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Idrottsveteranerna, idrottsföreningen för sårade och skadade veteraner,
har en hel del att erbjuda sina medlemmar.
Foto: Idrottsveteranerna

DET HINNER HÄNDA MYCKET
UNDER EN SOMMAR

I höst ser vi fram emot 
nya tag av kamratskap, 
omtanke och medmänsk-
lighet, med träffplat-
ser och evenemang, 
inte minst med 
firandet av FN-da-
gen 24 oktober. 

Rekryteringen av 
nya medlemmar 
har gått över 
förväntan och 
hittills i år har 1 
100 tillkommit, vi 
är nu över 6 200. 
Superbra jobbat alla ni 
där ute som hjälper till 
att rekrytera! 

Sverker Göranson
Förbundsordförande
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SVF välkomnar 
MariAnne Boström
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Mellanöstern
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VET DIN CHEF VAD 
DU ÄR VÄRD?

Military Work är experter på att identifera, 
validera och översätta militära kunskaper 
och erfarenheter till civila meritvärden. 

Det kan vara svårt för andra civila arbets-
givare att förstå vilka erfarenheter du fått 
med dig från din tjänstgöring, för oss är 
det en av de viktigaste delarna av ditt CV. 

Det gör oss till den perfekta 
karriärpartnern för utlands-
veteraner. 

Vi söker dig som vill ta nästa 
steg i din civila karriär och vill 
få nytta av dina utlands-
erfarenhter. Vi har uppdrag i 
hela Sverige. 

Läs mer och boka ett förs-
ta karriärplaneringsmöte på: 

www.militarywork.se/karriar 
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FÖR ALLA CIVILA OCH 
MILITÄRA VETERANER
FÖRE, UNDER OCH EFTER 
UTLANDSINSATS
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– Vi hoppas 
få se många 
veteraner på 
besök i vår 
nya lokal.



Folke Bernadotte-
akademin stärker 
kvinnor i Afghanis-
tan
EU kraftsamlar för att ge stöd till 
en fredsprocess i Afghanistan. Den 
europeiska unionen lanserar nu 
en satsning för att underlätta och 
finansiera aktiviteter för en inklu-
derande fred. Satsningen styrs av 
Sida med stöd från FBA.

– Det finns en oro för att en fredsöverens-
kommelse med talibanerna ska få negativa 
konsekvenser för demokrati och mänskliga 
rättigheter, särskilt kvinnors rättigheter, 
säger Cecilia Hull Wiklund, projektledare 
för FBA:s arbete i Afghanistan, på myndig-
hetens webbplats.

Stort fokus i arbetet kommer att ligga på 
att få med alla delar av den afghanska 
befolkningen i fredsprocessen. Inte minst 
kvinnor, som är en mycket utsatt grupp i 
Afghanistan.
– Talibanerna vill sannolikt inskränka de 
rättigheter kvinnor har fått sedan tali-
banregimen föll 2001, säger Cecilia Hull 
Wiklund.

Foto: Kim Svensson

Välkommen till ett nytt nummer av vår tidning. 
Det har hänt en del sedan sist – bland annat 
har flytten av kansliet genomförts, vilket har 
fått mycket positivt gensvar från såväl våra 
uppdragsgivare och samarbetsorganisationer 
som många veteraner. Jag är väldigt glad över 
att det finns ett sådant stort engagemang runt 
omkring i landet. 

Det är viktigt för att stärka vårt förbund och ert 
arbete ute i landet. Sedan har också rekrytering-
en av nya medlemmar gått över förväntan och 
hittills i år har 1 100 tillkommit, vi är nu över 
6 200 medlemmar. Superbra jobbat alla ni där 
ute som hjälper till att rekrytera!

NY INRIKTNING
Flytten av kansliet är ett led i den övergripande 
förändringen av verksamheten som inleddes 
redan 2012 då det på årsmötet beslutades 
att föreningarna skulle vara med och utveckla 
organisationen. Det som hamnade högst upp 
på listan av vad som bör göras var att inrätta 
ett centralt kansli, som bland annat skulle ha i 
uppgift att stödja föreningarna. Detta klubbades 
sedan igenom vid årsmötet 2013 på Revingehed 
och är nu genomfört. 

Det finns många fördelar med flytten av kans-
liet. Vi känner redan effekten av att kunna vara 
närmre våra samarbetsorganisationer i Stock-
holm, som Försvarsmakten med Veterancen-
trum och övriga utsändande myndigheter som 
Polisen, Kriminalvården och Folke Benadotte- 
akademien. I Stockholm finns också våra sam-
arbetspartners, som till exempel Individzonen, 
där vi redan har dragit nytta av ett ännu när-
mare samarbete. Allt detta förenklar och ökar 
effekten av det dagliga arbetet för kansliet och 
förbundsstyrelsen, och det leder direkt till att vi 
kan ge bättre stöd till er i föreningarna. Jag vill 
åter betona att flytt och därtill kopplad kostnad 
inte tar en enda krona från huvuduppgiften att 
stödja veteraner utan tvärtom kommer den på 
sikt att ge än mer effekt för oss veteraner.

EVENEMANG
Flytten har naturligtvis varit en stor fråga för 
oss i styrelsen under sommaren, men sommaren 
är också en tid då det finns tid och utrymme för 

ännu mer gemenskap och större arrangemang 
än vad som ryms på en träffplats en vardags-
kväll. Vi försöker alltid hinna med att delta vid 
så många evenemang som möjligt och själv har 
jag bland annat varit på ÖS, Veteranmarschen 
och dessutom genomfört ett seminarium med 
våra veteranfrågor under Almedalsveckan där 
såväl försvarsminister som ordförande i för-
svarsutskottet deltog.

I höst ser vi fram emot nya tag av kamratskap, 
omtanke och medmänsklighet, med träffplat-
ser och evenemang, inte minst med firandet 
av FN-dagen 24 oktober. Det är en fantastisk 
känsla att få in rapporter från hela vårt avlånga 
land om hur FN-dagen firas just där. Flera sker 
ju nu vid något av våra 23 veteranmonument/
minnesplatser som finns spridda över landet. 
Dela gärna med er av bilder och berättelser, 
både från FN-dagen och från era träffplatser 
och andra evenemang.

TILLSAMMANS
Hösten kommer också innebära att vi får möjlig-
het att välkomna ett antal nya ansikten till vårt 
kansli. Vår nya generalsekreterare MariAnne 
Boström började officiellt den 1 september. 
MariAnne är utlandsveteran med två missioner 
bakom sig, 15L och BA12. När hon har hunnit 
etablera sig och fått en överblick av verksam-
heten startar också den övriga rekryteringen, 
och ni kommer alldeles säkert märka av våra nya 
förmågor på många sätt. 

Jag hoppas att du och alla andra hjälper mig 
att ge MariAnne och de övriga ett riktigt varmt 
välkomnande till vår gemenskap och vårt för-
bund. Samtidigt vill jag rikta ett varmt tack och 
en eloge för förnämligt arbete till våra kamrater 
som i höst lämnar/lämnat vårt kansli. Vi är inne 
i en viktig period av utbildning, rekrytering och 
flytt, och jag hoppas att ni kan ha visst överse-
ende med att vi alla nu, avgående och pågående, 
utvecklas och lär oss tillsammans. Det är en 
spännande tid vi har framför oss, och jag är 
helt övertygad att det kommer bli ett stort steg 
framåt i vårt väsentliga arbete – att stödja våra 
stolta veteraner. Tillsammans.

Sverker Göranson

Det hinner hända mycket
under en sommar
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Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

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

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

INLEDAREN  

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Hyllades efter hem-
komst från Mali
Personal från Skaraborgs 
Regemente i Skövde hyllades 
14 juni vid hemkomst efter tjänst-
göring i Mali.

Vid en stilfull ceremoni i en fullsatt Sköv-
de Arena, med drygt 300 soldater och 
cirka 900 åskådare premierades Noah 
Prahl för förtjänstfull insats av Fredsbask-
rarna Skaraborg. 

Prahl hade utsetts av förbandet för att ha 
levererat goda resultat som mekaniker 
under knappa tidsförhållanden. Vidare 
spred han glädje i sin omgivning med sitt 
glada humör.

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

"Det finns många fördelar 
med flytten av kansliet. 
Vi känner redan effekten av 
att kunna vara närmre våra 
samarbetsorganisationer."

AKTUELLT

Sverker Göranson, 65 år
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år utom-
lands. Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första NATO-insats. Högre utbildning i 
USA. Drygt tre år vid Sveriges ambassad i Washington.

Sveriges Veteranförbund (SVF)

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

Nytt tidningsnamn
– vad tycker du?

Från och med detta nummer av vår 
tidning har styrelsen beslutat att ändra 
namnet till Svensk Veteran. 

Kongressen tog beslut avseende vårt 
förbunds namn. Följden är att vi provar 
en namnändring på detta nummer av vår 
tidning. Vad tycker du om namnet?
Hör av dig med synpunkter till 
kansliet@sverigesveteranforbund.se

SVF

Kvinnor hotade av Talibanerna men stödda av FBA. 
Foto: Eric Kanalstein / UN Photo 

Noah Prahl premierades av Fredsbaskrarna 
Skaraborg för förtjänstfull insats i Mali.
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Det är fredag, golvläggarna ordnar med de sista plat-
torna. IT-killar kommer för att dra fiber. Allt har gått 
just-in-time inför flyttlasset från Örebro på måndag.
– Ja. Vi har en bra byggledare som håller i allt, säger 
MariAnne Boström.
Då, på måndag efter vår intervju, är basen för 
veteranfrågor Riddargatan i Stockholm. Fördelar 
med det?
– Vi kommer närmre organisationer och 
myndigheter.

MISSIONER
Vem är förbundets nye generalsekreterare? Över 
en fika på närbelägna Östermalmshallarna svarar 
MariAnne på våra frågor. Det är svar som läsar-
na av Fredsbaskern får i det här numret.
Har du någon missionserfarenhet?
– Ja. 15L, Libanon 1987-88 och BA12, Bosnien 
1999.

LIBANON
Den mission som satte mest spår hos MariAnne 
är den i Libanon. Hon tjänstgjorde på sjukhu-
skompaniet som chef för stab och samband. 
Denna mission verkade under palestiniernas första 
intifada och även om kompaniet i första hand vårdade 
FN-soldater så fick många civila vård genom missionens 
sjukvårdsresurser.
– Missionen var bland det bästa jag gjort, kamratskapet 
var stort. Jag träffar flera av mina kamrater därifrån fort-
farande, många bor i stockholmsområdet, säger MariAnne 
Boström.

SCANDINAVIAN
Före Libanon jobbade MariAnne Boström som strilbefäl på 
F16 i Uppsala, men sadlade om och började jobba för Scandi-
navian Airlines, SAS. På SAS har hon jobbat i 30 år och med, 
som hon säger, det mesta.
MariAnne Boström är gift med översten Roger Nilsson och hon 
var med honom i Thailand där han var försvarsattaché 2015-18. 
Hon har också erfarenhet av att vara anhörig på hemmaplan när 
maken tjänstgjorde i Kosovo 2002-03 och i Afghanistan 2011-12 
för Försvarsmakten.
– Jag märker en stor skillnad på hur Försvarsmakten behandlade 
oss efter missionerna jag var med om och hur uppföljningen blev för 
Roger. Det har blivit bättre.

