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STÖD SVERIGES
VETERANER.
Tack vare små och stora bidrag
från privatpersoner och företag kan
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Tack för ditt stöd!
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HAR VI MOD TILL ATT
UTVECKLAS UNDER 2019?
"Välkommen till ett
nytt nummer av tidningen Fredsbaskern.
Det här numret ser
lite mer ut ”som
vanligt”, jämfört
med förra numret. Synpunkterna har varit
väldigt positiva
och konstruktiva.
Det är precis så
som vi måste tillåta oss att resonera.
Jag ser verkligen
fram emot att få utforska veteranåret
2019. Tillsammans
med dig."
Sverker Göranson
Förbundsordförande

INLEDAREN
04-05

"Det är oerhört starka
band som knyts vid en
utlandstjänstgöring,
de varar hela livet."
Micael Bydén, ÖB
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Sveriges Veteranförbund (SVF)

Har vi mod till att utvecklas
under 2019?
Välkommen till ett nytt nummer av tidningen Fredsbaskern.
Det här numret ser lite mer ut ”som vanligt”, jämfört med förra
numret. Det senaste numret – med nytt namn och utvecklad
logotyp på tidningen – var framtaget för att väcka en reaktion,
som skulle leda till reflektion, eftertanke, debatt och diskussioner mellan oss alla. Jag vill tacka för de många tankar – både
positiva och fundersamma – som jag har fått sedan förra numret. Synpunkterna har varit väldigt positiva och konstruktiva.
Det är precis så som vi måste tillåta oss att resonera. Tack!
Vi måste våga reflektera över hur vi uppfattas
av omvärlden. Hur ser vi på vårt syfte, mål, våra
verksamheter, vår framtid, vårt förbundsnamn,
vår logotyp och namnet på vår tidning. Vi ska
känna stolthet, och få stolthet tillbaka i samhället, och vara inkluderande mot alla nuvarande
och framtida veteraner. Vi ska vara ett förbund
för alla veteraner, så som veteranen definieras
i riksdagens beslut kring veteranpolitiken. Och
ibland kan integriteten för att vara det vi vill
vara kräva mod att våga förändras.
Fortsätt att lämna synpunkter. Vi kommer att
jobba vidare med hur vi uppfattas och vill uppfattas, och kommer säkert få anledning att ta
upp frågan på kongressen den 6–7 april 2019.
Utgångspunkten för vår verksamhet, vår
organisation och våra diskussioner måste vara
vår värdegrund, som jag så ofta återvänder till:
kamratskap, omtanke och medmänsklighet.
FÖRBUNDSRÅD GAV VÄRDEFULL INSIKT
FRÅN ALLA FÖRENINGAR
En av våra diskussionsarenor är förbundsrådet, som genomfördes 7–9 november på hotell
Clarion på Arlanda. Förbundsrådet är det tillfälle
varje år då styrelsen får möjlighet att under en
helg träffa föreningarna och få deras syn på
verksamheten och vad vi ska arbeta mot och
för. Årets förbundsråd var inget undantag och
i år var syftet att fördjupa och förfina arbetet
utifrån, bland annat den medlemsundersökning
som vi genomförde i våras efter beslut i direkt
anslutning till 2017 års förbundsråd. Efter avslutad helg kan jag konstatera att vi fick en mängd
svar men också nya idéer. Det är ovärderlig
information, och synpunkterna tar vi med oss i
det fortsatta arbetet.
Medlemsundersökningen visar att det finns ett
väldigt stort engagemang bland våra medlemmar. Hela 48 procent valde att besvara enkäten
via nätet. Vårt relationsindex*, som är ett jämförelsetal för att jämföra organisationens relation

med medlemmarna över tid och med andra
organisationer, blev i undersökningen 75 av
100, vilket är högre än både pensionärsorganisationer och det bästa fackförbundet i Sverige,
vilket är oerhört glädjande.
VI REKRYTERAR – TILLSAMMANS
Medlemsundersökningen har också givit oss en
hel del svar och insikter kring vad som driver er
medlemmar. Det är tydligt att gemenskap och
kamratskap – att stödja varandra – är en viktig
anledning till att vara medlem. Medlemskapet
påminner också om en viktig tid i livet. Därtill är
medlemstidningen med dess information viktig.
Medlemsavgiften ses som låg, och nio av tio kan
tänka sig att rekommendera andra att bli medlemmar. Gör gärna det. Det finns fortfarande
många veteraner som inte är medlemmar, och
vi rekryterar dem enklast om vi alla hjälps åt. Vi
gör det tillsammans, nu!
Undersökningen visar också tydligt att vi
behöver få med de ”yngre” medlemmarna i
föreningarnas aktiviteter och hitta verksamhet
som tilltalar dem som är under 40 år (förbundets medelålder är 56,3 år). Var tredje medlem
under 40 år vill engagera sig mer. Den gruppen
är vår guldreserv, som Kantor Sifo utrycker det.
Är du en av dessa i vår guldreserv? Kontakta din
lokalförening och berätta att du vill ställa upp i
föreningen. Och till våra föreningar, håll ögon
och öron öppna och välkomna alla som visar
intresse att vara mer delaktiga i föreningens
arbete. Man måste inte sitta i styrelsen för att
engagera sig i en förening. Det behövs alltid
frivilliga till evenemang och träffplatser, även för
kortare tid och punktinsatser.
Medlemsundersökningen gav oss också fler
områden att fundera kring, som att vi måste bli
bättre på att tydligt visa att vi rekryterar nya
medlemmar. Medlemmarna saknar också att
förbundet och föreningarna visar intresse för
deras erfarenhet och den kunskap respektive
medlem besitter. Sedan tycker ni också att vi ska

AKTUELLT

Mali 09 fortsätter
fredsarbetet
synas mer och bättre, både i debatt, att påverka
politiker och samarbeta mer med andra organisationer. Att lyfta veteran-begreppet utanför
vår egen krets syns också i undersökningen och
ni anser att vi behöver bli mer framtidsinriktade
och nyskapande.
ÖKAT KOMMUNIKATIONSSTÖD TILL
FÖRENINGARNA MED HJÄLP TILL
SJÄLVHJÄLP
Vi ska verkligen ta fasta på resultatet av undersökningen som kan hjälpa oss att hela tiden vara
ett förbund i utveckling, för veteraner i tiden, nu
och framgent.
Vi har redan beslutat att under 2019 ta tag i att
stärka föreningarnas kunskap om hur ni lokalt
kan använda er kommunikation. Vi kommer att
hålla en kommunikatörsutbildning nästa år, och
i och med det hoppas vi att föreningarna ökar
sin närvaro i sitt område. Det bör ge en bättre
rekrytering, och kunskapen om veteraner och
föreningen växer.
För att lyckas kommer vi erbjuda varje förening
att utbilda en person som får kunskapen att
använda de verktyg som förbundet förfogar
över. Kommunikatören ska också sprida sina
nyvunna kunskaper till fler inom föreningen och
hjälpa medlemmarna att bli ambassadörer för
föreningen och hela förbundet.
Jag ser verkligen fram emot att få utforska
veteranåret 2019.
Tillsammans med dig.

Foto: Kim Svensson

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR.
Sverker Göranson
förbundsordförande

* styrkan i medlemsrelationen, relationsindex,
sammanfattas i ett värde (t ex 55). Kantar Sifo
har använt intressentmodellen TRI*M i ett stort
antal fackförbund i Sverige och i ytterligare andra
medlemsorganisationer.

Försvarsmaktens insats i Mali fortsätter
och nu är det Mali 09 som axlar ansvaret
som underrättelseförband i FN:s fredsinsats i Mali. Förbandet, som kommer vara
på plats i sex månader, tog vid en ceremoni över befälet från Mali 08.
– Det känns bra att efter en lärorik och
lång insatsutbildning få börja lösa den
viktiga uppgift som det svenska förbandet har i Mali, säger Magnus Frykvall,
kontingentschef Mali 09, på Försvarsmaktens webbplats.

Försvarsmakten fortsätter sin insats i Mali.
Foto: Tiam Sarlak / Försvarsmakten

Peter Hultqvist talade vid konferens om
europeisk säkerhet
Den 11 december deltog försvarsminister
Peter Hultqvist vid konferensen The European Defence and Security Dimension
in Northern Europe på Myntkabinettet i
Stockholm.
I sitt anförande betonade försvarsministern vikten av samarbete för att möta
utmaningar mot säkerheten i Europa och
Norra Europa i synnerhet.
– I ljuset av den försämrade säkerhetssituationen i vår del av Europa, är samarbete
mellan likasinnade länder och organisationer avgörande. Samtidigt måste alla länder
ta sitt eget ansvar på nationell nivå, säger
försvarsminister Peter Hultqvist.

Allt material från medlemsundersökningen finns
att ladda ner från förbundets hemsida.

Maja Zachrisson

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

Gula Bandet har en ny hemsida.
Välkommen att läsa om varför vi
behövs och varför vi behöver dig.
www.gulabandet.se
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Krydda dina sms
med Milimojis

Veterantattoo

Du som använder roliga emojis
i sms och mejl har sedan två år
möjligheten att krydda dina
meddelanden med Milimojis.

Den 19 och 20 oktober, var det så
äntligen dags för Sveriges Veterantattoo på Hovet i Stockholm.

Det är ikoner med militär anknytning.
De finns i två appar, en fullversion som
man betalar 20 kr för att ladda ner och en
gratisversion.
Det är Säkerhets- och försvarsföretagen,
SOFF, som tillsammans med en illustratör
tagit fram de roliga ikonerna och som
siktar på användare med militär inriktning. Gratisappen har laddats ner både
av användare i Sverige, 20 procent, och
i utlandet, 80 procent. 700 har totalt
laddat ned betalversionen och 10 000 har
laddat ned gratisvarianten.
Vad tänker ni runt appen?
– Vi har ett säkerhetstänk, det är centralt.
Det ska vara säkert att ladda ner en app
till sin mobiltelefon. Många laddar ner
appar som kan tanka information från
telefonen. Vår är säker, säger Fredrika
Storm som är projektledare på Säkerhetsoch försvarsföretagen.
Dessutom är det meningen att Milimoji
ska stärka gemenskapen för användare
inom, i närheten av eller med intresse för
försvars-och säkerhetssektorn. Pengarna
som kommer in från betalversionen går
till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och de är också en samarbetspartner i projektet.
– Tillsammans med Sveriges Veteranförbund marknadsförde vi den kommande
uppdateringen av Milimoji på Veterandagen vid Sjöhistoriska museet i Stockholm,
säger Fredrika Storm.
Nytt är en uppdatering av appen som
kommer att göra det möjligt för användarna använda Milimojis som stickers i iOS
och redan nu finns ett antal nya ikoner
från uppdateringen tillgängliga i appen.
Även en ny app vid namn Totimoji
kommer lanseras på samma tema som
Milimoji, fast med mer totalförsvarsfokus.
Detta, och uppdateringen för Milimoji,
kommer snart.
Per Lunqe

Killarna bakom, Sven Lundberg och Anders
Alhbin, har önskat, längtat och kämpat under
flera år med idéer, möten och planläggning
för att äntligen få vara med om att genomföra tattooet, tillsammans med de tre svenska
yrkesmusikkårerna (Arméns musikkår, Marinens
musikkår och Livgardets Dragonmusikkår) och
fyra av Hemvärnets 25 musikkårer (Hemvärnets
musikkår Södertörn, Hemvärnets musikkår
Eslöv, Hemvärnets musikkår Västmanland och
Hemvärnets musikkår Uppsala). Tattoogeneral,
alltså protektor för Sveriges Veterantattoo, är
ÖB emeritus, Sverker Göranson, och han har
naturligtvis också medverkat till det fina och

filmer på jumbotronen av missioner
som Sverige har varit delaktig i
genom årens lopp – Kongo, Cypern,
Libanon, Jugoslavien, Afghanistan,
Adenviken och Mali. I öppningen
och finalen närvarade även hedersvakter ur Livbataljonen, kompaniet
i mörkblå uniform och skvadronen i
mellanblå uniform. Då alla musikkårer inte hade
figurativt program, passade det lämpligtvis bra
med att två fältartister också var med och sjöng.
De ackompanjerades även av kören Mekani
drängar (från Kungliga Tekniska Högskolan) och
tolv kvinnliga dansare från hela Sverige.
Sveriges Veterantattoo version 2018 genomfördes inne i Johanneshovs isstadion, kallad
Hovet. Det hade sina för- och nackdelar. Viss

Veterantattooet av
årgång 2018
hedrade
framgångsrikt
våra svenska
veteraner och
hade en nationell inriktning
överlag.
Foto: Kim Svensson

nära samarbetet med Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna, sponsoren SAAB och alla de
andra samarbetspartnerna. Hedersmottagare
vid de tre föreställningarna var nuvarande ÖB,
Micael Bydén, rikshemvärnschefen Stefan
Sandborg och försvarsministern Peter Hultqvist.

