.
Dagen avslutades med kaffe, "Hemåt det bär"
samt en hel del kramar, pussar och önskemål om
återträff igen, innan båten alldeles för snabbt
äntrade hamnen i Stockholm.
Ett stort tack till er alla som var med och bidrog
till en fantastisk trevlig träff.
Vi vill även tacka Tallinksilja och Sveriges Veteranförbund för den hjälp vi fått för att kunna
genomföra vår träff.

Telemarkshjältarna slår till
– unik sabotageaktion
Den 28 februari för 76 år sedan slog Telemarkshjältarna till med det
som blev andra världskrigets mest spektakulära sabotageaktion.
De allierade och Tyskland tävlade om att få fram
en atombomb. En bomb som skulle vinna kriget.
För att bygga en atombomb krävs tungt vatten.
Rjukan var viktig för Tyskland, här fick de sitt
tunga vatten. Det ville England med flera sätta
stopp för.
Du kanske kollar på Netflix och The heavy water war, en bra serie om det civila livet i Rjukan,
om förberedelserna i Skottland och livet på
fjället för Joachim Rönneberg och hans grupp.
Jag och överlevnadsexperten Stefan Källman
var med i Rjukan på 50-årsjubiléet.
Det var en stor dag, och kväll med facklor upp
till kraftstationen. Jag gick bredvid Arne Kjelstrup och hade då förstås tillfälle att fråga honom
om hur det var i Fetterhytten (de visste vad den
andre skulle säga innan han öppnade munnen),
om de fått någon överlevnadsutbildning (nej)
om vad de åt på fjället (renar). Jodå renögon var
en delikatess. När sabotagegruppen tagit sig in
i kraftstationen där tungvattnet producerades,
då menar Joachim Rönneberg, att de kunnat
lämna sina handeldvapen i Skottland. Vakthåll-

ningen var minimal, de tyska vakterna hade i sin
vildaste fantasi inte tänkt att en sabotagegrupp
skulle ta sig uppför ravinen mot kraftstationen.
När fackeltåget kommer fram är det trångt med
kameror, media från olika delar av världen är
där. På minuten 50 år efter kommer en grupp
norska kadetter i engelska uniformer och med
Thompson k-pistar upp från ravinen. Fotograferna fotar och filmar, en föser undan Arne
Kjelstrup för att få kadetterna på bild. "Hur
känns det att vara här?" frågar jag honom. "Inget
särskilt, har varit här så många gånger"svarar Arne Kjelstrup. Sin glädje delar han med
kamraterna, hjältarna från Telemarken. I dag är
hjältarna döda, men vi minns dom.
Per Lunqe

Gärdet i Stockholm och flera platser i Sverige, 29 maj
Läs mer på sidan 15

PROGRAM

Z-bataljonen
fyller 25 år

Rubrik

Veterandagen

Veteranen och kamraten Peter
Skyttner har den 24 januari 2019
tyvärr hastigt lämnat oss. Peter
blev 49 år. Vila i frid!

UTE I LANDET

Joachim Rönneberg, ledaren för
sabotageaktionen.
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Trots den kyliga morgonen mötte
elva veteraner och tre anhöriga
upp till årets första frukostträff på
Cafe Fåtöljen söndagen 27 januari.

Sinaiveteraner träffades i
Haifa – vänskap under 42 år

Under 2018 arrangerade FB Stockholm fem uppskattade föredragskvällar
på Drottning Victorias Örlogshem.

Lördagen 1 december 2018, kvällen innan första
dagen i den judiska högtiden chanukah, bjöd
Mats Rosenkvist sina två kamrater från FN-tjänsten i Sinai på en utsökt måltid bestående av
kyckling som hustrun Jacklin tillagat på arabiskt
vis. Dan Axman och jag som båda tjänstgjorde
samtidigt som Mats på 62M besökte Israel för en
tio dagar lång nostalgitripp. Första anhalten på
resan blev Haifa där Helsingborgaren och FN-veteranen Mats sedan mer än tjugo år är bosatt.
Hans fru är arabiska med kristen livsåskådning
och tillsammans har dom tre barn. Mats jobbar
med utformningen av den svenska tidningen
Tempus och Jacklin har egen hårsalong.

Det var andra gången som föreningen
bjöd på frukost. Premiären gick av stapeln
i november 2018 och då var lika många
veteraner samlade.
Resebyråföreståndaren i Sinai 1974
Göran Franzen var på plats. Undertecknad köpte på bataljon 54M en leaveresa
till Beirut av honom och naturligtvis
avhandlades minnena från den resan och
många andra minnen som dyker upp när
man inte har träffats på många år. Vi får
hoppas att fler nya ansikten dyker upp på
kommande träffar och tar med sig många
nya gamla minnen som vi kan avhandla.

I januari berättade Överste Jan Mörtberg om sin
långa karriär både internationellt och nationellt.
Han bjöd oss också på en aktuell omvärldsanalys.

I februari var det Lisa Mobrands tur att berätta om sin
mission som fältpräst i Mali samt en historisk bakgrund
om missionsområdet.

Under rubriken ”Vad har litteraturhistoria med krig att
göra” berättade i april David Bergman om vägen till
sitt författarskap. Med sig hade han sina spännande
böcker ”36 timmar” och ”6 dagar”.

I september fick vi besök av Harald Ickler som framförde den gripande berättelsen om sin tid i fångenskap hos
Al Qaida.

Kjell Johansson

VÄNSKAPEN BESTÅR EFTER 42 ÅR
Vi tre träffas med jämna mellanrum. Dan Axman
som förutom 62M tjänstgjorde på 74M och den
sista Sinaibataljonen 74ME besökte under en
Israelresa 2015 Mats i Haifa. Då åkte dom även
runt en del i Israel. Mats och jag återknöt 2014
kontakten 38 år efter hemrotationen från 62M
som kom att bli den sista av mina fem bataljoner
i Mellersta Östern. Vid det besöket guidade
Mats med bil i Haifa med omnejd. Vi åkte runt
på slingriga vägar uppför Karmelberget och det
blev också besök både i Akko och Rosh Hanikra.