FÖRE, UNDER, EFTER
MariAnne Boström kommer att ha mycket att göra med Försvars-
makten och myndighetens arbete för att ta hand om sina 
soldater, före, under och efter insats. Men även med 
organisationer som Invidzonen och Veteranmottagningen. 
Hon var på Akademiska sjukhuset och träffade personalen 
på Veteranmottagningen dagen före vår intervju.
– De gör ett fantastiskt jobb. Och vi har ett mycket bra samarbete 
sedan starten och är mycket glada över det bidrag som Kungafon-
den ger de veteraner som har behov att besöka Veteranmottagning-

en i Uppsala.
Du kommer att jobba för att alla som ska, åker, eller har åkt på ett 
uppdrag från en svensk myndighet, ska vara och efteråt känna sig 
som en veteran?
– Ja. Med allt vad det innebär. Nätverk. Stöd. Erkännande, säger 
MariAnne Boström.

Polisen, FBA, MSB, räddningstjänster, Kustbevakningen, Krimi-
nalvården har veteraner.

– Alla veteraner är välkomna som medlemmar och Ve-
teranförbundet jobbar efter ledorden omtanke, med-
mänsklighet, kamratskap och stolthet.

UPPDRAGSSTYRNING
Nu står MariAnne i en lokal som är inne i sluttampen för att bli 
hennes och kansliets arbetsplats. Gillar du att vara chef?
– Ja. Det gör jag. Lika mycket som jag gillar att vara ledare!
Hon tillämpar uppdragsstyrning och vill i första hand se till så 
att hennes medarbetare får bra förutsättningar att klara sina 
uppgifter.
– Det gäller också föreningarna. Vi ska ge dom de bästa 
förutsättningarna vi kan ge för att de ska kunna driva sin 
verksamhet.

När det blir måndag efter vår intervju kommer medarbetarna 
från Örebro. Och det ska bli house warming-mottagningar, bra 
möjligheter för kansliet att prata veteranfrågor. 
– Vi hoppas få se många veteraner på besök i vår nya lokal, 
säger MariAnne Boström.

Per Lunqe

MariAnne ny generalsekreterare i ny bas

Gyllene Tider hyllade blå-
ljuspersonal och veteraner

AKTUELLT AKTUELLT

Gyllene Tider har gjort sin sista turné. 
Det blev en turné där blåljuspersonal och 
veteraner från Försvarsmakten upp-
märksammades. Trummisen i Gyllene 
Tider, Micke Syd berättar varför i TV4 och 
kanalens nyhetsmorgon. Med i studion är 
också vännen Fredrik Lilliestråle Stéen, till 
vardags tjänstgörande vid Högkvarteret 
som koordinerat hela Blåljus-initiativet 
och ÖB Micael Bydén.

Det var 250 speciellt inbjudna poliser, brand-
män, ambulanssjukvårdare och veteraner på 
spelningarna under turnén. Idén till allt kom 
upp i en minibuss med Gyllene Tider på väg 
till inspelning av en ny skiva i södra Frankrike. 
Micke och Fredrik som blivit kompisar under en 
tidigare turné pratade om den kommande av-
skedsturnén. Micke har växt upp i en, som han 
själv säger, blåljusfamilj och ville nu uppmärk-
samma människor som gör skillnad.

– Vi vill tacka blåljuspersonalen och veteraner-
na, säger Micke i nyhetsmorgon.

Fredrik vet hur det kan kännas långt bort i en 
miljö som är ordentligt olik den soldaterna 
är vana vid hemma. Gyllene Tiders musik har 
betytt mycket för honom att hans kamrater på 
insats i länder som Afghanistan och Tchad.

– Långt hemifrån, på de platser dit chefen …

Han pekar på ÖB i studion.

–  … dit chefen skickat oss för att vi ska göra 
skillnad, så vill man ha en länk hem. En sån länk 
kan vara musik, säger Fredrik.

Fredrik pratar om ett minne från Afghanistan 
när han sitter i vagnen på väg hem mot campen, 
Gyllene Tiders låt "När alla vännerna gått hem" 
startar i vagnens lurar och det är nästan en 
andlig upplevelse.

ÖB Micael Bydén blev inbjuden till en spelning 
under turnén i somras.

– Det betyder mycket att Gyllene Tider gör 
detta. Vi är inte vana vid den här uppmärksam-
heten, att få en sån uppskattning, säger han.

Spelningen rörde Micael Bydén djupt.
– Den gick rakt in i hjärtat. Jag var med om en 
fantastisk kväll med Gyllene Tider. Att få stå där 
tillsammans med poliser, brandmän, ambulans-
sjukvårdare och våra egna veteraner, säger 
Micael Bydén i nyhetsmorgon.

Per Lunqe

Fredrik Lilliestråle Stéen, ÖB Micael Bydén 
och Micke Syd pratar Gyllene Tider, blåljus 

och veteraner i TV4 nyhetsmorgon. 
Foto: TV4

MariAnne Boström är ny generalsekreterare för Sveriges Veteranförbund. 
Vi träffar henne på nya kontoret, Riddargatan 29 i Stockholm. 
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Micke Syd, ÖB Micael Bydén och Fredrik Lilliestråle Sté-
en på väg att prata Gyllene Tider, blåljus och veteraner i 
TV4 nyhetsmorgon. 
Foto: Privat

Stora bilden:
Dea Norberg, Mats "MP" Persson och Per Gessle. 

Foto: Fredrik Lilliestråle Stéen

"Vi kommer närmre 
organisationer och 
myndigheter"

Flytt av kansliet

Från måndag 9 september finns kansliet i 
Stockholm. Ny adress är Riddargatan 29, 
114 57 Stockholm och telefonnummer som 
tidigare 08-25 50 30. 

Har ni vägarna förbi är ni välkomna in på en 
kopp kaffe.
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Årets marsch var den 
regnigaste vi har haft 
under alla år, det regnade 
3 dagar. Dagen vi gick på 
Stenkusten blåste det lite 
extra och det var tur att vi 
hade varandra att hålla i. 
Annars hade vi fått hämta 
upp veteraner i Östersjön.
 
Vid inmarschen i Visby var vi ca 
120 personer med en musikkår och 
allt var strålande. Efter en stunds 
marscherande öppnade himlen sig 
och det regnade 27 mm, jo tack vad 
våta vi blev. Men vid målet stod 
Gotlands landshövding, Överbefäl-
havaren och Annika Engblom (M) 
samt lite andra politiker, då var det 
inte så farligt att bli blöt.
 
Gotland är en fin plats med fina 
människor, vi har ätit gott, sovit 
trång men det har inte gått någon 

nöd på oss. I år var också första 
gången vi hade ett fältkok med 
hela vägen. Kan bara konstatera att 
hungriga behövde vi inte vara.
 
Sträckorna var lite olika uppdelade 
på ön. Etapperna blev allt från ca 
25 km till 40 km, sammanlagt fick 
vi ihop ca 320 km. I år var vi fler 
än tidigare år som genomförde 
hela sträckan. Ingen blev skadad, 
eller gick sönder, utan alla gick alla 
sträckorna, imponerande. Danska 
veteranstötte deltog även i år, som 
vanligt marschvana veteraner med 
en skopa gott humör.
  
Från hela mitt hjärta till er alla, tack 
alla ni som har varit med så vi har 
kunnat genomföra marschen på 
Gotland, ingen nämnd ingen glömd.

 
L-G Nyholm

Veteranmarschen
Skuldra vid skuldra - Evig vänskap

Veteranmarschen på Gotland...

AKTUELLT

Veteranmarschen 2019 samlades på Gotland.
Foto: Kim Svensson

Nästa års Veteran-
marsch i samarbete 
med Norska ve-
teranförbundet
Redan nu står vi inför planering av 
2020 års veteranmarsch. Denna 
kommer att vara i samarbete med 
Norska veteranförbundet (NVIO).

Nästa år är det 115 år efter unionsupplös-
ningen mellan Sverige och Norge. Detta 
vill vi veteraner högtidlighålla tillsam-
mans med våra norska veteraner på ett 
hederligt och broderligt sätt. Marschen 
genomförs tillsammans med det norska 
veteranförbundet (NVIO). Deltagare kan 
välja att starta i Norge eller i Sverige. 
Båda marscherna möts och avslutas i 
Karlstad där unionsupplösningen skrevs 
under.
 
Starten i Sverige sker den 30 juli i Jönkö-
ping och i Norge startar marschen den 1 
augusti från Kongsvinger festning. Båda 
sammanstrålar i Karlstad den 9 augusti.
 
Mer information om marschen hittar du 
på www.veteranmarschen.se och mer 
information kommer i nästa nummer av 
Fredsbaskern.

Fakta 
Veteranmarschen
Över 5000 deltagare har gått kortare 
eller längre sträckor.
Marschen har tillryggalagt mer än 
190 mil genom Sverige.
Marschen har samlat in över 530 000 
kr till Gula Bandet.
Över 320 artiklar om Veteraner i TV, 
tidningar och radio.
Nordiskt samarbete.

...och i Halmstad

Den 11-14 juli öppnades det för den 26:e vete-
ranträffen i Halmstad. Det blev föreläsning av 
Roland Strandberg som höll ett föredrag som 
heter "Sjöman Legionär och Livvakt" och Kon-
go Magneli berättade om "Livet efter Mission-
en". Lemnells Kapell genomförde två bejublade 
konserter, fredag och lördag.
 
MÅNGA SLÖT UPP
Veteranmarschen gör sedan 2013 en parad i 
Halmstad och i år mötte nästa 400 personer 
upp i Norre Katts park vid minnesstenen. Här 
genomfördes en ceremoni med tal och musik. 
Sedan gick ett 20-tal personer den 12 km 
långa vägen ut till Ringenäs. Det blev en myck-
et lyckad helg med bra väder och nästa 1000 
besökare. Tack Tony och Ralle för ert slit. Vi 
ses nästa år på nordens största Veteranträff.
 

VETERANTRÄFFEN FÅR STÖD
Sedan 2013 stöttar Sveriges Veteranförbund 
tillsammans med Försvarsmakten Veteranträf-
fen med bla. underhållning och tält. 
Läs mer på www.veterantraffen.se 

Per Lennartsson

Veteranträffen ÖS 26

Deltagare i Veteranmarschen som gick från Stora torg till Ringenäs. 
Foto: Privat

Veteranmarschen intar Visby.
Foto: Kim Svensson

SE HIT!

FUNKTIONÄRER

SÖKES TILL 2020

SE SIDAN 21

Det blev över 30 mil av vackra vägar och vyer på Gotland. 