Foto: Kim Svensson

DETALJRIKT
Uppvisningen på själva arenan var i detalj planerad och visade de ovan nämnda musikkårerna
samt däremellan korta och informativa video-

infrastruktur fanns redan på plats, såsom
omklädningsrum och läktare samt biljettsystem
och lokal personal. Komplett utrustning har
man dock inte i en ishall, såsom man har i en
multiarena. Det var lite mörkt överlag i hallen,
även på arenan, men golvet på arenan hade traditionellt samma mellanblå färg som på Globen
senaste gången det var tattoo i Stockholm – då
”Swedish Army Tattoo”.
KOMMANDE EVENEMANG
Veterantattooet av årgång 2018 hedrade
framgångsrikt våra svenska veteraner och hade
en nationell inriktning överlag, med endast
medverkande representerande Sverige. Ett nytt
tattoo av version årgång 2020, tas det formella beslut om till det nya året. Just nu är man
inne i en faktura-period. Låt oss hoppas på att
Stockholm åter får ett vartannat år återkommande tattoo, vem som än sponsorerar och som
engagerar sig projektansvarligt i det. Ett militärt
tattoo i Stockholm bygger broar mellan musik
och politik, mellan Försvarsmakten och folket.
Ett militärt tattoo i Stockholm är aldrig fel!
Johanna Lundgren

Foto: Kim Svensson

Texten är tidigare publicerad på Militärmusiksamfundet
med Svenskt Marscharkivs hemsida.
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Veteranarbete väcker
internationellt intresse

Ny bok för barn till
personal i insats
Johanna Mignander är 18 år och
går tredje året på gymnasiet i Lidköping. Inom sitt UF-företag har
hon tagit fram en bok för barn som
har en förälder på utlandsinsats.
Johanna Mignander var 9 år när hennes
pappa åkte på utlandstjänstgöring till
Afghanistan. Hon minns tiden väl.
– Det var en väldigt tuff period och
saknaden och rädslan för att något skulle
hända honom var extremt stor. Det var
svårt att förstå betydelsen som deras arbete hade för andra och det är inte förrän
senare som jag inser vilken otrolig hjälte han och många andra är.

Briefing svenskt veteranarbete, fr.v. major Guy Clerbout franska arméstaben, major Per-Eric Jansson, regementsförvaltare Dasvid Nybling Försvarsmaktens veterancentrum och adjutant-chef Dominique Burtain franska arméstaben
Foto: Johanna Lundgren

Ett viktigt, professionellt och lyckat besök som kan leda till framtida
internationellt utbyte av erfarenheter och problemlösningar.
En delegation från franska arméstaben besökte
vårt Veterantattoo den 19 och 20 oktober,
2018. Efter underhandssamtal under sensommaren 2018 ställde representanter för franska
arméstaben frågan, om det vore möjligt att få

Major Guy Clerbout franska arméstaben och regementsförvaltare David Nybling FM veterancentrum.
Foto: Johanna Lundgren

besöka Veterantattooet. Vår förbundsordförande Sverker Göranson tillika ”tattoogeneral”
svarade spontant ”javisst skall de komma!”
Samtidigt gav han Per-Eric Jansson, pensionsavgången major Södermanlands regemente och
utlandsveteran FN Bat VI Sinai 1959, uppgiften
att samordna besöket med tattooledningen och

Högkvarterets Veterancentrum.
Redan under fredagskvällen den 19 oktober
besökte major Guy Clerbout och adjutant-chef
Dominique Bourtain, franska arméstaben, tattooföreställningen och träffade bl.a. ÖB general
Michael Bydén. Under lördagens förmiddag genomförde regementsförvaltare Daniel Nybling,
Försvarsmaktens Veterancentrum, en grundlig
genomgång av veteranarbetet i Sverige. Major
Clerbout svarade med en redogörelse för motsvarande franskt arbete.
Major Clerbout konstaterade efter vår genomgång, att Sverige ligger lågt före Frankrike vad
gäller att engagera funktioner och organisationer utanför själva Försvarsmakten i veteranarbetet. Han visade sig djupt imponerad, inte
minst av Indivizonens arbete och kommer att
förelägga franska arméstabschefen en rapport
som kan leda till att vi bjuds in att i Paris vidare
presentera och diskutera vår modell. Frankrike
har hittills koncentrerat sitt arbete på ”les invalides” och kanske försummat övriga veteraner
och då de nu talrika deltagarna i dagens fredsbevarande uppgifter.
Sammanfattningsvis - ett viktigt, professionellt
och lyckat besök som kan leda till framtida
internationellt utbyte av erfarenheter och
problemlösningar.
Per-Eric Jansson

I boken Min hjälte får vi följa med flygplanet Hector Hercules som besöker olika
drabbade delar av världen. Hjältarna i
flygplanet är militärer, läkare, byggarbetare, volontärer, tekniker och mekaniker
och vi får följa deras arbete på plats.
– Vi får se hur soldater skyddar barn på
vägen till skolan i Afghanistan, hur läkare
hjälper till vid evakuering på Filipinerna
och hur räddningshundar söker igenom
rasade hus på Haiiti. Jag vill skapa ett
sammanhang för barnen där kunskap och
vetskap om vad en insats innebär gör
att de känner sig tryggare i vardagen på
hemmplan.
Johanna har fått ekonomiskt bidrag från
bland andra Sveriges Veteranförbund och
Invidzonen, men också illustratören Markus Lindholm på Aartwolf och barnboksförfattaren Linda Palm har bidragit med
ovärderlig tid till projektet.
– Utan allt stöd hade det inte blivit någon
bok, jag är så otroligt tacksam för all
hjälp jag fått. Alldeles nyligen träffade
jag ÖB Micael Bydén och jag är så glad
över det engagemang som han och andra
människor visar. Nu hoppas jag att boken
kan börja göra skillnad för människor på
riktigt.
Boken passar givetvis alla barn som vill
vidga sitt perspektiv, läsa om spännande
platser eller få en annan bild av världen.
Daniel Jansson

Johanna träffar ÖB Micael Bydén.
Foto: Håkan Brandt
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Förvaltar arvet: Janne Runesson, Mats Ruderfors, Miliseums ordförande Bengt Dahlqvist, Miliseumchef Sven Engqvist och Bo Palmgren.

Arvet förvaltas i Skillingaryd
När en mission upphör finns mängder av minnen, persedlar, fordon och gods kvar som
transporteras hem till Sverige. Men vad händer egentligen med detta kulturella arv?
Vårt kulturella arv fanns till en början i Almnäs
där några idogt arbetande veteraner under
ledning av Gun Lindén försökte få ordning på
materielen. Ett stort jobb som de skall ha all
heder av. På grund av Försvarsmaktens omorganisation flyttades föremålen till bl. a. Uppsala.
Sedan några år tillbaka befinner sig samtliga
föremål på Miliseum i Skillingaryd. Miliseum har
välvilligt och gratis upplåtit magasinslokal till
vår tyngre materiel. Miliseum ingår i Sveriges
Militärhistoriska arv (SMHA) som består av ca
27 försvarshistoriska museer över hela landet.
HYR PLATS
Förbundet hyr en byggnad i Skillingaryd av
Fortifikationsverket för lagring av fuktkänsliga
föremål. Denna byggnad innehåller tre rum
och kök och två av rummen är nu inredda med
hyllor för förvaring av böcker, foton och övrig
fuktkänslig materiel. Ett av rummen kan även
utnyttjas som konferenslokal. Veteranförbundets huvudarkiv finns sedan i år också här.
SVF:s förbundsstyrelse har genom muntlig
överenskommelse gett uppdraget till vårt
förbunds grundare Jan Runesson och Ronald
Eskilsson att försöka förvalta vår ”skatt” på bästa möjliga sätt. Arbetet med detta har engagerat
hela styrelsen i lokalföreningen Jönköpings län.
Vi inom Jönköpings län har beslutat, med stöd
av SVF, att Miliseum i Skillingaryd blir vår naturliga samarbetspartner framgent på grund av att
Miliseum i Skillingaryd har en permanent och
långsiktig verksamhet med såväl statliga uppdrag som finansiering. Även Vaggeryds kommun
stöttar verksamheten.
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Ett stort intresse finns från Miliseums ledning
att ytterligare fördjupa samarbetet med SVF.
Ett möjligt inledande konkret samarbetsprojekt
kan vara invändig ombyggnad av det gamla
”kokhuset” vid sidan om museet till ett kapell,
bl. a. innehållande föremål från SVF. Föremålen
kommer från hemtagna ”campernas” kapell och
kyrkor från olika missioner i världen. Nästa åtgärd är nu att plocka fram och inventera denna
materiel från förrådsställningen.

Runesson och Ronald Eskilsson i spetsen.
Ytterligare en ”gammal” veteran har anslutit sig
igen för att stödja verksamheten med museet,
Douglas Gustafsson.
DU KAN BIDRA MED MINNEN
Vi inom Jönköpings län är väl medvetna om att
det finns mycket av vårt arv hemma hos veteraner som gjort en eller flera missioner. Vi uppmanar dessa veteraner att fundera en stund och
ta beslutet att skänka materielen till oss inom

"Vi är väl medvetna om att det finns mycket av vårt arv hemma
hos veteraner som gjort en eller flera missioner. Vi uppmanar
dessa veteraner att fundera en stund och ta beslutet att skänka
materielen till oss inom museiverksamheten."
FRAMTIDSSÄKRAT
Sedan augusti har intendentbostaden fått fiber
indragen. Datorer och teknisk utrustning finns
på plats för att kunna registrera vårt materiel.
Avtal är skrivet mellan Miliseums ledning och
SVF angående att få registrera vårt ”utlandsarv” i systemet Primus – ett registerverk som
samtliga museer inom SMHA och flertalet
övriga statliga och regionala museer redan är
anslutna till.

museiverksamheten. Vid registreringen kommer
det att framgå varifrån och vem som har skänkt
materielen. Vi uppskattar Din gåva! Tag kontakt
med Janne Runesson eller Ronald Eskilsson.

Formellt kommer vårt materiel finnas under
Miliseums vård och med egen nummerserie. Utbildning av vår personal för att kunna registrera
föremål på ett korrekt sätt är redan genomförd.
Hela styrelsen är nu engagerad i den fortsatta verksamheten, med SVF:s grundare Janne

Om du som läser detta finner denna verksamhet
intressant, får du mer än gärna hjälpa till,
e-post: museum@fredsbaskrarna.se

Den 15 september firade Miliseum i Skillingaryd
5-årsjubileum och uppvaktades av lokalföreningen Jönköpings län. Vidare hade föreningen
samma dag öppet hus i intendentbostaden, där
vi förevisade en liten del av samlingarna hittills.

Bo Putte Palmgren
Sekreterare Jönköpings län

UPPDRAG: MYNDIGHETSCHEF

MICAEL BYDÉN, ÖVERBEFÄLHAVARE

// PER LUNQE //

– Jag är veteran och det
betyder mycket för mig
Överbefälhavaren, general Micael Bydén, berättar om sin och Försvarsmaktens syn
på utlandstjänstgöring, veteraner och ja, han är medlem i Sveriges Veteranförbund.
VI FÅR ERFARENHETER
Vad betyder det för Försvarsmakten att soldater, sjömän och
officerare åker ut på utlandstjänstgöring?
– Vi får erfarenheter som vi inte
får här hemma. Vi får pröva oss
skarpt i utmanande miljöer. Det är
ovärderliga erfarenheter.
Ett kvitto på utbildningen?
– Det vi övar och tränar dagligdags
här hemma, det får vi i praktiken
tillämpa. Man är prövad på ett helt
annat sätt än under träning och
övning.
Försvarsmakten blir en bättre
Försvarsmakt?
– Den erfarenheten, den hämtar
vi ingen annanstans, säger Micael
Bydén.

