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Barn ska leva i säkerhet. 
Var med och öka tryggheten för några av de 

35 miljoner barn som lever på flykt. 

Barn på flykt i Jemen där en av världens 
värsta humanitära kriser pågår.  
Foto: Majed Aldubai/Save the Children

Din gåva behövs!

Skanna QR-koden i 
Swish för att ge ett 
valfritt belopp. Tack!

Radiohjälpen förändrar liv och lindrar nöd där det behövs som mest.
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Välkommen till årets avslutande nummer av 
vår medlemstidning Svensk Veteran.
 
Vi är inne på sluttampen av ett spännande år 
fyllt av trevliga och viktiga aktiviteter inom Sve-
riges Veteranförbund. Tillsammans blickar vi nu 
också framåt mot 2020 för att gemensamt göra 
oss ännu starkare utifrån våra ledord Kamrat-
skap, Omtanke och Medmänsklighet.
 
Vi kommer att lägga krutet på utbildningar av 
funktionärer på alla nivåer och bedriva mer 
utåtriktad och uppsökande verksamhet för att 
öka medlemsantalet. Vi ska bli mer kända som 
förbund och mer erkända som medlemmar. 
Därför är det viktigt att jobba långsiktigt med 
att marknadsföra vårt varumärke.
Tillsammans tar vi hand om nya medlemmar 
som söker sig till vår gemenskap efter utlands-
tjänst. I förlängningen hoppas vi att det skapas 
fler träffplatser med olika inriktningar för olika 
målgrupper. Vi är ett kamratförbund som vi skall 
vara stolta över - ett förbund där alla behövs.
 
KAMRATSTÖDJARE
En av Veteranförbundets viktigaste verksamhe-
ter är vårt Kamratstödsarbete.
I november hölls en vidareutbildning med ett 
15-tal kamratstödjare från hela landet, under 
ledning av förbundets uppskattade kamrat-
stödsansvarige Per-Gunnar Dolk. Föreläste 
gjorde våra samarbetspartners från Försvars-
maktens Veterancentrum och Invidzonen. 
Föreningen Veteraner Uppsalas Veteranlots vid 
veteranmottagningen på Uppsala Akademiska 
sjukhus var på plats och berättade om sitt arbe-
te med veteranstöd i samband med veteraners 
besök på Veteranmottagningen. 

Kamratstödjarna gör ett fantastiskt jobb genom 
att bemanna vår kamratstödstelefon och delta-
gande på lokala veteranaktiviteter runt om i lan-
det under hela året för att stödja våra veteraner 
och deras familjer som behöver en trygg axel att 
luta sig emot. 
 
Våra kamratstödjare är veteraner och medlem-
mar i förbundet och de har en lång erfarenhet 
av att hjälpa och stötta. De lyssnar på vad du vill 
berätta och de förstår vad du pratar om.

Vi utbildar fortlöpande våra kamratstödjare och 
de bistår även veteraner som behöver ytterliga-
re stöd med sina upplevelser genom kontakter 
och lotsning till Försvarsmaktens veteranstöd, 
Veteranmottagningen UAS, Invidzonen, och 
Soldathemsförbundet bland många andra. 
Kamratstödstelefonen nås på telefon 
020-666 333 är är öppen dagligen kl. 18-21.

MINNESPLATSER
Det gläder mig att många föreningar just jobbar 
och lobbar för att upprätta lokala minnesmärken 
runt om i landet – en planering som är bra att ta 
upp på kommande årsmöte i föreningen.
Jag och mina kollegor i styrelsen kommer gärna 
och besöker er på årsmöten och andra träffar ni 
har. Hör av er till kansliet om ni vill ha besök!
 
Ett minnesmärke/minnesplats kan vara en vack-
er sten, en avskild del i en park eller liknande 
som passar fint in i stadsbilden, en plats att 
samlas vid under hela året, inte bara på våra sto-
ra traditionella minnesdagar. Det avgörande är 
att minnesplatser kommer till. Ett stort tack vill 
jag rikta till alla som var med och genomförde 
och deltog i fina arrangemang runt om i Sverige 
under FN-dagen. Jag har fått ta del av många 
rapporter och bilder från fantastiska ceremonier 
med musik, fackeltåg, middagar, medaljutdel-
ningar, hedersvakter, fanbärare, kransnedlägg-
ningar och mycket annat från dagen då vi minns 
våra kamrater. Själv deltog jag tillsammans med 
hundratalet andra veteraner på den fina och 
välorganiserade ceremonin vid FN-minnesmär-
ket på Gärdet i Stockholm. 

Årligen är FN-dagen med våra minnesceremo-
nier en värdig dag som ger oss tid för reflektion, 
eftertänksamhet och självklar stolthet. 

Vi ser fram emot ett spännande år 2020 då vi 
utvecklar vårt förbund, blir fler och starkare i 
arbetet med att tillsammans stödja våra stolta 
veteraner. 
Vi är en del av den världsomfattande kampen att 
få världen att bli en tryggare plats.
 
Jag vill önska er alla en fin julhelg. Var rädda om 
varandra där ute.

Stolta men inte nöjda 
höjer vi blicken mot 2020

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

Chefredaktör
Pia Lagergren
08 - 25 50 30
pia@sverigesveteranforbund.se
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Daniel Jansson
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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  

Sverker Göranson, 65 år, förbundsordförande
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

Kamratstödstelefon

Tillgänglig för dig som tjänstgjort i 
utlandsstyrka. Du och dina anhöriga är 
välkomna att ringa våra kamratstödjare.

020 - 666 333 Dagligen kl. 18-21

Sverker Göranson
förbundsordförande

VETERAN
Svensk

Medlemstidning för Sveriges Veteranförbund
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Sex månader 
avklarat i 
Afghanistan
Försvarsmakten bidrar alltjämt till 
den Nato-ledda insatsen i Afghanis-
tan. Den 22 november avtackades 
den senaste Afghanistanstyrkan, FS 
37, med en ceremoni på Livgardets 
kavallerikasern i Stockholm. 

27 kvinnor och män, civil såväl som militär 
personal tog emot medaljer, medaljer som 
alltid kommer att påminna dom om en 
mycket speciell period i deras liv.

– Som ansvarig för fortsättningsstyrkan, 
FS 37, har det varit glädjande att höra 
att såväl Försvarsmaktens ledning med 
arméchefen i spetsen, som den tyska 
ledningen i Afghanistan berömt vår per-
sonal för deras professionella insats, säger 
Livgardets chef Laura Swaan Wrede, i ett 
pressmeddelande från Försvarsmakten.

Nato-insatsen Resolute Support Mission, 
RSM, inleddes vid årsskiftet 2014-15 
i samband med att Isaf, International 
Security Assistance Force, upphörde. 
Hela insatsen består av cirka 15 000 män 
och kvinnor. I det svenska bidraget ingår 
rådgivarteam till de afghanska säkerhets-
styrkorna, stabspersonal till den multi-
nationella staben i Afghanistans norra 
område, sjukhuspersonal som jobbar på 
det tyska fältsjukhuset på Camp Marmal 
samt en svensk stödenhet för att stötta 
styrkan på plats.

Det senaste svenska bidraget har bestått 
av 30 personer. Majoriteten har varit 
grupperad på Camp Marmal (en tysk bas) 
utanför Mazar-e-Sharif men ett antal med-
arbetare har tjänstgjort i Kabul. Chef för 
FS 37 har varit överste Niklas Niemi. Det 
främsta uppdraget för det svenska bidra-
get är fortfarande att stötta Afghanistans 
regering med att åstadkomma säkerhet för 
det krigshärjade landets civilbefolkning.

Försvarsmakten
Foto: Kim Svensson

FBA bygger fred 
för unga i Irak
Irak är svårt sargat efter många år 
av konflikt och våldsamma protes-
ter mot bristerna i samhället har 
skakat landet den senaste tiden. 
Nu startar FBA ett program för 
unga fredsbyggare i Irak, för att 
stärka dem i deras arbete att på en 
icke-våldsam väg bidra till utveck-
ling i landet. 

Det skriver FBA, Folke Bernadotteakade-
min på sin webbplats. I slutet av septem-
ber invigdes FBA:s fredsbyggarprogram 
i Irak. 23 unga kvinnor och män, utvalda 
för sitt engagemang i olika organisatio-
ner som verkar för fred i Irak, samlades 
i Bagdad för den första kursveckan som 
fokuserade på dialog och medling som 
verktyg för fredsbyggande.

– Deltagarna är mellan 18 och 29 år. En 
stor andel av Iraks befolkning är i den 
här åldern, men unga har litet inflytan-
de över politiken. Ett viktigt syfte med 
FBA:s fredsbyggarprogram är att skapa 
en plattform för unga att göra sina röster 
hörda och stärka deltagarnas kapacitet 
att delta i arbetet för en fredlig utveckling 
i Irak, säger Taleb Sobeh, projektledare 
för FBA i Irak.

FBA

"Vi ser fram emot ett spän-
nande år 2020 då vi utveck-
lar vårt förbund, blir fler 
och starkare i arbetet med 
att tillsammans stödja våra 
stolta veteraner. Vi är en del 
av den världsomfattande 
kampen att få världen att bli 
en tryggare plats."

AKTUELLT

Laura Swaan Wrede i Afghanistan. 
Foto: Jimmy Croona  / Combat Camera

En hälsning på 
Instagram från Mali
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Magda Gad och Jeanette Widén 
hyllades med medaljer

AKTUELLT

På FN-dagen den 24 oktober tilldela-
des journalisten Magda Gad medaljen 
Board of Nordic Veterans Federations 
medalj samt tilldelades opinionsbilda-
ren Jeanette Widén Veteranförbun-
dets guldmedalj av Sveriges Veteran-
förbund.

– Magda Gad och Jeanette Widén är två vär-
diga medaljörer då de lyfter fram och ingjuter 
mod i våra veteraner på uppdrag i världen, säger 
Sveriges Veteranförbunds ordförande Sverker 
Göranson, medaljutdelare.

OBJEKTIVT OCH ENGAGERAT
Magda Gad, med sitt outtröttliga arbete att 
rapportera från världens värsta oroshärdar till 
svenskarnas vardagsrum ger våra veteraner och 
blivande veteraner en annan bild av insatsom-
råden som ger en ökad förståelse om vad de 
kommer att uppleva ute på fältet. Magda är 
en modig reporter som med objektivitet och 
engagemang ger en verklig bild av krigets fasor, 
för detta tilldelas hon Board of Nordic Veterans 
Federations medalj i Brons.

– Det är otroligt hedrande att få just den här 
utmärkelsen. Ingen utmärkelse har känts mer 
passande för mig. Vårt jobb – vi alla som tjänst-

gjort i krigszoner – handlar inte bara om att 
arbeta i svåra miljöer i andra länder, det handlar 
också om att samla på sig erfarenheter som få 
andra kan dela.  Därför är det väldigt viktigt att 
vi som har dessa erfarenheter delar dem med 
varandra. På det sättet kan vi också fortsätta 
orka göra våra insatser och sprida vår kunskap 
till sådana som inte kan vara där vi är. Därför vill 
jag härmed rikta ett stort och ödmjukt tack till 
alla systrar och bröder inom Veteranförbundet 
säger Magda Gad.

