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"Det är lätt att
hemfalla åt statistik, men det
är möten med
människor."

"Just nu är ledorden stolthet
och tillsammans. Det finns
kraft i de orden
– kraft som
tar oss framåt.
Och det finns
så mycket
Stolthet och
Tillsammans i vårt
förbund,
som fler
borde få
möjlighet att
vara med och
känna av. Du,
precis som jag,
har kamrater
som ännu inte
hittat till vår gemenskap.
Hjälp till att lotsa in dem."

Foto: Kim Svensson

Samarbete med
Albanien
07
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Anna, Matthew och Sofia räddar liv.
Foto: Anneli Karlsson, Statens maritima museer
(Bilden är ett montage).

Sverker Göranson
Förbundsordförande
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Kenneth Neijnes,
Kustbevakningen
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Inledaren

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

Stolta tillsammans

020 - 666 333

Kamratskap
Skapar band mellan individer och
grupper genom dialog och handling,
vilket ökar förståelsen och stärker
gemenskapen.
Omtanke
Bidrar till ökad samhörighet inom familj
och enhet genom att lyssna aktivt på
varandra och beakta våra unika livssituationer.
Medmänsklighet
Främjar utvecklingen av vänskapliga
förbindelser mellan nationer genom
att vi försöker tillse att de mänskliga
rättigheterna efterlevs både lokalt och
globalt.

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

Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
08 - 25 50 30
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Chefredaktör
Per Lennartsson
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per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se
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Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Just nu är ledorden stolthet och tillsammans. Det
finns kraft i de orden – kraft som tar oss framåt.
Och det finns så mycket Stolthet och Tillsammans
i vårt förbund, som fler borde få möjlighet att vara
med och känna av. Du, precis som jag, har kamrater som ännu inte hittat
till vår gemenskap.
Hjälp till att lotsa in
dem. Det går snabbt
och enkelt att registrera medlemskapet via
hemsidan eller att fylla i
talongen som finns i
rekryteringsfoldern.
Tillsammans
gör vi 2018
till året vi bli
fler och kan
göra mer för
fler.

Medlemsundersökning

I styrelsen och på kansliet kommer vi också ägna
2018 åt att stärka vår förståelse för vad ni vill att
vi ska göra och vad som kan göras mer och bättre både lokalt och centralt. Därför ber vi om din
hjälp att fylla i den medlemsundersökning, som
föreslogs vid förbundsrådet och som kommer
skickas ut i mitten av mars. Undersökningen är
en gyllene chans för dig att påverka förbundets
framtid. Passa på att ta den! Resultatet kommer
att presenteras här i tidningen och vid förbundsrådet i höst.
2018 kommer också bjuda både medlemmar
och föreningar på en verktygslåda för kommunikation som kommer göras tillgänglig digitalt.
Där kommer du bland annat hitta vår informationsfolder, lathundar för att kommunicera SVF,
affischer, flyers och kommunikationshandboken
med den grafiska profilen och mycket mer. Med
detta verktyg kommer förbundet, föreningar och

Annonser
Daniel Jansson
daniel@dmind.se
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Sedan början av 2000-talet har medåldern på
våra medlemmar ökat med 15 år och den senaste
statistiken från januari i år visar på en medelålder i förbundet på 56,5 år. Dessutom är bara åtta
procent av våra medlemmar kvinnor. Vi kommer
därför lägga extra fokus på att välkomna just
de målgrupperna. Nya perspektiv och andra erfarenheter är en vinst för oss alla.

Stolta tillsammans

Verktyg för kommunikation

Redaktör
Daniel Jansson
08 - 25 50 30
redaktion@fredsbaskrarna.se
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40
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Precis som när ett par kamrater för 34 år sedan
tog första steget till det vi är i dag måste vi röra
oss in i framtiden tillsammans. Och framgångsreceptet är det stora engagemang och allt ideellt
arbete som finns och sker hos er ute i landet. Alla
vill vi att fler ska få uppleva det fina arbete som
våra veteranföreningar bedriver, och ett av våra
stora fokus för 2018 är att rekrytera fler medlemmar. Dels är det trevligt att utbyta erfarenheter
med fler, men vi behöver också bli fler för att öka
vår trovärdighet och vårt inflytande, vilket i sin
tur krävs för att vi ska kunna göra veteranernas
situation bättre.

medlemmar att kunna känna sig säkrare och tryggare vid presentation av förbundet. Detta material ger också alla en större kunskap om förbundet,
dess föreningar, vad vi gör och vad vi står för. Det
är ju du som kommer möta våra potentiella, nya
medlemmar och vi vill göra allt vi kan för att hjälpa dig att förklara för dem varför de borde vara
medlemmar i Sveriges veteranförbund.

Foto: Kim Svensson

Värdegrund

Välkommen till 2018 års första nummer av
vår tidning. Vi kan nu ta farväl av ytterligare
ett år och blicka fram mot ett nytt, ständigt
med fokus på att steg för steg göra tillvaron för Sveriges civila och militära veteraner
lite, lite bättre. Att bygga upp och utveckla
en verksamhet som Sveriges Veteranförbunds kan ingen göra på egen hand eller
över en natt.

Sverker Göranson
Förbundsordförande

Sverker Göranson, 63 år
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år utomlands.
Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första NATO-insats. Drygt tre år vid Sveriges
ambassad i Washington.