Foto: Kim Svensson

•

•

•

•

•

Hedersvakt vid Minnesstenen i Norre Katts park.
Foto: Per Lennartsson

AKTUELLT
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AKTUELLT INSATS: IRAK

Svenskar i Irak verkar för 
landets framtida säkerhet

Den militära multinationella insatsen i 
både Irak och Syrien leds av USA:s cen-
tralkommando i Tampa, Florida. Koalitio-
nen bildades 2014 efter att Irak begärt 
stöd via FN. 

Koalitionens militära plan för Irak syftar initialt 
till att hindra IS framryckningar genom att 
träna och utbilda försvarsstyrkor i Irak. Andra 
krishanteringsinstrument är diplomati och hu-
manitära åtgärder. Förutom truppbidraget från 
USA och Sverige finns det totalt sett 74 länder 
som verkar i området. Det är således en global 
koalition mot Daesh. Daesh är en akronym av 
det fulla arabiska namnet som i engelsk över-
sättning står för Islamic State in Iraq and Syria. 

Svensk militär har utan alltför mycket publicitet i 
massmedia inför uppdraget tränats för en insats 
i Irak. Chefen för styrkan är överstelöjtnant Ulf 
Ahl. Styrkan består av ca 70 personer från söd-
ra skånska regementet med stöd av Lednings-
regementet och HRC, vars uppgift är att utbilda 

det irakiska försvaret och detta i syfte att bidra 
till dess förmåga att stå emot den militanta 
islamistgruppen IS landvinningar. Styrkan kan 
tillfälligt utökas till högst 120. 

Uppgifterna för det svenska förbandet som har 
varit förlagda på Camp Taji några mil utanför 
Bagdad har varierat. Huvuduppgiften för det 
svenska styrkebidraget till koalitionen mot IS 
har varit rådgivning och utbildning av de irakis-
ka styrkorna som sitt främsta arbete förutom 
sjukvård. Svenska försvarsmakten avbröt dock 
tillfälligt utbildningen i Irak i maj månad till följd 
av det spända säkerhetsläget mellan USA och 
Iran. 

I slutet av juni månad var denna första grupp av 
svenskar tillbaka på svensk mark och medalje-
rades för sina insatser i ett krigshärjat område 
av brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, ställföre-
trädande arméchef. Brigadgeneral Ståhlberg 
nämnde ord som frihet, demokrati och mänsk-
liga rättigheter och rätt kunskaper för Iraks 

framtida säkerhet i sitt tal till de hemvändande 
svenska soldaterna. 

Beslutet om insatsen i Irak grundar sig på 
säkerhetsrådets resolution 2249, år 2015 följt 
av FN:s resolution 2421 av år 2018 där FN har 
en central roll genom UNAMI, United Nations 
Assistance Mission for Iraq. UNAMI grundades 
dock redan den 14 augusti, 2003 genom FN-re-
solution 1500.

Lars Andersson

Det här erbjuder 
Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna, idrottsföreningen för 
sårade och skadade veteraner har en hel 
del att erbjuda sina medlemmar. Vi pratade 
med föreningens ordförande, Leif Ölme-
borg och då stod en aktivitet för dörren. 

Under klätterhelgen i Göteborg 22-23 septem-
ber kommer de medlemmar som bokat plats 
antingen att klättra i nybörjargrupp som då får 
möjligheten att ta ett så kallat grönt kort. För 
medlemmar som redan har det gröna klätter-
kortet blir det fortsättning. Klättringen sker i 
Utbybergen i Fjällbo Ängar. Klipporna är lodräta 
och erbjuder möjligheter för alla som vill utma-
na sig. För sårade eller skadade står föreningen 
för alla kostnader. Stödmedlemmar deltar till 
självkostnadspris.

SIKTAR HÖGT
Vid klättring, om veteranen är skadad?
– Vi har en medlem som saknar en arm. Han 
klättrar inte, men det skulle kunna fungera, vi 
har säkerhetslinor, säger Leif Ölmeborg.
Den veteranen siktar högt.
– Han satsar på VM i Hawaii 2021, triathlon.
I slutet av augusti och början av september blev 
det en kajaktur i vattnen runt Marstrand. En 
helg med kamraterna, kajaken och storslagen 
skärgård. Tältlogi på öar.
Går ni i fjällen?
– Vi går i Sarek, Abisko och Kebnekaise.

RULLSTOLSBASKET
En återkommande helg är skytte i Sala. Klätt-
ringen återkommer varje år.

– Vi har också årliga prova-på-läger, ett på 
förband och det andra på Riksidrottsförbun-
dets anläggning Bosön på Lidingö, säger Leif 
Ölmeborg.
Det är tillfällen när de sårade eller skadade får 
testa olika idrotter. Nu i oktober står rullstols-
basket, fritt fall i vindtunnel, bowling, veteran- 
yoga, innebandy och badminton på program-
met. Fiske i Västerbottens älvar återkommer. 
Ni hade ett event, Mat är livet?
– Ja. Det var en föreläsning om vikten av bra 
kost, säger Leif Ölmeborg.
Om man vill komma på fötter är det inte bara att 
röra på sig, man ska också äta nyttigt.
– Vi har medlemmar som tar medicin. Det är 
medicin som gör att veteranen går upp i vikt.
Hur gör ni med säkerheten när ni går i fjällen 
vintertid?
– Vi har erfarna ledare.
Och medlemmarna får låna bra utrustning.
– Vi har klarat oss i svåra oväder, säger Leif 
Ölmeborg.

POSTTRAUMATISKT STRESSYNDROM 
INGET HINDER
Föreningens medlemmar har också möjlighe-
ten att ställa upp i uthållighetstävlingar som 
Fallskärmsjägarskolans Para endurance race. 
Det är marscher med packning och löpning i 
tvåmannalag.
Det finns många veteraner som lider av PTSD, 
posttraumatiskt stressyndrom. 
– Ja. Vi har flera medlemmar med de besvären.
Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset 
tipsar sina patienter om Idrottsveteranerna.

– Hos oss får de motion och idrotts eller frilufts-
verksamhet.
Sömn, mat och motion är tre hörnpelare om 
man vill må bra. Idrottsveteranerna tillhandahål-
ler motion och även kamratskap, veteranerna 
har roligt med kamrater.

KAJAKER
Märker du någon skillnad på en veteran som blir 
medlem, som har PTSD och sedan efter en tid 
med några aktiviteter i föreningen?
– Det tycker jag, säger Leif Ölmeborg.
Medlemmarna är av två kategorier, sårade eller 
skadade och kan få stödmedlemmar. Sårade 
och skadade kan få pengar för att genomföra 
egna aktiviteter. Föreningen har köpt ryggsäck-
ar, cyklar och kajaker till medlemmar, står för 
årskort till gym och simhallar.
– Vi ger till det mesta som har med idrott att 
göra. 

VILL GE TILLBAKA
Leif Ölmeborg och föreningen står vid tiden för 
den här intervjun inför dialog med Försvars-
makten. Planen för nästa år ska dras upp. I år är 
budgeten 870 000 kr.
– Jämfört med andra stödorganisationer är det 
inte mycket pengar.
Leif Ölmeborg jobbar ideellt två till tre dagar i 
veckan med Idrottsveteranerna. Varför?
– Under min tid som kompanichef i Bosnien på 
BA02, sårades två av mina soldater. De är nu 
medlemmar hos oss. Jag vill ge tillbaka, säger 
Leif Ölmeborg.

Per Lunqe

Innebandy med rätt attityd. 
Foto: Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna är en ideell förening, 
öppen för alla svenska veteraner som 
blivit sårade eller skadade och som vill 
utöva idrott.
Idrottsveteranerna välkomnar också alla 
som vill engagera sig för att främja såra-
de eller skadade veteraners idrottande.
Föreningen vill sprida kunskap om de 
möjligheter att delta i tävlingar som 
genomförs av föreningen, Försvarsmak-
ten eller annan organisatör. Förening-
en vill också stärka samhörighet och 
kamratskap mellan sårade eller skadade 
veteraner. Föreningen medverkar till att 
veteranerna får en bra rehabilitering och 
att stödja dom inom idrott.
Det kostar 50 kr per år att vara medlem 
eller 500 kr för ett ständigt medlemskap. 
För den summan får man ta del av fören-
ingens hela verksamhet.  

Källa: Idrottsveteranernas webbplats

FAKTA
Idrottsveteranerna

Basket, en idrott för sårade 
eller skadade veteraner. 

Foto: Idrottsveteranerna

Sveriges senaste truppbidrag till Mellanöstern

En australisk soldat hjälper en irakisk soldat med vapnet under en skjutövning i den multinationella insatsen som Sverige ingår i.
Foto: Paris Maxey/US Army

Det svenska bidraget i Irak utgörs av 
en styrka om cirka 70 personer med 
uppgift att utbilda det irakiska försvaret 
i syfte att bidra till dess förmåga att stå 
emot den militanta islamistgruppen IS 
framryckning. 

FAKTA
Den svenska styrkan i Irak
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BLOGGARNAS SKILDA VERKLIGHETER

Utlandsbloggar är en arena för organi-
sationer och myndigheter att nå ut till 
veteraner och anhöriga. Landskapet 
har förändrats. Man fick ett brev. Förr 
läste man tidningar, lyssnade på radio 
eller såg på TV för att få information 
om en insats eller mission. I dag går 
man in på en blogg. Och där berättar 
veteranen med egna ord hur livet är 
långt från Sverige. 

Vi har bett myndigheter och organisationer 
berätta om sina utlandsbloggar. 

FÖRSVARSMAKTENS BLOGGPORTAL starta-
des 2011 med syftet att förbättra möjligheterna 
till en öppen, djup och bred dialog om Försvars-
maktens ämnen i sociala medier berättade, 
framförda av våra egna chefer och medarbe-
tare, och genom den dialogen öka förståelsen 
för Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet 
och att öka intresset för Försvarsmakten som 
arbetsgivare och arbetsplats. 
När bloggportalen startades ökade använd-
ningen av sociala medier kraftigt i samhället 

samtidigt som betydelsen av sociala medier som 
informationskälla blev allt större. I synnerhet 
i yngre generationer. Det beror på en snabb 
utveckling av digitala medier och mobilanvänd-
ning, samt att informationen i sociala medier 
upplevs som mer relevant och trovärdigare än 
information som till exempel kommer direkt 
från ett företag i form av reklam, eller redaktio-
nellt innehåll i tidningar och andra, traditionella 
medier.

SOLDATHEMMET letade efter ett sätt att 
diskutera våra kärnfrågor i friare form och så 
föddes tanken på en blogg. Snarare än strikt 

akademiskt, finns här ett personligt tilltal där 
videoklipp och texter blandas, och publiceras 
ungefär varannan vecka under ett årligt, över-
gripande tema. Till exempel har vi under årste-
mat 2019, Anpassningssvårigheter efter insats, 
diskuterat återanpassningsproblematiken med 
utgångspunkt från J.R. Tolkiens karaktär Frodo, 
framställningen av krigsveteraner i Bibeln och 
Odysseus långa hemfärd i Odyssén. 