ALLMÄN FLAGGDAG
Österåkersbon Jeanette Widén får guldmedalj 
för sitt engagemang för utlandsveteraner. 
Jeanette skrev 2015 en motion om att göra den 
årliga Veterandagen 29 maj till allmän flagg-
dag. Österåkersmoderaterna ställde sig bakom 
motionen som gick hela vägen via partistämman 
till riksdagen. Den 3 maj 2018 gick motionen 
igenom i riksdagen och Jeanettes förslag blev 
svensk lag och Veterandagen beslutades bli all-
män flaggdag. På FN-dagen hedrades hon med 
veteranernas egen medalj av valören guld.

Magda Gads medalj utdelas vid senare tillfälle 
då Magda under FN-dagen befann sig på 
utlandsjobb.

Pia Lagergren

Foto: Expressen pressbild samt privat

Jeanette Widén hedrades med veteranernas 
egen medalj av valören guld för sitt initiativ att 
göra Veterandagen till allmån flaggdag. 
Foto: Lars Erkstam
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Peter Hultqvist bjöd in till 
nordiskt försvarsminister-
möte om Nordefco

AKTUELLT

• Nordic Defence Cooperation (Nordef-
co) utgör struktur och format för både 
försvarspolitiskt och militärt samarbete 
inom områdena policy, förmågor, per-
sonalfrågor och utbildning, träning och 
övning, insatser samt materiel.

• Den 1 januari 2019 tog Sverige över 
ordförandeskapet i Nordefco.

• Sedan etableringen av Nordefco 2009 
har flera aktiviteter initierats. Under 
2014 deltog Sverige i cirka 150 stycken 
Nordefco-relaterade aktiviteter med ett 
eller flera andra nordiska länder.

• Från 1 jan 2014 ingår även statsse-
kreterarna, försvarsmakscheferna samt 
försvarsmaterielcheferna i de nordiska 
länderna i Nordefco.

FAKTA
NORDEFCO

Kungen besökte 
FN-soldater i Mali
Kung Carl Gustaf har besökt det 
svenska FN-förbandet Mali 10 som 
är baserade i Camp Nobel utanför 
Timbuktu.

Kungen fick tillsammans med bland 
andra Försvarsmaktens insatschef Jan 
Thörnqvist en grundlig genomgång av 
förbandet och dess verksamhet. Bland 
annat förevisades sjukhuset, verkstaden 
och spaningskompaniets materiel.

Kungen besökte även svenska soldater i 
Bamako. Där finns dels de svenskar som 
arbetar som stödfunktion för logistikför-
sörjningen till den svenska insatsen och 
dels de som deltar i EU:s utbildningsin-
sats, EUTM, för Malis armé. EUTM ingår 
i en långsiktig EU-strategi för hela regi-
onen med syftet är att återställa lag och 
ordning och neutralisera terrorhot. Det 
skriver kungahuset på sin webbplats.

På plats i Bamako träffade kungen den 
militära samverkansgruppen på Camp 
Midgård som består av svenska office-
rare och soldater. Kungen träffade även 
ledningen för EUTM och EU:s civila 
krishanteringsinsats EUCAP Sahel, liksom 
den Malibaserade Barkhane-generalen de 
Marsac.

Per Lunqe

De nordiska försvarsministrarna möttes den 
19–20 november på Karlbergs slott i Stock-
holm. Agenda: Det gemensamma försvars-
samarbetet Nordefco. 

Under 2019 är Sverige ordförande för 
Nordefco och ministrarna kom överens om 
en mekanism för kriskonsultationer mellan 
försvarsdepartementen.

Mötet är det andra mötet på ministernivå 
under det svenska ordförandeskapsåret. För-
svarsminister Hultqvist välkomnade Finlands 
försvarsminister Antti Kaikkonen, Norges 
försvarsminister Frank Bakke-Jensen, Dan-
marks försvarsminister Trine Bramsen och en 
representant från Islands utrikesdepartement.
På mötet diskuterades målen med det svens-
ka ordförandeskapet, att förbättra Nordefco

som en gemensam plattform för dialog kring 
säkerhets- och försvarspolitik och effektivise-
ra praktiskt samarbete.
Ministrarna enades om rutiner för konsul-
tationer i händelse av kris eller konflikt, en 
mekanism som kommer att öka förmåga att nå 
en gemensam bild av säkerhetsläget.
Det nordiska ministermötet följdes av ett 
nordiskt-baltiskt försvarsministermöte där 
försvarsministrarna från Estland, Lettland och 
Litauen deltog.

Ännu ett uppföljningsmöte: Den 20 november 
anslöt försvarsministrarna från Nederländer-
na, Polen och Storbritannien samt den tyske 
statssekreteraren för möte i det försvars-
politiska forumet Norra gruppen (Northern 
Group).

Per Lunqe

Nordisk "Hot Line"
På Nordefco-mötet beslutade de nordiska 
försvarsministrarna att koppla upp en säker 
telefonlinje, en hotline, som ska användas vid 
kriser i Norden. 

Det ska vara en signal till omvärlden och en 
möjlighet för de nordiska försvarsministrarna 
att snabbt och säkert samråda vid kriser.
– Det handlar om att i vårt närområde, där 
Ryssland visat att de är beredda att använda 
militär makt, säger försvarsminister Peter 
Hultqvist, till SvT Aktuellt.
När ska den användas?
– Den hade varit bra vid underrättelseope-
rationen Örnen 2014. Det kan bli störningar 
i GPS-systemen, då är säker kommunikation 
viktig liksom vid provocerande övningar i vårt 
närområde, säger Peter Hultqvist.
Norges försvarsminister Frank Bakke-Jensen 
ser också möjligheter.
– Vi måste göra det för omvärlden är mycket 
osäkrare i dag. Vi kan på ett enkelt sätt ta 
kontakt, informera och diskutera frågor med 
varandra, säger han till SvT Aktuellt.
Också Finlands försvarsminister Anti Kaiko-
nen kommer att lyfta den säkra luren.
– Om det blir en kris, något slags problem så 
har vi ett bra verktyg, säger han.

Per Lunqe

Nordiska försvarsministrar på Karlbergs slott 
beslutar om en säker telefonlinje. 

Foto: Magnus Liljegren / Regeringskansliet

Kungen på Camp Nobels sjukhus. 
Foto: Rickard Törnhjelm / Försvarsmakten

Kungen fick en grundlig genomgång av Mali 10 
och dess verksamhet.
Foto: Rickard Törnhjelm / Försvarsmakten
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FN-dagen firades på flera platser

AKTUELLT

Stockholm

Eksjö

Helsingborg

Uppsala
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Läs mer på sid 19.

Läs mer på sid 24.

Stockholm

LÄS MER
Östersundsidan 19

Stockholmsidan 24
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Ett besök i krig 
och fred
Nästa gång du är på besök i Stock-
holm är ett besök på vackra Armé-
museum ett hett tips, en spännan-
de upplevelse av alla delar inom 
Sveriges militärhistoriska arv. 

I den pampiga byggnaden med anor från 
1600-talet finns flera trofékammare med 
unika svenska krigsbyten, främst från 
Trettioåriga kriget.

Utställningarna är kronologiskt uppbygg-
da med start på 1500-talet och bjuder på 
realistiska figurer i naturlig storlek och 
tusentals äkta arméföremål. Det finns 
guidade visningar och många ”prova på”- 
aktiviteter för både vuxna och barn.

I vapenutställningen visas sablar, värjor, 
bajonetter, musköter och pistoler. Här kan 
man fördjupa sig och lära sig mer om den 
tekniska utvecklingen av till exempel av-
fyrningsanordningarna – från 1600-talets 
luntlås, via hjullås, snapplås och flintlås till 
1800-talets slaglås. En avdelning ägnas 
åt det militära modet under århundraden 
med moderiktiga rockar och uniformer 
och hur de skiftat i fält under seklerna. 

I en del av museet berättas om utlands-
veteranernas insatser under tex FN:s 
flagg. Förhoppningen är att det på sikt 
ska bli en permanent Veteranutställning 
på Armémuseum.

Vi tipsar gärna om föredraget ”Farliga fö-
remål från 1900-talet” den 10 december 
där man berättar om kulsprutor, eldkasta-
re och laddningsbärare. Den 17 december 
bjuder Armémuseum in till en intressant 
visning om hur svenskar firade jul under 
andra världskriget.

Fri entré.

Välkommen till
Riddargatan 13 i Stockholm.
Se program, utställningar och öppettider 
på www.armemuseum.se

AKTUELLT

FN-dagen genomfördes i Växjö i år för fjärde 
gången under nuvarande former. Det skedde 
som vanligt värdigt och med pompa och ståt. 
Ansvariga var Veteranerna Kronoberg och 
Växjö FN-förening. 

Ceremonin startade vid veteranernas min-
nessten i Museiparken där ett trettiotal vetera-
ner med anhöriga samlats. Vice ordförande för 
Veteranerna Kronoberg, Karl-Gustav Kungberg, 
lade ner en mycket vacker krans vid minnesste-
nen. Kransen var en gåva från Söders blommor i 
Växjö. Vi FN-veteraner tackar varmt för gåvan!

I Växjö domkyrka väntade sedan en nästan 
fullsatt kyrksal på kvällens fortsättning.
Kunglig Kronobergs regementes kamratfören-
ing smög in en liten överraskning genom att, 
omedelbart före fanvaktens inmarsch, dela ut 
sin förtjänstmedalj i silver till en överraskad men 
inte mindre lycklig Daniel Söderberg i Krono-
bergarnas musikkår. Medaljen var ett tecken på 
uppskattning för mångåriga, fina insatser.

Precis klockan 1900 spelade Kronobergarnas 
Musikkår ”Under fredsfanan” och den svenska 
fanan, FN-fanan och Veteranernas Kronoberg 
fana fördes in. Fanvakten bestod av Anders Bro-
man, Ingemar Arvidsson och Anders Jonasson.

Vice ordförande för Veteranerna Kronoberg, 
Karl-Gustav Kungberg, hälsade alla välkomna, 
varefter musikkåren spelade ”Signale Solenne”.
Linda Andersson, denna duktiga sångerska och 
musiker, sjöng ”Gabriellas sång”. Stormande 
applåder!

Högtidstalet hölls, liksom tidigare, av vår borg-
mästare Bo Frank. Han tackade för att han blivit 

bjuden och han trivdes i sin roll. Han pekade på 
att 2019 är ett märkesår av många skäl, men 
främst för att det är 100 år sedan initiativet togs 
till att bilda Nationernas Förbund. Bo Frank av-
slutade talet med att läsa ur Dag Hammarskölds 
dagbok.

Myrankören sjöng därefter ”Guds frid” varefter 
bataljonspastorn Karl-Henrik Wallerstein svara-
de för bön och textläsning.