Aktuellt

Veteraner får egen park i Uppsala

Folke Bernadotteakademin bygger ledarskap för
unga i Liberia
Hur ska Liberias unga få en större roll i
arbetet för fred och försoning? Det funderade FBA på och startar nu ett ledarskapsprogram. Med det vill man stärka
freds- och ungdomsorganisationers nätverk och kapacitet att förebygga och lösa
konflikter på lokal nivå.
Femton unga kvinnor och män från hela
landet har valts ut att delta i ledarskapsprogrammet. De representerar fyra liberianska freds- och ungdomsorganisationer
och är engagerade i fredsarbete i sina respektive hemlän. Nu genomförs den första
veckolånga utbildningen i Paynesville, utanför Monrovia, med Maja Jakobsson och
Dominique Górska från FBA på plats.

En park nära Akademiska sjukhuset i Uppsala ges namnet Veteranparken. (Bilden är en temabild).

Veteranparken invigs den 28 maj och ligger till höger om infarten till
Akademiska sjukhusets infart, mitt emot Svandammen i Uppsala.
Veteranerna Uppland skickade in en skrivelse
till namngivningsnämnden i Uppsala kommun där de föreslog att en plats namnges för
att hedra svenska veteraner.
Föreningen föreslog att en liten park som ligger
nära infarten till Akademiska sjukhuset ges namnet Veteranparken. Parken ligger på höger sida
om infarten till sjukhuset, närmsta adress är Sjukhusvägen 5A.
Platsen är vald utifrån att Akademiska sjukhuset
har en särskild mottagning (Veteranmottagningen) med riksintag för specialistvård för veteraner.

Parkområdet är enligt gällande detaljplan större
än den tänkta Veteranparken. Slottstullen har legat i området. Parkområdets östra del utgör idag
startpunkt för Linnéstigen Ultunavandringen.
Parkområdet kallas också Brända tomten.
En mindre del av gällande parkområde kommer
att ges namnet Veteranparken.

Fotbollsungdomar i Lilian Thuram.
Foto: Eric Kanalstein / UN Photo

Nu är det beslutat att parken kommer att invigas
måndagen den 28 maj och i framtiden hoppas
Veteranerna Uppland att det också ska finnas en
minnessten i parken.
SVF

Eurotreff 2018

Sverker Göranson – pansargeneralen som gick in i väggen
Han var Överbefälhavare i en tid av nedrustning
och frostig pengakamp med politikerna när han sa
att Sverige max kunde försvara sig i en vecka.
Lyssna på den öppenhjärtade intervjun som sändes den 18 februari i P1 Söndagsintervjun:
sverigesradio.se/sida/avsnitt/
1036861?programid=4772

Norges Veteranforbund for Internasjonale
Operasjoner (NVIO) avdelning i Vestfold og
Telemark inbjuder alla veteraner och anhöriga till Eurotreff 2018.
Träffen genomförs den 31 augusti till den 2
september i Stavern (Larvik), Norge.
Deltagaravgift, övernattningsalternativ och
program kommer att publiceras senare.
Frågor och anmälan till årets träff:
post@vet-intops.no
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Uppskattade
julhälsningar

Folk och Försvar
–Rikskonferensen i Sälen

Precis som under de senaste åren skickade SVF julklappar till Sveriges största insats för tillfället, även denna julen.
Vi är väldigt glada för den fina positiva respons som kommer tillbaka. Det värmer.
Vi sände även ut vår traditionella digitala julhälsning med stämningsfull julmusik, som fortfarande finns att lyssna till
på Veteranförbundets Youtube-kanal;
https://youtu.be/rj7f6agyN94
Igenkänningen av att vara ute på insats
under julhelgerna är stor och känslosam
för många veteraner och vi är glada och
tacksamma att vi har möjlighet att sätta
lite extra guldkant på firandet för våra
kollegor som bidrar till fred och säkerhet
runtom i vår värld.

Anders Emanuelsson, Malin Widö, Victoria Lundgren och Sverker Göranson representerade på Folk & Försvar.

Mali. Tomten kom på besök till Camp Nobel under
julafton med julklappar från Sveriges Veteranförbund.
Foto: Försvarsmakten

"Omtanken om oss som
är ute på insats i juletid
är väldigt uppskattad –
varmt tack till Sveriges
Veteranförbund!"

På Folk och Försvar Rikskonferensen i Sälen 14-16
januari 2018, representerades veteran- och anhörigorganisationerna av Anders Emanuelsson (Sveriges Militära Kamratföreningars Riksorganisation, Malin Widö (Invidzonen), Victoria Lundgren
(Soldathemsförbundet) och Sverker Göranson
(förbundsordförande SVF).

De diskuterade bl.a. veteranfrågor med politiker,
myndighetsföreträdare och andra organisationer.
Läs mer om konferensen på
www.folkochforsvar.se/rikskonferensen
Per Lunqe

Nya minnesplatser i Sverige
Efter många år av slit kommer respekten, erkänslan och stoltheten sakta
men säkert tillbaka till veteranerna och deras anhöriga runt i landet.
Förra året invigdes nya minnesplatser med stenar
i Trollhättan, Borås och Sundsvall. I år fortsätter
det av bara farten med att Veteranparken i Uppsala invigs den 28 maj och Umeå samt Eskilstuna
inviger sina minnesstenar på Veterandagen 29
maj. Skellefteå kommer att hylla sina veteraner
med att avtäcka sin sten den 27 juli när Veteranmarschen startar där.

Mali. Så blev det julafton även i Bamako. Julfirandet
här var en gemensam insats mellan FM 02 och Mali 07.
Dagen började med glöggmys i stabstältet på Camp
Bifrost. Det fjärde adventsljuset tändes.
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Invigning av minnsesstenen i Sundsvall 2017.
Foto: Kim Svensson

För att detta har kunnat ske har enskilda veteraner och lokalföreningar gjort stora insatser.
Därtill har Veteranmarschen varit en påverkande
kraft på sin väg genom Sverige.