I januari 2017 blev det en ny resa den här gången
i sällskap av Bengt Gustafsson som var min
gruppchef på 54M. Den gången åkte vi sherut
(israelisk servicetaxi) från Tel Aviv upp till Haifa
eftersom det var sabbat och inga bussar eller
tåg var i trafik. Efter att vi tillsammans med Mats
avnjutit middag och intagit några Gold Star vid
Ben Gurion tog vi bussen som åter börjat gå tillbaka till Tel Aviv. Planer finns för fler Israelresor i
framtiden och att besöka Mats i Haifa står högst
på listan. Alltid lika trevligt att träffas. Hoppas vi
får mer tid att utforska norra Israel nästa gång!
Kjell Johansson

Mats Rosenkvist Dan Axman Kjell Johansson

Julbord hos FB Stockholm
Elva veteraner och tre anhöriga deltog på
FB Stockholms frukostträff i januari.
Med stor inlevelse berättade i november Anna Henningsson om sina livräddande insatser med Sjöräddningssälskapet i medelhavet.

Firas i maj sidan 14
Läs mer på
Genom Gula
Bandet stödjer du
utlandsveteranerna
och deras
anhöriga.
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Uppskattade föredragskvällar på Drottning Victorias
Örlogshem.

Julbord hos Z-Bataljonen
Jämtland
På månadsmötet den 4 december på samlingskrogen Captain Cook blev vi bjudna på ett
härligt julbord. Vi var ca 40 deltagare som njöt
av middagen och den goda stämningen.
Ägaren Patrik Nilsson bjuder varje år oss på
detta för att visa sin tacksamhet för att vi håller
våra möten hos honom.

Detta uppskattas av oss och av honom och
hans härliga personal!
En av besökarna var vår grundare Lennart
Strömberg, Still going strong!

Thomas ”Berkan”Bergkvist drog ner applåder.

Ett trettiotal veteraner hade sökt sig till
Drottning Victorias Örlogshem när FB
Stockholm bjöd in till julbord den 11 december. Den välsmakande julmaten hade
vice ordförande Harry Lantz via catering
ordnat fram på ett mycket förtjänstfullt
sätt. När kaffet dukades fram drog trubaduren Thomas ”Berkan”Bergkvist igång
med ”Gammelyxans sång. Applåderna
ville inte tystna efter Berkans bejublade
spelning. Dom kraftigaste applåderna
svarade vi som tjänstgjort tillsammans
med Berkan under någon av hans många
bataljoner för.
Kjell Johansson

Veteranträffen ÖS26

...
...

Rubrik
Text

...

Gotland, 27 juni-7 juli
Läs mer på www.veteranmarschen.se

Uppskattade föredrag
hos FB Stockholm

Veteranmarschen

Frukostträff hos
FB Stockholm

Ringenäs skjutfält, Halmstad, 11-14 juli
Läs på på www.veterantraffen.se

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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UPPDRAG

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.

Enskilda medlemmar kan kostnadsfritt få
tillgång till foldrar och tidningsexemplar.
Få tillgång till rekryteringsmaterial
kontakta kansliet på 08 - 25 50 30, eller
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Tips! Lägg gärna ut medlemstidningen
och rekryteringsfoldern hos din tandläkare, doktor, frisör eller andra platser där
folk sitter ner en stund och bläddrar i en
tidning.

Välkänd gäst besökte
Norrköping

Det mesta förändras! Givetvis! Olika platser gör det! Liksom nästan allt i vardagen, livet och inte minst vi själva. Visst är det stimulerande, intressant och alltid
lika fascinerande – att lyssna till talare, som har egen erfarenhet från olika viktiga
platser för allas vårt mål – PEACE!

Fredsbaskrarna Östergötland genomförde årsmöte den 28 februari.
Mötet inleddes med middag för 31 deltagare, varefter årsmötet påbörjades under
ledning av Anders Beckman med sedvanlig snabbhet, auktoritet och effektivitet.
Inga problem att snabbt tillsätta styrelsen.

Vår första gästtalare hösten 2018 var nu pensionerade biträdande länspolismästaren Håkan
Thelin, som talade om då-tid när han 1982 var
Kapten och ansvarig för info-avdelningen på
Cypern vid bataljon 80 C.

dessa två ledares åtgärder i dagens samhälle,
vilket speglar nu-tid. Deras aggressiva ordväxling är till stor skada för demokratin och tycks
då och då eskalera samt kan ge en katastrofal
samhällsutveckling.

1989 till 1991 var Thelin åter till Cypern, men då
som chef för den svenska civilpolisavdelningen.
Under dessa två år inträffade mer eller mindre
allvarliga incidenter förutom omfattande bil-patrullering. Thelin minns särskilt en händelse då
han ryktesvis fått information att grekcyprioter
hade för avsikt att närma sig buffertzonen
mellan grekiska och turkiska territorier. Stor oro
spred sig för vad som då kunde hända och vad
detta skulle kunna få för negativa följder.
Thelin bilade upp till den aktuella platsen och
intog i väntans tider en kopp kaffe. När grekcyprioterna närmade sig Thelin och såg honom på
plats avlägsnade de sig och lugnet återvände.
Tänk vad en kopp kaffe kan vara avgörande för
vår målsättning PEACE!

Den politiska makten är ännu till 86% hos män –
över hela världen, anser Schori.