Ordförande i Växjö FN-förening, Thomas Billet, 
med sina rötter i Frankrike, talade engagerat om 
olika oroshärdar i vår omvärld men försökte ändå 
hitta ljuspunkter trots allt elände. Han beklagade 
att Sverige ställt sig utanför ”nej till kärnvapen”. 
Han uppskattade mycket det fina samarbetet 
med Veteranerna Kronoberg.

Efter förbön och psalmsång sjöng Linda, till 
ackompanjemang av Kronobergarnas Musikkår, 
”Stad i ljus”. Myrankören fortsatte med ”Hjärtats 
saga”, välkänd framför allt för alla smålänningar 
sedan 1892.

Sedan var det dags för ”Balladen om den blå 
baskern”. Musikkåren spelade, Linda sjöng, alla 
veteraner reste sig upp, den blå baskern togs på. 
Minnen från missioner i olika hörn av världen 
vällde fram. Stämningen lade sig som en varm filt 
över över de församlade.

Efter avslutning av Karl-Gustav Kungberg 
spelade Kronobergarnas Musikkår ”Under blågul 
fana” och ”Kronobergs regementes marsch” 
varefter fanvakten marscherade ut.
Vi lämnade alla Växjö domkyrka denna oktober-
kväll ett fint minne rikare.

Rolf Björck

Växjö tågade från park till Domkyrka

Fanvakten bestod av Anders Broman, Ingemar 
Arvidsson och Anders Jonasson.
Foto: Bengt-Åke Broqvist

Veteranmonumentet i Museiparken i Växjö invigdes 
tidigare i år på Veterandagen.
Foto: Bengt-Åke Broqvist

Foto: Pressbild/Armémuseum

Växjö
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INSATS

Marias team Specialized Police 
Team, SPT, är en enhet inom polis-
missionen i FN-missionen Monusco. 
Maria svarar från huvudstaden 
Kinshasa, där hon och teamet har 
varit sedan i mars i år.

HUNDRATAL I VECKAN
Det är bara att googla, kriminaliteten i Kongo är 
skyhög. Svenska ambassaden i Kinshasa varnar 
resenärer. Där på ambassadens webbplats finns 
en flik med råd om du blir frihetsberövad, var-
ning för falska poliser etcetera. Vi tycker med 
all rätt att de tilltagande skjutningarna i Sverige 
är ett problem, i Kongo dör ett hundratal 
människor i skjutningar varje vecka.
Varför åker du och tjänstgör för Polismyndighe-
ten i Kongo, är det värt ansträngningen?
– Ja. Jag tycker det är intressant att arbeta 
internationellt och att förmedla den svenska 
polisens inställning, att inte bara lösa brott utan 
att se till alla inblandade, till vittnen och målsä-
gande, säger Maria.

HANTERA SVÅRA BROTT
SPT ska ge kongolesisk polis bättre kapacitet att 
hantera riktigt svåra brott, utförda av organise-
rade, grovt kriminella. Vad kan ni erbjuda eller 
åstadkomma i den här miljön?
– Vi erbjuder utbildning till kongolesiska poliser 
som förhoppningsvis kommer att verka som 
instruktörer. Det ska vara en sorts hjälp till 
självhjälp. På lång sikt ska ju missionen lämna 
och då måste förmågan att utbilda finnas kvar.

ERBJUDER UTBILDNING
Men det är inte bara att klampa in.
Om en kongolesisk kollega har jobbat i 30 
år, kan inte teamet gå in och peka. Men SPT 
erbjuder utbildning i många områden som kon-
goleserna har nytta av. Där finns förhörsteknik 
och underrättelsearbete. Där finns det som på 
polisspråk heter forensik, det vill säga kriminal-
tekniskt arbete till exempel på en brottsplats. 
Där finns också grunderna för hur man arbetar 
med förändringar och skapar en lärande organi-
sation, en organisation som vill lära sig mer och 
bli bättre. 

– Jag möter kollegor i Kongo som 
tycker att de redan kan allt, men jag 
möter också nyfikna som vill lära sig.

EN VANLIG DAG
Hur ser en vanlig dag ut för dig?
– Den börjar med ett morgonmöte när vi går 
igenom säkerhetssituationen och dagens 
program samt hur logistiken för detta ska lösas. 
Det är olika varje vecka. Mina kollegor åker ut 
till sina kongolesiska partners. Det kan vara 
coachning om hur man gör vid ett förhör. Hur 
man gör för att undvika olaga frihetsberövande 
och mycket annat, säger Maria.
Vad krävs av en svensk polis för att kunna åka 
ut på en mission som din?
– Det grundläggande är fem års tjänst och goda 
språkkunskaper i engelska och helst franska. 
För vårt uppdrag ska man också ha erfaren-
het av utredningar om och operativt arbete 
riktad mot grov organiserad kriminalitet. Det är 
viktigt att understryka att även så kallade civila 
polisanställda är välkomna att söka till missioner 
där deras kompetens efterfrågas.

  Svenska poliser   
    jobbar i Kongo   
 mot grov, 
organiserad 
     brottslighet

      Att åka på utlandsmission som polis, vad innebär det 
och vad kan man göra på plats långt bort? 
  Maria leder ett specialteam inriktad mot grov organiserad 
brottslighet i Kongo. Det är en delvis sekretessbelagd verksamhet.

Foto: Shutterstock
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Svenska kontingenten möts.

Teamets forensiska expert visar material för brottsplatsundersökningar.

Besök på polisskolan i Kasangulu.

Samtal om kriminalunderrättelser och brottsanalys.

Foto: Shutterstock

INTE FÖRSTA GÅNGEN
Maria jobbar i en mansdominerad miljö i Kongo. 
Av 150000 poliser är mindre än tio procent 
kvinnor. I Sverige är kvinnliga poliser en själv-
klarhet. Det är inga problem för dig i Kongo?
– Nej, säger Maria. Här ser man mer till min rank 
och erfarenhet än till att jag är kvinna.
Svaret kommer rappt, jag undrar om frågan 
är felställd. Det är inte första gången Maria 
tjänstgör för Polismyndigheten utomlands. Hon 
är inne på sin tredje mission och sitt femte år 
utomlands. Hon lär sig något nytt varje gång. 
Kommer du hem som en förvandlad människa?
– Framförallt efter den första missionen, som 
också var här i Kongo, kände jag det. Den var 
omvälvande och gav mig nya perspektiv på 
tillvaron. Jag blev mycket mer medveten om hur 
bra vi har det i Sverige. Vissa saker som man 
klagar över hemma kändes fjuttiga när jag hade 
upplevt villkoren här, säger Maria.

UTVÄRDERADE BEHOVEN
Tillbaka till Kongo. SPT började med att utvär-
dera vilka utvecklingsbehov som fanns, vad 
teamet kunde bidra med och vad som behöver 
hanteras av andra, till exempel på politisk nivå. 
I nästa steg, vilket är nuvarande steg, jobbar 
de svenska poliserna med dagliga besök hos 
kongolesiska poliser.
Att prata med en kongolesisk kollega, ni vill inte 
skriva på näsan?
– Det är viktigt att närma sig med respekt, att 
ge och ta. Och det är viktigt att det är samtal 

kollegor emellan. Vem vill att någon från ett 
annat land kommer och säger vad man ska 
göra? Förutsättningarna här ser ju också helt 
annorlunda ut.

MÖTE MED KOLLEGOR
Hur går det till när någon av dina specialister i 
teamet möter en kongolesisk kollega?
– Vi känner av hur de jobbar. Målet är inte att 
vi ska lära dom, utan att de ska lära sig själva. 
Genom att diskutera och jämföra svensk metod 
med kongolesisk kan vi tillsammans se vad som 
skulle kunna funka här eller vilka förutsättning-
ar som saknas. 
Teamet går vidare.
– Vi visar praktiska exempel som hur man 
närmar sig och säkrar en brottsplats eller hur 
man säkrar fingeravtryck på olika material eller 
hur en operativ brottsanalys kan användas i en 
förundersökning. Vi kan gå igenom en utred-
ning och planera kommande utredningsåtgärder 
tillsammans, vilka frågor måste besvaras, vilka 
fallgropar kan finnas, alternativa brottsrubrice-
ringar, och så vidare, säger Maria.

KONGOLESER I GRUPPEN
En beprövad metod är att ställa frågor och 
självhjälpen är igång. Ni har jobbat upp former 
för samarbetet?
– Ja. Kongoleserna är medlemmar i projektets 
styrgrupp och har därmed möjlighet att påverka 
utvecklingen.

Ett delprojekt som Maria driver med andra en-
heter inom Monusco gäller inte bara polismyn-
digheten i Kongo.
– Vi ser till hela rättskedjan. Hur jobbar åkla-
gare, domare och kriminalvården? Och hur 
samverkar de med polisen? På vilka sätt kan 
samarbetet förbättras? Vilka vinster kan vi 
påvisa med ett sånt samarbete?

ORGANISERAD SMUGGLING
Den kongolesiska grova och organiserade 
brottsligheten?
– Det ser inte riktigt ut som i Sverige. Men det 
finns givetvis liknande typer av brott. I östra 
Kongo finns dessutom väpnade grupper som 
terroriserar befolkningen, säger Maria.
Organiserad smuggling är vanlig och ett sätt att 
finansiera de väpnade gruppernas verksamhet. 
Kongo är ett av världens rikaste länder på mine-
raltillgångar. Skalan av brott fortsätter till mord, 
våldtäkter och stympningar. Kidnappningar är 
vanliga, liksom skjutningarna. Vapen finns över-
allt och vapenregister saknas, polisen har svårt 
att bedriva en utredning för olaga vapeninne-
hav. För att förbättra kvalitén och rättsäkerhe-
ten i utredningar har de stöd av FN-missionen 
Monusco och det svenska Specialized Police 
Team som Polismyndigheten skickat ut.

TEXT  Per Lunqe
FOTO  Specialized Police Team
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INSATS

Frans Dahlén, gruppchef 
på sjöpolisen, region Väst.
Foto: Pia Lagergren

Hemvändardagen är en nätverksdag för att 
möta och lyssna på poliskollegor som gjort 
utlandstjänstgöring, och sprida information 
om hur polisens medverkan i olika insatser 
ser ut i dagsläget.
Just nu har polisen 111 personer utsända 
i fredsfrämjande verksamhet och interna-
tionellt utvecklingssamarbete i länder som 
Somalia, Serbien, Sydsudan och Libyen.
 
– Vi skickar personal ut i världen för att 
delta i en rad olika typer av internationellt 
samarbete. 

Det kan handla om freds- och säkerhets-
främjande arbete och att utveckla utländska 
polisorganisationer till att bli mer demokra-
tiska och effektiva. Våra poliser bidrar till en 
stabilare omvärld.
Det är viktigt att vi tar till vara deras er-
farenheter och visar uppskattning för deras 
insatser. Därför är den här dagen så viktig, 
säger regionpolischef Klas Johansson. 
 
Svenska poliser på utlandsuppdrag har 
vitt skilda arbetsuppgifter, med allt från 
att stoppa korruption till att bevaka att de 
mänskliga rättigheterna respekteras i landet 
där de är stationerade. 
Vi fick höra spännande redogörelser från 
Colombia, Ukraina och Afghanistan, och 
också från sjöräddningsarbetet i Medelhavet 
genom sjöpolisen i Göteborg som represen-
terades av Frans Dahlén.