Aktuellt

Läs mer om Gula Bandet på sid 16.

Samarbete med Albanien

Gula bandet får
90-konto
Gula Bandet står inför förändringar.
Sedan årsskiftet är det en egen organisation även om den organisationen drivs
av Sveriges Veteranförbund (SVF) med
samma styrelse.
Den nya styrelsen antog under hösten en
målsättning med föreningen och antog
stadgar. Beslutet att det skulle bli en egen
organisation togs på kongressen 2017. En
av orsakerna är en strävan att Gula Bandet ska få ett 90-konto liksom stora organisationer som Röda korset. Reglerna
som Svensk insamlingskontroll ställer för
ett 90-konto gör att Gula Bandet nu är en
egen organisation.

Varför 90-konto?
– Det är ett mer seriöst sätt att samla in
pengar, säger Anders Ramnerup som är
generalsekreterare på Sveriges Veteranförbund.
Sarang Ahsani mötte en förskoleklass i Albanien.

Det svenska och albanska rättsväsendet har startat ett samarbete.
– Det är helt unikt. Den här konstellationen av
aktörer har aldrig varit tidigare, säger Sarang Ahsani, projektledare på Kriminalvårdens internationella enhet.
Kriminalvården, Polisen, Åklagarmyndigheten
och Domstolsverket samarbetar med det albanska
rättsväsendet för att öka landets kapacitet i hanteringen av ungdomsärenden.
– Albanien håller på med en rättsreform som rör
just ungdomar. Vi kan bistå med hjälp att tolka
den nya lagstiftningen, implementeringsarbete, identi era utbildningsbehov och genomföra
utbildningar. Koordinering inom rättsväsendet
kommer att vara nyckeln till framgång, säger Sarang Ahsani.

Klar strategi
Han berättar att det är kompetenshöjande för Kriminalvården att delta i Albaniens reformarbete.
– Det ger perspektiv på vår egen verksamhet, vi
får möjlighet att reflektera över våra egna arbetssätt. Dessutom har vi ett gott renommé utomlands, och ett sådant här projekt gör att vi kan
fortsätta bygga vidare på det.
Det svenska rättsväsendet har upprättat ett kontor i Tirana, som de svenska myndigheterna kommer att dela på under projektet.
– Vi räknar med att vara i gång med konkreta aktiviteter i början av 2018. Nu återstår att identifiera medarbetare som vill vara en del av projektet.
Återpublicerad från Kriminalvårdens
tidning Omkrim (nr. 6, 2017)

Vi behöver din hjälp till
Sveriges Veterantattoo
Vi söker dig som vill vara med när Sveriges Veterantattoo hyllar alla veteraner och anhöriga på
Hovet i Stockholm den 19-20 oktober!
I samband med att kören Mekani Drängar framför Invidzonens egna anhörigsång "Bortom bergen" vill vi att ett antal veteraner ställer sig på
arenans scengolv och i slutet av sången ansluter deras anhöriga, som bär Invidzonens hemmahjältemedalj.

Ta på dig uniformen och var med under våra föreställningar som börjar fredagen den 19 oktober kl 14.00 med ett genrep och föreställning kl
19.00. På lördag den 20 oktober har vi föreställning kl 14.00 och 19.00. Du som har lång väg att
åka behöver inte vara med på fredagens genrep.
Vi ser fram mot att träffa dig och dina anhöriga!
Biljetter: www.axs.com

Anders Ramnerup hoppas att det ska
innebära mer insamlade medel till veteraner och nu också anhöriga. Förra året
blev det 618 000 kr till Gula Bandet och
kansliet har egentligen inga ekonomiska
mål, hur mycket som ska samlas in, men
det finns en klar strategi för hur blivande
givare ska få reda på att Gula Bandet är
ett bra sätt att stödja veteraner som har
behov.
– Vi går ut på sociala medier, i Fredsbaskern och vi syns på regementen och soldathem.
Gula bandet och VRR, Veteranstöd Rapid
Reaction kompletterar varandra.
– Medan VRR ger stöd till veteraner som
har ekonomiska problem, så stöttar vi
förstås också veteraner och nu anhöriga med pengar, men vårt stöd ger vi för
bland annat skador som uppstått under
eller i samband med insats utomlands,
säger Anders Ramnerup.

37 veteraner fick
Under 2017 delades det ut stöd till 37 veteraner. Främst bestod stödet i att bidra
med resor och uppehälle till veteranmottagningen i Uppsala samt till myndighetslotsen i Arlanda. Även rent ekonomiskt
stöd betaldes ut till ett antal veteraner.
I den ”nya” organisationen, Gula Bandet,
kan man söka för de kostnader samhället
inte täcker orsakade av utlandstjänst. Man
kan även söka bidrag för återträffar samt
för forskning inom inom veteranområdet.
Förfarande och kriterier finns att läsa på
SVF:s hemsida.
Per Lunqe
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Seminarie om
veterancenter
Fredsbaskrarna i Värmland kommer
den 23 april genomföra ett seminarium
i Karlstad för att diskutera ett framtida
svenskt veterancentrum.
Politiska beslutsfattare på nationell och
regional nivå tillsammans med personal
från Norges veteransenter på Baereia,
samt även ett stort antal civila myndigheter kommer deltaga i seminariet.
Syftet med ett veterancenter är att både
civil och militär personal, samt deras
anhöriga ska få möjlighet till rekreation.