Vår verksamhet är direkt beroende av
nya medlemmar. Vi behöver Din hjälp!
Vi vill ge veteraner
en ljusare vardag
Fler än 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.
De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd
till rehabilitering, studier, resor och annat som ger dig
möjlighet att få ett mer kvalitativt liv.
Som medlem hos oss kan du ta del av detta – och lite till.
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.
Medlemsskap kostar 230 kr/år. Vi erbjuder en rad aktiviteter,
kamratskap, stöd, förmåner och mycket mer - samtidigt
som du stöttar andra veteraner före, under och efter insats.

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

Vi engagerar oss i alla svenska veteraner - före, under och
efter insats. Det har vi gjort sedan 1984, och vårt åtagande
att värna om dig som veteran upphör aldrig.
Vem är veteran?
“Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle genomfört
internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har
sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.”

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

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Bli medlem

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsbaskrarna

Svarspost 20192763
708 00 ÖREBRO

@fredsbaskrarna

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

Återupptäck
kamratskapen

Vi förenar
svenska veteraner
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.

Tio goda skäl
till medlemsskap
•

Långsiktigt & heltäckande stöd

•

Aktiva föreningar

•

Återupptäckt kamratskap

•

Fullmatad medlemstidning

•

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.

Stor förståelse & respekt

•

Rabatter: resor, boende & mtrl

•

Nya, likasinnade vänner

•

Stötta andra veteraner

•

Utbyte av erfarenheter

•

Förstärkt veteranstatus

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

Tre enkla sätt
att bli medlem
•
•
•

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

Ja, jag vill bli medlem.

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

För- och efternamn
Födelsedatum

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

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

Rekryteringsfolder

Unikt erbjudande
för nya medlemmar
Just nu ger vi 2 års gratis medlemskap i Sveriges Veteranförbund.
Alla nya medlemmar under 2019 kommer
att få ett 2 års medlemskap utan kostnad.
Anmälan görs via www.svfmedlem.se
och vid anmälan anges ”gratismedlem".
Detta gäller endast nya medlemmar.
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I USA är, enligt Schori, den vita maktrörelsen
på betydande frammarsch med målsättning att
skada det demokratiska samhället. Det finns,
som vi vet, en viss farlig tendens även i Europa.
Schori varnade även för utvecklingen när det
gäller kärnvapen, vilket kan leda till kollektivt
självmord.
Även den negativa utvecklingen av miljöfrågorna, anser Schori, kan leda till kollektivt
självmord.
Schori berörde också situationen mellan Nordoch Syd-Korea, där Sverige deltagit i 65 år vid
gränsen mellan dessa två länder med svensk
militär, såsom observatörer.
Schori avslutade sin intressanta och upplysande
föreläsning med att poängtera det mycket positiva med vår insats inom FN i fredsbevarande
syfte.

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

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

Schori ser med oro att på alla utvecklingsplan
i många länder är Kina den ledande nationen.
Kina lånar ut mycket pengar till fattiga länder
och vad detta sedan kan påverka världsherraväldet är ovisst, men farligt och kan ge betydande problem i framtiden.

Pierre Schori gästtalade.

Vår andra gästtalare denna höst var välkända
politikern Pierre Schori, som varit riksdagsledamot, ledamot av Europa parlamentet, chef
för svenska FN-representationen i New York,
FN-ambassadör och även nu många andra viktiga ansvarsområden inom EU och FN.
Schori talade om nu-tid och under rubriken;
Hur skapar vi en hållbar fred i Putins och
Trumps tid?
Med Schori´s bakgrund förstår vi alla, att han är
väl insatt i det politiska spelet på högsta nivå.
Han talade om ledarna inom stormakterna
i Ryssland och USA och gav en djupgående
analys och inblick samt utveckling mellan dessa
dessa två personers tänkesätt. Dessutom hur

Min sammanfattning av dessa två intressanta
föreläsare är; DU KAN! DU VÅGAR! och det bör
vi säga till varandra för att nå målet PEACE!
Jag tror på det! Läs boken; BRAVE!
Lars Berglund

Lars
Berglund,
Sverker
Göranson
och Håkan
Thelin.

Två nya styrelsemedlemmar presenterade ett
unikt och synnerligen väl genomtänkt förslag till
minnesplats och minnessten för våra FN-veteraner i Östergötland. Platsen föreslås bli i
Strömparken inom centrala delar av Norrköping
intill Motala Ström, vilken är ett rogivande,
lugnt och mycket lämpligt område. Allt är väl
förankrat inom samtliga partier inom Norrköpings kommun.

ranson berörde den ekonomiska situationen då.
Dessutom den efterföljande utvecklingen av
den långsiktiga planeringen av ekonomin – den
brännande frågan angående “Våra Vänner” i
Ryssland och dess maktavgörande beslut gällande fleråriga militära reformer och strategiska
förmåga. Där pågår nu avancerade övningar och
utmaningar – som bekant – i våra närområden.
Ryssland har åter blivit en global aktör.

För närvarande finns dylika minnesstenar på 19
orter inom Sverige. Om allt går enligt planerna
kommer minnesstenen utformas såsom en pyramid och materialet blir den över hela världen
välkända Kolmårdsmarmorn. Förhoppningsvis
kan allt vara på plats för invigning på FN-dagen i
september. En stor eloge till ett utmärkt initiativ.

Därefter utvecklande Göranson sina tankar
beträffande “Vår Vän” i USA och landets nuvarande president. Trump is not the cause – he is
the symptom.

Såsom gästföreläsare denna afton var inbjuden
f.d. ÖB, General (R0) Sverker Göranson och nu
tillika – som bekant – ordförande för Sveriges
Veteranförbund.
Sverkers huvudrubrik för sitt anförande var; En
historisk exposè i försvarsfrågan från ÖB-tiden
till NU-tid.
Göranson hade lättförståeligt delat upp huvudrubriken i del-rubriker för varje enskilt ämne,
enligt nedanstående.
Efter kalla kriget – Sveriges Försvarsmakt – och
då talade han ingående om Då-tidens situation.