Årets tema har en bred ingång, där vi ville 
försöka publicera material med relevans för 
både militär och civil personal som genomför 
insatser, internationellt och nationellt. Utöver 

Försvarsmaktspersonal, hoppas vi alltså att 
civila veteraner från t.ex. polis, räddningstjänst, 
katastrofhjälp och biståndsfältet och deras 
anhöriga skulle kunna hitta något som berörde 
deras situation. 

Sedan vore det såklart roligt att nå ut bredare 
inom offentlig och ideell sektor, till Svenska kyr-
kan och andra trossamfund, kommuner, lands-
ting, politiker, vetenskapssamhället etc. Kort 
sagt, till de som på olika sätt är intresserade av 
hur yrkeserfarenheter under insatser, påverkar 
och formar oss som människor på olika sätt i 
våra olika identiteter i och utanför arbetslivet, 

oavsett vilken insatsorganisation du företräder, 
om du åker själv, eller är anhörig.

KRIMINALVÅRDEN berättar om sin blogg:
För bara några veckor sedan lämnade Anna 
Terins och Micael Bohman sina jobb inom 
Kriminalvården för utlandsuppdrag i Somalia. I 
utlandsbloggen kommer vi att få följa dem un-
der deras uppdrag som svenska kriminalvårds-
rådgivare på Garowe Prison. Men vi kommer 
också att få läsa om hur man sysselsätter sig på 
sin fritid långt borta från familj och vänner och 
om hur det är att leva i Somalia.
Vi startade Kriminalvårdens fyra bloggar den 
3:e januari 2017. Tanken är att medarbetarna 
ska skriva i egenskap av yrkespersoner och i 
bloggarna kan man följa deras vardag på anstal-
ter, häkten, i frivården och på utlandsuppdrag. 
Det skiljer sig med andra ord från våra nyheter 
och annat redaktionellt material, det här är 
bloggarnas egna ord och berättelser om sådant 
de tycker är viktigt att förmedla till läsarna. 

Vi startade bloggarna för att öka kunskapen om 
Kriminalvården. Trots att vi är en av Sveriges 
största myndigheter så har vi under en lång pe-
riod varit ganska anonyma.  Det har varit svårt 
för vanligt folk att veta vad vi egentligen gör. 
Genom åren har våra utlandsbloggare varit med 
och berättat om sina uppdrag i Kenya, Somali-
land, Guinea-Bissau och Somalia.

Vad vill ni säga i er blogg, FBA?
Genom FBA-BLOGGEN kan vi på ett vardags-
nära sätt berätta om vad FBA gör, genom att 
ge plats åt många olika röster. Våra bloggare 
är både anställda på FBA i Sverige och utsända 
av FBA som arbetar på olika platser i världen. 
Deras blogginlägg visar på bredden i vår verk-
samhet och innehåller ofta personliga reflektio-
ner. Det gör bloggen till ett bra komplement till 
våra andra kommunikationskanaler, till exempel 
vår webbplats fba.se som innehåller mer strikt 
faktabaserad information.

Vårt mål är att nå en intresserad allmänhet, som 
vill veta mer om Sveriges bidrag till internatio-
nellt fredsbyggande och FBA:s roll i detta. Vi 
vill väcka intresse för vår verksamhet och våra 
frågor.

Per Lunqe

Invidzonen
invidzonen.se » klicka på blogg

Invidzonens blogg ligger lite i 

dvala. Bloggen var tänkt att vara 

en plats där alla som ville fick 

chansen att skriva av sig lite, en 

plattform för anhöriga, medlem-

mar, styrelse, kansli m.fl. att få 

berätta sin historia kort eller lång, 

med eller utan bilder, ungefär 

som en anslagstavla. 

Kriminalvården
blogg.kriminalvarden.se/utlandsbloggen

Kriminalvårdens Micael Bohman 

är på uppdrag i Somalia. Läsarna 

kan följa hans vardag på Krimi-

nalvårdens Utlandsblogg. Myn-

digheten vill öka kunskapen om 

vad de gör i världen. Efter några 

anonyma år tar en av Sveriges 

största myndigheter steget ut i 

bloggvärlden. 

Folke Bernadotteakademin
fba.se/vi-i-falt

FBA-bloggen visar vad myndig-

heten gör ute i världen som att 

stärka liberianska fredsledare. 

Bloggarna är anställda på FBA 

och ska ge en bild av bredden i 

verksamheten. Målgruppen är inte 

bara egna veteraner utan också 

en intresserad allmänhet. 

Försvarsmakten, Mali
blogg.forsvarsmakten.se/malibloggen

Försvarsmakten har flera blog-

gar, samlade i Bloggportalen. En 

är Malibloggen. Försvarsmakten 

var tidigt ute. Redan 2011 börja-

de myndigheten blogga, sociala 

medier hade kommit igång, har 

stor genomslagskraft och läsar-

na hittar vad de vill ha. Det tåget 

följde Försvarsmakten med på. 

Svenska Soldathemsförbundet
soldathem.org/blogg

Soldathemmet letade och fann 

ett bra sätt att föra ut sina kärn-

frågor, att blogga. I bloggen finns 

ett personligt tilltal och där är en 

blandning av videor och texter. 

Här lyfter Soldathemmet ibland 

tuffa frågor om ungdomars psy-

kiska och fysiska hälsa. Genom 

bloggen ska frågorna ventileras.

Bloggarna som förmedlar en annan verklighet
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TILLBAKABLICK

Gummi-
Rune räddar 

en irländare på 
rymmen

Gummi-Rune och 230 kamrater i det 
andra skyttekompaniet och i det svenska 
bidraget till den FN-ledda insatsen UNMIL 
i Liberia var förlagda på Camp Clara, ett 
stenkast från Atlanten. På campen låg 
också ett irländskt förband. Rune jobbade 
på campens verkstad med däck. Däck av 
gummi, därav smeknamnet. 

PÅ POST
Rune satt postetta 24 oktober på campen, bred-
vid sig hade han Anders Källström. Det var lugnt 
och skönt. Men klockan 03:00 bröts lugnet. De 
var vända mot norr. Rune närmast havet. 
– Då hörde jag någon som sprang förbi vårt torn 

efter stranden, säger Rune.
Månen tittade fram ur den svarta afrikanska 
natten. 
– Vi kunde se att det var en irländsk soldat, på 
vad som vi förstod var på rymmen från campen. 
Rune och Anders fattade ett snabbt beslut.
– Vi ringde efter patrullen.

MAGLITES
Patrullen anlände. Rune och Anders berättade 
vad som hänt. 
– Jag ville att de skulle söka av stranden fram 
till vägen där det låg ett utplundrat hotell, säger 
Rune.
Patrullen gick på en linje efter stranden mellan 
campen och hotellet. I den becksvarta natten 

sökte de med sina Maglites.
– Då kommer två irländska militärpoliser och en 
sjukvårdare från vårt skyttekompani.

ASSISTANS
Nu hittas irländaren på rymmen. Han ligger med 
ansiktet vänt ner i Atlanten. Vågorna som slår 
in mot stranden är meterhöga. Han är stor och 
kraftig, riktigt tung. Assistans behövs för att dra 
upp honom. Militärpoliserna drar upp honom.
Men på stranden gör irländaren en 90 gra-
ders-sväng och rusar ut i vattnet igen. Mi-
litärpoliserna får tag på honom och det blir 
brottning i midjehögt vatten. Anders springer 
fram och försöker hålla irländarens händer 
bakom hans rygg.

– En av de irländska militärpoliserna skriker, 
"Paddy, du kommer att döda oss alla".

MOTSTÅND
En ännu större våg slår över sällskapet i At-
lanten. Den irländska soldaten ligger slapp när 
vågen dragit sig tillbaka. Han dras upp på land 
och får tre örfilar. Han kvicknar till och börjar 
göra motstånd. 
– Han vill ut i havet igen. 
Patrullen samt vakthavande officer kämpar 
alla för att rädda livet på irländaren. Anders 
lyckas bryta upp irländarens armar på ryggen. 
Det blir handfängsel. 
Dagen efter, på väg till verkstaden, stöter 
Rune ihop med en teknisk officer. Rune frågar 

om han känner till något om belönings- 
medaljer. Det gör inte den tekniske officeren, 
men skulle kolla och föreslå.
Nu blev det inga medaljer.
– Än i dag tycker jag att Håkan Syrén som 
var ÖB då, fattade fel beslut, att inte dela ut 
medaljer, säger Rune.

Inte ens ett coin från kontingentschefen blev 
det. Men minnet det finns kvar hos Rune, 
Anders och de andra som 24 oktober 2004 
i den afrikanska natten räddade en irländare 
på rymmen. 24 oktober är FN-dagen och den 
betyder något speciellt för dom som var med.
Irländaren fick åka hem.

Per Lunqe

En lugn natt i Afrika skulle bli dramatisk.
Gummi-Rune, alias Rune Rehnman, 
tjänstgjorde på missionen LA 02 i 

inbördeskrigets Liberia 2004. 

Gummi-Rune och hans kamrat drog upp en tung irländare ur 
Atlanten på mission i Liberia.

Läs mer om 
Rune Rehnman 

och hans nio 
missioner för FN 

på sid 31.

Svensk pansarterrängbil patrullerar 
gatorna i Liberias huvudstad Monrovia. 
Foto: Jonas Svensson / Försvarsmakten

LA02 var namnet på det andra 
skyttekompaniet inom det svenska 
bidraget till den FN-ledda insatsen 
UNMIL i Liberia 2004-2005. 

Förbandet grupperade på Camp 
Clara i Monrovia tillsammans med 
irländska förbandsenheter. Sveriges 
bidrag bestod av ett skyttekompani 
med stödfunktioner. Förbandet upp-
gick till cirka 230 soldater.

FAKTA
LA 02

Liberia grundades av frigivna ame-
rikanska slavar och blev republik 
1847. Slavättlingarna var sedan i 
konstant regeringsställning fram till 
en militärkupp 1980. Inbördeskriget 
startade 1989 och medförde om-
kring 150 000 dödsoffer och 
700 000 tog sin tillflykt till 
omgivande länder.

Efter en fredsöverenskommelse 
1990 beslöt den regionala organisa-
tion ECOWAS (Economic Com-
munity of West African States) att 
sända sin militära gren ECOMOG 
(Economic Community Monitoring 
Group).

1993 ingrep FN för att som för-
troendeskapande åtgärd övervaka 
ECOMOG:s trupp och därmed 
ge stöd till fredsöverenskommel-
sen. Vidare undersökte UNOMIL 
anklagelser om brott mot eldupp-
höröverenskommelsen, medverkade 
till att upprätta samlingsplatser för 
demobilisering, gav stöd till humani-
tär verksamhet, utredde anklagelser 
om brott mot mänskliga rättigheter 
samt övervakade allmänna val.

HISTORIA
En fråga för FN
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Hur ska politiken verka för 
att lyfta veteranerna?

Tack till våra 
sponsorer under 

Veteranmarschen

Funktionärer sökes!
Är du en driftig person som kan tänka 
dig att stötta Veteranmarschen 2020? 

Vi är i behov av personer som bla kan köra bil, 
dela ut mat, ordna sovplatser och stötta med 
annat som behövs under marschen.