Hemvändarträff för poliser i Göteborg
För femte året i rad har 
Polisen Väst anordnat en 
uppskattad hemvändardag 
för de poliser från Göte-
borgsdistriktet som varit på 
utlandstjänst och vi i SVF 
var inbjudna. 

Poliser från Sverige tjänstgör över hela världen och antalet poliser i 
utlandstjänst ökar. I år är 115 ute för att bidra till en säkrare värld 
– och ett säkrare Sverige.

Poliser från Sverige tjänstgör över hela värl-
den i olika organisationer. I år tjänstgör 115 
polisanställda i 23 fredsfrämjande insatser 
i Polisens utlandsstyrka, och i fem interna-
tionella utvecklingssamarbeten. Polisens 
utlandsstyrka har ökat från 76 samtidigt 
tjänstgörande polisanställda i 15 insatser 
2015 till dagens 110. Varför åker ni ut?
– Vi är en del av Sveriges säkerhetspolitik. 
Det är det övergripande paraplyet, säger 
Joakim Baltzarsson som är chef för utlands-
sektionen på Polismyndigheten.

SPILLER ÖVER
Kriminalitet går förstås över gränser och Po-
lismyndigheten har intresse av att förebygga 
och hindra brottslighet i andra länder som 
kan drabba Sverige. Som EU-land har också 
Sverige och polisen ett ansvar att hantera 
brottslighet som rör andra medlemsländer. 
Väpnade konflikter spiller över på Sverige.
– Alla konflikter berör oss, ju närmare de är, 
desto mer.
När kriget började 2014 i Ukraina förutsåg 
polisen i Sverige att efterföljande kriminalitet 
skulle spilla över.
– Sex månader senare kom vapen från Ukrai-
na in i Sverige, på samma sätt som tidigare 
skett under konflikterna på Balkan.

TRYGGA
Polismyndigheten samarbetar med flera 
internationella organisationer. En är FN 
med stort fokus på Afrika. Kongomissionen 
under FN:s Monusco som vi skriver om på 
föregående uppslag ska utbilda kongole-
sisk polis att hantera grov och organiserad 
brottslighet. Ett annat missionsområde för 
Polismyndigheten är Sydsudan.
Vilka krav ställer ni på poliser som ska åka ut 
i världen?
– De ska vara trygga i att lösa sina uppgifter. 
Vi nominerar till mottagande organisation 
som sedan ansvarar för rekryteringsarbetet, 
säger Joakim Baltzarsson.
Vad är en polis från Sverige bra på?
– Vi har i en internationell jämförelse duktiga 
och välutbildade poliser. Våra utsända ut-
märker sig ofta genom sin höga kompetens.
Svensk polis utmärker sig på flera områden. 
Ofta arbetar de utsända med community 
policing, sexuellt och genderbaserat våld, 
särskild polistaktik, organiserad brottslighet, 
underrättelser, vittnesskydd och jämställd-
het. Viss del av tjänsterna är exekutiva men 
huvuddelen arbetar med monitorering, 

mentorering och rådgivning.
– När vi går in i ett område måste den vi ska 
bistå, vilja ha vår hjälp.

MOTTAGARE SÄKRAR
Polismyndigheten jobbar med säkerheten 
för poliser som åker till konfliktområden eller 
områden som varit i konflikt. Men till skillnad 
från Försvarsmakten som sänder ut en väp-
nad styrka, gör inte Polismyndigheten det. 

Enskilda poliser kan vara beväpnade för sin 
egen säkerhet, som till exempel i Centralafri-
kanska republiken. Mottagande organisation 
hanterar som regel säkerheten för utsända 
poliser.
Har ni någon stöttning av era poliser?
– Vi sänder ut enskilda poliser och har därför 
inga stora hemkomstceremonier som För-
svarsmakten har när deras förband kommer 
hem. Vi har istället fyra ceremonier om året 
där utsända från flera insatser deltar.
Chefen Nationella Operativa Avdelning-
en vid Polismyndigheten delar vid dessa 
tillfällen ut Polismyndighetens medalj för 
internationella insatser. Under och efter 
missionen får den enskilde polisen stöttning. 
Hemma blir det kamratstöd och om det 
behövs psykologsamtal. 
– Jag bedömer att vi fångar upp eventuella 
problem på det sättet.

VETERANER 
Poliser som varit ute på mission är veteraner. 
Har ni någon veteranverksamhet?
– Ja. Bland annat deltar vi på ceremonin 
under Veterandagen i Stockholm där vi ock-
så har ett tält tillsammans med andra civila 
myndigheter.

Sveriges Veteranförbund?
– Vi är mycket tacksamma för att frivilligor-
ganisationer driver frågor för våra veteraner, 
säger Joakim Baltzarsson.

Per Lunqe

"Alla konflikter berör oss, 
ju närmare de är, desto mer.
Vi är en del av Sveriges 
säkerhetspolitik." 
– Joakim Baltzarsson

Polisens utlandschef: 

Våra poliser ska vara 
trygga i sina uppgifter
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Under sommaren har Frans Dahlén arbetat i 
Medelhavet tillsammans med kollegor från 
region Väst. De har bistått Europeiska gräns- 
och kustbevakningsbyrån Frontex med 
gränsbevakning och sjöräddning i havet mellan 
Grekland och Turkiet.
Den svenska styrkan i Grekland är en del i 
EU-ländernas gemensamma operation Po-
seidon, som arbetar med kustbevakning och 
sjöräddning i östra Medelhavet vid de grekiska 
öar som gränsar till Turkiet, där den största 
andelen migranter som vill ta sig till Europa 
kommer.
 
– Vi är där för att bistå de grekiska myndig-
heterna med gräns- och kustbevakning och 
sjöräddning. Påträffar vi exempelvis migranter 
på grekiskt territorium eller grekiskt vatten, 
eller andra människor i sjönöd, har vi resurser 
att rädda dem, berättade Frans Dahlén.
Han berättade vidare om de cyniska smuggla-
re som utsätter migranter för oerhörda faror. 
Människosmugglarna transporterar migranter-
na i sjöodugliga gummibåtar för att på så sätt få 
in dem i EU. 
Svenska polisens sjöräddning i Medelhavet 
innebär många risker vid insatserna. Vädret 
kan snabbt slå om till storm, det blir fort mörkt 
och då kan det bli akut att rädda migranter från 
livsfara.
 
Milad Samadi och Tomas Torkelsson från 
Idrottsveteranerna var också inbjudna för att 
berätta om sitt ambitiösa arbete med idrottsre-
habilitering för skadade och sårade veteraner 
efter hemkomst.
 
Polisen Väst gör ett föredömligt arbete med 
att ta hand om hemvändande kollegor. Mikael 

Borggren, kommissarie och själv utlands-
veteran är initiativtagare till dagen. Han är 
själv, med sin stora erfarenhet, mycket aktiv 
i arbetet med att ta hand om hemvändare. 
Hemvändarna följs under många år efter sin 
utlandstjänst. 

- Det är viktigt att vi tillvarata kollegornas 
arbete efter utlandsinsatser. För oss är det be-
tydelsefullt att de får dela med sig av sin unika 
erfarenhet på alla nivåer i polisens organisation 
Det är oerhört viktigt att insatspoliserna kän-
ner att de har polisledningens fulla stöd efter 
hemkomst avslutar Mikael Borggren.

Pia Lagergren

Hemvändarträff för poliser i Göteborg

Hemvändande poliser från internationell tjänstgöring samt representanter från polisregion Väst.
Foto: Tomas Seger

Tomas Torkelsson, Idrottsveteranerna och 
Mikael Borggren. polis och utlandsveteran
Foto: Pia Lagergren

POLISENS INTERNATIONELLA 
VERKSAMHET

Polisen ska bedriva en enhetlig, 
målinriktad och effektiv internationell 
verksamhet som bidrar till att öka 
tryggheten och minska brottsligheten.

Det internationella engagemanget är 
avgörande för polisens möjligheter 
att effektivt förebygga, motverka och 
bekämpa brott.

RÖRLIGHET MEDFÖR 
UTMANINGAR

Ett exempel på ökat engagemang är 
bland annat Sveriges medlemskap i EU 
och den styrande EU-policycykeln som 
sammanfattar och rekommenderar de 
EU-gemensamma prioriteringarna mot 
den organiserade brottsligheten.
Samhällsutvecklingen är i ständig för-
ändring som medför ökade möjligheter 
till internationell handel och rörlighet 
över nationella gränser för människor, 
varor, kapital och tjänster.
Utvecklingen är naturligtvis positiv, 
menar Polismyndigheten, men en 
konsekvens för polisen är att risken för 
fler och nya brott med internationell 
anknytning samtidigt har ökat. 

POLISENS UTLANDSSTYRKA

Polisens utlandsstyrka utgörs av svens-
ka polisanställda som deltar i insatser 
för att främja fred och säkerhet och 
förebygga konflikter över hela världen. 
Ett av syftena med insatserna är att 
stärka rättsväsendet i de länder där 
de genomförs. På så sätt minskar även 
den globala brottsligheten vilket även 
påverkar Sverige.

Polismyndigheten stödjer polisor-
ganisationer i andra länder i deras 
strävan att bli mer demokratiska och 
effektiva. Nu pågår internationella 
utvecklingssamarbeten i Albanien, 
Colombia, Moldavien, Liberia, Serbien 
och Ukraina.

I år har Polismyndigheten totalt 115 
svenska poliser utsända i världen.
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Veteranförbundets ekonomi 
– vi synar flödet

UTE I LANDET 

Vad kommer pengarna 
ifrån och vart tar de vägen?
Vi synar ekonomin. 

Varifrån kommer pengarna? De mesta kommer 
från Försvarsmakten som statsbidrag. General-
sekreteraren MariAnne Boström berättar. 
– Det är ungefär 85 procent, säger MariAnne 
Boström.
Det är pengar som går till förbundets verksam-
het. 
– Det är för att hålla kansliet rullande och 
mycket mer.

VERKSAMHET
Försvarsmaktens pengar går också till verk-
samhet som till exempel Veterandagen, ÖS 
Halmstad, till kamratstödet och Veteranmar-
schen. De går till den här tidningen som du just 
nu läser och till övrig kommunikation, samt till 
utbildningar för ideella personer i lokalförening-
arna. Pengarna går till Veteranförbundets kon-
gress och förbundsråd. Att driva kansliet kostar 
pengar och det är bland annat hyra och löner 
till personalen. Förbundets museiverksamhet i 
Skillingaryd får också pengar från Försvarsmak-
tens statsbidrag.
Hur?
– Vi har en dialog med Veterancentrum innan 

verksamhetsåret börjar, vi föreslår vad vi ska 
göra utifrån den förbundsplan som kongressen 
beslutar, får pengar för det och redovisar sedan 
vad vi gjort.
Vad innebär det att få pengar från Försvarsmak-
ten?
– De kräver förstås en motprestation. De vill ha 
bra veteranverksamhet.