Gemensam nämnare: Deltagit för freden i Libanon.

Därefter strategiska mål 2009-2015 och Gö-

Göranson rekommenderade att läsa boken; Fear
in the Trump White House, förf. Bob Mueller –
Woodwall.
Näst sista ämne som berördes var situationen
i Afghanistan – olika aspekter – Då – Nu –
utveckling? Hur kan säkerheten och fred där
inte enbart bli en utopi? Trots kriget – trots
fattigdomen....

Halmstad, 11-14 juli
Läs på på www.veterantraffen.se

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

FB Östergötland
– från då till nu

Veteranträffen

Rekrytering!
Tillsammans kan
vi bli fler och göra
mer för fler

Såsom sista rubrik ställde Göranson frågan; Var
står vi idag inom Sveriges Försvarsmakt och
risker bortom 2020?
Göransons slutord var; Fortsätt punktmarkera
Ryssland! Tänkvärt för oss alla!
Lars Berglund
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Var: Ravlunda skjutfält
När: 10-12 maj (årsmötet är 11 maj kl. 1100)

Fler minnesplatser i Sverige
Förra året invigdes nya minnesplatser med stenar i bla. Eskilstuna, Umeå,
Helsingborg, Skellefteå och i Uppsala blev det en hel park. I år fortsätter det
och vi vet att kommunerna i bla. Kiruna, Malmö, Göteborg, Lidköping, Norrköping,
Piteå, Västerås och Luleå arbetar för att få till en plats eller en minnessten.
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FÖRSTA PRIS 10 BIOBILJETTER
VAR
Vi tackar för responsen
och har nöjet att meddela
att Bengt-Åke Westner från
Hudiksvall står som förstapristagare tillsammans med sin lyckade rekrytering Mats Lagerqvist,
Hudiksvall. Ni kommer att belönas
med 10 biobiljetter vardera.
ÖVRIGA VINNARE - 5 BILJETTER VAR
Övriga vinnare belönas med 5 biobiljetter
vardera.
- Brittis Lannerfors, Nacka
- Erik Norberg, Uppsala
- Kenneth Nilsson, Löddeköping
Vi säger stort grattis till er alla och hälsar
alla nya medlemmar välkomna in i förbundet som värnar alla civila och militära
veteraner före, under och efter utlandsinsats.
ÄNNU INTE MEDLEM? - PASSA PÅ!
Alla nya medlemmar under 2019 kommer
att få ett 2 års medlemskap utan kostnad.
Anmälan görs via www.svfmedlem.se och
vid anmälan anges ”gratismedlem".
Detta gäller endast nya medlemmar.
Välkommen!

Alla medlemmar och stödmedlemar hälsas hjärtligt välkomna till BBMCS årsmöte 2019.

OBS! Inga anmälningar tas emot på facebook,
telefon, sms eller via messenger

Var: Ravlunda skjutfält
När: 10-12 maj (årsmötet är 11 maj kl. 1100)

Aktiviteter: Musik, mat och dryck, tävlingar, lotterier och givetvis en massa mingel under helgen
med kända och okända.

Anmälan till Madde på: arsmote2019@gmail.com
1. Ange medlemsnummer (är man stödmedlem
anges det)
2. Anmäl ankomstdag och hur länge du stannar
(för matbeställning)
3. Ange önskemål gällande rum. Det finns enkelrum, 2-bädds och 4-bädds.
4. Anmäl endast dig själv och eventuell respektive. Anmälan kvitteras. Önskas specialkost anges
detta vid anmälan.

Motioner: skall vara sekreteraren Stefan Karlsson tillhanda skriftligt och digitalt senast 10 mars
2019. Mejla sekreterare@bbmc.se
OBS! Sista anmälningsdatum är 5 maj därefter är
anmälan bindande.

69:NY

Vikbar
shoppingkasse
Tillverkad i
polyester och
finns i fyra färger.
Se sidan 27.
22
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PUZZELRINGAR

Invigning av minnesstenen i Skellefteå 27 juli 2018
Foto: Kim Svensson

För att detta har kunnat ske har enskilda
veteraner och föreningar gjort stora insatser.
Därtill har Veteranmarschen varit en påverkande kraft på sin väg genom Sverige.
Saknas en plats eller sten i din stad? Ta kontakt
med din förening och ta del av den information

som vi har på hemsidan under Minnesmärken
och monument.
Kansliet hjälper också gärna till om ni behöver
tips och råd.
SVF

...
...
...

Sunne, 9-11 augusti
Läs mer på sidan 16 och på www.sverigesveteranforbund.se
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Inbjudan till BBMCS
årsmöteshelg 2019

Efter många år av slit kommer respekten, erkänslan och stoltheten
sakta men säkert tillbaka till veteranerna och anhöriga runt i landet.

Veteranmarsch

Grattis till vinnarna
i rekryteringstävlingen

UTE I LANDET

www.me-trading.com
+46 70 530 99 89
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Årsmötet på Ledningsregementet
i Enköping den 10-12 maj

Preliminärt program:
10 maj

Inbjudan med fullständiga uppgifter om program,
priser etc kommer att sändas till alla medlemmar
i början av mars månad.
VÄLKOMMEN TILL ÅRSMÖTET
Styrelsen för Kongoveteranerna
Dr Mukwege omgiven av Roland Lindholm och Kalle Fransson.
Foto: BRS

farande fokus på frågor som rör just Panzisjukhuset.
– Jag är helt lycklig och berörd att höra Kalle
berätta. FN-veteranernas pengar betyder att
kvinnor får den vård de behöver, att de får
bearbeta sina trauman de har varit med om och
att de får rättshjälp och utbildning. Kalle och de
andra veteranerna är också en del av nobelpriset, menar Maria Bard.
– Det är precis så det är, det är många som ska
känna delaktighet, som gjort arbetet möjligt.