Anmälan och frågor: 
LG Nyholm
lg@veteranmarschen.se
070-310 38 39

UTE I LANDET UTE I LANDET 

Sveriges Veteranförbund hade bjudit in till se-
minarium i Almedalen under rubriken ”Svenska 
utlandsveteraner – en resurs för samhället”. 
Seminariet leddes av förbundsordförande Sver-
ker Göranson, och han inledde hela seminariet 
med att hedra alla de kamrater som betalat det 
yttersta priset på sin insats och inte finns med 
oss längre. Med sig på scenen hade han därför 
den patronhylsa, med namnen på alla de som 
stupat under utlandstjänst inristade, som alltid 
följer med på Veteranmarschen.

ÅRETS VETERAN MARTIN NEOVIUS: 
SJUKFÖRKLARA INTE VETERANERNA 
SOM GRUPP
Huvudtalare på seminariet var Martin Neo-
vius, professor vid Karolinska institutet som 
utnämndes till Årets veteran tidigare i år. 
Neovius redovisade några observationer från 
de registerstudier som han och hans forskar-
grupp har genomfört, där utlandsveteraner 
jämförs med både jämförbara individer och 
allmänbefolkningen inom områden som psykisk 
ohälsa, självmord och sociala konsekvenser som 
våldsbrott och skilsmässor. 

Enligt Martin Neovius, som själv är Afghanistan-
veteran, förmedlas det en väldigt negativ bild 
av media av veteraner, som präglas av enskilda 
tragiska livsöden med självmord, masskjutning-
ar eller mord. Det har gjort att många veteraner 
drar sig för att berätta att de är veteraner och 
till exempel utelämnar det i sitt CV.

– Vi vill komplettera den här bilden, genom att 
förse med storskaliga, systematiska data, som 
inte är enskilda livsöden utan 20 000 individer 
under lång tid efter missionen, säger Martin 
Neovius.
I studierna är det tydligt att utlandsveteraner 
står ut positivt jämfört med allmänbefolkningen 
både när det kommer till självmordsförsök, all-
män dödlighet och våldsbrott. Medan mellan 3 
och 4 procent av allmänbefolkningen förväntas 
genomföra självmordsförsök över en 25-års-
period var det enbart 2 procent av veteranerna 
som genomförde självmordsförsök under den 
tidsperioden. Motsvarande skillnad finns också 
i statistiken över allmän dödlighet, där även 
felklassificerade självmord fångas upp, enligt 
Martin Neovius.

När det kommer till våldsbrott förväntas cirka 
1,5 procent av allmänbefolkningen dömas under 
en tioårsperiod, men bland veteraner var mot-
svarande siffra enbart 0,5 procent. 

VETERANER STICKER UT NEGATIVT I 
SKILSMÄSSOSTATISTIKEN
Det som däremot sticker ut negativt för vetera-
ner är skilsmässostatistiken. Här avviker vete-
ranerna kraftigt från både allmänbefolkningen 
och jämförbara individer. Veteraner har – tyvärr 
– 50 procents högre risk att skilja sig.

– Om det är missionen som ligger bakom det 
eller om det är personlighetsskillnader redan 
från start vet vi inte, men det pågår just nu för-

Med både Veteranmarschen och eget seminarium var SVF mer närvarande än 
någonsin under årets almedalsvecka. Seminariet, som passande nog hölls samma 
dag som Veteranmarschen hade vilodag i Visby, lockade gott om publik och på 
scen stod både försvarsminister Peter Hultqvist och försvarsutskottets ordföran-
de Beatrice Ask, tillsammans med Årets veteran Martin Neovius.

SVF i Almedalen: 

djupande studier för att ta reda på det, berättar 
Martin Neovius.

PANELDISKUSSION
I paneldiskussionen som följde, med försvars-
minister Peter Hultqvist och försvarsutskottets 
ordförande Beatrice Ask, fick SVF bekräftelse 
på många av de frågor som vi lyfter regelbun-
det, som behovet av att öka vårdens kunskaper 
om veteraner och deras förutsättningar, att 
Arbetsförmedlingen blir bättre på att tillvarata 
veteraners kompetens och att se till att inte 
glömma bort de civila veteranerna och de som 
åker på mission utan att tillhöra ett förband i 
uppföljningsansvaret. Både Hultqvist och Ask 
betonade också vikten av att ha träffplatser och 
föreningar, och att Veteranförbundet där gör en 
stor insats.

Peter Hultqvist nämnde också Military Works 
modell för att skapa öppningar för veteraner in i 
arbetslivet som något intressant att lära av. 

”HOJTA TILL NÄR NÅGOT ÄR FEL”
Beatrice Ask höll med om att det finns en hel 
del byråkratikrångel och problem kvar för ve-
teraner i deras kontakt med samhället och det 
allmänna, och hon uppmuntrade Veteranför-
bundet och andra att ”hojta till” när det uppstod 
så att politikerna ända upp på högsta nivå görs 
medvetna om det. Om vi ser till att det upp-
märksammas, så att politikerna får information 
om det, kan de rätta till de fyrkantiga hål som 
finns, menar hon.

Martin Ruist

”Afrikaresa” till Bryssel med Marika 
Griehsel och Kongoveteranerna
Vi erbjuder en ”Afrikaresa” till Bryssel i fredspristagaren Dr Denis Muk-
weges anda där vi utforskar Belgiens koloniala arv och EU:s roll idag i 
Kongo-Kinshasa.

Under ledning av Marika Griehsel och i samarbete med Kongoveteranerna
kommer vi bland annat att besöka det berömda Kungliga Afrikamuseet med
special-guidad visning, besöka EU-kommissionen, möta medarbetare i Dr
Mukweges stiftelse samt upptäcka de kongolesiska kvarteren i Bryssel.
Vi hoppas också att få träffa representanter för den belgiska försvarsmakten 
och positiva samtal förs med Belgiens ambassad för att se till att detta blir 
en del av vårt program.

6 NOVEMBER
Avresa från Arlanda till Bryssel. Transfer till 
hotell och gemensam middag.
 
7 NOVEMBER
Frukost och besök på EU-kommissionen.
Lunch med representant för Dr Mukweges 
stiftelse. Under eftermiddagen besök vid 
militärförläggning eller liknande.
 
8 NOVEMBER
Frukost och därefter besök under hela dagen 
vid Afrikamuseet där det pågår en
specialutställning om Patrice Lumumba. 
https://www.africamuseum.be
Vi avslutar dagen med belgisk öl och Moule 
Frites eller annat gott från det belgiska
köket.
 
9 NOVEMBER
Frukost och egen tid i central Bryssel fram till 
efter lunch. Sedan samlas vi vid hotellet för 
att gemensamt upptäcka de kongolesiska
kvarteren och äta traditionell kongolesisk 
middag i Matonge.
 

10 NOVEMBER
Frukost och därefter transfer till flygplatsen.
 
Resans pris: 8 500 sek
Anmälan till: marika@afrikaselect.se
Anmälan senast: 6 oktober
Begränsat antal platser.
 
Följande ingår i priset:
Flyg från Arlanda till Bryssel och retur, trans-
fer flygplats till hotell och retur, hotell
med frukost fyra nätter, inträde Afrikamuse-
et, besök på EU-kommissionen samt färdle-
dare och arrangör Marika Griehsel. 
Delat dubbelrum eller enkelrum mot tillägg, 
1 500 sek totalt för fyra nätter. 
www.hotelbedford.be

ANTALET PLATSER ÄR BEGRÄNSAT 
– SISTA ANMÄLNINGSDAG 6 OKTOBER

VÄLKOMMEN TILL BRYSSEL

6-10 november

Marika med Dr 
Mukwege och 
Margot Wall-
ström då Marikas 
dokumentär 
”Resolution1960” 
om kampen mot 
det sexuella 
våldet i krig och 
konflikt visades i 
EU-parlamentet.

Martin Neovius, pro-
fessor vid Karolinska 
institutet huvudtalade 
i Almedalen.

Martin menar att 
det är tydligt att ut-
landsveteraner står ut 
positivt jämfört med 
allmänbefolkningen 
både när det kommer 
till självmordsförsök, 
allmän dödlighet och 
våldsbrott. 

Foto: Martin Ruist

Den dystra 
mediebilden av 
utlandsveteraner 
har fått många 
att undvika att 
sätta sin 
utlandsmission 
på sitt CV
– Martin Neovius

Deltagare i Veteranmarschen 2019 på Gotland.
Foto: Kim Svensson
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Nordic Veteran
Golf Trophy
Då har årets golftävling avgjorts. Vi spe-
lade på Jönköpings GK, en svår smal bana 
som var mycket kuperad, med en järnväg 
mitt i banan där tågen kom susande.
På fredagen var vi ett tjugotal som slöt 
upp och spelade 18 hål. På kvällen hade 
gänget i Jönköping ordnat bord på John 
Bauer där det serverades mat och dryck. 
Ett trevligt inslag.

På lördagen var vi 30 stycken som 
skulle göra upp om titeln som mästare för 
2019. Växlande väder med lite inslag av 
regn gjorde det hela lite svårare. För en 
gotlänning så var det hisnande att spela i 
Jönköping med de väldiga backarna.

RESULTAT
1. Kenneth Campbell: 38 poäng.
2. Tor-Björn Johansson: 34 poäng 
3. Anders Södermyr: 33 poäng.
4. Michael Tjörnemo: 33 poäng.
5. Lennart Nilsson: 33 poäng. 

På lördagkvällen var det middag på hotel-
let där vi också förrättade prisutdelningen 
med glada tillrop. Ett litet missöde som 
gagnade VRR, Veteran Rapid Reaction, 
var att det blivit feltryck på en del priser 
som Micke Blomqvist hade införskaffat. 
Detta upptäcktes efter tryck men innan 
tävlingen. Som den goda man Micke är så 
köpte han nya priser och tryckte upp med 
rätt skrift. Vad göra med de feltryckta 
priserna? Varför inte en auktion där den 
som vann budgivningen skänkte pengar-
na till VRR. 

Extra stort tack till Micke Blomqvist! 
Även stort tack till alla som bidrog till 
prisbord och startkit. Nu siktar vi in oss 
på tävlingen 2020. Boka redan nu in 11-
13 september då tävlingen kommer att 
spelas på Haninge Strand. 

Vi har haft en rolig helg med mycket surr 
och händelser. En rolig händelse var när 
en gasgruppchef från Gotland skulle köpa 
en hink med bollar i automaten. "Ställ en 
hink under automaten som bollarna skall 
hamna i och blippa kortet så kommer 
bollarna", låter inte svårt men det kan bli 
fel när man gör tvärtom och får springa 
och jaga bollar vid rangen :) 

Peter Enström

Minnessten för veteraner 
invigd i Kalmar

Den 11 augusti invigdes en veteran-
minnesplats i Kalmar. Veteranförbun-
dets egen ordförande och före detta ÖB 
Sverker Göranson talade vid avtäckandet 
av den minnessten som är placerad i Kal-
marsundsparken med vacker utsikt över 
Kalmar slott. 