Kamratstödjare
Kamratstödjare: Pia
Pia Edström blev kamratstödjare för två år sedan och
har svarat i stödtelefonen på helger, jul- och nyårsaftnar.
Veteranförbundets utbildning ledde också in henne till en
frivillig insats som hon tycker är meningsfull.
Sveriges Veteranförbunds utbildning till kamratstödjare hölls av PG Dolk och Björn Eggeblad
vilka Pia hade lärt känna från tidigare missioner.
Pia har förtjänsttecken från tre insatser; två i Libanon och en Jugoslavien.
– Kamratskap utöver det ovanliga uppstår på en
mission, säger hon.
Med den i ryggen svarar Pia på stödtelefonen. Ser
du något mönster?
– Det är ofta en saknad. Man saknar sina kompisar.

Tystnad

Och det är att kamraten som ringer tänker på
andra saker än det fina kamratskapet, på något
NYHET

Frottéhanddukar

395:-/par

Uppdatera dina
medlemsuppgifter
Det är viktigt att du som medlem ändrar dina
uppgifter i medlemsregistret så att vi kan nå
dig med medlemstidningen och annan medlemsinformation.
Våren 2018 kommer vår stora medlemsundersökning vara beroende av aktuella uppgifter.

Kontakta kansliet om du behöver hjälp.
kansliet@sverigesveteranforbund.se
08 - 25 50 30
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Samtalet ett viktigt steg

– Veteranen som ringer har tagit sig samman för
att ringa. Då försöker jag säga, är det något jag
kan hjälpa till med? Det tar kraft att erkänna att
man behöver hjälp, att man inte mår bra.

Akademiska

Hemma hos Pia går hennes sambo undan när
stödtelefonen ringer.
– Han förstår hur det måste vara.
Och när du känner att den här veteranen kan jag
inte hjälpa?
– Då berättar jag hur han
kan komma i kontakt
med Akademiska i Uppsala. Det är en livlina vi
har. Det har jag gjort tre
gånger.
Du har ett stort ansvar.
– Det är det som gör att
man känner sig behövd.
Jag är ett halmstrå ibland.
Du har själv varit med om mycket?
– Ja. Jag vet vad det handlar om. Därför kan jag
hjälpa, säger Pia.

"Jag vet vad det handlar om.
Därför kan jag hjälpa."

Se sidan 29.

VIKTIGT

nistan … sen blir det tyst. Jaha … svarar jag, vill
du vara tyst? säger Pia.

negativt som Pia säger, det kan vara något som
plågar, det kan vara mardrömmar. Pia lärde sig
dock under utbildningen att hantera plågsamma
erfarenheter. Och hon har sina egna erfarenheter.
– Jag har själv haft det jobbigt nere i Jugoslavien.
Pia vet att det tar på krafterna långt efteråt.
Hur kan ett samtal vara?
– Den som ringer, kan säga, jag har varit i Afgha-

FAKTA

BLI KAMRATSTÖDJARE
• Du ska själv vara veteran och betalande medlem i SVF
• Du ska kunna närvara vid lokala träffar
• Du ska vara din lokala styrelse behjälplig
• Du ska vara beredd att avsätta minst 7 dagar om året
till stödtelefonarbete.
Uppfyller du kraven kontaktar du P-G Dolk på Sveriges
Veteranförbund, pg.dolk@sverigesveteranforbund.se
Pia tar med sig erfarenh
eterna från Libanon och
Jugoslavien som kamratst
ödjare.

Aktuellt

ger av sig själva

Tillgängliga
resurser
Kamratstödet

Kamratstödjare: Peter
Peter Larsson är kamratstödjare i Karlskrona. Efter två
missioner i Bosnien, BA 04 och 06, har han tillräckligt
med erfarenhet för att kunna vara ett samtalsstöd till
kamrater som av någon anledning behöver hjälp.
Peters erfarenheter av livet långt hemifrån och
under ibland kärva förhållanden betyder att han
kan lyssna. Han har varit med om granatbeskjutning. När han var ny i Bosnien hälsades, som han
säger, bataljonen med granater som briserade

Ute på mission är andra saker viktiga.
– Man har fokus på huvuduppgiften och annat
blir mindre viktigt, säger Peter.

”Jag lyssnar”

Hemma i det civila ska nu soldaten lösa
uppgifter av en annan karaktär än under
insatsen. Det kan bli friktion i familjen,
med partnern. Då är det bra att ringa
kamratstödet.
Har du något knep för ett bra samtal?
– Oftast vet kamraten som ringer vad
som är jobbigast. Jag lyssnar, ger inte
råd. Försöker får den som ringer att kunna se sig
själva utifrån, få ett nytt perspektiv
Känner du igen de problem som dyker upp?
– Faktiskt är det ofta olika bekymmer. Det som
är gemensamt är hur de upplever sin situation. De ringer för att de vill ha en förändring.
Då har de kommit lång väg?
– Absolut. Jag lyssnar bara.
Gillar du att vara kamratstödjare?
– Ja. Det gör jag. Jag vill finnas tillhands.
Blir det jobbigt ibland?
– Jag tänker inte så. Jag tänker inte på
problemformulering. Men jag är längst
ut på linan. Räcker inte ett samtal med
en kamratstödjare så kan FVeteranförbundet slussa vidare till vård,
kanske till Akademiska i Uppsala
och Veteranmottagningen.
Känner du att du gör nytta?
– Ja, det känns positivt. Problem kan inte lösas
på 15 minuter i
en telefon,
men jag lyssnar
och det brukar
lossna.
Peter har jour kvällar kl. 18-21. Han har
själv en sambo som är förstående för att han
är kamratstödjare och att telefonen ringer.