Journalisten Karin Selldén har skrivet
en kommentar om denna intervju som
i förkortad form lyder som följer.

Dr Mukwege besökte Sverige den 14 december.
På kvällen arrangerades på Stockholm Waterfront Conferens en hyllning till fredspristagaren
som samlade en fullsatt rymlig lokal.

Maria Bard från Anderstorp var för snart 10 år
sedan P4 Jönköpings korrespondent i Kongo-Kinshasa. Hon berättade då om sitt arbete
på Panzisjukhuset. Ett av samtalen med henne
hörde Kalle Fransson i Månsarp, ordförande i
FN-veteranerna Kongo.
– Vi hade då samlat in 20 000 kronor på vår
hjälpfond för Kongo och när jag och kassören
hörde Maria Bard i radion så ville vi att pengarna skulle gå direkt till arbetet på sjukhuset.
Sedan dess har de omkring 400 medlemmarna
skickat nästan 250 000 kronor till detta sjukhus,
som dr Denis Mukwege startat och fortfarande
driver. Att han nu fått ta emot Nobels fredspris
gläder förstås FN-veteranerna.
Mara Bard, som numera är sakkunnig på PMU,
Pingstmissionens utvecklingsarbete, har fort24
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Kongoveteranerna representerades av Kalle
Fransson, Bengt Wicksén och Bror Svärd. De
bar blå baskrar och fick fina platser långt fram
vilket uppmärksammades. Utrikesminister
Margit Wallström och Maria Bard kom fram
till dem för att hälsa. Båda höll var sitt lysande
hyllningstal till fredspristagaren. I övrigt upptog
programmet en lång intervju med dr Mukwege
samt sång och musik. Bland artisterna märktes
Timbuktu, Edo Bumba och Credo Gospel. Programmet avslutades med sången Löftena kunna
ej svikas, som är en älskad sång av fredspristagaren.
I detta sammanhang finns det skäl att påminna
om en annan länk som finns mellan dr Mukwege och Kongoveteranen Roland E Lindholm.
I december 2013 tilldelades Mukwge ”det

Vi kommer bland annat att besöka det berömda Afrikamuseet med guidad visning, vi träffar
den svenska diplomaten som är ansvarig för
EU:s arbete för att lyfta frågan runt kvinnor,
fred och säkerhet, vi möter lobbyister som
försöker stoppa plundringen av Kongos mineraler och metaller och kämpar för att utkräva
producentansvar från de stora elektronikföretagen.
Vi träffar också de som arbetar för att på
EU-nivå, lyfta Dr Mukweges arbete på
Panzisjukhuset och skapa en ökad förståelse
för hans upprepade krav, att endast fred och
rättvisa kan ta detta ofantligt natur-rika men
hård prövande land in i en hållbar framtid.

Dr Denis Mukwege
Dr Denis Mukwege tilldelades den
10 december 2018 Nobels fredspris i
Oslo för sin verksamhet mot sexuellt
våld mot kvinnorna i krisens Kongo. I samband därmed intervjuades
Karl-Olof Fransson av Sveriges Radio
i Jönköping om Kongoveteranernas
insatser för dr Mukwege och Panzisjukhuet i Bukavo.

Nu erbjuder vi en ”Afrikaresa” till Bryssel i Fredspristagaren Dr Denis Mukweges
anda. Under ledning av Marika Griehsel och i samarbete med Kongoveteranerna djup-dyker vi i Kongo Kinshasas rika historia, dess nutida utmaningar och
möjligheter och Europas roll i landet, historisk, idag och i framtiden.

alternativa nobelpriset” i Stockholm. Vid ett
seminarium som hölls på Armémuseum var
Kongoveteranerna inbjudna. Roland E Lindholm
var den första Kongoveteran som dr Mukwege
mötte vid Armémuseum.
Mötet blev omtumlande för båda. Roland
verkade i Kongo som tolk och sambandsofficer
med irländska och svenska bataljoner under
åren 1960-1962. När han reste till Kongo i juli
1960 behärskade han franska, engelska samt
flera kongolesiska språk. Det berodde på att
han föddes och växte upp i Bukavu där hans
föräldrar, Hugo och Elna Lindholm, verkade som
missionärer för Pingstmissionen. Fadern Hugo
Lindholm var pastor i församlingen och lärare i
missionsskolan. Han och hustrun Elna verkade
som missionärer i Kongo i 60 år.

Självklart ska vi även besöka någon av Bryssels fantastiska afrikanska restauranger.
Boende på medelklass hotell i dubbel- eller
enkelrum mot tillägg.
Vi reser med buss för att få tid att umgås,
titta på film, samtala och slippa att stå i kö på
flygplatser … Välkomna med anhöriga och
intresserade.

När dr Mukwege kom fram till Kongo-veteranerna för att hälsa tilltalade Roland honom på
swahili och förklarade: ”Jag är son till missionärerna Hugo och Elna Lindholm som verkade i
Bukavu." Dr Mukwege blev mycket överraskad
och svarade.” Då har jag haft din far som lärare,
jag minns honom väl, ty jag började i missionens
skola när jag var fem år.” Under det korta samtal
som följde yttrade dr Mukwege: ”Din far och
min far var båda pastorer i församlingen – de
arbetade mycket tillsammans.”