Vid samma tillfälle gnomfördes ett korum av 
Karlskronas amiralitetspastor. Avtäckningen av 
stenen skedde som en del i avslutningsceremo-
nin av Nordiskt kadettmöte som genomfördes i 
Kalmar den 7 – 11 augusti. 

Omkring 350 kadetter från Sverige, Norge, 
Finland och Danmark träffas varje år för att knyta 
kontakter, genomföra gemensamma seminarier 
och grupparbeten samt tävla mot varandra i ett 
antal idrottsgrenar. Detta år stod Sverige och Sjö-
stridsskolan som värd och hade valt Kalmar som 
plats för genomförandet. Kadetter från Sverige, 
Finland och Danmark, samt ett hundratal både 
inbjudna veteraner, gäster och nyfikna turister 
fanns på plats vid avtäckningen. 

Som en sista punkt efter invigningen av min-
nesstenen höll Amiralitetspastor Daniel Breimert 
ett korum i parken och avslutade sin predikan 
med samma ord som finns inristade i stenen,
”Minns de stupade, hedra de levande”.

Michaela Linge
Försvarsmakten

Möte med BNVF i Karlskrona

I år var det Sveriges tur att stå för värdskapet 
och platsen var Karlskrona och där vi höll till på 
Marinbasens läger i Skönstavik. Från oss deltog 
Sverker Göranson, Jerker Westdahl, Anders 
Ramnerup, P-G Dolk och Peter Garpenbeck 
samt del av tiden vår nya Generalsekreterare 
MariAnne Boström. Deltagarna anlände under 
fredagens eftermiddag/kväll och f.d. Team Culi-
nar, under Conny Anderssons ledning, fixade en 
perfekt ”Mixed Grill” för oss. 

För att utnyttja tiden optimalt startade de två 
täterna, Ledning respektive Kamratstöd var 
för sig. Respektive President redovisade vad 
som hade genomförts sedan förra årets möte 
samt vad som var på gång kommande år. Vi 
diskuterade sedan bland annat olika möjligheter 
att påverka beslutsfattare inom politiken och 
försvarsledningarna inom respektive land. 

Ett mål är att kunna påverka agendorna för de 
regelbundna Försvarschefsmötena (CHOD-mö-
tena) och förhoppningsvis även få möjligheten 
att delta med någon representant från varje 
nordiskt veteranförbund vid mötena.

Respektive land hade kamratstödjare på plats 
som under helgen diskuterade riktlinjerna för 
kommande samarbete 
över gränserna. 
Den stora program-
punkten var en kom-
mande veterankonfe-
rens där veteraner från 
de nordiska länderna 
ska bjudas in att delta. 
Allt i ”förbrödringens” 
tecken.

Lördagen avslutades 
med ett besök på 
Marinbasen där Stab-
schefen, kommendör-
kapten Peter Sörbring, 
informerade oss om 
verksamheten och 
visade bland annat upp 
den gamla Repslagar-
banan som finns i 
norra Europas längsta 
träbyggnad, cirka 300 
meter lång! 

Den högtidliga middagen på lördagskvällen 
avnjöts på Kungsholms fort där f.d. Team 
Culinar återigen visade upp sina formidabla 
kunskaper till allas stora glädje. Som externa 
gäster på middagen hade vi riksdagsledamoten 
Annicka Engblom och Amiralitetspastorn Daniel 
Breimert.

Under middagen medaljerades den pågående 
Presidenten för Board of Nordic Veterans 
Federations Sverker Göranson, vår avgående 
Generalsekreterare Anders Ramnerup och 
den avgående finske Generalsekreteraren Tom 
Asplund med NVF medalj i guld.

På söndagen avslutades mötet med ett besök i 
Amiralitetskyrkan där Amiralitetspastorn Daniel 
Breimert berättade om kyrkan och Amiralitets-
församlingen. Vi lade sedan ner blommor på 
minnes/veteranmonumentet ”Skeppet” utanför 
kyrkan till minne av våra kamrater. Avslutnings-
vis besökte vi det eminenta Marinmuseet i 
Karlskrona.

Nästa års BNVF-möte genomförs i Norge i 
enlighet med vårt roterande schema.

Jerker Westdahl

Den 16 – 18 augusti genomfördes det årliga mötet mellan de nordiska ledningarna 
för respektive Veteranförbund – Board of Nordic Veterans Federations (BNVF) och 
kamratstödjare från respektive land. 

UTE I LANDET UTE I LANDET 

...

Alla deltagarna i Board of Nordic Veterans Federations (BNVF) möte i Karlskrona.

Sverker Göranson vid minnes/
veteranmonumentet ”Skeppet”.

Kalmars borgmästare Johan Persson och SVFs förbundsordförande Sverker Göranson avtäcker minnesstenen. 
Foto: Michaela Linge/FM

Vinnare av Nordic 
Golf Trophy 
2019, Kenneth 
Campbell med 38 
poäng.

Kadetter från Sverige, Finland och Danmark, samt ett 
hundratal både inbjudna veteraner, gäster och nyfik-
na turister fanns på plats vid avtäckningen. 
Foto: Michaela Linge/FM

Amiralitetspastor Daniel Breimert 
höll korum.
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Rekryteringsfolder

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

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

Enskilda medlemmar kan kostnadsfritt få 
tillgång till foldrar och tidningsexemplar.

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

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

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

Frankeras ej. 

Mottagaren  
betalar portot.

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

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

sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.”

Vem är veteran?

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

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

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

Sveriges Veteranförbund  
Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Svarspost 20192763

708 00 ÖREBRO

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

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

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

Bli medlemFredsbaskrarna @fredsbaskrarna

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

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

 www.sverigesveteranforbund.se   |   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Tio goda skäl
till medlemsskap

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

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

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

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

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

För- och efternamn

Födelsedatum

Adress

Postadress

E-post

Telefon hem/mobil

Önskad lokalförening

Internationell erfarenhet 
(insatsbeteckning, t ex FS17)

Ja, jag vill bli medlem.

• Långsiktigt & heltäckande stöd

• Återupptäckt kamratskap

• Stor förståelse & respekt

• Nya, likasinnade vänner

• Utbyte av erfarenheter

• Aktiva föreningar 

• Fullmatad medlemstidning

• Rabatter: resor, boende & mtrl

• Stötta andra veteraner

• Förstärkt veteranstatus

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

Återupptäck
kamratskapen

Tre enkla sätt
att bli medlem

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

UPPDRAG

Veteranminnessten i Växjö

Den har fått en vacker plats i musei-
parken mellan Utvandrarnas hus och 
Domprostgården och med utsikt över 
Växjösjön. Det är inte var dag, ens vart 
år som ett minnesmärke med militär 
anknytning invigs i Kronobergs län, 
än mindre i Växjö. 

Vad är nu detta för märkvärdighet? Bästa läsare, 
Residensstaden Växjö har bekostat och låtit 
sätta upp ett minnesmärke till alla Veteraners 
ära och detta skedde just denna kväll. Vete-
randagen, som från och med 2018 är allmän 
flaggdag, hålls varje år i Sverige till minne av 
krigsveteraner samt för att högtidlighålla minnet 
av stupade och omkomna. 

Vår Herre lät den sköna majsolen le mot 
närmare 100 besökare, de flesta i sina blåa 
baskrar. Tre fanor (Svenska, FN och Veteranför-
bundet) inramade den avtäckta minnesstenen. 
Två högtidstalare framträdde. Den förste var 
stadens borgmästare och Växjös allt i allo Bo 
Frank. I sitt tal prisade han Växjö som bekostat 
denna minnessten, och hyllade alla veteraner 
som ställt upp med sina liv för att göra världen 
åtminstone lite bättre och säkrare. Bo fortsatte 
med att hedra FN, den organisation som på bäs-
ta sätt och efter bästa förmåga försöker  med de 
medel man förfogar över göra det bättre för alla 

de människor, som får lida när kriget rasar runt 
deras knutar.

Den andre talaren var en kär kollega och vän, 
(tillika inlämnare av medborgarförslaget om en 
minnessten) major Christer Alldén, som är ord-
förande för organisationen Veteranerna Krono-
berg. I sitt tal nämnde han några missioner som 
den breda allmänheten väl känner till, så som 
insatserna i Kongo och Cypern. Han framhöll 
också det som pågår just i detta nu -  missionen 
i Mali. Major Alldén framförde alla veteraners 
tack till Växjö kommun för att man låtit bekosta 
detta minnesmärke.
Christer och Bo Frank avslutade ceremonin med 
att lägga ned en krans (skänkt av Astas Blom-
mor) till minne av de Veteraner som inte längre 
finns ibland oss.

När man har en vacker och pampig invigning 
fordras musik. Tre trumpetande elever från 
Kulturskolan svarade för den musikaliska inram-
ningen. När ceremonin var avklarad, bjöd Växjö 
kommun på diverse libanesiska förfriskningar, 
sammtidigt som nya veterankontakter knöts 
och missionsminnen från världens alla hörn be-
rättades. När solen så sakteliga sänkte sig ner, 
åkte var och en hem till sitt med ett fint minne 
från Veterandagen 2019.

Benkt Sjödahl

UTE I LANDET UTE I LANDET 

Unikt erbjudande
för nya medlemmar
Just nu ger vi 2 års gratis medlem-
skap 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.

Något spännande tilldrog sig i Växjö på självaste Veterandagen den 29 maj, 
närmare bestämt kl 18.30. Då invigdes en ny minnessten i staden. 

Trevlig veteranträff i Sunne

Fredagskvällen inleddes med samling 
på Humletorp och en kort presenta-
tion av deltagarna som represente-
rade ett stort antal utlandsmissioner 
under olika tidsepoker. Därefter för-
flyttade vi oss till Trollebo där middag 
intogs i stockstugan. 

Lördagen inleddes med ett mycket intressant 
föredrag av tidigare chefen för övervaknings-
kommissionen i Korea generalmajor Christer 
Lidström. Därefter begav vi oss till stamfrände-
monumentet där ett stort antal norska motorcy-
kelburna veteraner anslöt och lunch intogs.

Ett tjugotal tappra veteraner med Ingemar 
Robertsson i täten marscherade dom fem kilo-
metrarna in till Sunne. Per Kindberg bar svenska 
fanan och Mats Kåreskog bar förbundets fana.

Efter marschen samlades vi i församlingshem-
met där Christer Karphammar berättade om 
sin bok ”Domare i laglösa länder” och Johnny 
Jensen informerade om kansliets flytt till Stock-
holm och kommande förändringar. 

Därefter förflyttade vi oss till Humletorp där 
kvällen tillbringades tillsammans med glada 
värmlänningar och trevliga norska veteraner.

Kjell Johansson

För femte året i rad anordnade Veteranerna Värmland de omtyckta 
veterandagarna i Sunne. 

Christer Alldén, Karl-Gustav Kungberg, Borgmästaren Bo Frank och Jörgen Sjöblom. 
Foto: Benkt Sjödahl

Funktionärer sökes till Veteranmarschen

Alla är samlade vid stamfrändemonumentet inför avmarschen in till Sunne.
Foto: Kjell Johansson

Är du en driftig person 
som kan tänka dig att stötta 
Veteranmarschen 2020? 