MEDLEMSAVGIFTER
De övriga 15 procenten av intäkterna kommer 
från medlemsavgifter och de används för lokala 
medlemsverksamheter samt till hedersvakten 
vid tillfällen som till exempel vid begravningar 
och vid FN-dagen. Förbundet har ca 6000 
medlemmar och föreningarna får bidrag utefter 
antalet medlemmar som tillhör respektive 
förening.

Nu söker förbundet nya medlemmar, veteraner 
från civila myndigheter, från Folke Bernadotte-
akademien, Tullen, Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskap, Åklagarmyndigheten, 
Kustbevakningen, Kriminalvården och Polisen. 
Det är sju myndigheter som sänder personal 

utomlands på insats. Det kommer förstås inte 
bara att betyda ökade medlemsintäkter utan 
även kostnader som till exempel fler tidningar 
med mera.
– Våra civila medlemmar ska känna sig hemma i 
föreningarna, säger MariAnne Boström.

GULA BANDET
Gula Bandet är en egen organisation som 
får donationer från både medlemmar och 
icke-medlemmar samt från försäljning av pins 
och klistermärken. Intäkterna går bland annat 
till veteraner som besöker Veteranmottagning-
en på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Det är 
pengar för resor och logi. Kungafonden bidrar 
här också med pengar.
– Sveriges Veteranförbund får även pengar 
genom donationer som till exempel överskottet 
vid t-shirt försäljningen i samband med Hem-
värnets kampanj ”Uniform på jobbet” i maj i år. 
Den donationen gav oss drygt 70 000 kr, säger 
MariAnne Boström.

Per Lunqe

STATSBIDRAG
FÖRSVARSMAKTEN

85%
MEDLEMSAVGIFTER

15% = ca 8 miljoner kr/år+
GÅVOR

72%
FÖRSÄLJNING
28%

Ungefärlig summa som varierar år från år

Intä
kte

r

Utgif
ter Lokala 

medlemsverksamheter
Hedersvakt
ex. vid begravningar 
och FN-dagen

Styrelsearvoden

Personalkostnader och hyra för kansliet
Evenemang 
ex. Veterandagen, Veteranmarschen, Veteranträffen ÖS

Kamratstödsarbete
Kongress och förbundsråd
Medlemstidning, kommunikation och utbildningar

Krav Försvarsmakten som är den största bidragsgivaren kräver en bra veteranverksamhet som inkluderar 
både civila och militära veteraner från Sveriges sju utsändande myndigheter. Dessa myndigheter är 
Försvarsmakten, Folke Bernadotteakademin, Tullmyndigheten, Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap, Kriminalvården, Polismyndigheten och Åklagarmyndigheten.

Veteranmottagningen i Uppsala
Intäkterna går bland annat till veteraner som 
besöker Veteranmottagningen på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Det är pengar för resor och 
logi. Kungafonden bidrar här också med pengar.

Veteran- och anhörigstöd
Läkemedel, resor, rehabilitering, besök hos 
sjukvård eller rekreation som Försäkrings-
kassan, A-kassan, hälso- och sjukvården eller 
sociala myndigheter inte står för, eller övriga 
ekonomiska skäl. 

Gula Bandet är en egen organisation som ekonomiskt 
står fri från Sveriges Veternförbund. 

ca 300 000 kr 
utbetalat under 2019
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Nominera Årets 
Veteran 2020

Sverker drar vinnarna. Från nästa nummer av 
tidningen dras två vinnare från sms-svaren och 
en vinnare från postsvaren.
Foto: Johan Glassel

Korsordsvinnarna koras...
Till detta nummer drogs 
två vinnare av er som 
svarat på korsordet via brev 
och en vinnare drogs från 
sms-svaren. 

Från nästa nummer av 
tidningen kommer två 
sms-vinnare att utses då 
antalet svaranden nu är 
högre via sms än via post. 
Det tackar Gula Bandet för, 
som får 6 kr per sms-svar.

Förslag om utdelning av utmärkelser 
kan göras av enskild medlem eller till 
förbundet ansluten förening. 

Vi vill ha din motivering skriftligen 
senast 31 januari 2020. 

Förslag skickas till: 
kansliet@sverigesveteranforbund.se 
eller Sveriges Veteranförbund 
Medaljkommittén 
Riddargatan 29
114 57 Stockholm

BNBB:s 
förtjänst-
medalj i 
silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i guld.

 Vem tycker Du har 
gjort sig förtjänt av
  en medalj? 

Kansliet och 
styrelsen önskar 
alla Veteranvänner 
en riktigt God Jul och 
ett Gott Nytt 2020.

Under helgerna håller kansliet 
stängt röda dagar, annars öppet 
som vanligt.

FN har utlyst den 29 maj till International Day 
of United Peacekeepers. 

Sveriges Veteranförbund vill ge uppmärksam-
het åt dagen genom att ge en svensk fredsbe-
varare utmärkelsen Årets veteran. 

Utmärkelsen tilldelas en person som utöver 
vad tjänsten normalt kräver gagnat svenska 
veteraner i internationell tjänst eller på annat 
sätt gynnat medmänsklighet, fredsutveckling 
eller solidaritet på den internationella arenan. 
Alla medlemmar i Sveriges Veteranförbund kan 

nominera sina kandidater tillsammans med en 
motivering. 

Skicka oss den nominerades namn tillsammans 
med motivering senast sista 31 januari 2020. 

Sveriges Veteranförbund 
Medaljkommittén 
Riddargatan 29
114  57 Stockholm 
eller kansliet@sverigesveteranforbund.se 
Märk med "Årets Veteran".

2017
Tony Petersson och 
Raul ”Ralle” Leppälä

2018
Annicka Engblom

2019
Martin Neovius 2020

Nominera
din kandidat

senast 
31 januari
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Kallelser till årsmöten

FREDSBASKRARNA DALARNA KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 8 mars 2020, kl 1400
Var: Dalregementet Falun
Motioner: Styrelsen tillhanda senast den 5 februari
Mer info: Ordförande Staffan Trossholmen, 070-5332870

FREDSBASKRARNA HALLAND KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 2 mars 2020, kl 1800
Var: Restaurang Cyrano i Varberg
Motioner: Enligt stadgarna

FN-VETERANERNA KONGO KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 8-10 maj 2020
Var: Ledningsregementet i Enköping
Övrigt: En inbjudan kommer med posten till alla medlemmar i början av mars 2020.

Alla medlemmar och stödmedlemmar hälsas hjärtligt 
välkomna till BBMCS årsmöte 2020 som äger rum på Marma 
skjutfält som ligger några mil söder om Gävle. 

Vissa byggnader i Marma läger är mycket vackra och kultur-
historiskt intressanta. Särskilt intressanta är officerspavil-
jongen från 1885 och underofficerspaviljongen från 1892.

Det blir musik, mat, dryck, tävlingar, lotteri och givetvis en 
massa mingel under helgen med kända och okända.

Bataljonsåterträff 102 L 
30-årsjubileum
Helgen 18-20 oktober firade bataljon 102 L 
30-årsjubileum ombord på fartyget Baltic Queen 
med destination Tallinn. 80-talet förväntansfulla 
jubilarer var med på resan. 

På grund av platsbrist publiceras reseskildring 
och bilder i nummer 1, 2020 av Svensk Veteran.

Redaktionen

Rättelse
På sidan 19 i förra numret blev det fel i en bildtext 
om invigningen av minnesstenen i Kalmar. Den som 
avtäckte stenen tillsammans med Sverker Göran-
son var Carl-Henrik Sölvinger, oppositionsråd för 
Liberalerna i Kalmar och ingen annan. 
Redaktionen ber om ursäkt för felet.

FREDSBASKRARNA SKÅNE KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 29 februari 2020
Var: Malmö
Motioner: Enligt stadgarna

FREDSBASKRARNA GOTLAND KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 20 februari, kl 1830
Var: Soldathemmet i Visby
Motioner: Enligt stadgarna 

Anrika byggnader i 
Marma på BBMCS årsmöte

INTRESSEFÖRENINGEN BBMCS KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 9 maj 2020, kl 1100 (träffen pågår 8-10 maj)
Var: Marma skjutfält
Motioner: sekreterare@bbmc.se – senast 9 mars
Anmälan: Via formulär som skickas till alla medlemmar under februari – senast 17 april
Mer info: bbmcmeet.2020@gmail.com

FREDSBASKRARNA JÖNKÖPING KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 6 mars 2020, kl 1900
Var: John Bauer Hotell i Jönköping
Motioner: Styrelsen tillhanda senast 6 februari

FREDSBASKRARNA STOCKHOLM KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 17 mars 2020, kl 1900
Var: Drottning Victorias Örlogshem Teatergatan 3
Motioner: stockholm@fredsbaskrarna.se – senast 17 februari.
Anmälan: stockholm@fredsbaskrarna.se  – senast 3 mars
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Tredje gången gillt i Cypern

Denna gång var vi 49 stycken varav de flesta var 
svenska veteraner och några "respektive" men vi 
hade även med oss en dansk som gjort bataljon 
på Cypern. Tillsammans hade vi 53 bataljoners 
erfarenhet. 

Tio dagar varav sju var välfyllda med program 
allt från Kyreniabesök till Troodosresa och även 
besök i gamla Famagusta.
Bland höjdpunkterna kan nämnas: besök hos 
Sveriges nya ambassadör Anders Hagelberg med 
fru som tog emot oss i sitt residens i Nicosia och 
bjöd oss kaffe och kanelbulle. Ambassadören 
gav oss ett varmt TACK för dom insatser vi gjort 
för Cypern och sedan kunde dom två svenska 
UNPOL-poliserna berätta om sin verksamhet.  

Sedan kunde vi besöka RTCPP (Religious Track 
of the Cyprus Peace Process) som stöds av 
svenska UD. Ledaren Salpy Eskidjian höll ett 
mycket engagerande tal om arbetet. På väg till 
Larnaca hade vi en ceremoni arrangerad av Arne 
Ottosson och Peter Glader vid österrikarnas 
minnesmonument då det är 45 år sedan tre 
FN-soldater dödades av napalm från Turkiskt
flyg. Även avslutningsfesten var minnesvärd då 
delar av FN-bandet 88 C underhöll oss tillsam-
mans med lokal förmåga. Liksom tidigare resor 
blir det ett överskott som går direkt till Gula 
Bandet, i år 3200 kr, vilken är en liten ökning 
mot resan 2017 som gav Gula Bandet 3036 kr.

Göran "Marka" Larsson

Detta var den tredje resan som jag arrangerat till Cypern. Det hela började 2012 i 
samband med att det då var exakt 25 år sedan svenskarna lämnade Cypern. 
2017 reste vi ner igen och då kunde vi även besöka FN-camper, Famagusta mm efter 
ansökan till UNFICYP. 

Detta blev tredje resan ner och merparten var numer rutinerade resenärer. 
Jag har en resebyrå som hjälper till med flygbokning men i övrigt ordnar jag själv alla 
hotell, bussresor och aktiviteter. Resejobbet är helt ideellt och hittills har överskottet på 
drygt 10.000 kr gått till Gula Bandet samt en liten del till VRR.