ÖB besöker Minusmainsatsen i Mali.
Foto: Gustav Dahlgren / Försvarsmakten

Försvarsmakten har 500 utsända
på uppdrag och insatser världen
över. Varför sänder du ut soldater,
sjömän och officerare?
– Det är ganska enkelt, det ligger
i Försvarsmaktens uppdrag, säger
Micael Bydén.
Trots att Försvarsmakten och Sverige har ett nationellt fokus, trots
att större delen av resurserna ska
användas för att försvara Sverige,
finns resurser för internationella
insatser.
– Vi vänder inte de internationella
insatserna ryggen. Vi bidrar till
säkerhet på andra ställen i världen.
Men det är mindre nu?
– Ja. Om vi går tillbaka några år, jag
var själv i Afghanistan 2011, då var
vi 500 bara där. Totalt var vi det
dubbla ute på insats. Vi har dragit
ner ambitionen, men det är viktigt
för oss att vara med.
Mali?
– Mali är den stora insatsen. Vi är
kvar i Afghanistan, i Irak och i flera
afrikanska länder, säger Micael
Bydén.

Vad säger du till en soldat som ska
lämna sin familj för ett halvår långt
borta?
– Efter min Afghanistantjänstgöring vet jag att det inte bara
handlar om den enskilde soldaten
eller sjömannen. Det här påverkar
många människor runt omkring.
Den viktigaste delen och det är det
det kokar ner till, det är familjen och
anhöriga som tar en stor börda.
Blir det problem hemma så blir det
problem på insatsen?
– Det är helt klart att det hänger
ihop. När du är flera hundra mil
borta och du får reda på att familjen far illa, då går du runt och oroar
dig, det är ingen bra situation,
varken för dom som är hemma
eller iväg.
SÅ MÅNGA FÖRSTÅR
Hur stöttar Försvarsmakten
familjen?
– Dels handlar det om information. Vi har anhörigsamlingar inför
insatser. Det skapas nätverk. Man
är förberedd. Sedan har vi förstås
kontakter med flera organisationer,
Invidzonen och Sveriges Veteranförbund är två, säger Micael
Bydén.
Varför?

– Det finns så många som förstår,
som gör fantastiska insatser över
tiden, men också som tar initiativ
när det händer saker. Vi är väldigt
måna om relationerna med de här
organisationerna som finns runt
omkring oss.
Vad säger du när soldaten kommer
hem?

nande, soldater som kommer hem
skadade?
– Det skulle vara omöjligt att svara
nej på den frågan. Det kommer
alltid att finnas områden att jobba
med. Men vi har tagit stora steg.
Vi var under en period då vi hade
mycket resurser utomlands, då var
vi inte duktiga på förberedelser. Vi

"Det är oerhört starka band som
knyts vid en utlandstjänstgöring,
de varar hela livet."

Framryckning i malisk terräng.
Foto: Jesper Nyström / Försvarsmakten

– Jag är inte med vid alla tillfällen,
men vid de större rotationerna är
jag med. Jag försöker vara med
även vid mindre. Det är ofta chefen
insats som är med. Försvarsministern brukar vara med.
– Vad vi säger, det är att rikta uppskattning till dom som gjort jobbet.
Det är uppskattning från högsta
politiska nivån, men framför allt är
det lika viktigt att vi vänder oss till
de anhöriga, säger Micael Bydén.
Det blir talade ord och det blir
medaljer.
– Det blir också att se varandra i
ögonen. Det är att ta i hand och
verkligen visa att man menar det.
FINNS OMRÅDEN
Kan ni bli bättre på validering,
mottagande, familjestöd, erkän-

var inte duktiga på det självklara
omhändertagandet med debriefing
och uppföljande samtal.
Men nu?
– Vi har tagit ett steg framåt. Jag
tror att vi i jämförelse med andra
försvarsmakter är rätt duktiga.
Men det är inget system som är
hundraprocentigt, säger Micael
Bydén.
Inte helt?
– Det kommer alltid att komma
uppenskilda händelser när vi inte
är helt förberedda.
BAND SOM VARAR
Har Veterancentrum inneburit ett
lyft för veteranfrågorna?
– Det är ett sätt att lyfta fram veteranerna. Bara att ha organisationen
i sig innebär att vi har en bättre
beredskap och en tydligare resurs.
Och Sveriges Veteranförbund,
samarbetet?
– Så långt jag ser och har insyn är
det positivt. Det tar sig det tydligaste uttrycket vid Veterandagen.
Är du medlem i Sveriges Veteranförbund?
– Ja. Jag är veteran och det betyder mycket för mig. Det är oerhört
starka band som knyts vid en
utlandstjänstgöring, de varar hela
livet. Jag är en del i kollektivet,
säger Micael Bydén.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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ALLA KÄNNER "BERKAN"

Alla känner "Berkan"
THOMAS 'BERKAN' BERGQVIST OM MISSIONERNA,
JOBBET SOM KOCK OCH MUSIKEN...
Thomas Berkan Bergqvist är på besök i Stockholm. Vi ska också träffas så han svänger förbi
i Huddinge med gitarren, där jag bor. Jag vet
att Berkan är kock, har läst om honom i Per
Lennartssons Fredskockarna, så jag har gjort
en gryta. Han gillar den. Vi äter, pratar lite och
sen vill jag förstås veta om hans liv som kock,
FN-soldat och musiker.
Många säger att du är en levande legend?
– En del säger så, att jag är en ikon och det är
smickrande, säger Berkan.
Du har inget emot att bli kallad ikon?
– Nej. Man tänker ju, jag tänkte, jag undrar
varför jag skulle vara en legend. Är det för att
jag spelar? Jag har haft min bästa tid.
Jag såg dig värma upp i tältet på ÖS i somras.
Hur många gånger har du varit där?
– Det var sjunde gången.
FÅR MOD
Alla ser fram emot Berkan på scen. Träffar du
många du känner igen och betyder det något att
så många vill se dig spela?
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– Jag känner igen många. Fast det är en jobbig
resa att köra 85 mil, säger Berkan.
Två dagars körning?
– Jag sov över hos en FN-kompis i Markaryd.
När du kommer upp på scen, känner du då att
det är värt resan?
– Ja. Men jag är alltid självkritisk, hur fan ska
det här gå? Men många kommer in i tältet bara
för att lyssna på mig, då får man lite mer mod.
Och så skojar jag i vanlig ordning, kör så gott
jag kan. Men med tiden har jag fått problem
med händerna. Jag har reumatism. Så det är lite
marigt. Men det köper tydligen folk. Jag brukar
alltid skriva en ny visa innan jag kommer ner.
Vad skrev du i somras?
– Om baskern, säger Berkan.
ÅTTA BATALJONER
Vet du hur många veteraner du känner, över
1000?
– Det är väl dom som känner mig. Det är ofta
man springer på folk kommer ihåg mig. Det har
passerat åtta bataljoner.
När du var ute på bataljon, var du skyttesoldat?

– Dom tre första, sen var jag kock under tre.
När du var kock, det var väl inte bara att gå in i
köket och börja laga mat?
– Då hade jag gått på kockskola i Sverige och
varit kock på olika ställen några år och på
Ishavet på en norsk trålare. Sen sökte jag till
Libanon. Jag var kock där i två bataljoner, säger
Berkan.
När?
– Det var 1985 och 1986. Men då hade jag varit
kock i Sinai nio år innan.
KROPPKAKOR
Tyckte du om att vara kock?
– Ja. Det var kul och så var det nära till apelsinerna.
Hade du någon favoriträtt?
– Jag gillar kroppkakor och kåldolmar, men det
är ett jävla jobb att göra det till 100 man. Också
frestelse och det ska ha lite fräs, säger Berkan.
Fräs?
– Mer ansjovis.
Du fick många sidor i Fredskockarna. Det måste
betyda mycket att vara omtyckt som kock?
– Jag tror det. Det är roligt.
”OM HAN KAN LAGA”
Kocken är populär i bataljonen?
-Om han kan laga mat. Man får inte vara blyg,
är det för lite salt … då tar man en näve, inte stå

ALLA KÄNNER "BERKAN"
och larva sig, säger Berkan.
Du var inte bara kock, du var skyttesoldat, du
låg på OP, var det första?
– Det låg på Cypern, det var en by som heter
Athna. Vi låg fem man i en villa, övergiven. Hela
byn var övergiven och så gick vi patruller. Där
fanns en gasspis. Jag började där.
Dina första kompisar du fick på Cypern, träffar
du dom någonting?
– Ja. Blir glad när jag ser dom, säger Berkan.
Ni har mycket gemensamt?
– Ja. Det är jättekul. Men det här med FNtjänst, har man varit ute några gånger, det blir
som ett beroende och man blir fast i det. När
jag kom hem då ville jag bara åka ut igen, säger
Berkan.
Hur?
– Man drömmer att man är antagen, man
drömmer att man står på flygfältet och man ska
åka ner, äntligen är man där och varje gång man
drömmer så vaknar man och fattar att det bara
varit en dröm.
HÖJDARE
När du i verkliga livet gick på flyget med din
säck, hur kändes det?
– Det var en höjdare.
Var det aldrig så på dina missioner, att du tänkte
att det här vill jag inte göra om?
– Nej. Faktiskt inte. Jag trivdes hela tiden. Visst,
det var svårigheter flera gånger, men du vet,
kompisskapet, det övervägde allt, säger Berkan.
Satt du på kvällarna med gitarren och spelade?
– Det var lite olika. Det blev ganska mycket på
kvällarna.
När började du spela?
– Det var på första, 1974 och 1975 på Cypern.
Det är alltid populärt, du sitter med kompisarna
och spelar?
– Ja. På Cypern kom dom nästan varje kväll,
säger Berkan.

– Ja. Och jag med. Då vet man att man gjort något bra. Det var på samma sätt när jag spelade
på Mosebacke. Då hade jag alltid en nyskriven
låt, lite halvfräck. Folk skrattade och det kändes
bra.
Vad har livet i FN gett dig?
– Jag har både förstått och inte alls förstått varför det är konflikter. Jag har blivit mer flexibel.
Det har gett mig många kamrater, många jättefina minnen. Jag kan åka vart jag vill i Sverige,
det finns alltid en kompis som jag kan sova hos,
säger Berkan.
Ska du ta det lugnt dina sista år?
– Jag har cancer. Men det fixar dom, det blir
strålning.
Du ska på strålning snart?
– Ja. Jag ska träffa läkaren på tisdag. Det blir
nog bra.
Vi har bra sjukvård i Sverige.
– Det känns tryggt, säger Berkan.
Berkan tar upp gitarren och spelar Gammelyxans sång. Både röst och fingrar är med på
noterna.
Per Lunqe

LISTA

BERKANS MISSIONER
UNFICYP
Cypern
55C 1974
UNEF II
Sinai
60M 1975
62M 1976
64M 1976-1977
UNIFIL
Libanon
L11 1985
L91 1986
L96 1988
L98 1988-1989
Berkan hade tre befattningar på sina
missioner: skyttesoldat på de tre första,
kock på de följande tre. Han var bussförare på de sista. Gitarren var alltid med.

HEMÅT DET BÄR
När du spelade i större sammanhang, fick du
aldrig scenskräck?
– Jo. Men det gick bort.
När spelade du första gången Hemåt det bär?
– Den sjöng jag första gången på Cypern. Det är
en gammal låt som hängt med många år innan
jag började. På min skiva har jag byggt om den
lite med prat emellan.
När trycktes den?
– Det måste ha varit 1993 eller 1994, säger
Berkan.
Första låten?
– Basker Blå som jag gjort om.
En cover?
– Ja. Andra låtar är Skytteslusk-visan. Den skrev
jag i Sinai. Tredje är Soldat med kortleken. Det
är en gammal låt.
När du skriver egna låtar, börjar du med musiken eller texten?
– Jag måste hitta en melodi, säger Berkan.
BEKRÄFTELSE
Vad tycker du är roligast med musiken?
– Det är när något sitter och att man får bekräftelse, det får man inte glömma, genom applåder
och skratt, att dom kommer fram.
Alla behöver bekräftelse?