"De ringer för att de
vill ha en förändring."
150 meter från en av kompaniets o-platser. Han
har delat livet med sina kamrater.
– Man är trygg med kamraterna, säger
Peter.
Det är en av anledningarna till att
han nu är kamratstödjare via Veteranförbundets stödtelefon. Peter
har gått utbildningen som alla går
som ska vara kamratstödjare.

”Utvecklas olika”

Vad är viktigast?
– Att kunna lyssna. Man
behöver inte alltid prata
så mycket.
Det är vad en
kamratstödjare ska vara,
trygg i sig
själv. Trygg nog att
vara tyst och lyssna.
Vad ringer dina kamrater om?
– Det kan vara att dom utvecklats olika, på annat sätt
än sin familj, sin partner.
Det kan vara att dom
upplever att saker inte
är så viktiga som kanske
deras partner tycker.

Kamratstödet ger stöd mellan kamrater.
Närmare 60 veteraner i landet, från Boden
till Ystad, ger stöd till kamrater som av någon anledning behöver hjälp. Det kan vara
så enkelt som ett samtal där kamraterna
har liknande erfarenheter. Kamratstödjaren kan vara med på jobbiga myndighetsmöten. På kansliet i Örebro jobbar P-G
Dolk och stöttar såväl kamratstödjare som
kamrater i behov.

Kamrathjälpen/Gula Bandet

Gula Bandet ger bidrag för att stödja veteraner och deras anhöriga som är i behov
av till exempel ekonomiskt stöd, tekniska
hjälpmedel eller bidrag till andra kostnader som uppkommit till följd av utlandsinsatsen. Ungefär 300 000 kr betalades ut
förra året.

Veteranmottagningen

Sveriges Veteranförbund förmedlar kontakt med Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hittills har ett
hundratal veteraner fått kvalificerat stöd
på denna mottagning.

Myndighetslotsen

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

Försvarsmakten

Du som är veteran är alltid välkommen att
höra av dig till Försvarsmakten om du är
i behov av råd eller vägledning. Försvarsmakten har särskild personal, veteransamordnare, som arbetar med att hjälpa veteraner med praktiska frågor.

Invidzonen

Den ideella organisationen vänder sig
till anhöriga till personal i internationell
tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat mentorsnätverk där du kan få kontakt med en
erfaren anhörig. De ordnar också träffar
för anhöriga, familjeaktiveter samt anhörigchatt ditt veteraner också är välkomna.

Svenska Soldathemsförbundet

Per Lunqe

Peter på post under BA 04.
"Det var bra kamratskap", menar han.

Sammanslutning av lokala soldathemsföreningar och stiftelser. Verksamheten
erbjuder par- och familjerådgivning, stödtelefon och lokal verksamhet för soldater,
sjömän, veteraner och deras familjer på
soldathem på olika platser i landet.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Aktuellt

Tolkarna:
Kampanjen fortsätter
Frågan står kvar. Det finns tolkar
som väntar på rätten att bo i Sverige.

Det var i juli 2012 som 24 tolkar skrev ett brev till
svenska ambassadkontoret i Mazar-e-Sharif och
bad om asyl i Sverige. ISAF, den internationella
militära insatsen i Afghanistan, skulle avvecklas
och de tolkar som hade tjänstgjort tillsammans
med svenska förband bad Sverige om hjälp. De
var rädda för att bli utsatta för repressalier från
talibanernas sida den dagen de svenska styrkorna
lämnade landet. Sedan dess har frågan om tolkarna varit en följetång i svensk politik. En fråga som
flera gånger har sagts vara löst men ändå kommit
tillbaka. Hur blev det så?
Det började med en asylansökan. Tolkarna fick
inget svar på sin ansökan men den kom till svenska mediers kännedom. Frågan gick till dåvarande
migrationsministern Tobias Billström som svarade att ”Jag tycker att det skulle vara helt orimligt
om en person som varit anställd av svenska staten
fick en förmånligare behandling än en person som
inte varit det”.

Ali är en av tolkarna som arbetat för den svenska försvarsmakten i Afghanistan.

Kampanjen som Sveriges Veteranförbund för har haft effekt. Interpellationer har ställts till statsråd i Riksdagen
som följd av den uppmärksamhet kampanjen har skapat. En lagakraftvunnen
dom i Migrationsdomstolen från i mars
2016 ger kampanjen rätt och anser att
tolkarna har rätt att få sina skyddsskäl prövade. Domen och det politiska
trycket är en följd av ett omfattande
medialt tryck, något som kampanjen
har varit en stor bidragare till.
Fortfarande finns det dock ett tjugotal tolkar som
inte har fått sina skyddsskäl prövade. Detta trots
Migrationsdomstolens lagakraftvunna dom från i
mars 2016 som säger att de har rätt till det. Regeringen vill inte hjälpa tolkarna och anser att Sverige
och myndigheterna har gjort det som har kunnat
förväntas av dem.

Vind för våg

Trots att Sverige bara har valt att bistå tolkar som
arbetade med den svenska försvarsmakten under
10
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2013 och fram till 2014, menar regeringen att Sverige har gett skydd till de tolkar som har haft behov av det. De tolkar som arbetade mellan 2002
och 2013 har lämnats vind för våg trots att de har
samma behov av skydd som de tolkar Sverige valde att bistå, på godtyckliga grunder.
Planen framöver är att undersöka möjligheten att
ordna juridisk representation för de tjugotalet tol-

Därmed låste sig frågan på ett olyckligt vis. Migrationsverket förklarade att asyl endast kunde sökas på plats i Sverige, och ingen myndighet trädde
fram och tog tag i problemet.