Vi är i behov av personer som 
bla kan köra bil, dela ut mat, 
ordna sovplatser och stötta 
med annan logistik.

Anmälan och frågor: 
LG Nyholm
lg@veteranmarschen.se
070-310 38 39

Det krävs funktionärer, 
stab, planering och logistik 

för att ta en marsch i mål. 
Funktionärer och deltagare 

samlade i Gävle inför 
Veteranmarschen 2017.

Foto: Kim Svensson
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På tur med Blue Berets MC

Säsongen inleddes med stor uppslutning på 
Hoj-X på Silja Symphony. God mat, bra musik 
och många goda skratt. Lördagen tillbringades 
på hojmässan i Helsingfors. Där blev vi mötta av 
Vaiteritt MC, ett gäng finska veteraner. Mässan 
var helt outstanding och där fanns något för alla 
smaker. Det lär bli Da Capo på den nästa år.
             
Mässan gav mersmak om en stundande säsong 
och runt om i landet genomfördes Start of 
season. Vi var ett gäng som tog oss över till 
BBMCDK. Inte mycket till värme så flertalet åkte 
i mobile homes. Andra valde en annan lösning.  
Har säsongen startat så skall det tältas... danska 
vikingar.            

Eventen börjar nu dra igång från från norr till 
söder. I maj var det dags för årsmötet där distrikt 
Syd höll i taktpinnen. I år hamnade vi på Ravlun-
da skjutfält. Helgen inleddes något mulet men 
givetvis kom solen fram. I år slogs det rekord 
i antal närvarande medlemmar och stödmed-
lemmar. Helgen förgylldes med musik, mc-tur 
i de Skånska nejderna, lekar och promenad 
ner till Havängs Döse lyssnandes på Haddocks 
anekdoter. Vi tackar chefen P7 som upplät 
alla fasciliteterna på Ravlunda så att vi kunde 
genomföra årsmötet.

Vi börjar närma oss sommaren. Träffen på IVÖ 
blev som vanligt en hit. På lördagen deltog vi 
i högtidlighållandet av P6 nedläggning inne i 
Kristianstad. Väl tillbaka drog lekarna igång med 
hinderbana, kasta stövel mm. och avsmakning 
av Groos eminenta bullbak. En av sommarens 
höjdpunkt är givetvis ÖS och det blev en minst 
sagt händelserik helg. I år fick vi besök av 
Vaiteritt MC som drog manngrant från Finland 
med följebil, imponerande. Sedvanlig kortege in 
till Norre Katts park för ceremoni och kransned-

läggning. Där utdelades medaljer till veteraner 
för förtjänstfullt arbete. 

Wermén tilldelades Veteranförbundets för-
tjänstmedalj i silver för sitt drivande arbete 
och engagemang i BBMCS. Ett stort grattis till 
medaljen. Vi fick där avnjuta toner på säckpipa 
framfört av två Irländska veteraner. De fortsatte 
sedan att spela på ÖS till allas stora glädje. Det 
har varit en fantatstisk sommar men flera event 
återstår. 

Vi gjorde i år ett kamikatze-besök nere i Karlsko-
na på CCTVT (Charliy Crown TownVeteranTour) 
i Brånhedes regi. Förutom att flertalet var ute 
och körde bandvagn hade vi förmånen att gå på 
stadsvandringen ”Om ryssen kommer”.

Vill redan nu flagga för årsmötet 2020 som kom-
mer att genomföras på Marma skjutfält helgen 
den 8-10 maj. Distrikt Norr och Mitt kommer att 
hålla i taktpinnen.

Mia
Ordförande BBMCS

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

Besökte Veteran-
mottagningen
Den 5 september besökte Heléne Råde-
mar från Kungafonden, MariAnne Bo-
ström, SVFs nya Generalsekreterare och 
Anna Nybling från Invidzonen Veteran-
mottagningen på Akademiska sjukhuset i 
Uppsala.

FN-DAGEN
FIRAS PÅ
DJURGÅRDEN
DEN 24 OKTOBER

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

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

Program

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

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

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

Varmt välkomna!
Sveriges Veteranförbund, Kongoveteranerna och Fredsbaskrarna Stockholm

Foto: Daniel Jansson

Inbjudan till 
Livgardet
Veteraner inbjudes av C Livgardet till 
ceremoni på Livgardet med samling
kl. 08:50. Efter ceremonin bjuds det 
på kaffe och FN-bakelse.
 
För de som senare önskar deltaga på 
ceremonin vid Sjöhistoriska museet, 
avgår transport från Swedint kl. 14:30.

Föranmälan senast 20 oktober till
Madeliené Fougelberg
073-150 71 73 eller
madeliene.fougelberg@mil.se

IN
BJU

D
A

N

Heléne Rådemar, MariAnne Boström, och Anna 
Nybling besökte Veteranmottagningen i Uppsala.

Uppställning.

Anders Wermén 
medaljeras i 
Halmstad av 
Sverker 
Göranson.
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Höjdpunkter på Veterandagen
Manifestationen vid monumen-
tet Restare på Norra Djurgården i 
Stockholm på Veterandagen var i år 
mycket välbesökt och uppskattad. 
Alla veteraner och anhöriga fick inte 
plats på de väl tilltagna läktarna – 
men det fanns plats att uppleva hela 
programmet utanför mässtältet, som 
var beläget ovanför skådeplatsen. 

Här en kort redogörelse över höjdpunkterna:
Inledningen var en lång flaggparad med 
hundratalet deltagare, vilket visar hur stark 
veteranrörelsen är i dag. Kongoveteranernas 
fana bars av Göran Rydén. Fanbärare tidigare på 
dagen under veteranparaden genom Stockholm 
var bland andra Sven Eric Stenberg och Arne 
Jönsson. Sedan följde en överflygning av JAS 39 
Gripen i ”missing-man-formation.”

Förste talare var Riksdagens talman Andreas 
Norlén som påminde om att det är Sveriges 
Riksdag som beslutar om de svenska utlands-
uppdragen och den omfattning de skall ha. Han 
framförde Riksdagens tack till alla veteraner 
och deras anhöriga för insatserna i en konflikt-
fylld värld.

Näste talare var statsminister Stefan Löfven 
som uttryckte sin och regeringens stora upp-
skattning för veteranernas insatser – och för 

att ”Ni riskerat ert liv för att andra skall få leva i 
frihet. En del av era kamrater kom aldrig tillba-
ka, de offrade sina liv för freden.” Stasminstern 
avslutade med att tacka veteranernas anhöriga 
för alla deras uppoffringar.

Sedan Arméns musikkår framfört psalmen 
”Bred din vida vingar” skedde kransnedläggning 
för alla stupade veteraner vid monumentet 
Restare. Kransnedläggare var konung Karl 
XVI Gustav och förbundsordförande Sverker 
Göransson, SVF. Korum följde av fältprost Sten 
Elmberg.

Efter tal av Sveriges ÖB, general Micael Bydén 
framförde fältartisten Rolle Rosenqvist en 
soldatvisa som blivit populär i utlandsstyrkan. 
Niclas Thelin spelade gitarr.
Sedan Adolf Fredriks flickkör tillsammans med 

musikkåren framfört ”Veteranhymnen” skedde 
utdelning av Försvarsmaktens förtjänstmedaljer 
av konungen och försvarsminister Peter Hult-
qvist . Nio officerare och soldater fick medaljer 
bland dem major Tobias Lindblom, Boden och 
tre av han underordnade för deras förtjänstfulla 
insatser vid terroristattacken mot den interna-
tionella campen i Timbuktu i Mali i april 2018.

Även detta gav en påminnelse om att veteraner 
uppskattas idag på ett mycket bättre sätt än un-
der Kongokrisens dagar på 1960-talet. För Arne 
Björklund och hans nio kamrater som deltog i 
striderna mot Katanagas gendarmeri vid bron 
över floden Lufira i september 1961 tog det 
över 50 år innan de tilldelades sina medaljer.
I sedvanlig ordning avslutades manifestationen 
med att vi alla sjöng ”Du gamla, du fria.”

Bror Richard Svärd

UTE I LANDET UTE I LANDET 

Medlemsavgiften
Om du glömt medlemsavgiften så 
är det dags att betala den.
Avgiften är på 225 kronor och 
skall sändas till FN-veteranerna 
Kongo, postgirokonto 441 1974-1. 
Styrelsen

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

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

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

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

Veteranparaden gick för femte gången genom centrala Stockholm ut till Veterandagsfirandet vid Sjöhistoriska riksmuseet.
Foto: Kim Svensson

Höjdare på plats.
Foto: Kim Svensson
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MEDLEMSFÖRMÅNER

Beställ via webben
www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

Kontaktuppgifter
E-post: profilshop@fredsbaskrarna.se
Telefon: 070-381 27 99

Gula Bandet
 

PIN-50-01  Pin 40:-

DEK-50-01  Klisterdekal, stor  40:-

DEK-50-02  Klisterdekal, liten  30:-

Ange kod: VETERAN2019 när du gör din beställning, så erhåller du medlemsrabatt.

Telefontid: måndagar 8-17.
Övrig tid: telefonsvarare, lämna tydligt meddelande.
Leveranser sker helgfria måndagar.

OBSERVERA att din order måste göras via webben!
Du kan ej längre beställa via telefon eller post.

Tuff keps i Army style
Med denna tuffa keps i armystyle, snygg brodyr 
och kardborrespänne är du perfekt utrustad för 
höstens aktiviteter.

Brodyr fram: Svenska flaggan och VETERAN
Färg: svart
Storlek: 58 cm
Pris: 147:- (Ord.pris 210:-)

147:-

Ny förbundsdekal!  

NY

VIN-10-000  Sportig vindjacka 710:-*

VET-20D-100  Veteranarmband Dam 50:-*

VET-20H-100  Veteranarmband Herr 50:-*

PIN-30-02 Pin, FN-basker 80:-*

REF-10-100     Reflexband 40:-*

KEP-20-100  Keps Veteran, svart 230:-*

KEP-20-200  Keps Veteran, khaki 230:-*

SLI-30-02   Slipsklämma, FN-basker 80:-*

SLI-30-01 Slipsklämma, FN-logo 80:-*

PLA-20-100 Pläd, gråmelerad 299:-*

PLA-20-200 Pläd, svart 299:-*

FRO-20-000 Frottéhandduk 2-set, flera färger 545:-*

BAS-20-01  Baskermärke, Veteran 170:-*

DEK-20-01 Klisterdekal, Veteran 40:-*

RES-20-00  Resehandduk, orange 190:-*

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

NOB-30-01  Nobelmedalj, 35 mm 560:-*

NOB-30-02  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 300:-*

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 Gula Bandet.

Order under 100 kronor expedieras ej. Expedition och frakt-
kostnad tillkommer med 39:-/order. Vid skrymmande frakt 
tillkommer extra kostnad (anges i produktbeskrivningen).