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Tack till våra
sponsorer under
Veteranmarschen

Medlemsundersökning 2018
En sammanfattning av medlemsundersökningen går att läsa i inledaren på sidan 4-5.
Allt material från undersökningen
finns att ladda ner från förbundets
hemsida.
Nedan är lite kort fakta om undersökningen.
MÅLGRUPP:
Sveriges Veteranförbunds medlemmar
METOD:
Onlineenkät (Kantor Sifo)
ANTAL INBJUDNA:
5500 medlemmar
E-post: 4000 medlemmar
Fysiskt brev: 1500 medlemmar
ANTAL INTERVJUER:
2177 intervjuer med svarsfrekvens: 48%
TIDSPERIOD:
12 mars till 16 april 2018.
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Hälsning från
Överbefälhavaren

UTE I LANDET

Nominera Årets veteran 2019

Vi önskar Er
alla en riktigt
God jul och ett
Gott nytt år!
Kansliet är stängt
21 december till 7 januari

FN har utlyst den 29 maj till International Day
of United Peacekeepers.
Sveriges Veteranförbund vill ge uppmärksamhet
åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare
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 2019.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Klostergatan 23, 703 61 Örebro eller
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Märk med "Årets Veteran".

Vem tycker Du har
gjort sig förtjänt av
en medalj?
Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i guld.

Kallelse till Kongress 2019
Kongressen äger rum den 6-7 april 2019 ombord på Viking Line och är öppen för medlemmar och anhöriga.
Föreningarna och föreningarnas delegater
kommer att få information och instruktioner i
en särskild kallelse. Deltagare bokar och betalar
sin egen resa senast 15/2 via Falkresor, Tinna
Nilsson, tinnatravel@gmail.com, 072-503 14 52.
Mer information finns på förbundets hemsida.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda både
skriftligt och digitalt två månader före kongressen, dvs den 6 februari,
varefter styrelsen håller styrelsemöte.
Motioner sänds till:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna Klostergatan 23, 703 61 Örebro och
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Välkomna!
BNBB:s
förtjänstmedalj i
silver.

Händelsekalender
När

Vad

Var

13-15 januari

Rikskonferensen Folk och Försvar

Sälen

17-19 februari

World Veterans Federation (WVF), kongress

Paris

15-17 mars

Grundkurs kamratstöd

6-7 april

Förbundskongress

24-30 maj

Nordic Veteran MC-tur

29 maj

Se information ovan

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

Veterandagen

Stockholm och flera platser

Vi vill ha din motivering skriftligen
senast 31 januari 2019.

27 juni-7 juli

Veteranmarschen

Gotland

11-14 juli

Veteranträffen ÖS

Halmstad

9-11 augusti

Veteranmarsch

Sunne

16-18 augusti

Möte Board of Nordic Veterans Fed. (BNVF)

Karlskrona

7 september

Veterangolftävling

Jönköping

Förslag skickas till:
kansliet@sverigesveteranforbund.se
eller
Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Återträff i
Falkenberg
– 50 år för Bat 40C

FN-dagen Kronoberg/Växjö

Vilka:
Bataljon 40C 2:a Komp, 1:a plut.
Var:
Falkenberg 9 -10 juni
Varför:
50-årsjubileum
Efter 50 år lyckades vi få till ett datum för
denna träff och att det blev Falkenberg
var ingen tillfällighet. Man kan ju undra
vart dessa åren tagit vägen, men nu var
dom som bortblåsta, vid samlingen så
blev det många kramar och klappar.
Vi började med att hälsa de närvarande
välkomna till ett mycket varmt och soligt
Falkenberg och höll en tyst minut för de
sju som inte finns kvar bland oss längre.
Efter nostalgiska återblickar från
USB-minnen, DVD-filmer och fotoalbum
avnjöt vi en fantastik middag, men vi
ville inte avsluta dagen med det så det
blev flera rundor vid albumen och många
minnen och frågor som vi lyckades lösa,
vilket pågick till långt efter midnatt.
När vi så stod inför faktum att åter skiljas,
beslutade vi på den gemensamma frukosten att vi denna gång inte skulle låta det
gå 50 år till nästa träff. Planen är nu att vi
ska träffas på Cypern om två år, och planeringen inför detta kommer nu ta fart.
Bengt "Isak"Israelsson

Bakre raden: Jan-Peder Kling, Brian Glybeck,
Göran Jacobsson, Benny Öst, Bengt Israelsson,
Evert Rosen, Rolf Jonsson, Håkan Johansson och
Tage Hjalmarsson.
Främre raden: Karl-Åke Jonsson, Bernt Rofors,
Roland Andersson, Kent Bradling, Kåre Fredriksson och Kent-Inge Steen.
Foto: Kent Bradling
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"Under Fredsfanan” spelas av Kronobergarnas Musikkår i Växjö Domkyrka. Fanförare K-G Kungberg och Jörgen
Sjöblom. Efter ceremonin serverades veteranerna en libanesisk mezzo på 4-krogar i Växjö.

FN-dagen genomfördes värdigt och stämningsfullt i Växjö Domkyrka för
tredje året i följd. Kyrkan var nästan fullsatt av veteraner, anhöriga och
övriga besökare. Ansvariga för arrangemanget var Veteranerna Kronoberg
och Växjö FN-förening.
Svenska fanan och FN-fanan fördes in medan
vår fina musikkår, Kronobergarnas Musikkår,
spelade ”Under Fredsfanan”. Ordföranden för
Veteranerna Kronoberg, Christer Alldén, hälsade alla välkomna, varefter Linda Andersson sjöng
John Lennons ”Imagine”. Stormande applåder!

Efter förbön av domkyrkokaplan Jens Linder
upptogs kollekt som oavkortat gick till Gula Bandet. Växjö Manskör framförde sedan ”Hjärtats
saga”, komponerad av Wilhelm Åström och skriven av signaturen ”Sigurd” dvs Alfred Hedenstierna, utgavs i Växjö 1892.

Högtidstalet hölls av Växjös borgmästare Bo
Frank. Han började med att leverera ett alldeles
färskt besked, att Växjö kommunledning tillmötesgått Veteranerna Kronobergs medborgarförslag att resa en minnessten. Den kommer att
placeras i Museiparken i Växjö. Bo Frank tackade
Veteranerna för deras insatser. Han påpekade
att FN ofta kritiseras och med all rätt. Men vi ska
vara medvetna om att FN är en spegel av sina
medlemsländer. Vi ska vara stolta över det vi gör!
Bo Frank avslutade sitt tal med att läsa en strof
ur Dag Hammarskjölds dagbok.

Så sjöng Linda Andersson ”Balladen om den blå
baskern” varvid alla veteraner reste sig och den
blå baskern togs på. Mycket stämning där tankarna gick till alla missioner som genomförts i olika
hörn av världen. Efter avslutningsord av Christer
Alldén, utmarsch av fanorna och Kronobergarnas marsch lämnade vi Domkyrkan klart tagna
av stundens allvar och stora betydelse.

Efter bön och textläsning höll vice ordförande,
Agna Beslijas, i Växjö FN-förening ett engagerat
tal. Hon har sina rötter i Bosnien och familjen
flydde till Sverige. Hennes tal berörde starkt om
fred, säkerhet och mänskliga rättigheter.

Ett femtiotal hade anmält sig till att avsluta
FN-dagen på en närbelägen restaurang där det
bjöds på en måltid som innehöll läckerheter från
en meny från Mellersta Östern. Det smakade
förträffligt! Gamla minnen från Kongo och andra
oroshärdar ventilerades. En fin avslutning på en
fin kväll!
Rolf Björck

UTE I LANDET

Rapport från Ndola
Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) är en ideell förening med stöd från
Försvarsmakten vars uppgift är att vårda och bevara svenska krigsgravar
och minnesmärken såväl i Sverige som utomlands.
Föreningen bildades 2012 av Christian Braunstein. Vår kamratförening har varit medlem i
organisationen sedan starten och vi påtalade
efter vår resa till Ndola 2014 att något borde
göras från svensk sida föra att vårda Dag Hammarskjölds Minnesmärke, som är uppfört vid
den termitstack där Dag Hammarskjöld omkom
i samband med flygolyckan 1961.
En grupp utsedd av SvMM besökte Ndola under
tiden 17 – 24 september 2018. Gruppen leddes
av Peter Björkman. Övriga deltagare var Stig
von Bayer och Bengt Wicksén från vår förening.
Även Karin Aborr-Svensson från Dag Hammarskjöld Foundation infann sig i Ndola.
BENGT WICKSEN BERÄTTAR:
Det var en mycket givande och intressant resa.
Vi kunde konstatera att Minnesstenen och området däromkring var rejält uppfräschad sedan
jag och Stig von Bayer besökte platsen för 4 år
sedan. Vi fick upplysningen att Minnesmärket

Bengt Wicksén håller tal före kransnedläggningen.
Foto: Charles Nonde, Lusaka

fick status som nationalmonument redan 1970
och att ägare och ansvarig vårdare är National
Heritage Conservation Commission samt att
kontaktpersonen är Richard Hanguwa. Hitintills
har inga bidrag från Sverige utgått till detta
projekt.
Den 20 september besökte vi Kitwe. Där finns
Dag Hammarskjöld Institut for Peace and
Conflict Studies. Där arrangerades ett program
inför studenter, lärare och andra intressenter.
Peter Björkman talade om sitt uppdrag, Karin
Aborr-Svensson talade om Dag Hammarskjöld
som person och om sin organisation medan
jag själv och Stig berättade om våra upplevelser i Kongo i samband med Hammarskjölds
bortgång. Stig visade realistiska bilder från
Kongokrigets och balubalägrets verklighet.
Resans höjdpunkt inträffade den 22 september då en minneshögtid arrangerades vid
Minneslunden. Till denna infann sig en stor
skara honoratiores bland dem regeringens

turistminister, Charles Banda, samt Sveriges
ambassadör Henrik Cederin och personal ifrån
svenska ambassaden. Minneshögtiden började
med ceremonimästarens inledning, varefter
jag höll ett kort anförande, vilken följdes av tal
från ambassadören och Karin Aborr-Svensson
och ministern. Nationalsångerna spelades av
en militärorkester och skolklasser framförde
vackra sånger och danser. Därefter följde vår
kransnedläggning. När Stig och jag sakta gick
fram mot Minnesstenen var det dödstyst och
vi kände den koncentrerade uppmärksamheten. Det var en kraftfull, känslosam och unik
upplevelse.
På den efterföljande middagen tolkades detta
av ambassadören med orden:

Ni var de enda närvarande, som
var med i verkligheten i samband
med Hammarskjölds död.
Bengt Wicksén

Stig von Bayer och Bengt Wicksén efter kransnedläggningen.
Foto: Charles Nonde, Lusaka
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Göteborg får eget
veteranmonument

Aktivitet på Gotland
Dagen efter FN-dagen var det full aktivitet på Gotland. Vi hade besök av
Sveriges Veteranförbunds ordförande Sverker Göransson och Magnus
Ernström, författare av boken ett
halvt år ett helt liv.

I flera städer runt om i Sverige
finns redan veteranmonument.
Den årliga Veterandagen den 29
maj har en statsceremoniell status
och snart kommer anhöriga och
veteraner få möjlighet att hedra
sina veteraner även i Göteborg.
800 000 kronor avsätts från Stiftelsen Charles Felix Lindbergs donationsfond till ändamålet.
Jerker Schmidt, tidigare ersättare i
kommunfullmäktige för Liberalerna
och utlandsveteran, är initiativtagare
till att upprätta ett veteranmonument i
Göteborg.
– Min förhoppning är att vi redan nästa
år, på veterandagen den 29 maj, ska kunna samlas för att hedra och minnas våra
veteraner, säger Jerker Schmidt.

Sverker Göransson och Magnus Ernström.

Vi började med lunch ihop med politiker, tjänstemän och representanter från Försvarsmakten
där vi informerade om vår verksamhet samt
framhöll värdet av att få till en minnesplats på
Gotland. På kvällen informerade Sverker om SVF
och lite reflektioner kring dagens försvarspolitik.
Magnus Ernström höll ett mycket starkt föredrag
om sin tid i Bosnien under den första svenska
FN-bataljonen BA01 1993, inte ett öga var torrt.
Vi underströk vikten av att bli fler medlemmar i
förbundet. Sammantaget en bra dag. Ett sextiotal åhörare var på plats i ABF huset och lyssnade
till Sverker och Magnus. Tack för att ni kom till
ön och förgyllde vår torsdag 25 oktober 2018.