Inventerade skyddsbehovet

I december samma år uppmärksammade journalisten Johanne Hildebrandt problemet i en krönika i SvD och kort därefter i februari 2013 följde
tankesmedjan Frivärld upp med att publicera en
kort rapport och debattartikel i SvD. I och med det
kom problemet till allmänhetens kännedom och
regeringen och myndigheternas agerande ifrågasattes.

”Jag tycker att det skulle vara helt orimligt om en person
som varit anställd av svenska staten fick en förmånligare
behandling än en person som inte varit det”.
– Tobias Billström

kar som Sverige inte vill bistå. De kan alla intyga
att de har tjänstgjort med den svenska försvarsmakten och de har alla rätt till prövning av sina
skyddsskäl enligt Migrationsdomstolen. Jag och
Stefan Olsson avser därför fokusera på att ordna
juridisk representation för tolkarna.

Den omfattande mediala uppmärksamheten omkring tolkarnas situation gjorde att Försvarsmakten beslutade att göra en snabbutredning. Därefter fick Försvarsmakten och Migrationsverket
regeringens uppdrag att hitta en lösning, och i juli
samma år presenterades den lösningen.

Aktuellt

Migrationsdomstolen

Advokaterna David Loveday och Ulf Öberg hade
sedan 2013 tagit sig an ett antal av dessa tolkar och
valde att pröva ett fall rörande sju klienter i Migrationsdomstolen. De hävdade att Europakonventionen stadgade att Sverige hade ett särskilt ansvar
för den personal som arbetat för svenska staten.
I oktober 2014 dömde domstolen till en av klienternas fördel. Enligt Migrationsdomstolen var
Migrationsverket skyldigt att pröva tolkarnas
skyddsskäl enligt Europakonventionen varför
fallet återförvisades till Migrationsverket. Migrationsverket överklagade men blev nekat en prövning i Migrationsöverdomstolen.

Allan Widman

I och med detta borde svenska staten förstått att
något blivit fel och att den ”särskilda ordningen”
berövat minst 22 tolkar en chans att få sina asylansökningar prövade. Men det var bara början på
den rättsliga röra som skulle komma.

"Den särskilda ordningen"

Lösningen skulle bestå i att Försvarsmakten inventerade skyddsbehovet hos tolkarna och andra
lokalanställda. Därefter skulle man låta dem som
hade ett skyddsbehov flyttas till ett annat land och
registreras som flyktingar hos UNHCR. Sverige
skulle sedan kunna ta hit dem som kvotflyktingar.
Man kallade metoden för den ”särskilda ordningen”.
Inventeringen av skyddsbehovet stod klar i december 2013. Migrationsministern meddelande
vid det tillfället på sin Facebooksid att problemet
var löst. Hur många det rörde sig om kunde myndigheterna inte säga något om av sekretesskäl,
menade man. Emellertid var inte alla övertygade
om att problemet verkligen var löst. Frågor ställdes om hur många tolkar och andra lokalanställda det rörde sig om. På vilka grunder hade vissa
bedömts ha skyddsbehov men inte andra? Varför
fanns det ingen insyn i frågan? Och varför hade regeringen haft en så negativ inställning till att hjälpa tolkarna från första början? Fyra Afghanistanveteraner skrev därför en kritisk debattartikel och
krävde öppenhet i frågan.
Hemlighetsmakeriet omkring ”den särskilda ordningen” gjorde att debatten om tolkarnas situation
aldrig försvann. Många frågor förblev obesvarade.
Till sist fann sig myndigheterna tvungna att vara
öppna med hur många tolkar det var som hade fått
komma till Sverige. I juli 2014 meddelade Migrationsverket att de sista tolkarna nu hade anlänt till
Sverige. Det rörde sig om 21 tolkar och två vakter
plus deras familjer, sammanlagt 68 personer.
Trots detta kvarstod ännu frågor. Det fanns tolkar
kvar i Afghanistan utöver dem som hade fått komma till Sverige som kvotflyktingar. De kunde visa
att de hade tjänstgjort med den svenska försvarsmakten, men hade inte inkluderats i den ”särskilda ordningen”. De visste inte varför och fick inte
svar på sina frågor av de svenska myndigheterna.

tionsdomstolens tidigare anvisningar. Resultatet
blev att Migrationsdomstolen i en ny dom, den 7
mars 2016, körde över verket och beslöt att tre av
tolkarna skulle få permanent uppehållstillstånd.
Den fjärde hade redan fått uppehållstillstånd i
Tyskland och det kunde inte fastställas att han
verkligen hade jobbat för den svenska försvarsmakten.
Inte heller där tog den juridiska röran slut. För
med den nya domen som gav tre tolkar permanent
uppehållstillstånd visade det sig att tolkarna har
rätt att söka uppehållstillstånd direkt på ambassaden i Kabul. Domen hänvisar till Europakonventionen och utlänningslagen 5 kap. 3a §, tredje
stycket, punkt 3, där lagen säger att den som har
”särskild anknytning till Sverige” har rätt att söka
uppehållstillstånd.
Asyl kan bara sökas på plats i Sverige, men uppehållstillstånd enligt 5 kap. 3a §, tredje stycket,
punkt 3, kan sökas direkt på en ambassad. Problemet är bara att ambassaden i Kabul alls inte
var förberedd på detta och menade sig inte kunna
handlägga några migrationsärenden. Just nu bråkar därför UD och Migrationsverket om vem som
ska hantera tolkarnas ansökningar. Bråket är inte
löst.