Upptakt för 
Veteranerna
Kronoberg
Veteranerna Kronoberg hade den 
24 oktober upptaktsmöte. Kvällen 
inleddes med styrelsemöte, där bla. 
FN-dagen avhandlades.

Ordförande Christer Alldén välkomnade 
ca 25 veteraner, varav tre nya. Dessa var 
bröderna Tommy och Lennart Turesson, 
vilka båda gjort ett flertal missioner på 
Cypern och i Mellanöstern samt Jan Her-
mansson som gjort 18K i Kongo.

En ny ordförandeklubba överlämnades 
av Ejje Håkansson som tillverkat den av 
linjeväskans kombinationsverktyg.

Tommy Karlsson informerade om sina 
missioner, ISAF International Security As-
sistance Force, i Afghanistan samt gav en 
bra information om landet. 70% av invå-
narna är sunni- och resten shiamuslimer. 
Dari och pashtun är de två dominerande 
språken. En stor folkgrupp utgörs av 
hazarer (shia), vilka ofta får ”sitta emellan” 
för övriga grupper.

Den svenska styrkan har varit grupperad 
i nordvästra delen av landet och legat 
i Tysklands sektor. Vår nuvarande ÖB 
Mikael Bydén var 2011 stabschef i denna 
sektor. Läskunnigheten är bland män ca 
51 % och bland kvinnor bara 21 %.

Den svenska styrkan 
samlade in ca 100 ”ba-
nanlådor” med kläder 
(speciellt vinterkläder). 
Dessa kläder delades 
ut i området.

Tommy avslutade med 
att visa en film från 
en attack mot en 
norsk bas i om-
rådet. En liten 
händelse i om-
världen kan snabbt leda 
till fientliga handlingar 
mot ISAF-styrkan.

Det framgick tydligt att 
missionen i Afghanistan 
varit tuff.

Anders Broman

Föreningens nya 
ordförandeklubba.

Hela gänget inkl. Sveriges Ambassadör med fru samlade vid ambassadörens residens.
Foto: MattsErik Westin

Minnesceremoni med kransnedläggning vid 
österrikarnas minnesplats.
Främre raden: Kransnedläggare Ewa Viklund,Umeå, 
Arne Ottosson, Hägersten
Bakre raden: Clas Högliden,Stockholm, Eva Lennarts-
son, Mjölby, Jan Boström, Kungsängen
Foto: MattsErik Westin

Reseledarna Göran Larsson och Hans Tärndal överläm-
nar en standar för Sveriges Veteranförbund.
Foto: MattsErik Westin
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Veteranträff i Riga för 54M...

19-23 augusti 2019 var vi från 54M, 1.komp på 
resande fot till Riga, Lettland. Resan började 
vid Värtahamnen, Stockholm. 10 deltagare gick 
ombord på båten där de fick en kort genom-
gång om vad vi skulle göra under denna vistelse 
tillsammans och när vi skulle möta vår guide 
Erling Glantz. Vi anländer till Riga på morgonen 
den 20 augusti. Där är möter guiden upp oss, 
och visar vägen till hotellet.

Erling Glantz har en kort genomgång om Rigas 
och Lettlands historia. Därefter börjar rund-
vandringen i Riga. Det är en stad med mycket 
kultur och en fantastisk arkitektur – vilka bygg-
nader! Första stoppet blev ortodoxa kyrkan, en 
kyrka som var rikt utsmyckat guld.  Efter detta 
gick vi till vaktavlösningen vid ”Frihetsmonu-
mentet Brivibai”, en viktig symbol för Lettlands 
frihet. Vandringen fortsatte med besök på 
platser där Sverige hade lämnat avtryck, exem-
pelvis vid Pulvertornet (kruttornet), svenskpor-
ten, jämte ett besök i den katolska kyrkan som 
var den svenska garnisonens högkvarter under 
1600–talet. Kyrkan har en utsmyckning på ena 
väggen som visar att Karl den XI besökte den. 
Även Tsar Peter den store (Peter I) besökte 
kyrkan när han hade erövrat Riga. Förutom 
nämnda platser, fanns mycket annat att se. 
Bl.a. de vackra parkerna som finns i stort antal i 
stadens centrum.

Andra dagen var det dags att åka taxi till flyg-
plansmuseet, Riga Aviation museum. Vad fick 
vi se! Äldre sovjetiska flygplan och helikoptrar, 
så som Mig 21, Mig 23, Mig 27 samt Mi 6 
(transporthelikopter), Mi 2, Mi 24 m.m. Efter 
detta var det dags för lunch på en stor restau-
rang som serverade en mycket riklig buffé. På 
eftermiddagen besöktes ”Hangarerna/Central-
marknaden" i Riga som är en enorm saluhall 
bestående av ett tiotal byggnader. 

Avresedagen den 22 augusti passade några 
av oss på att ta tåget till Jurmala. En stad som 
ligger i Rigabukten och är känd för sin kultur 
och den 32 km långa stranden. Övriga hade 
uppgift att ordna biljetterna, så vi kom hem till 
Stockholm.

Resan blev ett fint minne och vi rekommende-
rar verkligen ett besök i Riga.

Nästa resa? Vart åker vi då?

Jüri Münter/ Leif Andersson
54M, 1. komp

Det är tredje gången resan anordnas för 54M, 1. Komp. 
Denna gång ett nytt land, med mycket kultur.

UTE I LANDET 

Gruppen från 54M, 1. komp.

Flygplansmuseet, Riga Aviation museum, stolserade bland annat med en Mi-6, en tung sovjetisk transporthelikopter 
utvecklad under 1950-talet som länge var världens största helikopter.
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Z-bataljonen firade 
FN-dagen
Z-bataljonen firade den 24 oktober 
FN-dagen vid Veteranmonumentet 
i Badhusparken i Östersund.

På grund av olika orsaker så genomfördes 
i år endast en kort ceremoni med samling, 
tyst minut och viss lägesinformation.
Därefter samlades ett antal av oss på vår 
ordinarie samlingsplats Restaurang Cap-
tain Cook för en gemensam middag.

Många tankar och funderingar diskutera-
des under kvällen.

En känslosam dag, så tack närvarande 
FN-kamrater, alla Ni andra var med oss i 
tanken.

... och för 92L

Samling efter hand skedde på Centra-
len, där Eva Johansson, vår ”Welfare” 
hälsade på. Jag är övertygad om att hon 
gärna önskat hänga med.

På terminalen väntade sedan Christina von 
Braun och Micke Bodell. De samlade oss för 
kort information innan ombordstigning på 
Isabelle.

Ombord vankas middag, nöjen, samtal, minnen 
och strax är vi i Riga, där stadens centrala delar 
beses, t ex Domkyrkan med GIIA fönster samt 
Stora Gillets hus. Det blev lunch på egen hand 
med många lokala produkter. Riga är väl värt ett 
besök.

Ombordgång och alla är med och på gott humör.
Lång kvälls färd mot dag och ett grått Stockholm 
möter oss. Man återser gamla vänner, eller hur 
Thomas H och Martin P?

Vår egen ”Dart Wader” byter namn till ”Dark 
Walker”.
Som Martin P sa: ”Det är som om man låst bar-
ren igår och det är ändå 32 år sedan".
Det är så det är med veteraner och det är så det 
skall vara.

Stort tack till Christina och Micke för att organi-
serat denna fina tur.

PS. Det går rykten om att de återkommer nästa 
år. Ta då chansen, Ni som var med i Libanon, att 
träffa ”gamla” kompisar. DS

Anders Broman
STR

UTE I LANDET 

Även 92L besökte Riga. Helgen den 25-27 oktober begav 
sig 30 veteraner över Östersjön.

Ny Gula Bandet-
dekal i Profilbutiken 

N
YH

ET

Se sidan 31

30/40:-
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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

FN-veteraner besökte 
skola i Norrköping

På FN-dagen den 24 oktober var tre 
representanter för Fredsbaskrarna 
Östergötland inbjudna till Kungs-
gårdsskolan (tidigare Kristinaskolan) 
vid Söder Tull i centrala Norrköping. 

Vi redogjorde för våra respektive uppgifter 
i olika FN-missioner under åren. Det var tre 
gymnasieklasser årskurs 2 med cirka 25 elever i 
varje klass och vi höll på en timme per klass.

Eleverna tycktes mycket intresserade och 
ställde efter genomgång flertalet kloka och 
relevanta frågor. För oss alla tre kändes besöket 
meningsfullt.

Lars Berglund

UTE I LANDET 

Unikt erbjudande
för nya medlemmar
Just nu ger vi 1 års gratis medlem-
skap i Sveriges Veteranförbund.

Alla nya medlemmar under 2019 kommer 
att få ett 1 års medlemskap utan kostnad. 
Anmälan görs via www.svfmedlem.se 
och vid anmälan anges ”gratismedlem".
Detta gäller endast nya medlemmar.

...

Från vänster: Karl Axel Sandler, sjukvårdare, 
Janne Frisk, fältpostmästare och Lars Berglund,
civilpolisens ansvarsområden.

Informationsrikt besök i 
Norrköping
Fredsbaskrarna Östergötland hade 26 
september glädjen att välkomna vår 
nyvalda generalsekreterare MariAnne 
Boström till Norrköping. MariAnne har 
deltagit i två FN-missioner, Libanon 
15 L samt Bosnien BA 12. Hon har sin 
längsta yrkesbakgrund inom SAS, men 
är även yrkesofficer från Flygvapnet 
och nu reservofficer inom Armén.

Jag fick möjlighet att framföra några frågor 
beträffande MariAnne´s närbelägna planer 
för Sveriges Veteranförbund som jag nu kort 
redovisar. Det gav ett stort klargörande vad 
målsättningen är, vilket är mycket tillfredsstäl-
lande och hoppfullt för allas vår framtid inom 
vårt förbund.

MariAnne´s mål är att Sveriges Veteranförbund 
skall vara ett naturligt val för alla utlandsvete-
raner, civila som militära. Kansliet skall stötta 
verksamheten hos alla föreningarna i hela 
Sverige. Alla behöver hjälpas åt liksom när det 
gäller rekrytering av både civila och militära 
utlandsveteraner.

Vidare betonar MariAnne att kansliet och 
styrelsen skall göra allt vad de kan för vår 
verksamhets utveckling med bl.a kontakter med 
utsändande myndigheter.

Vi inom föreningslivet på alla orter bör arbeta 

fram förslag 
till åtgärder, 
vilka passar 
varje en-
skild region. 
Inom för-
bundssty-
relsen finns 
represen-
tanter från 
Försvars-
makten, 
Polisen, 
Folke Ber-
nadottea-
kademin, 
Kriminal-
vården 
samt civila 
och militära 
veteraner.

Exempel-
vis kan en åtgärd vara, att få in någon/några 
i respektive föreningsstyrelse, som är civil 
utlandsveteran. Alla måste hjälpas åt att betona 
och påpeka, att Sveriges Veteranförbund gäller 
alla utlandsveteraner.
 
MariAnne! Tack! – för ditt engagemang och 
tillmötesgående samt svar på mina frågor 
beträffande vår framtid inom Sveriges Veteran-
förbund.   