Var veteranmonumentet ska stå är än så
länge inte bestämt. Men att ett veteranmonument ska upprättas bedömer
förvaltningen som viktig och att den ska
stå i en av Göteborgs parker.

Peter Enström

För mer information och kommentarer:
Jerker Schmidt, 073-352 58 24

Veteranmarsch i
Sunne 2019
I augusti 2019 genomför vi
5-årsjubileum för vår veteranmarsch (VM i Sunne).
Eftersom det är 5-årsjubileum har vi denna gång ett mer fylligt program. Detaljer
med tema kommer att presenteras tidig
vår 2019.
Evenemanget genomförs 9-11 augusti.
Med vänlig hälsning
Ingemar och Mats

Förbundsrådet
Läs inledaren på sidorna 4-5.
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Ett sextiotal åhörare var på plats i ABF huset och lyssnade till Sverker och Magnus.:

Hjärtat på rätt ställe?
Sveriges Veteranförbund bjuder in
till Grundkurs kamratstöd.
Kamratstödsutbildning i förbundets regi kommer gå av stapeln under 15-17 mars 2019.
Lite om innehållet: kort om hälsoeffekter vid
stress, krisförlopp, samtalsmetodik, praktiska
övningar, erfarenhetsutbyte samt naturligtvis en
trevlig samvaro där vi kan lära känna varandra.
Platsantalet är begränsat. Sista anmälningsdag
är 31 januari.
Tveka inte att höra av er om ni har några frågor.
P-G Dolk
070-879 90 89
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Foto: Kim Svensson
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Plutonsträff för 52M

Återträff för PE 05
Den 12-14 oktober 2018 hade den
tunga transportplutonen ur PE 05/
SFOR III, (svensk-norsk pluton)
återträff i Karlstad. Det är nu 20 år
sedan vi var i missionsområdet.
Plutonen var en del av Nordic Support
Group, som försörjde den nordisk-polska
brigad som under slutet av nittiotalet låg
i norra Bosnien. Underhållet hämtades
mestadels på logistikbasen uppe i Ungern
(Pecs). Sammanlagt var vi 66 svenskar
som tjänstgjorde på denna pluton, under
1997-1998, som var förlagda på den
norska campen i Modrica.

Blöt återträff. Från vänster: Olavi Halttunen, Leif Nilsson, Matts-Erik Westin, Tomas Tallberg, Peter Danielsson,
Christer Thagesson, Sten Hjalmarsson och Örjan Svensson.

Efter veteranmarschen så var delar av 52M;ans
1:a komp. 1:a plut vecka 37 till en plutonträff i
Trehörningsjö för umgänge, 45 års firande och
fiske. Vi var åtta som närvarade.
TIDIGARE TRÄFFAR
Tre av oss träffades första gången 2015 på
Veterandagen i Stockholm efter 42 år, nästa år
2016 hade skaran ökat till tio personer.
Hösten 2016 återvände fem av oss till Egypten
och Isamilia för en resa 43 år tillbaka i tiden för
att söka våra glömda minnen.

Vi var 17 man som kunde komma till
återträffen. Vi bodde i stugby vid Vänern.
Uppskattat besök gjordes på Brigadmuseet i Karlstad. God mat intogs på lokal
restaurang. Mest uppskattade inslaget
var den troppvideo som våra norska
kamrater gjorde under missionen, där
samtliga funktioner som plutonen bestod
av, såsom cargo-/vatten-/drivmedel-/
bärgningssektion, samt plutonsledning visades. Många minnen och skratt blev det.
En mycket speciell pluton, med ett viktigt
uppdrag och en mycket god sammanhållning. Jag är tacksam över att fått tillhöra
detta förhand. Funderingar finns på att ha
nästa återträff i missionsområdet och se
vad som har hänt. Tiden får utvisa.
Jonas Bohman, Ystad

Veterandagen 2017 hade vi nästa träff och då
lyckades vi samla 12 av plutons 36 medlemmar.
Hösten 2017 blev det en resa för fem av oss till
Portugal för en veckas repmöte med utflykter
till Sevilla och en dagstripp till Gibraltar.
Veterandagen 2018 träffades vi åter på Drottning Victorias Örlogshem och i år var vi tio
närvarande från plutonen.
Matts-Erik Westin

Olavi Halttunen, plutonchef från 52:an lyckas dra upp
största öringen.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Kallelser till årsmöten

Medaljörer på
FN-dagen
På FN-dagen den 24 oktober i
Stockholm medaljerades följande
personer.

VETERANERNA ÅNGERMANLAND KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 7 mars 2019, kl. 1800
Var: Old Oak, Storgatan 50, Sollefteå
Motioner: veteranerna.angermanland@gmail.com – Senast 14 februari
Mer info: Ordf. Anders spånglund 070-631 93 17, kassör Michael Oremo 073-8310102

CESILIA KARLSSON KABACA
Cesilia tilldelas förbundets medalj i Guld
för sitt skapande av Invidzonen.

FREDSBASKRARNA SKARABORG KALLAR TILL ÅRSMÖTE

MAGNUS ERNSTRÖM
Magnus tilldelas för sitt arbete med att
synliggöra utlandsveteranernas verksamhet förbundets medalj i Silver.

När: 20 mars 2019, kl. 1800
Var: Soldathemmet i Skövde
Motioner: gote.lundmark@comhem.se
eller Göte Lundmark, Döbelns gata 2B 541 50 Skövde – Senast 28 februari

OLLE BRENNIUS
Olle Brennius tilldelas för sitt idoga högkvalitativa arbete att dokumentera Gaza
1 och Gaza 2 förbundets medalj i Silver.

FREDSBASKRARNA NORR KALLAR TILL ÅRSMÖTE

JÜRI MÜNTER
För sitt arbete med FN-bataljon 54M
tilldelas Jüri Münter förbundets förtjänstmedalj i Silver.
LINA KARLSSON
Lina tilldelas förbundets Silvermedalj för
att hon är en pålitlig och driftig person
som inte drar sig för att ta taktpinnen och
därigenom personifierar veteran-begreppet.
CARL GUNNAR WISTRÖM
Carl Gunnar Wiström tilldelas förbundets
medalj i Silver för att han under 16 år som
Västernorrlands föreningens varit verksam oförtrutet deltagit i verksamheten
och under lång tid verkat som styrelsemedlem.
BERTIL SPJUTH
Bertil Sjuth tilldelas förbundets medalj i
Silver för att han under de 16 år som Västernorrlands föreningens varit verksam
oförtrutet deltagit i verksamheten och
under lång tid verkat som styrelsemedlem.
DANIEL INGDAHL
Daniel Ingdahl tilldelas BNBB Brons för
sitt engagemang och bidrag för och till
oss veteraner.
JON SVÄRDHAGEN
Jon Svärdhagen tilldelas BNBB Brons för
sitt engagemang och bidrag för och till
oss veteraner.

Hela motiveringarna för medaljörerna
finns att läsa på hemsidan.
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När: 27 februari 2019, kl. 1800
Var: O II i Boden
Motioner: Styrelsen tillhanda senast den 30 januari
Anmälan: Styrelsen tillhanda senast 16 februari

FREDSBASKRARNA DALARNA KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 10 mars 2019, kl. 1400
Var: Dalregementet Falun
Motioner: Styrelsen tillhanda senast den 7 februari
Anmälan: Ingen föranmälan

FREDSBASKRARNA STOCKHOLM KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 7 mars 2019, kl. 1900
Var: Drottning Victorias Örlogshem
Motioner: stockholm@fredsbaskrarna.se – Senast 7 februari
Anmälan: Senast 21 februari till ordförande Kjell Johansson, kjelljw@gmail.com

FREDSBASKRARNA SJUHÄRAD KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 21 februari 2019, kl. 1900
Var: Restaurang Renässans (öl-och vinkällaren under restaurangen), Borås
Motioner: noleninger@gmail.com – Senast 21 januari
Anmälan: Senast 17 februari till ordförande Johan Nolén, nolenjohan@gmail.com
Mer info: www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-sjuharad

FREDSBASKRARNA SKÅNE KALLAR TILL ÅRSMÖTE
När: 3 mars 2019, kl. 1300 (samling 1230)
Var: Clarion Grand Hotel Helsingborg, Stortorget 8-12
Motioner: Skickas till styrelsen – Senast 3 februari
Anmälan: Senast 17 februari till carl@simplytrue.se
Övrigt: Observera att den som ej kan närvara på årsmötet också kan bli representerad av
annan medlem via fullmakt. Detta dock med max en fullmakt per närvarande medlem.

FREDSBASKRARNA GOTLAND KALLAR TILL ÅRSMÖTE
SVF

När: 28 februari 2019, kl. 1830
Var: ABF-huset vid Stenhuggaren
Motioner: enstrom@telia.com – Senast 31 januari
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Z-bataljonen
Veterandagsfirande
Lördagen den 26 maj, i underbart högsommarväder, genomfördes Försvaret Dag med en
ceremoni vid minnesstenen i Badhusparken.
Fältjägargruppen under ledning av chefen Övlt
Micael Ågren Berner stod som ansvarig för denna ceremoni och vi hyllade denna dag främst
utlands- och hemvärnsveteraner.
Ceremonin innehöll bl.a tal av chefen, parad för
fanan av deltagare i Fältjägargruppen, hjälmnedläggning vid minnesstenen, krans-nedlägg-

Z-bataljonens
trekamp
ning (bl.a Fältjägargruppen, Polisen, Z-Bataljonen och Individzonen), korum av veteranen
Börje Wiklander och utdelning av välförtjänta
medaljer.
Hemvärnets musikår spelade under hela
ceremonin på sitt härliga sätt efter att först ha
marscherat genom staden med musik.
Efter ceremonin som i år hade ett hundratal
åskådare, bjöd Fältjägargruppen på kaffe och
bakelse i Badhusparkens kafé.

Varje år i november genomför
Veteranföreningen Z-Bataljonen en
trekamp i Gövikshallen. Inbjudna är
medlemmar, anhöriga och vänner.
Trekampen består av grenarna pilkastning, bågskytte och luftgevärsskytte i
klasserna junior, dam och herr.
25 deltagare ställde upp denna söndag
den 18 november, trots fint väder och
mycken annan sport på TV.
Årets totalsegrare Göran Molander,
vinnare i herrklassen, erhåller sedvanligt
också ett vandringspris.
Pristagare i klasserna:
Junior: Elias Jacobsson, Kevin Berglund,
Love Jacobsson
Dam : Lillemor Tang, Leena Oginder,
Annci Stenström
Herr: Göran Molander, Tommy Jacobsson,
Fredrik Stålhane och Anders Bylander
Ett lotteri genomfördes också och där
fick många välja sin vinst från det digra
lotteribordet, ja vissa fick flera vinster och
vissa blev visst utan. Fika fanns att köpa
och stämningen var på topp.

Veterandagsfirande i Badhusparken i Östersund.

ÖS 25 Veteranträff i Halmstad
Z-Bataljonens kamratförening deltog i år den
12-15 juli på ÖS med ca 30 deltagare.
I år deltog mer än 1000 veteraner som tjänstgjort i olika utlandsmissioner över hela världen.
På fredagen genomfördes en föreläsning om
räddningsaktionen Estonia, vilket var mycket

uppskattat och sevärt. På kvällarna spelade
Lemnells Kapell låtar som veteraner känner igen
från sin tid utomlands.
På lördagen genomfördes en Veteranmarsch
genom Halmstad till Veteranminnesmärket
i Norre Katts Park. Där hölls tal av Chefen
Veterancentrum Torbjörn Larsson samt av SVF
förbundsordförande Sverker Göranson. Båda
talade om vikten av ÖS som en ventil för alla veteraner och hoppades på ett stort utökat antal
deltagare framöver.
Det genomfördes ett korum, samt musik där alla
sjöng med, och inte ett öga var torrt.
Vi marscherade åter genom staden till våra
bussar som tog oss tillbaka till Ringenäs!

Legendariska Veteranträffen ÖS i Halmstad.