PROFILBUTIKEN 

(ord. 210:-)

497:-

30:-

NY

Passa på att uppdatera dig med förbundets nya klis-
terdekal. Rykande färska väntar de på att få
visas upp av våra medlemmar!

Pris: 30:-

Fast justerbar huva, dubbla frontfickor med dragked-
ja, en innerficka, justerbart ärmslut med kardborre-
band, dragsko nertill samt fodrad med mesh. 

Jackan är i nylonmaterial med förbundslogotype 
tryckt på vänster bröst. 

Gåva: 2 st neon gul/grönt reflexband med texten 
#Stolt Veteran

Tryck på ryggslutet: VETERAN
Färg: Royal Blå
Storlek: XS-3XL
Pris: 710:- (Ord. pris 790:-) 
För medlemmar: 497:- 
Frakt tillkommer: 69:-

Sportig vindjacka – Nu med gåva!

Ange kod: VETERAN2019 
så erhåller du 30% rabatt 
på utvalda produkter*.
Priser nedan är ord. priser utan rabatt.

Militärrabatt

Konceptet är unikt på flera sätt. Medlemmar-
na är i sig unika genom sitt engagemang för 
landets säkerhet och försvar. Förmånerna som 
presenteras här är många gånger också unika, 
med exempelvis generösare rabatter än för 
studenter och pensionärer. Förklaringen till detta 
är naturligtvis att företagen bakom förmånerna 
gärna ser medlemmarna som särskilt välkomna 
kunder, inte minst för deras viktiga arbete. 

Rabattkod: VET2019

Besök militärrabatt.se för att registrera dig och 
ta del av alla erbjudanden. 
Välj/ange organisation ''Veteranförbundet''.

Örlogshemmet

Sveriges Veteranförbund har avtal med Drott-
ning Victorias Örlogshem. Örlogshemmet har 
anor ända tillbaka till 1908, då Drottning Victo-
ria, som visat flottan och dess folk ett särskilt 
intresse, personligen lade ner mycket arbete i 
samband med Örlogshemmets tillkomst.

Uppge att du tillhör Sveriges Veteranförbund 
vid bokning.

Medlemsförmåner

ANGE KOD:VETERAN2019för att få rabatt vid beställningar viavår hemsida.

Hertz hyrbilar

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

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

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

Uppge: CDP 832838 vid bokning.

Nordic Choice Hotels

• 15 % rabatt på Quality Hotel & Clarion Hotel
• 10 % rabatt på Comfort Hotel & Clarion Col-
lection
• 10 % rabatt på konferenspaket (lokal inklusive 
lunch)
• Upp till 50 % rabatt på lokal (helger och kvällar 
i mån av plats)
 
Uppge att ni vill åberopa rabatten för 
intresseorganisationer vid bokning.
Rabattkod: 60313636
 
Registrera dig och boka på www.choice.se. 
Efter registrering lägger du till företags-id på 
”Min sida” Ange ID: ”60313636”, för korrekt pris.
Hemsidan är alltid 100 kr billigare.

Elite Hotels

Rabatt på övernattning på Elite hotels. Erbjudan-
det gäller ett begränsat antal rum per dag och 
kan ej kombineras med andra erbjudanden.

Boka på 
https://www.elite.se/sv/corporate/9458428

VI BYTER MEDLEMSSYSTEM
Vi har stängt möjligheten att logga in på medlemssidorna då vi har flyttat över alla medlemmar i ett nytt medlemsregister. 

Vi håller på att utveckla nya medlemssidor som kommer att heta ”Mina sidor”. Detta blir klart under 2020. 

Ändring av kontaktuppgifter meddelas till kansliet@sverigesveteranforbund.se 
Du kan även prata med din förening om de uppgifter som behöver ändras i registret.

(ord. 790:-)

Sportig unisex vindjacka med förlängd rygg + 2 st SlapWrap reflexband.

HÖSTERBJUDANDE
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STÖD SVERIGES 
VETERANER.

GULA BANDET

Swisha 1231 814 482

Tack vare små och stora bidrag  
från privatpersoner och företag kan  

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

Tack för ditt stöd!

www.gulabandet.se

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

FÖRBUNDSINFORMATION FÖRBUNDSINFORMATION

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

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

020 – 666 333

Kontakt och stöd

Kansliets växel 
08 – 25 50 30

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

Adressändringar 
Meddela ändringar av kontaktuppgifter till: 

kansliet@sverigesveteranforbund.se

Personliga kontakter

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

veteranlotsen@gmail.com

KANSLI
MariAnne Boström, generalsekreterare
marianne.bostrom@sverigesveteranforbund.se

Per Lennartsson, kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

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

Anders Ramnerup, tf föreningsansvarig
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se

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

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

LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@sverigesveteranforbund.se

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

Hans Westin
hans.westin@sverigesveteranforbund.se

Maria Appelblom
maria.appelblom@sverigesveteranforbund.se 

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

SUPPLEANTER
Peter Enström
peter.enstrom@sverigesveteranforbund.se

Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@sverigesveteranforbund.se

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@fredsbaskrarna.se

NY

Föreningar 

FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

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

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

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

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

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

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

FB Östergötland
Lars Svärdström, 0706-771 739
fredsbaskrarnaost@gmail.com

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

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

FB Skåne
Per Thaagaard-Pedersen, 0768-41 32 03 
per1958@live.se

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

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

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

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

FB Örebro
Måns Löf, 073-6201418
manslof@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

MSSS (Multinational Senior Service Society)
Ola Nilsson, 070-792 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
En gång per kvartal enligt kallelse
FB-grupp: Fredsbaskrarna Norr

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

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

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

Gävle
Facebook: Fredsbaskrarna Gästrikland

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

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

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

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

Hässleholm
Statt, Frykholmsgatan 13
Sista torsdagen varje månad, kl. 18.00
Jörgen K Nilsson, 0768-817368
draksparre@hotmail.com

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

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

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

Karlstad
Lion Bar, Östra torggatan 8
Andra måndagen varje månad, kl 18.00
Steve Fogderud, 070-515 82 49
FB-grupp: Veteranerna Varmland

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

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
Hemvärnsgården, F13 Bråvalla, 4 ggr/år
Lars Svärdström, 0706-771 739
fredsbaskrarnaost@gmail.com
FB-grupp: Fredsbaskrarna Östergötland

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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

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

Sollefteå
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
FB-grupp: Fredsbaskrarna Sollefteå
Stockholm
Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a tisdagen i varje månad, kl 18.00
Ferike Pasthy, 070-598 36 81
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

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

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

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

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

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

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

Västerås
Hotel Plaza, Kopparbergsvägen 10
FB-grupp: Veteraner Västmanland

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

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

Ängelholm
Hus 57 Best Western Hotel, Östergatan 57
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
Kalle Andersson, 070-490 12 16

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

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

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

Svara genom brev eller sms.

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

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

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

Det kommer en 
vinst på posten!

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

GRATTIS!

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

www.invidzonen.se

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

www.soldathem.org

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

www.idrottsveteranerna.se

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

www.smkr.org

Tillsammans 
med andra

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

10:-

 VETERANPROFILENKORSORD 

Bert Palmblad
Örebro

Sten Helleng
Västerås

Sören Edlund
Malmö

Gummi-Rune, Rune Rehnman, har tjänat freden 
under nio missioner. Vi frågar, varför sökte du 
till Sinai, din första mission?
– Det var en barndomsdröm. Hade sett FN-sol-
dater på nyheterna, säger Rune.
Sedan blev det 1976 och Rune gjorde värnplik-
ten på P1 i Enköping. En officer med erfarenhet 
av utlandsmissioner kom och berättade, visade 
bilder. Rune, 19 år, förstod att Sinai väntade på 
honom. Han sökte och blev antagen. Rune blev 
soldat i öknen och i det svenska förbandets 3:e 
skyttekompani. Stod mest på post. Runes bana 
inom FN hade börjat på camp Göta Lejon. 

GUMMI-REP
Rune roterade hem, men ville ha mer. Tre år 
senare var det dags igen. Cypern och missionen 
73C. Han var skyttesoldat igen. Känsligt läge på 
Cypern?
– Nej. Det var lugnt.
Det dröjde några år, Rune jobbade hemma i 
Vansbro på ett företag som regummerade däck. 
1988 drog det hos Rune igen. Han sökte till 
Libanon, nu som tekniker. 
– Jag var gummi-rep.
Det skulle han vara på alla kommande mission-
er. På 96L, i Libanon, reparerade han däck på 
förbandets alla fordon. De gick på dåliga vägar 
och däcken slets. 
– Hur dom slets, det berodde mycket också på 
vem som körde.
Han behövde bara ett mått för att se om ett 
däck behövde bytas, ögonmåttet.
– Jag kunde se. Det var sprickor och det var 
slitage, säger Rune.
Det var ett tungt jobb. På tyngre fordon använ-
de han slägga för att få bort däcket. Arbetsda-
gen?
– Det var en uppstart på verkstan vid åtta på 

morgonen och sen jobbade vi tills dagens jobb 
var klara.
Rune fick sina jobb direkt från förarna eller 
deras plutonchefer. 

SREBRENICA
I Bosnien bytte han däck på allt från personbi-
lar till finska Sisu, på camp Oden utanför Tuzla 
under tre missioner. Där gick transportkonvojer 
inom förbandets område, genomförda av ett 
transportkompani med fordon som åt däck på 
dåliga vägar. Där gick humanitära transporter, 
sovsäckar och annan material till behövande. 
Och det var Srebrenica 1995.
– Henrik Nilsson, plutonchef och vakthavande, 
klippte helt enkelt upp stängslet på flygplatsen, 
Tuzla airabase, och lät de flyende människorna 
komma in. Det var hans beslut och han borde få 
en medalj för det. Stort.

SKOGEN
Kosovo blev nästa anhalt för Rune, två mission-
er. Där upplevde han millennieskiftet.
– Vi firade förstås med en god middag. Ställ-
företrädande kompanichefen höll ett tal och 
sedan var det ett nytt millennium, säger Rune.
Rune avslutade sin FN-karriär i Liberia. Då var 
han 48 år. I dag är han 63 och jobbar i en gruva 
för Boliden. Han kör en s.k. Jamaskrotare nere 
i berget under Garpenberg. Han rensar och tar 
loss löst berg.

Om två år går Rune i pension och då kommer 
han att ha mer tid för skogen han köpte av sin 
morfar och mamma när han var 25. Det är ett li-
tet skogsbruk med stuga. Värme: Gasol. Vatten: 
Kallvattenkällan. Där jagar han och nu i oktober 
kommer Rune och hans jaktkamrater förhopp-
ningsvis skjuta två älgar. 

Gummi-Runes barndomsdröm

Per Lunqe

Rune Rehnman i Sinai 1976 som skyttesoldat.
Rune är 63 år och har gjort följande missioner: LA02 i Liberia, KS01 och KS06 i Kosovo, BA04 BA 06, BA11 i Bosnien, 
96L i Libanon, 73C på Cypern och 62M i Sinai.

Läs om Runes 

räddning av en 

irländare på 

rymmen i Liberia 

på sidan 14-15. 
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