Lars Berglund
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84C på leave i Finland

Deltagarna blev något fär-
re sedan några kamrater 
tyvärr fått förhinder och 
tvingats lämna återbud.

Flera liknande träffar har 
hållits genom åren, och 
sammanhållningen har 
bara blivit bättre med 
tiden, något som bland 
annat det ständiga arbe-
tet med uppdateringar av 
adresslistor och telefon-
nummer vittnar om.

Efter middag och trivsam 
samvaro på överresan 
idkades sightseeing i 
Helsingfors, besöktes 
bastuavdelningen ombord 
och avåts buffet med 
det försvinnande finska 
kustbandet som fond.

Söndag förmiddag skildes 
vi åt vid Värtahamnen 
med löften om att snart 
ses igen. Stort tack till den 
självpåtagna festkom-
mittén Richard Hulte-
mark, Josephine Hässler, 
Monica Siikavaara och 
Lars Åsander för nedlagt 
arbete och en mycket 
lyckad återträff!
 

gm Matts Dagerhäll
Fd pressoff 84C

Väl valda delar av FN-bat 84C firade 35-årsjubileum med en tripp 
till Helsingfors helgen 6 till 8 september – en av flera liknande 
träffar genom åren. 

Funktionärer sökes till Veteranmarschen
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.

Foto: Kim Svensson
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Veteranjakt i Skåne

DAG 1 
Samling Aimpoint där Erik Ås min gamle vapen-
broder och utbildningschef på Aimpoint mötte 
oss. Efter fika fick deltagarna stifta bekantskap 
med Aimpoints historia, olika produkter och 
lokalerna. Efter en god lunch i deras personal-
restaurang så genomförde vi simulatorträning, 
där vi både jagade och rensade rum. Dagen 
avslutades med en kontrollskjutning av vapen 
och jaktammunitionen i Aimpoints inomhusbana 
på 100 meter. Deltagarna avslutade dagen med 
gemensam middag på Pub Vagabond i Malmö, 
vilken kan rekommenderas. 

DAG 2 
Samling på Börringe Klosters AB där Sten 
Erikson, med stort hjärta och jaktintresse är VD, 
mötte med lika många drevare och hundar som 
jägare. Efter fika i samlingslokalen jagades två 
såter av innan lunch. Efter en välsmakande lunch 

jagades ytterligare en såt av, i denna såten fanns 
det mycket vilt och alla hade flera observationer 
och det bjöds många tillfällen till skott. Dagen 
avslutades med gemensam uppställning där 
deltagarna tackade Sten Ericsson och övriga för 
en fantastisk och mycket välorganiserad jaktdag 
som resulterade i ett antal fällda hjortar och 
vildsvin, som inte varit möjlig utan deras engage-
mang och kunnande. 
Deltagarna var samstämmiga i sitt utlåtande att 
så mycket vilt på en och samma dag hade de inte 
upplevt tidigare. 

Deltagarnas och Sveriges Veteranförbunds 
varma tack till Erik Ås på Aimpoint och Sten 
Ericsson på Börringe Kloster AB för en fantas-
tiska gåva.

Tor Cavalli-Björkman
ledamot i SVF styrelse

PUZZELRINGAR

www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

Återträff för 39C
Vi åtta bilförare och en marketentare 
träffades efter 51 år efter vår FN-tjänst 
på bataljon 39 C på Cypern 1967-1968. Vi 
var placerade på 1 kompaniet på Reindeer 
camp. Många av våra respektive var också 
med på träffen som avhölls i glasriket i 
Kosta. Det var i slutet på sommaren som 
vi träffades en eftermiddag hos Jan-Åke 
Fröjd för att fika och umgås. Många av 
hos hade inte träffat varandra på alla 
dessa år, men allt var precis som vanligt. 
På kvällen var det en gemensam middag 
på Kosta Lodge och dagen efter besökte 
vi Kosta glasbruk med dess hytta samt 
deras utställningshall. Vi åkte vidare till 
Transjö glashytta som ligger i en fin miljö 
söder om Kosta. 

Tyvärr kunde inte våra kamrater från nor-
ra delen av vårt land komma till vår träff, 
avståndet är lite för långt.

Christer Kjellström

Från vänster: Willy Holmer, Gösta Frost, 
Jan-Åke Fröjd, Jan-Erik Olausson, 
Christer Kjellström, Guy Ahl (tidigare Svensson 
och marketentare), Gillis Stenberg, 
Bengt Immelgård och Kjell Jonsson.

Den 14-15 oktober var det åtta förväntansfulla jägare som mötte undertecknad vid 
Aimpoints lokaler i Malmö för att under två dagar ta del av den gåva som skänkts av 
Aimpoint och Börringe Kloster AB. 

Undertecknad rensar 
rum i Virtuell Reality 
(VR) under Aimpoint 
dagen i sin Genny 
rullstol. Fungerade 
över förväntan.

Pär Nordahl var först att fälla vilt under dagen och får här 
ett pris.

Jaktdagen utspisades lunch i Börringe Kloster AB,s jakt 
lounge. Vildsvinsbiffar stora som golfbollar med tillbehör 
smakade utsökt efter förmiddagens jakt.

Jägarselfie under 
väntan på skjutbart 
vilt.
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Gamla FN-soldater hade 
sin 60:e kamratträff

Den 18-20 oktober samlades några 
FN-veteraner i Värnamo. De flesta av 
oss tillhörde en gång 4:e kompaniet i 
den nionde svenska FN-bataljonen från 
september 1960 till april 1961.

Under vår tjänstgöring i Mellanöstern blev 3:e 
pluton samt stab och tross ur 4:e kompaniet 
förlagda till Sharm el Sheikh på sydspetsen av 
Sinai-halvön under en respektive två månader. 
Uppgiften där var att säkerställa sjöfarten ge-
nom Tiranasundet och Akabaviken upp till Eilat, 
en viktig hamnstad på Israels sydspets. Genom 
vårt stora avstånd därifrån till övriga kompanier 
i bataljonen blev vi ett oerhört sammansvetsat 
gäng.

Redan ett år efter hemkomsten till Sverige 
kallade Stig Dahllöf, f.d. plutonchef till en 
träff i Värnamo för alla berörda. (Värnamo låg  
”centralt” med tanke på att deltagarna kom 
från Stockholm – Värmland i norr till Trelleborg 

i söder.)  Det blev en stor uppslutning och ett 
glatt återseende. Det bestämdes att vi skulle 
fortsätta att träffas en gång om året i maj i 
Värnamo. Så blev det också ända till och med 
1974. Det året inbjöds dessutom våra damer, 
en idé som verkligen slagit väl ut. Ansvaret för 
träffarna hade Bo Gustafsson och underteck-
nad i sex år och därefter Stig Hultenius i sex år. 
Kurt ”Araben” Andersson, bosatt strax utanför 
Värnamo, hade alltid något speciellt och roligt 
att bidraga med. 1975 ordnade Bo Örnemark en 
träff i Göteborg. 

Från och med 1976 blev träffarna förlagda 
till Ronneby med Lennart Wernersson som 
ansvarig. Mötena flyttades från maj månad till 
helgen närmast FN-dagen den 24 oktober. Vi 
bestämde också att man, om man så ville, kunde 
komma redan på fredagen och därmed umgås 
lite längre. Lennart införde också att vi skulle ha 
inslag av olika aktiviteter såsom natur- och kul-
turupplevelser, studie- och museibesök. Denna 
uppläggning har vi sedan haft fram till nu.

Från 1990 har vi träffats på många olika orter 
vid våra sammankomster.
Därvid har någon från just den aktuella orten 
eller dess närhet fått organisera arrangemang-
et. Vid två tillfällen, 30-årsjubiléet 1991 och 
40-årsjubiléet 2001, hade vi två träffar under 
ett och samma år. Detta gör att vi kunde räkna 
årets möte som det sextionde!

Vid årets sammankomst bestämdes bl.a. att vi 
ska återgå till en tvådagarsträff och att vi nästa 
år ses i Tranås. Vi har under årens lopp ”släppt 
in” andra intresserade från ett annat kompani 
eller rent av en annan bataljon i vår gemenskap. 
Trots detta har vår skara naturligtvis minskat 
kraftigt under alla dessa år. På vår adresslista 
fanns 70 namn. Av dessa är nu 33 avlidna och 
14 hör aldrig av sig. Men vi som är kvar ska 
fortsätta att träffas och ha trevligt tillsammans  
– det är vi eniga om!        

Sven-Eric Alfredsson 

Från Vänster: 
Lars Berglund, Norrköping,
Arne Bengtsson, Östra Ljungby,
Gösta Persson, Linköping, 
Ove Sörmander, Huskvarna, 
Bo Allerbrand, Bromma,
Yngwe Samuelsson, Jönköping,
Sven-Eric Alfredsson, Åsljunga

"På vår adresslista 
fanns 70 namn. 
Av dessa är nu 33 
avlidna och 14 hör 
aldrig av sig. Men 
vi som är kvar ska 
fortsätta att träf-
fas och ha trevligt 
tillsammans – det 
är vi eniga om!"  
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FN-dagen 24 oktober 2019
Årets FN-dag firades i Stockholm 
med ett traditionellt program i ett för 
årstiden angenämt väder. 

Efter en kaffestund på Sjöhistoriska museet 
samlades vi vid minnesmonumentet för ceremo-
nin med flera programpunkter såsom korum, 
tal, kransnedläggningar och en tyst minut för 
stupade kamrater. Fanbärare för vår förening 
var Sven Eric Stenberg. Per Carlborg var krans-
bärare och Kalle Fransson kransnedläggare. 

Sverker Göransson från Veteranförbundet 
framhöll bland annat i sitt tal de stora insatser 
som de första svenskarna gjorde inom sina 
ansvarsområden i Korea och Mellersta Östern. 
I det svenska Röda Korsjukhuset i Korea fick 
hundratals civila koreaner vård trots att de var 
civila. Sverige har fortfarande gott rykte i Korea 
och även i Levanten genom liknande insatser av 
UNEF I-II.

Överste Torbjörn Larsson från Veterancentrum 
berättade att enligt registren har hitintills 
64 000 svenskar varit i FN-tjänst. 55 000 av 
dem är fortfarande i livet, varför rekryterings-
läget måste anses som synnerligt gott för vårt 
förbund att få nya medlemmar.

Bengt Wicksén från Kongoveteranerna plädera-
de för att fler riksföreningar borde bildas exem-
pelvis för soldater från Cypern, Afghanistan och 

Mali. Om man har gemensamma erfarenheter 
från en mission blir sammanhållningen mycket 
stark.

EN LJUSCEREMONI MED ANOR
Ett inslag som förekommit under senare är 
Ljusceremonin. Stupade och omkomnas namn 
från fredsmissionerna läses upp och ett ljus 
tänds efter varje namn. Kalle Fransson deltog 
som uppläsare och läste upp namnen på kamra-
ter som omkom i Ndola, Kongo och UNEF. 