Höstträff 2018
Helgen den 18-19 augusti genomförde Veteranföreningen Z-Bataljonen sin årliga höstträff
med besök på Teknikland och trevlig samvaro
H.O.G.-huset (fd. I 5).

Nu ser vi fram mot ÖS 26!
Väl mött alla veteraner!

Alla som gjort en Utlandsmission för försvarsmakten, polisen, kriminalvården mm, är välkomna att bli medlemmar i Z-Bataljonen!
Vi önskar alla en God jul och ett fint 2019.

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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UPPDRAG

BBMC summerar året

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, engagemanget och de delade erfarenheterna
som avgörandet kommer. För stödmedlemmar finns ofta en förståelse för
uppdragen, kanske har en nära anhörig
eller vän varit på utlandsuppdrag
– en respekt för uppoffringen.
Föreningar kan beställa rekryteringstält,
foldrar, tidningsexemplar, roll-up och
beachflaggor som stöd i sin rekrytering – med färdiga budskap och en bra
paketering.
Enskilda medlemmar kan kostnadsfritt få
tillgång till foldrar och tidningsexemplar.
Få tillgång till rekryteringsmaterial
kontakta kansliet på 08 - 25 50 30, eller
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Tips! Lägg gärna ut medlemstidningen
och rekryteringsfoldern hos din tandläkare, doktor, frisör eller andra platser där
folk sitter ner en stund och bläddrar i en
tidning.
Vår verksamhet är direkt beroende av
nya medlemmar. Vi behöver Din hjälp!
Vi vill ge veteraner
en ljusare vardag
Fler än 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.
De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd
till rehabilitering, studier, resor och annat som ger dig
möjlighet att få ett mer kvalitativt liv.
Som medlem hos oss kan du ta del av detta – och lite till.
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.
Medlemsskap kostar 230 kr/år. Vi erbjuder en rad aktiviteter,
kamratskap, stöd, förmåner och mycket mer - samtidigt
som du stöttar andra veteraner före, under och efter insats.

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

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

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

Vilken fantastisk säsong vi har haft. Ett
hojväder utan dess like. Aktiviteterna har
flödat i vårt avlånga land. Det har varit ett
aktivt deltagande på Veternadagen som
firats på flera ställen runt om i Sverige.
BBMC närvarade bla. när veteranmonumentet
invigdes i Helsingborg. Musikträffarna såsom
Sweden Rock och Hoj Rock drar alltid många
deltagare. En träff som växer för varje år är
Summer Camp på IVÖ. I år bjöds vi på ett härligt
väder som varade under hela helgen. Redan
under torsdagen började deltagare anlända
till Ivön, färjeentusiasterna passade på att
”tura”. Under lördagen gav sig ett drygt 25-tal
motorcyklar ut på en hojtur som visade sig gå
till Iföverkens industrimuseum i Bromölla. Lördagskvällen bjöd på samlad middag och musik i
alla möjliga konstellationer.
På ÖS25 deltog 126 medlemmar (rekord) och
ett stort antal stödmedlemmar.Jämtland Bike
Week där BBMC ledde måndagens körning
som i år styrde kosan till Brattbytorpet för en
guidning mellan radioapprater och flygplan.

Foto: Micke Malm

Bankeryd och Tändsticksträffen där vi som
vanligt vann pris för flest närvarande.
Fly and Ride i Ljungbyhed, ett event i regnets
tecken. Drygt tjugotal glada entusiaster trotsade vädergudarna och blev mer eller mindre
blöta på vägen till samlingsplatsen vid Spångens Gästgifveri. Den gamla flygflottiljen intogs
mycket värdigt i en snygg kortege. Väl parkerad
och uppställda så blev det den sedvanlig rundvandring bland vackra fordon och historiska
begivenheter. Givetvis inmundigade många
den goda ärtsoppan som serverades. Listan på
härliga och roliga träffar är lång men än är inte
säsongen till ända.
Inbjuder härmed medlemmar och stödmedlemmar till årsmötet 2019 som kommer att gå
av stapeln på Ravlunda skjutfält helgen den
10–12 maj. I år är det distrikt syd som håller i
taktpinnen. Mer information kommer. Håll dig
uppdaterad på hemsidan och på FB.
Avslutningsvis önskar jag Er alla En riktigt God
Jul och Ett Gott Nytt År.
Maria,
ordförande BBMCS

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

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

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Bli medlem

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsbaskrarna

Svarspost 20192763
708 00 ÖREBRO

@fredsbaskrarna

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

Återupptäck
kamratskapen

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

Tio goda skäl
till medlemsskap
•

Långsiktigt & heltäckande stöd

•

Aktiva föreningar

•

Återupptäckt kamratskap

•

Fullmatad medlemstidning

•

Stor förståelse & respekt

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.

Rabatter: resor, boende & mtrl

Nya, likasinnade vänner

•

Stötta andra veteraner

Utbyte av erfarenheter

•

Förstärkt veteranstatus

Efter hemkomst sprids vi med vinden, och de flesta återgår
till sitt. Efter ett tag saknar man ofta dem man delat allt
med. Hos oss kan du enkelt återfå kontakt med kamrater,
veteraner och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela
landet, och även bortom gränserna, för nya bekantskaper.
Har du tjänstgjort genom Försvarsmakten, Polisen, MSB,
FBA och/eller Kriminalvården? Hos oss är alla lika välkomna.

•

•
•

Tre enkla sätt
att bli medlem
•
•
•

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

Ja, jag vill bli medlem.

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

För- och efternamn
Födelsedatum

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

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

Rekryteringsfolder

100 000
Ungefär 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.
De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd
till rehabilitering, studier, resor och annat som ger
möjlighet till ett mer kvalitativt liv.

För alla veteraner

Som medlem hos oss tar man del av detta – och lite till.
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.
Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se

KamratstödsKamratstödstelefon
telefon

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

Långsiktigt
&
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)
heltäckande
stöd

Fullmatad
medlemstidning

Utbyte av
erfarenheter

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

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

För alla civila &
militära veteraner

Föreningar &
träffplatser

Ekonomiskt stöd
(Kamrathjälpen)

Gemensamma
Gemensamma
aktiviteter
aktiviteter

Intresseorganisation

Aktivt kamratstöd

Gula Bandet

Förstärkt
Förstärkt
veteranstatus
veteranstatus

Rabatter på resor,
boende & mtrl

Opinionsbildning

Digitala
Digitalaoch
ochanaloga
analoga

Tält, beachflag, roll-up,
podie, fordon

Tjänstgöring genom Försvarsmakten, Polisen, MSB, FBA eller
Kriminalvården spelar ingen roll. Hos oss är alla lika välkomna.
Efter hemkomst återgår de flesta till de gamla rutinerna och
saknaden kommer krypande av dem man delat allt med.
Vi stöttar när det känns jobbigt och förenar kamrater, veteraner
och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet, och
även bortom gränserna, för nya bekantskaper.

“Svensk veteran är den individ
som vid något tillfälle genomfört internationell tjänst eller
beredskap med uppgifter som
har sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska
staten.”

Vi ses och gör saker tillsammans, som vilka vänner som helst.
Skillnaden är det osynliga band som håller oss samman.
Veteraner förstår varandra. Vi vet. Tillsammans går vi på föreläsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller äter middag i goda vänners lag. Kravlöst, socialt och roligt. Precis som
kamratskap bör vara.
Vi säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner och
svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna
och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.
Vi har engagerat oss sedan 1984, och vårt åtagande att värna
om sveriges alla veteraner upphör aldrig.

Informationsfolder
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På två hjul till Normandie
Tankarna på att göra en resa på motorcykel ner
till Normandie startade i början av 2017 och
till slut hade jag i stort sett bestämt mig för att
resa ner samma sommar, då Bengan, Stefan och
Katta undrade om jag inte kunde tänka mig att
vänta ett år. Så, då bestämde vi oss för att vänta
med resan till sommaren 2018.
Vi lade därefter ut en förfrågan till övriga medlemmar i BBMC om det fanns fler intresserade.
Efter ett tag var vi 23 personer totalt som visat
intresse men till sist blev det 20 medlemmar,
vänner och familjemedlemmar som kom iväg
ner och bostad för alla var bokad i ett stort hus
i Arromanches-les-Baines, precis vid kusten i
Normandie.
DAG 1. Resan startade från ÖS i Halmstad
med 13 hojar söderut och Bremen som första
etappmål. Vi upplevde lite problem med forma-

tionskörning som dock blev bättre med lite mil i
kroppen. Precis innan vi skulle ta in på hotell för
första övernattningen så var det ett vilset får
som tyvärr kom på villovägar men som till allas
lättnad lyckades hitta flocken igen efter ett par
timmars snurrande i mörkret.
DAG 2. Etappen Bremen – Brugge var dagens
resrutt och detta var den enda dagen som bjöd
på regn under hela resan. Även denna dag fick
vi uppleva vilsna och borttappade får som trots
vilsenheten på något sätt ändå kom före flocken
fram till hotellet.
DAG 3. Sista biten gick ner till Arromanches-les-Baines där vi hade hyrt huset som
heter Villa Tracy. Detta är en härlig liten by som
ligger mitt på Gold Beach och det var här hamnarna byggdes upp några dagar efter D-dagen.
Resmålets första kväll bjöd på en gemensam
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Starka känslor vid den amerikanska krigskyrkogården i Collville.
Foto: Patrik Stöltenhielm

Sainte-Mère-Église med den berömda fallskärmshopparen i kyrktornet.
Foto: Patrik Stöltenhielm

middag med mycket skaldjur och inga mer får på
villovägar.
DAG 4. En välförtjänt vilodag efter ca 170 mil i
sadeln för att slicka såren, göra oss hemmastadda i huset och utforska byn.
DAG 5. Denna dag styrdes kosan mot Pegasus
Bridge och museet som ligger strax intill. Mycket intressant är dock att det inte är originalbron
som ligger på plats där nu utan istället en kopia.
Originalbron ligger inne i museet som också har
en fullskalig modell av ett glidflygplan. Huset
precis vid bron var det första som befriades på
D-dagen. På vägen tillbaka stannade vi till på
Juno och Sword Beach.
DAG 6. En tur på krokigt härliga vägar till batteriet vid Long Sur Mer. Fyra långskjutande pjäser
som täckte Gold Beach och tre av dem fanns
kvar i sina bunkrar och längre ner mot havet
finns även en eldledningsbunker. Under eftermiddagen gjordes ett besök på D-Day museet
i Arromanches-les-Baines som bland annat har
modeller av Mullberryhamnen och en hel del
annat sevärt samt en 360 graders biograf.
DAG 7. Snoken vändes mot Utah Beach och
då även givetvis Sainte-Mère-Église med den
berömda fallskärmshopparen i kyrktornet. Där,
som på andra platser längs vägen, vinkar folk
ofta till oss och kommer gärna nyfiket fram och
kollar bågarna. Kyrkan har fönster i färgat glas
med motiv från Airborne vilket är lite ovanligt.
Mitt emot kyrkan ligger Airborne museet som
var ett av bästa museerna, vilket alla som gick
in där tyckte. På hemvägen stannade vi till vid

Gruppbild intill monumentet vid Omaha Beach.
Foto: Patrik Stöltenhielm

den Tyska krigskyrkogården i La Cambe. Det
var känslosamt att se kyrkogården med 20000
gravar och 2-5 soldater i varje grav, varav många
var märkta med 'här vilar 2, 3 eller fler tyska soldater'. Kvällen bjöd på grillafton i villan.
DAG 8. Besök vid Pont du Hoc med sina tusentals bombkratrar. Svårt att tro att någon överhuvudtaget överlevde detta. Därefter besökte
vi Omaha Beach och vid monumentet togs
den obligatoriska gruppbilden. Dagens starka
känslor kom vid den amerikanska kyrkogården i
Collville. Ett ord kan väl sammanfatta upplevlesen, ”RESPEKT”. Drygt 9000 gravar med korsen
på laserraka linjer och kliniskt rent. Vi gjorde
även ett besök på det närliggande Overlordmuseet. Mycket att se på men samtidigt lite futtigt
i mångas ögon. En medlem i föreningen fick ett
nytt namn, ”Kalle karusell ”med en förkärlek till
rondeller.
DAG 9. Slappardag med sol och bad och en del
av oss tuffade runt på egen hand i närområdet.
DAG 10. Denna dag gick resan till Caen och
Memorial museet vilket var klart sevärt. Vi
besökte även en kanadensisk kyrkogård som
var mycket vacker och efter det fikade vi i Courseulles-sur-Mer. När vi skulle dra vidare vägrade
Bengans hoj att starta varpå ett strul utan dess
like följde. Först efter 4 timmar och 643 telefonsamtal blev hojen bärgad. Våra damer var
ute på egen hand och tittade på ett Calvados
destilleri, ett slott och katedralen i Bayeux.
DAG 11. Mer strul med Bengans hoj och 'no
spika English grodor'. Gaaaaah o in i hundan!