INTRESSEANMÄLAN
Välkomna att skicka en intresseanmälan till
marika@afrikaselect.se eller till Karl-Olof
Fransson. Mail: franssonkarlolof@gmail.com
tel: 0706-334963.
Vi behöver vara minst 25 personer. Cirkapris
med frukost men utan andra måltider och
dryck, 10 000 sek per person. Inträde till
museum tillkommer.
PRELIMINÄRA DATUM OCH RESPLAN
Total restid: 11-17 september
Avresa: 11 september 2019 från Stockholm
med upphämtning i Jönköping och Malmö ev.
nån annan plats också.
Övernattning i Danmark där vi besöker
FN-museet i Padborg.
Ankomst Bryssel: 12 eller 13 september
Bryssel: 13-15 September
Hemfärd: 15 eller 16 september
Övernattning sker också på hemvägen.
Ankomst Sverige: 17 September.
Detta är en intresseanmälan och vi ser gärna
din slutliga anmälan på Årsmötet 10-12 maj,
dock senast 1 juni.

Jönköping, 7 september
Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se

12 maj

Incheckningen börjar
Kamratträff i Mässen
Frukost och incheckning
Årsmöte i Hörsalen
Föredrag
Lunch
Föredrag i Hörsalen
Baren öppnar i Mässen
Middag i Matsalen
Tapto
Brunch och avslutning

"Afrikaresa" till Bryssel
i Mukweges anda

Veterangolfen

11 maj

1600
1800-2300
0700-1000
1000-1100
1115-1200
1230
1400
1800
1900
2400
Förmiddag

INBJUDAN

Även Roland blev mycket överraskad och replikerade: ”Ja, världen är liten – ibland.”
Text från Armémuseum december 2013

Afrikamuseet i Bryssel.
Foto:: brusselsmuseums.be
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INBJUDAN

Bataljonsåterträff 102L

NY

Snart är det hela 30 år sedan vi gjorde mission och det tänkte vi att fira/minnas med en återträff oktober 2019,
och trott om ni vill men det har redan gått 10 år sen vi hade träff sist, så nu är det dags igen, är du sugen eller?
Missa då inte chansen fredagen den 18 oktober 2019, att åka med på vår Tallinn-kryssning från Stockholm med
Baltic Queen, umgås med dina kompanikamrater eller varför inte någon från övriga bataljonerna?
Tag nu kontakt med era missionskompisar och boka in den 18 oktober. Det kan ju också vara så att vi inte har fått tag i alla
berörda adresser, så tag kontakten, det vore ju synd om vi missat någon.

Vikbar shoppingkasse
En snygg vikbar shoppingkasse med halvlånga
handtag. Hopvikt får den lätt plats i fickan eller
handväskan. Tillverkad i polyester och finns i 4
färger.
Tryck på framsidan:
#StoltVeteran
#Kamratstöd
#GulaBandet
Färger: magenta, grön, blå, svart
Storlek: 38x41 cm (b x h)
Art.nr: SHP-10-01

Har ni några frågor eller bara vill prata lite är det bara att ringa/maila någon av oss här nedan.
Skicka gärna in er mailadress till er kontaktperson nedan så att vi kan nå er med ev. info om träffen.
Transportkompaniet
Björn Claesson, 070-5150284
bjorn.claesson@jonkoping.se

Bat stab, Stab och Tross
PG Dolk, 070-5637364
pg.dolk@hotmail.com

Transportkompaniet
Peter Strandman, 073-9290600
ps.taberg@yahoo.se

Sjukhuskompaniet
Sten Jakobsson, 070-3407267
sten.jakobsson@telia.com

Ing. kompaniet
Ulf Nordmark, 0703-285710
ulf.normark@stjarnafyrkant.se

Sjukhuskompaniet
Thomas Söderqvist, 073-0562862
tsoderkvist@hotmail.com

Förrådskompaniet
Anders Eskelund, 072-1553012
anders.eskelund@systembolaget.se

REA:-

T-shirt, Veteramarschen 2015-2018
Profilshopen rensar lagret! Passa på att fynda en Veteranmarschen
t-shirt från åren 2015, 2016, 2017, 2018. Nu endast 25:-/st

Sportig vindjacka

710:30:VET-20H-100 Veteranarmband Herr
30:TYG-10-01
Broderat märke, Fredsbaskrarna 30:DEK-10-01
Klisterdekal, Fredsbaskrarna
20:PIN-30-01
Pin, FN-logo
30:PIN-30-02
Pin, FN-basker
30:REF-10-100
Reflexband
40:KEP-20-100
Keps Veteran, svart
150:KEP-20-200 Keps Veteran, khaki
150:SLI-30-02
Slipsklämma, FN-basker
40:SLI-30-01
Slipsklämma, FN-logo
40:PLA-20-100
Pläd, gråmelerad
199:PLA-20-200 Pläd, svart
199:FRO-20-000 Frottéhandduk 2-set, flera färger 395:BAS-20-01
Baskermärke, Veteran
100:DEK-20-01
Klisterdekal, Veteran
30:RES-20-00
Resehandduk, orange
190:VIN-10-000

VET-20D-100 Veteranarmband Dam

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

400:200:-

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

Tennsoldat, Kongo
Tennsoldat, Afghanistan

450:
450:-

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

PAKETPRISER

INFORMATION
När åker vi:

Fredag den 18 okt kl. 17:30, åter Stockholm söndag den 20 okt kl. 10:15

Incheckning:
		

16:00-16:45 Värtaterminalen plan 2, separata luckor ”Återträff 102L”
Individuell ombordstigning när man har checkat in

Kostnad:

Från 1 350 kr/person del i 4-bädds B-hytt (insides hytt).