Migrationsverket utreder

Stefan Olsson

Loveday och Öberg fortsatte att driva sina klienters ärenden. De försökte få fram information från
Försvarsmakten och Migrationsverket om hur
urvalet till den ”särskilda ordningen” hade gått
till. De försökte ta reda på skälen till varför deras
klienter inte hade valts ut. Något svar fick advokaterna aldrig, som därför valde att JO-anmäla
Försvarsmakten.
Samtidigt gick rättsprocessen vidare för fyra av
advokaternas klienter. Migrationsdomstolen hade
i sin dom instruerat Migrationsverket att den var
skyldig att ta hänsyn till Europakonventionen,
men verket visade sig vara mycket motsträvigt.
Det gick till och med så långt att generaldirektören, Anders Danielsson, själv förklarade att han
inte ansåg att domen var prejudicerande.
När Migrationsverket således skulle pröva fyra tolkars ansökningar på nytt vägrade man följa Migra-

Inte nog med detta kunde Dagens Nyheter den
10 juni 2016 avslöja att en av Migrationsverkets
stabsjurister hade försökt stoppa den dom som
kom 7 mars samma år. Hon hade oanmäld dykt
upp på ansvarig rådmans kontor och förklarat
att det fanns hemliga uppgifter om att tolkarna
skulle utgöra en säkerhetsrisk. Exakt vad detta
skulle handla om ville hon inte berätta. Migrationsdomstolen lämnade dock dessa uppgifter
utan avseende eftersom den inte kan ta hänsyn till
påverkansförsök som sker vid sidan av den gängse
rättsprocessen.
Stabsjuristens agerande strider mot grundläggande regler för hur en rättsprocess ska skötas och
händelsen föranledde därför Migrationsverket
anmälde det inträffade till sin egen tillsynsenhet.
I oktober 2016 var Migrationsverkets egen utredning klar och verkets rättschef tvingades erkänna
att stabsjuristen agerat felaktigt. Det fanns inget
säkerhetshot i det aktuella fallet, menade han.
Under 2016 var det också första gången som en
minister tvingades svara på frågor i riksdagen om
tolkfrågan. Det var Allan Widman (L) som hade
lämnat in en interpellation och frågat varför frågan ännu var olöst. I debatten som följde kunde
migrationsminister Morgan Johansson (S) inte ge
något uttömmande svar. Han menade att myndigheterna hade gjort allt som behövdes och att man
inte kunde hjälpa alla. Någonstans måste en gräns
dras, menade han.
Callis Amid

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Insats

Att rädda liv
SJÖHISTORISKA VISAR KUSTBEVAKNINGEN OCH SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET

på Medelhavet
För en besökare som går in på Sjöhistoriska museet i Stockholm, slås man av något
som känns väldigt självklart i ett museum som ska spegla sjömanskap, och det är
utställningen Jag räddar liv. Den handlar om personal från Kustbevakningen och
frivilliga sjöräddare från Sjöräddningssällskapet som räddat liv i Medelhavet,
räddat liv på människor som betalat en förmögenhet för att i ofta knappt eller
inte alls sjödugliga farkoster söka en trygg tillvaro i Europa på flykt från krigets fasor.

Utställningen handlar som sjöräddning i Medelhavet och den
bygger på dokumentation som
Sjöhistoriska museet gjort av Kustbevakningens och Sjöräddningssällskapets insatser i detta hav.
Vill nå ungdomar

Det är starka bilder och berättelser i utställningen. Jag besökte Sjöhistoriska med min 16-åring.
Han säger inte så mycket, men har tar god tid till
att lyssna på berättelserna. Han dröjer kvar i det
rum i museet där utställningen visas.
– Vi hoppas nå ungdomar med Jag räddar liv.
Syftet är att lyfta frågor om sjöräddning i en
utmanande och aktuell situation. Vi hoppas på
skolklasser, säger utställningsproducenten Johanna Finne.
16-åringen tittar på bilderna, som är filmer, det
är två kustbevakare och två sjöräddare i helfigur
som ser allvarliga ut. Han lyssnar till deras berättelser med hörlurar.
– Museets fotograf Anneli Karlsson porträttfilmade och arkivarien Eva Hult intervjuade. Varje
intervju som är på en timme klipptes ner till fem
12
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minuter.
Och allvaret?
– Det är ett allvarligt ämne, tanken är att de intervjupersonerna ska se angelägna och uppfordrande ut.

Fast blick

Dom har alla fast blick, det är en stabil närvaro,
filmerna ger en stark närvaro.
16-åringen och alla andra som ser utställningen
möts av citat:
”Det handlar om ren muskelkraft att få
upp dem. Så det är ett ganska jobbigt arbete både fysiskt och psykiskt.”
(Kenneth Neijnes, Kustbevakningen)
”Det viktigaste för oss har varit att det
går så säkert som möjligt till. Vi vill absolut inte skapa panik i båtarna.”
(Sofia Bergström, Kustbevakningen)
”Den natten undsatte vi de här 94 personerna till säker hamn och det kändes väldigt bra med tanke på det vädret.”
(Anna Henningsson, Sjöräddningssällskapet)
”Jag är en frivillig sjöräddare – jag räddar
liv – det är mitt största kall och uppdrag.”
(Matthew Fader, Sjöräddningssällskapet)
– Vi bad dem komma för inspelning med de kläder, uniform eller sjöräddningsdräkter, de använde i Medelhavet. För frågorna var min första,

hur får dom upp de nödställda ur havet eller båtarna? Det fick vi svar på.