Förutom det så var det annars en lugn dag med
sol och bad eller egentid.
DAG 12. Hemresan började med att alla utom
jag, Bengan och Lotte drog iväg norrut redan vid
0600, Lotte gjorde ett byte med Bengan, så han
körde hennes hoj hem till Sverige och hon tog
flyg. Vi kom iväg norrut runt 0930 och körde
ifatt de andra utanför Bastogne.
DAG 13. War museum i Bastogne var en av
höjdarna under resan. Det blev även ett besök
på 101 Airborne museet. Där fanns ett rum där
man kunde få uppleva hur det kändes under
flygbombningarna. Helt klart en autentisk och
skrämmande upplevelse. Därefter var det upp i
sadeln igen och snoken riktad mot Dortmund.
DAG 14. En vilodag med sen frukost och vi
bestämde oss för att inte åka genom Danmark
norrut utan istället via Rostock-Trelleborg med
nattfärjan. Det blev en resa på småvägar upp till
Rostock och ett besök i Bordershopen.
DAG 15. På svensk mark igen och vi hakade på
upp till Selle och Maria för en fika hemma hos
dem innan färden gick vidare mot BBMC Syds
norra utpost.
Sammanfattningsvis så blev det här en riktigt
härlig resa med mycket att se på, härlig mc-åkning och många goa skratt. Ett stort tack till alla
som gjorde den här resan till något minnesvärt!
Dagboksanteckningar
# 463 Lasse Bjers
Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FN-bataljon 98 Libanon
30-årsjubileum
I år är det 30 år sedan FN-bataljon 98L tjänstgjorde i UNIFIL i Libanon.
Det är också 30 år sedan FN:s fredsbevarande styrkor tilldelades Alfred Nobels
fredspris - samma år då FN-bataljon 98L tjänstgjorde utomlands.

Kärt återseende på Livgardet i oktober.

FN-monument
får stöd
Lidköping Kultur- och Fritidsnämnden ställer sig positiv till att
avsätta 400 000 kr för att resa ett
minnesmonument av porslin eller
keramisk karaktär och att ge förvaltningen i uppdrag att projektera
detta.

Under våren 2017 kom det en propå om att just
detta var ett bra skäl till att samla bataljonen för
en kamratträff. Bataljonschefen Göran Strid och
personalchefen Claes Bernhorn kallade därför
bataljonens personal till en träff vid Livgardet i
Kungsängen under helgen 12—14 oktober 2018.
Cirka 25% av bataljonens personal hörsammande kallelsen, vilket väl får anses vara ett högt
deltagarantal i dessa sammanhang och efter så
lång tid. Under helgen vid Livgardet genomfördes information om utvecklingen i UNIFIL under
dessa 30 år, information om Försvarsmaktens
utlandsengagemang idag och information om
hur veteranstödet är organiserat och fungerar.
Fredsbaskrarna Stockholm informerade om

Veteranförbundets verksamhet. Omkomna kamrater hedrades i anslutning till att regementspastor Lisa Mobrand genomförde en stilfull och
känslosam ceremoni med kransnedläggning vid
minnesstenarna vid Livgardet. Utöver ovanstående aktiviteter fanns det naturligtvis också
möjligheter till mer informell samvaro för att
återuppliva våra minnen från tiden tillsammans
i Libanon.
Ett varmt tack till alla som deltog och ett varmt
tack till Livgardet och dess stödenheter som
möjliggjorde träffen och gjorde den till den succé
som den faktiskt blev.

Nämnden föreslås också besluta om att
lyfta Badhusparken som lämplig placering
men överlåta åt Samhällsbyggnadsnämnden att besluta om detta.
Då finansiering av projektet saknas inom
det uppdrag och den budget Kultur- och
Fritidsnämnden förfogar över föreslås
nämnden att ansöka om medel för detta
hos Lidköpings kommunstyrelse.

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
+46 70 530 99 89
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Göran Strid och Claes Bernhorn
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Återträff i Stockholm för 76C

 edborgarförslag
M
ger minnessten för
veteraner i Växjö
Kommunstyrelsens arbetsutskott
(KSAU) föreslog idag att kommunfullmäktige säger ja till medborgarförslaget om att skapa ett
monument för att hedra veteraner.
Avtäckning av minnesstenen kommer att ske under 2019.
Växjö kommun har under året fått in två
medborgarförslag om att sätta upp en
minnessten för dem som tjänstgjort vid
internationella insatser som till exempel
fredssoldat i FN-tjänst. Liknande minnesplatser finns bland annat i Borås och
Stockholm. Tanken med minnesstenen
är att skapa en plats där veteraner kan
mötas och minnas sin insats men också
för att bevara den kamratskap som grundades under tjänstgöring.

Ögonblick från den glada tiden 76C i Larnaca med Cyperns häftigaste Landrover.

Helgen den 19-21 oktober hade reptruppen
från Cypern (76C) återträff.
1980 var elva FN-soldater förlagda i en barack i
Larnaca med uppgiften att hålla alla fordon och
elverk rullande. Det är nu 38 år sedan vi skildes
åt, ändock kändes det som om det var igår när
vi nu återsågs.
De sex soldater som återsågs i Stockholm var
Göran Mäkitalo från Umeå, Johan Magnusson
från Luleå, Ingemar Bergqvist från Vara, Åke
Pettersson från Oskarshamn, Bengt Andersson från Linderöd och Kenneth Nilsson från
Löddeköpinge.

Totalt har nämnda soldater gjort 27 bataljoner
tillsammans varav Johan Magnusson bidragit
med 14 och han är dessutom Sveriges nuvarande äldsta soldat.

"DET ÄR ALDRIG FÖRSENT
ATT MÖTAS GAMMEL-YXOR"
Det blev ett hjärtligt möte med mycket skratt
under de två dygnen och vi passade dessutom
på att besöka ett alldeles utmärkt VeteranTattoo
på Hovet.
KeN

– Platsen skulle också kunna användas vid
ceremoniella tillfällen, till exempel i samband med FN-dagen eller Veterandagen
den 29 maj. Minnesstenen är en viktig del
av vårt hållbarhetsarbete där människan,
världen och freden ingår som viktiga
byggstenar i det arbetet, säger Anna Tenje (M), kommunstyrelsens ordförande.
Texten som kommer att stå på stenen
lyder:
TILL DEM SOM HAR TJÄNSTGJORT
I INTERNATIONELLA UPPDRAG
FÖR MÄNNISKAN, VÄRLDEN OCH
FREDEN
Det kommunala bostadsbolaget Vöfab har
påbörjat ett arbete med att se över var
stenen kan tänkas placeras och hur den
ska utformas. Budgeten för utformningen
är satt till 100 000 kronor. Avtäckning
av minnesstenen kommer att ske under
nästa år.
Växjö kommun

NY

Mjuk fleecepläd
se sid 27

199:Sveriges Veteranförbund (SVF)
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Rapport från Ndola
Se sidan 15.

Årsmötet 2019
Årsmötet kommer att hållas på
Ledningsregementet i Enköping
den 10–12 maj 2019.

Medaljörer, FN-dagen
Se sidan 18.
Stig Högberg och Karl-Olof Fransson
förbereder kransnedläggningen.
Foto: Lars Erkstam

Högtidligt och
traditionellt på FN-dagen
För några år sedan beslutade Sveriges
Veteranförbund och FN-veteranerna
Kongo att gemensamt arrangera ett
program på FN-dagen för att hedra
och minnas kamrater som omkommit
på fredens slagfält. Initiativtagare till
detta var Walter Meijer.
Det var naturligt att denna ceremoni skulle
genomföras vid FN-minnesmärket på Norra
Djurgården, som invigdes av Konungen 1995.
Försvarsmakten stod oftast för programmet,
men när Försvaret senare valde att celebrera
Veterandagen varje år den 29 maj ledde till att
de två organisationerna var för sig hade egna
program den 24 oktober.
ETABLERAD TRADITION
Efter en blygsam början har nu denna manifestation utvecklats till en traditionell FN-dag med
högtidliga och värdiga inslag. Här följer en kort
sammanfattning av den minnesrika FN–dagen
2018: Solen sken och skimrade i regnbågens
alla färger i trädens kronor och reflexer spelade
i Djurgårdsbrunnsvikens vattenspegel när
fanbärarna från Veteranförbundet, Kongoveteranerna och Swedint förenade sig med bärarna
av FN:s och Sveriges fanor. Ceremonimästaren
Tor Cavalli-Björkman hälsade alla välkomna
och överlämnade ordet till regementspastor
Lena Mobrand som höll korum och läste FN:s
fredsbön. En trumslagare och en hornblåsare
assisterade under hela ceremonin med musikaliska inslag.
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Sverker Göranson, Veteranförbundets förbundsordförande, påminde i sitt tal om att det i
år är 70 år sedan Folke Bernadotte blev skjuten
i Jerusalem under sin strävan att som chef för
UNTSO medla fred i Mellanöstern. Han var
den förste svensk som stupade för fredens sak.
Göranson deklarerade att vår strävan inom
Veteranförbundet är att göra alla veteraner
medvetna om att ett medlemskap stärker vår
sak. Vi blir då uppmärksammade av politikerna
och en stor tillgång i samhället.
Bengt Wicksén, vice ordförande i Kongoveteranerna, berättade i sitt anförande om sitt och
Stig von Bayers besök i Ndola i september detta
år. De ingick i en grupp som skickades ut av föreningen Svenska Militära Minnesmärken för att
utröna skötsel och ekonomi av minnesmärket,
som är placerat vid den termitstack där Hammarskjöld omkom efter flygolyckan 1961. Den
kransnedläggning som Bengt och Stig genomförde vid Minnesmärket blev mycket uppmärksammad av det skälet att de deltog i krigshandlingarna i Kongo, de som Hammarskjöld avsåg
att få slut på genom sin resa till Ndola.
FÖRTJÄNSTMEDALJER
Överste Torbjörn Larsson från Försvarsmaktens
Veterancentrum tackade alla veteraner för
insatserna runt om i världen. Närmare 80 000
svenskar har sedan 1948 varit i utlandstjänst
i skilda missioner. Han påminde om den stora
insats som görs av veteranernas anhöriga.
Sverker Göranson delade ut SVF:s förtjänstmedalj till veteraner som gjort betydande
insatser för organisationen. Bland dem Olle

Brennius, 86, som tjänstgjorde i de två första
FN–bataljonerna i Suez och Gaza. Brennius har
i flera böcker skrivit bataljonernas historia och
överlämnat dem till Krigsarkivet.
KRANSNEDLÄGGNING
Kransnedläggningen på FN-minnesmärket blev
mycket stämningsfull genom inslagen av taktslag
och toner från trumma och horn för varje nedlagd krans. Kransar nedlades av Försvarsmakten,
Sveriges Veteranförbund, Kongoföreningen,
UNEF-kamraterna, Swedint, Soldathemsföreningen, Invidzonen och Blue Berets MC Sweden.
Därefter följde de anhörigas blomster. Kranshållare för Kongo-veteranerna var Stig Högberg och
kransnedläggare Karl Olof Fransson. Ceremonin
avslutades med en tyst minut.
UNEF-kamraterna, som bildades 1958 deltog
sannolikt för sista gången, då föreningen upphör efter 60 års verksamhet. Kranshållare för
föreningen var Alf Gustafsson, kransnedläggare
Rolf Larsén.
LJUSCEREMONI
I skymningen följde den avslutande ljusceremonin. En gravlykta tändes och namnen lästes upp
på samtliga svenskar som omkommit i utlandsstyrkan. Arne Björklund och Karl-Olof Fransson
läste upp namnen från Kongo och Gaza. Veteraner från Fredsbaskrarna Stockholm läste övriga
namn och svarade för ljuständningarna.
Folke Bernadotte var den förste. Därefter har
88 efterföljare stupat på fredens slagfält.
Bror Richard Svärd
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FN-dagen 2018
FOTON: KIM SVENSSON
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Minnesmedalj fram och bak

UNEF-kamrater, tack för allt!
Den 27 oktober 2018 träffades 22
UNEF-kamrater för att fira föreningens 60-årsdag.
Nu upphör föreningens verksamhet.
Vår förening, som under många år
var den enda veteranföreningen i
landet, försökte att på bästa sätt
hjälpa de kamrater som inte mådde bra efter sin utlandstjänst. När
de kom hem lät det ungefär så här:
"Lägg grejerna här, varsågod här är
biljetten hem".