Ingår i priset:
		
		

Dag 1: Välkomstdrink, 3-rätters a la carte middag exklusive dryck
Dag 2: Eftermiddagsfika, middagsbuffé inkl. vin/öl/vatten,
boende i vald hytt kategori och en himla massa trivsel

Anmälan:
		
		
		

Björcks Resor i Södertälje, telefon 08-550 192 15, e-posty: grupp@bjorcks.se
Vi önskar din anmälan och bokning snarast - dock senast 18 september
Uppge bokningskod: Bataljonsåterträff 102L kryssning
Vid din bokning ange förnamn, efternamn, födelsedata (ÅÅÅÅMMDD),
nationalitet samt ev. allergier. Faktura- och mailadress krävs vid betalning.

Pass/ID-kort

Medtag giltigt pass eller nationellt ID-kort med foto utfärdat av polisen

Boka till:
		
		
		
		

I samband med bokningen kan du uppgradera till annan hyttkategori,
eller boka förmånlig bussanslutning till och från Värtahamnen, Stockholm.
Läs mer op www.tallinksilja.se/bussanslutningar
Du kan även köpa till frukostbuffé för 105 kr i samband med bokning,
och då till ett fördelaktigare pris än på båten

Facebook:

Följ oss på Facebook: Återträff 102L 30 år

HYTT
B4

A4

ANTAL
4 pers
3 pers
2 pers
1 pers
4 pers
3 pers
2 pers
1 pers

PRIS/PERS
1350 kr
1450 kr
1550 kr
1850 kr
1550 kr
1650 kr
1750 kr
2150 kr

Gula Bandet

I priset ingår:
- Hyttplats och båtresa
- Välkomstdrink
- 3-rätters a la carte exkl dryck
- Middagsbuffé inkl dryck
- Konferenser/föredrag enligt program
- Konferensfika

Träffens program kommer att finnas på Facebook. Om du inte har Facebook meddelar du din
kompanikontaktperson din mail adress, så får du programmet av honom.
Hjärtligt välkomna till vad vi tror blir en kanonhelg med goa minnen och mycket trivsel!

PIN-50-01

Pin

40:-

DEK-50-01

Klisterdekal, stor

40:-

DEK-50-02

Klisterdekal, liten

30:-

Beställningsalternativ
1

www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

Utförsäljning av utgående varor

2

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Sista chansen att shoppa utvalda produkter till superpriser!

3

E-post: profilshop@fredsbaskrarna.se

Mössa: 50:Örhängen: 10:Gula Bandet runt tygmärke: 10:-

4

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

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

Peter, Björn, Sten, Tomas, PG, Anders, Ulf
26
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Föreningar och träffplatser

Kontakt och stöd

Föreningar
FB Dalarna

Veteranerna Ångermanland

Gävle

Skövde

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

Facebook: Fredsbaskrarna Gästrikland

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

Kamratstödstelefon

Sollefteå

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

Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

Y-Bataljonen (Västernorrland)

FB F-län (Jönköping)

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

Mats Ruderfors, 073-941 09 86
mats.ruderfors@comhem.se

Roland E Lifh, 0708-19 89 08
roland.lifh@live.com

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

Rikstäckande

FB Kalmar län

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

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

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

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

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

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

FB Norr (Norrbotten)
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
fredsbaskrarnanorr@gmail.com
Lars Svärdström, 0706-771 739
fredsbaskrarnaost@gmail.com
Johan Nolén, 0768-59 18 56
nolenjohan@gmail.com

FB Södermanland

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

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

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

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

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

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

Kjell Johansson, 076-7649017
stockholm@fredsbaskrarna.se
NY

Enköping

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

Sista måndagen varje månad. start 28/1
Queens Arms Torggatan 30, Enköping
Ray Lindahl 070-611 06 16

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

Veteranerna Kronoberg

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

Christer Alldén, 0707-316913
allden51@gmail.com

Gotland

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

Veteranerna Uppland
Johan Mattson, 0733-994660
johan_mattson@telia.com
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Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen i varje månad, kl 18.00
Grand Hotell Hörnan, Bangårdsgatan 1
Tredje söndagen i varje månad kl 10.00
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
FB-grupp: Utlandsveteraner i Uppsala

Amiralitetsförsamlingshemmet
Sista måndagen varje månad kl 17.00
amiralitet.forsamling@svenskakyrkan.se

Borås

FB Stockholm

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

Karlskrona

Soldathemmet O II, Drottninggatan 49
En gång per kvartal enligt kallelse
FB-grupp: Fredsbaskrarna Norr

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

Uppsala

FF:s Evenemangskrog, Västra Vallgatan
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Stefan Johansson, 0703- 86 45 45
Per-Ola Andersson, 0703-590686

Boden

FB Skåne

Hudiksvall

Kalmar

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

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

Storuman

UNEF-kamraterna

Blekinge

FB Skaraborg

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

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

Träffplatser

FB Sjuhärad

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

Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
franssonkarlolof@gmail.com
Erik Westerberg, 031-46 55 24
erik.westerberg2@comhem.se

FB Östergötland

Stockholm

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

Jönköping

FN-veteranerna Kongo

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

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

Halmstad

Helsingborg

Blue Berets MC

Bo Hagman, 070-317 79 20
Ulrik Brandin, 070-259 18 84

FB Västerbotten

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

Z-Bataljonen (Jämtland)

FB Gotland

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

Göteborg

Luleå
O´Learys, Västra Varvsgatan 25
Sista torsdagen varje månad kl 19.00
Kennet Larsson 072-737 27 33
FB-grupp: Fredsbaskrarna Norr
FB-grupp: VETERAN Träffplats Luleå

Malmö
Drum Bar, Lilla Torg 9
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
FB-grupp: Veteranträffpunkt Malmö

Norrköping

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

Umeå
TC Bar & Restaurang, Vasaplan
1:a tisdagen i varje månad kl 18.00
Agneta Karlsson, 0730-230712
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten
Cyrano, Kungsgatan 14 B
1:a måndagen varje månad, kl 18.30
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Lars-Åke Johansson, 0705-195 254