En annan form av ljusceremoni förekom redan 
1995 och ett par år framåt. När FN-monumen-
tet anlades 1995 uppfördes även en ståtlig pela-
re vid monumentet med en anordning i toppen 
av pelaren som möjliggjorde att en gaslåga lyste 
upp i oktobermörkret. Det var Stockholms stad 
som uppförde pelaren. Pelaren har en historisk 
bakgrund – den hade använts redan vid Stock-
holmsutställningen 1930. Åren 1995–96 lyste 
lågorna hela den påföljande natten för att hedra 
våra stupade kamrater.

Sista gången denna låga var tänd var 1997. 
Sedan upphörde denna ceremoni på grund 
av fel på gasledningen, men pelaren står kvar 
strax öster om monumentet invid den plats där 
fanborgen brukar stå uppställd.

Bror Richard Svärd

UTE I LANDET 

Välkommen till årsmötet
Plats: Ledningsregementet, Enköping
Tid: 8-10 maj 2020
En inbjudan kommer med posten till
alla medlemmar i början av mars 2020.

Fanborgen uppställd vid foten av ljuspelaren från 1995. 
Foto: Lars Erkstam

Per Carlborg och Kalle Fransson gör honnör efter 
nedläggningen av Kongokransen. 
Foto: Lars Erkstam
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Återträff Bat XX Kongo i Skillingaryd
Den 24-25 augusti bedrevs en mycket lyckad 
återförening, 56 år efter insatsen i Kongo. 

Det började med att Göran Fransson bjöd på en förtäring i form av Kong-
ogryta med tillhörande tilltugg. Efter detta besök på veteranmuseum som 
är under uppbyggnad, samt även ett besök på Miliseum-museet. Efter 
detta en behövlig avslappning innan fördrink, fotografering och att vår 
svenska fana halades under trumpetfanfar av Göran Fransson. 

Sedan en utsökt middag med en hel del tal, så fortsatta kvällen i glada 
vänners lag till sent inpå småtimmarna. Många minnen och händelser 
återgavs. 

Initiativ till denna träff har varit Bengt Israelsson som tillsammans med 
Göran Fransson anordnade densamma. 

Ett stort tack till Bengt och Göran för att bra initiativ till en lyckad återför-
ening. 

Vid pennan:
Göran Rydén, FN-veteran

	

	

Foto: Göran Rydén

Foto: Göran Rydén
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MEDLEMSFÖRMÅNER

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.
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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.

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:-*

KEP-20-500  Keps Army style 210:-*

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 

Ny Gula Bandet-dekal 

30/40:-

NY

Vi har NY Gula Bandet klisterdekal i lager!
Nu med texten: STÖD VÅRA UTLANDSVETERANER.

Liten dekal, 10 cm: 30:-
Stor dekal, 15 cm: 40:-

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

För honom
Innehåll: 
Resekit med raklödder 
och rakhyvel.

För henne
Innehåll: 
Resekit med 
ögon- och hudkräm.

Årets Julklapp! Necessären 
för både henne och honom!

NY

En snygg grå necessär i bomullscanvas med 
Svensk flagga och UTLANDSVETERAN tryckt på framsidan.

Tryck fram: Svenska flaggan och VETERAN
Färg: Grå
Storlek: 26x8x17cm
Volym: 3,5 liter
Pris: 295:-

Finns i två olika varianter, en för honom och en för henne.

295:-
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FÖRBUNDSINFORMATION

Föreningar 

FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se
FB: Fredsbaskrarna Dalarna

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

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

FB Kalmar län
Bo Hagman, 070-317 79 20
Ulrik Brandin, 070-259 18 84
FB: Fredsbaskrarna i Västervik (privat)

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

FB Hälsingland
Bengt Åke Westner, 070-392 08 25 
bengtakewestner@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Hälsingland (privat)

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

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

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

FB Sjuhärad
Johan Nolén, 0768-59 18 56 
nolenjohan@gmail.com
FB: Fredsbaskrarna Sjuhärad (privat)

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

FB Skåne
Per Thaagaard-Pedersen, 0768-41 32 03 
per1958@live.se
FB: Fredsbaskrarna Skåne (privat)

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

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

FB Västerbotten
Jonas Granström, 0702-559648
jonas.granstrom85@outlook.com
FB: Fredsbaskrarna Västerbotten (privat)

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

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

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

Veteranerna Västmanland
Peder Danielsson, 070-484 02 16
peder.danielsson@sweco.se
FB: Veteraner Västmanland (privat)

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

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

Veteranerna Ångermanland
Anders Spånglund, 0706-319 317
veteranernaangermanland@gmail.com
FB: Veteranerna Ångermanland
 

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

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

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

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: Sveriges Civila Veteraner

FN-veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
franssonkarlolof@gmail.com
FB: Vi som gjort tjanstgoring i Kongo

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

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
Bengt Åke Westner, 070-392 08 25
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: "veteranerna Ångermanland”
veteranernaangermanland@gmail.com

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

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

kansliet@sverigesveteranforbund.se
08-25 50 30
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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

FÖRBUNDSINFORMATION

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Kamratstödstelefon
Tillgänglig för dig som tjänstgjort i utlandsstyrka. Du och 
dina anhöriga är välkomna att ringa våra kamratstödjare. 

020 – 666 333

Kontakt och stöd

Kansliets växel 
08-25 50 30

Telefontid kansliet 
mån-fre 08.00 – 17.00 

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@sverigesveteranforbund.se

Pia Lagergren, kommunikation
pia@sverigesveteranforbund.se

P-G Dolk, kamratstöd och kamrathjälpen
p-g@sverigesveteranforbund.se

Anders Ramnerup, tf föreningsansvarig
anders@sverigesveteranforbund.se

Christine Buschmann Sirafi, administration
christine@sverigesveteranforbund.se

STYRELSEN
Sverker Göranson, förbundsordförande
sverker@sverigesveteranforbund.se

Jerker Westdahl, vice förbundsordförande
jerker@sverigesveteranforbund.se 

LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas@sverigesveteranforbund.se

Karin Andersson
karin@sverigesveteranforbund.se

Maria Appelblom
maria@sverigesveteranforbund.se

Tor Cavalli-Björkman
tor@sverigesveteranforbund.se

Hans Westin
hans@sverigesveteranforbund.se

SUPPLEANTER
Peter Enström
peter@sverigesveteranforbund.se

Anna Wiktorsson
anna@sverigesveteranforbund.se

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@sverigesveteranforbund.se

Dagligen kl. 18-21
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Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 16 februari.

Svara genom sms eller brev.
Ca 6 kr per sms går till Gula Bandet.

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! 

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

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

Det kommer en 
vinst på posten!

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

GRATTIS!

10:-

KORSORD 

Barbro Lagercrantz 
Karlskrona

Anders Bertilsson 
Åled

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

www.invidzonen.se

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

www.soldathem.org

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

www.idrottsveteranerna.se

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

www.smkr.org

Tillsammans 
med andra

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

 VETERANPROFILEN

Dayton blev en vändpunkt. Fredsavtalet 
1995 mellan Bosnien och Hercegovina, 
Jugoslavien och Kroatien. Det satte satte 
punkt för kriget i Bosnien och Hercegovi-
na. Daniel Martell och hans kamrater var i 
Bosnien vid gränsen mot Serbien.

– Alla var glada, säger Daniel Martell.
Soldaterna i BA 05 bytte badgar. Från att ha 
varit en FN-mission tjänstgjorde nu Daniel
Martell och hans kamrater under amerikanska 
IFOR.
– Men människorna var utmattade efter kriget.

STORA OMRÅDEN
De olika parterna, serber, kroater och bosniaker 
drog sig ur från frontlinjen och en separations-
zon bildades där enbart IFOR (Implementation 
FORces) patrullerade. Det blev mycket stora 
områden att ha kontroll på. Om de tidigare 
Bosnienmissionerna varit tuffa kopplat till 
beskjutningar med indirekt eld och i vissa fall 
direktriktad eld, så fick också soldaterna i BA 
05 jobba.
– BA 05 höll ett oerhört högt arbetstempo då vi  
bytte områden och fick enorma ytor att patrul-  
lera och då vi rörde oss i de gamla stridsställ-  
ningarna så ökade minhotet oerhört, tyvärr fick  
vi förluster till följd av detta tre soldater döda  i 
olyckor. Under avlösningen till BA 05 dog ytter-
ligare två, då deras PBV 302 körde av en bro. 

Stridsvagnsminan?
– På mitt kompani TL körde en PBV 302 på 
en stridsvagnsmina i separationszonen på en 
väg som alla trodde var klarerad, två skadades 
allvarligt och tre fick mindre allvarliga skador, 
vi fick väldigt god hjälp av amerikanska Black 
Hawk piloter vid evakueringen av de allvarligast 
skadade och detta uppmärksammades under 
Veterandagen 2016, säger Daniel Martell. 

VI STOPPADE
Före fredsavtalet, under FN-tiden NORDBAT 2 
var det ständiga förhandlingar vid de krigföran-
de parternas check points. Daniel Martells 
pluton och de andra enheterna i BA 05 rörde 
sig med ett mandat, freedom of movement, som 
främst de bosniska parterna bråkade med.
– Vi fick tjata för att komma igenom, tills vår 
danska bataljonschef offensivt började använda 
de danska stridsvagnarna för att genom show of 
force få oss igenom check points.
Med IFOR blev det tvärtom.
– Det blev som en omvänd hand. Vi satte upp 
check points, och stoppade de som tidigare 
stoppat oss. Vi kontrollerade och inventerade 
att de vapen från de trupper som demobiliserats 
samlades i depåer, säger Daniel Martell.

BYGGDE LAGET
Han kom hem till Gotland och det dröjde inte 
länge innan han skrev på för en beredskapsstyr-
ka, SR 01 med 350 soldater. När beredskapen 
tog slut i juli 1999 bildades tillsammans med 
SR 02  KS 01. Där tjänstgjorde Daniel Martell 
som stf pansarskytteplutonchef. 1999 blev det 
skarpt med KS 01 i Kosovo. Daniel Martell var 
på semester i Frankrike när ordern om inryck-
ning kom. Han hade tio dagar på att inställa sig 
och missionen började med utbildning.
– Vi byggde laget igen, då viss personal hade 
bytts ut, på P10 i Strängnäs, säger Daniel 
Martell.

MED ENGELSMÄN
På plats i Kosovo och i Pristina, huvudstaden, 
stod det svenska förbandet sida vid sida
med ett engelskt.
– Engelsmännen var lätta att samarbeta med.
Funderar du på en ny mission?
– Ja, definitivt, just nu behöver jag dock 
fokusera på att utveckla mitt hemmaförband, 
18.SG där jag är stridsgruppsförvaltare så att vi 
kan hålla en hög operativ effekt och beredskap 
över tid. Det innebär träning och utveckling 
av enheterna på förbandet hela tiden, mycket 
fokus på personalen och deras utveckling, säger 
Daniel Martell.

Per Lunqe

Det blev som en 
omvänd hand

PÅ VÄG HEM. Daniel Martell gör honnör 
för Mali och Mali 09.
Foto: Privat

Daniels avklarade missioner: 
BA 05, 1995-1996
SR 01, 1998- 1999 (beredskapsförband)
KS 01, 1999
Mali 09, 2018
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