Vår förening har varit aktiv på många sätt.
Förutom de interna aktiviteterna så var vi med
och bildade The Nordic Blue Berets. De fyra
nordiska länderna turades om att anordna stora
sommarmöten. Detta pågick under många år
och var mycket välbesökt och uppskattat.
Vår dåvarande ordförande Georg Kaspersson
ägnade all sin fritid åt föreningen. Tack vare
hans personliga kontakter med flera i den
norska föreningen (FN-befälets landsförening) fick vi mycket hjälp och stöd från dem till
vår verksamhet. Något som inte förekom från
svensk sida. Under många år hade föreningen lokal i Kungälv. Fullt utrustad med pentry,
musikanläggning, telefon samt möjlighet att se
på film och diabilder. En regelbunden träffpunkt
som tyvärr fick läggas ner av ekonomiska skäl.

Efter det att vi på
födelsedagsfesten intagit en god buffé, följde
en stunds nostalgi med ljud och bild. Därefter
kaffe och specialgjorda FN-tårtor. I samband
med detta delades minnesmedaljer och blommor ut. De som inte kunde närvara får medaljen
per post. Vi avslutade kvällen med att förkunna
att föreningens verksamhet upphört. Jag föreslog då att vi som vill fortsätta att träffas skall
kalla oss UNEF-Classic och hålla kontakten via
våra e-post adresser.
Tack för gott kamratskap
och alla trevliga möten.

Erik Westerberg
ordförande

Rolf Larsén 80 år. Rolf har gjort
bataljon 10 K.

Jubileumsgäster. Den 27 oktober
2018 träffades 22 UNEF-kamrater för
att fira föreningens 60-årsdag.
Övre raden från vänster: Jan Melin, Erik Höglund, Sören Edlund, Lars Boox, Erik Karlsson, Hans-Olof Thorin, Leif Monell, Kurt Persson,
Jack Ragnarsson, Lennart Olsson, Nils-Göran Axfjord. Sittande från vänster: Jörgen Bodholm, Nils Oskarsson, Leif Knutsson,
Per-Olof Wikström, Bo Hellqvist, Erik Westerberg, Rolf Larsén, Rune Adielsson, Alf Gustafsson, Anders Gabrielsson, Sture Pettersson.

Erik Karlsson 80 år. Året avslutas
som vanligt med julfesten i Varberg
den 24 november. Här uppvaktas
Erik Karlsson på sin 80-årsdag. Erik
har gjort bataljon 6 G.

Styrelsen:
R.Adielsson,
B.Hellqvist, R.Larsén,
E.Westerberg,
revisorn K.Persson och
festfixaren A.Gustafsson.

Jubileumstårta

Vår mångårige medlem Leif Knutsson fyllde 80 år
9 september 2018. Leif har gjort bataljon 25 G.
P-O Wikström 80 år.
P-O har gjort bataljonerna
14 och 16 K samt 24 C.

PROFILBUTIKEN

199:NY

VIN-10-000

TYG-10-01

#StoltVeteran

PIN-30-01

Storlek: 170x130 cm
Pris: 199:Brodyr: #StoltVeteran
Art.nr: PLA-20-100

DEK-10-01
PIN-10-01
PIN-30-02
REF-10-100
KEP-20-100
KEP-20-200
SLI-30-02
SLI-30-01
NYC-10-01
BAS-20-01
DEK-20-01
RES-20-00

395:-

Frottéhanddukar
Mjuka och sköna frottéhanddukar.
Inred badrummet med ett set frottéhanddukar
med #StoltVeteran broderat.
Innehåller 1 duschhandduk + 1 handduk.
Storlekar:
Handduk 50x70 cm
Badhandduk 70x140 cm
Färger: Silvergrå, Mörkgrön
Pris: 395:Art.nr Silvergrå: FRO-20-201
Art.nr Mörkgrön: FRO-20-202

695:-

710:30:30:30:20:20:30:30:40:150:150:40:40:30:100:30:190:-

VET-20H-100 Veteranarmband Herr

Mjuk fleecepläd
Mjuk fleecepläd för mysiga kvällar, eller att svepa in
sig i. Gråmelerad pläd med text i snygg guldbrodyr!.

Sportig vindjacka

VET-20D-100 Veteranarmband Dam

Broderat märke, Fredsbaskrarna
Klisterdekal, Fredsbaskrarna
Pin, Fredsbaskrarna
Pin, FN-logo
Pin, FN-basker
Reflexband
Keps Veteran, svart
Keps Veteran, khaki
Slipsklämma, FN-basker
Slipsklämma, FN-logo
Nyckelring, Fredsbaskrarna
Baskermärke, Veteran
Klisterdekal, Veteran
Resehandduk, orange

VETERANMARSCHEN
TSH-60-200
TSH-60-206

T-shirt Veteranmarschen 2016
T-shirt Veteranmarschen 2015

100:50:-

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

400:200:-

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

Tennsoldat, Kongo
Tennsoldat, Afghanistan

450:
450:-

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

Gula Bandet
PIN-50-01

Pin

40:-

TYG-50-02

Runt tygmärke

20:-

DEK-50-01

Klisterdekal, stor

40:-

DEK-50-02

Klisterdekal, liten

30:-

TYG-50-01

Tygmärke, siluett

60:-

Datorväska
Slitstark datorväska i canvas!
Förutom en vadderad datorficka med
plats för en laptop på ca 33,5 cm, har
väskan en mängd andra fickor, fack och
gömmor. Locket är broderat med
svensk flagga, ”VETERAN” samt Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna.
Färg: Brun
Material: PVC-fri Bomullscanvas
Mått: 44 x 14 x 30 cm
Volym: 18 liter

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

Beställningsalternativ
1

www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

2

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

3

E-post: profilshop@fredsbaskrarna.se

4

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

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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FÖRBUNDSINFORMATION

Föreningar och träffplatser
Föreningar

Veteranerna Ångermanland

Gävle

Skövde

Facebook: Fredsbaskrarna Gästrikland

FB Dalarna

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

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

Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

Y-Bataljonen (Västernorrland)

FB F-län (Jönköping)

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

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

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

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

Rikstäckande

FB Kalmar län

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

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

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

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

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

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

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

FB Södermanland

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

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

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

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

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

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

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

Enköping

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

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

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

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

Falun

Veteranerna Kronoberg

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

Christer Alldén, 0707-316913
allden51@gmail.com

Gotland

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

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

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

Borås

FB Stockholm

Uppsala

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

Karlskrona

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

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

Hudiksvall

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

Boden

FB Skåne

Storuman

Kalmar

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

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

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

UNEF-kamraterna

Blekinge

FB Skaraborg

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

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

Träffplatser

FB Sjuhärad

Stockholm

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

FB Östergötland

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

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

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

Jönköping

FN-veteranerna Kongo

Sollefteå

Halmstad

Helsingborg

Blue Berets MC

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

FB Västerbotten

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

Z-Bataljonen (Jämtland)

FB Gotland

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

Göteborg

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

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

Norrköping

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

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

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

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

Ängelholm

Skaraborg

Örebro

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

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

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

FÖRBUNDSINFORMATION

Kontakt och stöd
Kamratstödstelefon

Kamratstödstelefon

STÖD SVERIGES
VETERANER.

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

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

020 - 666 333

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

veteranlotsen@gmail.com
Kansliets växel
08 – 25 50 30

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

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

kansliet@sverigesveteranforbund.se

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

www.gulabandet.se

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

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

Per Lennartsson, kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

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

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

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

LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@fredsbaskrarna.se

SUPPLEANTER
Peter Enström
peter.enstrom@fredsbaskrarna.se

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

Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@fredsbaskrarna.se

Hans Westin
hans.westin@fredsbaskrarna.se

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@fredsbaskrarna.se

Lottie Nordström, kansli & medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se
P-G Dolk, kamratstöd och kamrathjälpen
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se
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KORSORD

GL

Tävlingsinformation
Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 27 januari.
Svara genom brev eller sms.
BREV
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Märk kuvertet med "Korsord"
10:- SMS

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

Facit från förra numret

1
PG KÅHRSTRÖM
SIGTUNA

2
THOMAS BERGLUND
SÖRBERGE

3
PG EKLÖF
FALUN
GRATTIS!

Det kommer en
vinst på posten!

VETERANPROFILEN

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

Invidzonen är ett nätverk av och för

Filip Marcusson kom till en ny miljö. Efter stridsskjutningen på Tofta var plutonen förberedd.

VETERAN: FILIP MARCUSSON
Intensivt före Afghanistan
Afghanistan började med intensiva
förberedelser.

I februari 2013 sattes Filip Marcussons vaktpluton, som han var ställföreträdande chef för,
i övning.
– Vi kom sent i uppbyggnaden, vilket resulterade i intensiv utbildning som avslutades med en
stridsskjutning på Tofta och en slutövning på
Livgardet, säger han.
Övning och förberedelser är A och O innan ett
förband sätts in utomlands.
– Vi fick intensiv träning före.
På Tofta övade Filip och plutonen patrull med
sammanstöt och det ska en vaktpluton kunna.
Platsen, på Gotland, passade bra.
– Liksom i Afghanistan, kargt och öppet.
Plutonen fick en kvalitetsstämpel, som Filip
säger, och nedrotationen blev i maj 2013. Soldaterna hade förtroende för plutonen och att den
kunde lösa sina uppgifter.
OMSTÄLLNING
Hur är det att komma till ett nytt land, en annan
kultur och ett annat språk?
– Det var en stor omställning, säger Filip.
Han fick möta afghanska polischefer som var
tacksamma för svensk närvaro. Filips pluton var
i Afghanistan när ISAF drog sig ur. Plutonens
uppgift var att skydda den svenska förläggningen, Camp Northern Lights. Det var en pluton
sammansatt ur tre kompanier från Amfibieregementet. Och det var fast anställda soldater,

men även sju tidvis anställda.
– Den bästa pluton jag jobbat med.
Det började på campen med överlämning av
den tidigare styrkan, FS 24. Det var materiel
men det var också för Filip och plutonen att
följa med på patruller. De gick in i rollen, att
bevaka den svenska campen.
STRIDSVÄRDET
Hur är det att timme för timme, vecka efter
vecka i sex månader gå patruller, inget händer,
men plötsligt på mindre än en sekund kan ett
anfall komma?
– Jag och chefen måste känna av soldaterna,
hålla koll på stridsvärdet.
Det blir många pass och soldaterna behöver
omväxling.
– Vi varvade med saker som volleyboll på campen, säger Filip.
Och, säger Filip, soldaterna var alerta och kamratskapet gott.
Det ni kommer med till Afghanistan?
– Den inhemska polisen har levt länge i krig,
men vi ger dem vårt yrkeskunnande.
På hemmaplan under ditt halvår?
– Jag var singel under missionen, men hade bra
kontakt med familj och vänner under tiden.
Skulle du skriva på igen?
– Ja. Det är klart att sambon helst ser att jag är
hemma men hon vet hur det är i yrket. Jobbar
man i Försvarsmakten är detta en del, säger
Filip.
Per Lunqe

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

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

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

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

Sveriges Veteranförbund (SVF)
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Sorry!
Vi säljer varken basebollträn,
kamoflagenät, larmkopior från Kina
eller replikor av Sig Sauer.

KLÄDER, TEKNIK OCH
SKYDDSUTRUSTNING
FÖR OPERATIVA YRKEN
Bara det du behöver.
Noga utvalt.
Inget annat.

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