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

Västervik
Stallet, Fimmelstången,
Stora Trädgårdsgatan 13 P
Bo Hagman, 070-317 79 20
Ulrik Brandin, 070-259 18 84

Västerås
Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10
FB-grupp: Veteraner Västmanland
Restaurang Fyra krogar, Vattentorget 5
Sista tisdagen i månaden, kl 18.00
(ej jun-aug och dec-jan)
Göran Brogard, 070-4646411

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

Skaraborg

Örebro

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

020 - 666 333

020 – 666 333
Veteranlotsen i Uppsala
Stöd vid besök till Veteranmottagningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vi möter upp,
visar vägen till hotell, ser till att veteranen hittar till
Veteranmottagningen vid besökstillfället och kan
assistera med annat vid behov.

veteranlotsen@gmail.com

GULA BANDET

Kansliets växel
08 – 25 50 30

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

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

kansliet@sverigesveteranforbund.se

Tack vare små och stora bidrag
från privatpersoner och företag kan
Gula Bandet stötta veteraner och deras
familjer för att hjälpa dem tillbaka till
vardagen. Hjälp oss att göra skillnad.
Tack för ditt stöd!
Swisha 1231 814 482

www.gulabandet.se

Växjö

Ängelholm

Skellefteå

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

Varberg

Hemvärnsgården, F13 Bråvalla, 4 ggr/år
Lars Svärdström, 0706-771 739
fredsbaskrarnaost@gmail.com
FB-grupp: Fredsbaskrarna Östergötland
Malin Bjärnetoft, 070-794 14 70
FB-grupp: Fredsbaskrarna Skaraborg

Kamratstödstelefon

STÖD SVERIGES
VETERANER.

Flottans Män Kajutan, Östergatan 89
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
Kalle Andersson, 070-490 12 16
1:a måndagen i varje månad kl 18.00
The Bishops Arms, Drottninggatan 1
Arne Björklund, 070-6174681
FB-grupp: Fredsbaskrarna Örebro

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

Personliga kontakter
KANSLI
Anders Ramnerup, generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se

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

Per Lennartsson, kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

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

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

LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@fredsbaskrarna.se

Lottie Nordström, kansli & medlemsregister
lottie.nordstrom@sverigesveteranforbund.se
Sjukskriven

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

Annelie Lennartsson, medlemsregister
annelie.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Hans Westin
hans.westin@fredsbaskrarna.se

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

Johan Sundin
Ersätts av Anna Wiktorsson

Karin Andersson
karin.andersson@fredsbaskrarna.se
Tjänstgör utomlands. Ersätts av Peter Enström
SUPPLEANTER
Peter Enström
peter.enstrom@fredsbaskrarna.se
Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@fredsbaskrarna.se
TIDNINGSREDAKTION
redaktion@fredsbaskrarna.se
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KORSORD

Inbjudan till familjehelg
på High Chaparral
I samarbete mellan Sveriges Veteranförbund, Invidzonen och
Soldathemsförbundet bjuder vi in till en familjehelg på High Chaparral.

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

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

Svenska soldathemsförbundet
Kasta in familjen i äventyret på High Chaparral.
Foto: High Chaparral

I samarbete mellan Sveriges Veteranförbund,
Invidzonen och Soldathemsförbundet bjuder
vi in till en familjehelg på High Chaparral med
rabatterade priser för SVFs medlemmar.

Mer information om familjehelgen kommer i
nästa nummer av Fredsbaskern och via förbundets hemsida, Facebook samt nyhetsbrev.
Boka redan nu in 23-24 augusti i kalendern.

finns representerade med ett soldathem
på nästan varje ort där Försvarsmakten
bedriver verksamhet. De förmedlar också kontakten till ett omfattande nätverk
av legitimerad personal för professionella terapeutiska samtal, både enskilt,
som par eller familj samt för barn. Detta
är helt kostnadsfritt för utlandsveteraner och deras anhöriga.
www.soldathem.org

Tävlingsinformation
Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 19 maj.
Svara genom brev eller sms.
BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Märk kuvertet med "Korsord"
10:- SMS

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

Facit från förra numret

1

I år intar vi Gotland
– Hur går du?

Staffan Trossholmen
Falun

2

Idrottsveteranerna
är en förening för soldater som sårats
eller skadats under tjänstgöring. Verksamhetens mål är att genom träning,
tävling och fysiska aktiviteter underlätta rehabilitering av fysiska och psykiska
skador. Medlemmar kan låna utrustning
och få ekonomiskt stöd för träning och
tävling. Även du som inte sårats eller
skadats i tjänsten har möjlighet att, som
stödmedlem, delta i många av föreningens aktiviteter.
www.idrottsveteranerna.se

Bengt Anderson
Skövde

Militära kamratföreningar

3
Gunnel Zettby
Linköping
GRATTIS!

Det kommer en
vinst på posten!

www.veteranmarschen.se

erbjuder dig som veteran kamratskap
och samhörighet. Kamratföreningar
finns i nästan varje ort där det finns eller
funnits ett militärt förband. Medlemmar
i kamratföreningar har möjlighet att
vara delaktiga i förbandets historia och
bidra till att föra förbandstraditionerna
vidare. Du kan också ge ditt stöd till en
Försvarsmakt under utveckling, både i
nutid och framtid.
www.smkr.org
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

FUNKTIONELL BYXA
TEXSTAR 595:-

SMARTA FICKOR DAM/HERR 3 FÄRGER
POLYESTER/BOMULL

TAKTISK LAMPA
FITORCH 649:-

1180 LUMEN IPX-8 POWER BANK

ANGE RABATTKOD: VETERAN19 FÖR FRI FRAKT, VÄRDE 99:(Gäller t.o.m. maj 2019)

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