Starka bilder

Det är också en utställning med starka bilder på
räddningssituationer, händelser som verkar helt
overkliga sedda utifrån en trygg tillvaro i Stockholm. Presentationen är gjord på ett sätt så att
den fångar, åtminstone min 16-årings intresse.
Man går på en matta som för tanken till en strand
på Samos, klappersten och man sitter i stolar när
man tittar på kustbevakarna och sjöräddarna och
det är stolar som är utformade som händer, inte
särskilt bekväma.
– Jag har fått den kommentaren tidigare. Lyssningsplatsen med händerna är skulpterade i Jesmonite, ett material som känns lite kallt. Det är
meningen, det ska inte vara för bekvämt att lyssna, du vet den där känslan när något skaver.

Fri entré

Utställningen har vid pressläggningen för
Fredsbaskern visats i tre veckor. Johanna Finne började jobba med den i augusti förra året,
projektgruppen har bestått av 25 personer och
budgeten ligger på 680 000 kr. Den passar bra in
på Sjöhistoriska museets uppdrag att berätta om
Sveriges maritima arv. När utställningen plockas
ner i januari 2019 kommer innehållet fortfarande
att kunna ses i museets arkiv. Dessutom finns de-
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FAKTA

KUSTBEVAKNINGEN
Kustbevakningen är en civil statlig myndighet som arbetar för liv, miljö och säkerhet
till sjöss dygnet runt året om längs hela
Sveriges kust.

Internationellt arbete
I takt med utvecklingen i Östersjöområdet
och det ökade samarbetet inom EU, ökar
också Kustbevakningens internationella
arbetsuppgifter. Under de senaste åren har
Kustbevakningen deltagit i flera insatser i
Medelhavet på uppdrag av EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå
Frontex.
Sedan 2015 har över 10 000 människor
räddats och ett 50-tal misstänkta
människosmugglare gripits av
Kustbevakningen.

FAKTA

KUSTBEVAKNINGEN I FRONTEX
Operation Triton, Italien
Inleddes i november 2014 som en förstärkning av Italiens och EU:s yttre gräns.
Leds av italienska myndigheter, men
koordineras av Frontex.
2014, 2015, 2016 och 2017 med flygplan
Juni-augusti 2015 med fartyg
Juni-augusti 2017 med fartyg
Operation Triton ersattes 1 februari 2018
av operation Themis.

Foton: Anneli Karlsson, Statens maritima museer

lar av utställningen på den webbplats där museet
visar sin verksamhet.
Ni har fri entré?
– Ja, Sjöhistoriska museet i Stockholm är en del
av Statens maritima museer och vi har fri entré.
Det är ett regeringsbeslut som vi jätteglada för,
då det innebär fler och nya besökare som har
möjlighet att uppleva våra utställningar och program säger Johanna Finne.
Som besökare möts man inte så mycket av text på
Jag räddar liv, men den text som finns där berör.
”Tusentals människor tar sin flykt över Medelhavet. Svenska sjöräddare och svensk kustbevakning vet inte vad som väntar när de ger
sig ut i sina båtar. Bara att deras räddningsarbete kommer att skilja liv från död. Hur närmar man sig gummibåtar överfyllda av rädda
människor? Hur lugnar man panikslagna?
Tröstar gallskrikande barn? Vänliga röster
brukar fungera. Framsträckta händer, leenden. Och mjukisdjur till barnen.”

Kenneth

Det är en allvarlig Kenneth Neijnes
som berättar på film berättar för besökarna på Sjöhistoriska.
– Det var en allvarlig situation, det är
inget lättsamt jobb, säger han.
Kanske hörde du honom berätta om
livet som sjöräddare i Medelhavet
Kenneth Neijnes,
Kustbevakningen

förra året för Fredsbaskrarna i Stockholm, då vet
du att det inte bara är statistik bakom sjöräddning i Medelhavet.
– Det är lätt att hemfalla åt statistik, men det är
möten med människor.

”Inga sömnproblem”

Det är situationer som kan vara kaotiska.
– Hur hanterar man 20 personer i vattnet som
inte kan simma?
Du vaknar inte på natten?
– Nej. Jag har inga sömnproblem. Men man kan
behöva någon att prata med. Då är besättningen
bra när man är ute.
Kustbevakningen har, säger Kenneth Neijnes,
utvecklat debriefingen. Numera finns utbildade
psykologer i hamn, till exempel när Kustbevakningsfartyget återvänt till Italien
med 52 döda som bärgats från ett lastutrymme fyllt av dieselavgaser. Det var en
tuff upplevelse som besättningen bearbetade med psykologer.
– Dessutom har vi återkoppling när
vi kommer hem till Sverige, säger
Kenneth Neijnes.
Det vinner alla på, myndigheten,
besättningarna och de människor
som kan behöva räddningsinsatser
i framtiden.

Operation Poseidon, Grekland
2008 och 2009 med flygplan
Under 19 månader, oktober 2015–april
2017, med två patrullbåtar på Lesbos
genomfördes 126 räddningsoperationer
med 6204 patrulltimmar och med 5337
räddade liv och 23 gripna smugglare.

FAKTA

SJÖRÄDDNINGSSÄLLSKAPET
I INTERNATIONELL INSATS
Sjöräddningssällskapet (SSRS) åkte ner till
Grekland efter en förfrågan från Greklands motsvarande organisation Hellenic
Rescue Team. Insatsen pågick mellan
oktober 2015 och maj 2016 med två båtar
som transporterades ner med trailer till
hamnstaden Pireus utanför Aten.
73 svenska sjöräddare tjänstgjorde på
båtarna och 1892 liv räddades under
perioden. Insatsen finansierades genom
en insamling i Aftonbladet och Svenska
Dagbladet.

Per Lunqe
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Kamratstödstelefon
Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av
våra kamratstödjare.

020 - 666 333

Veteraner och anhöriga:
Vi behöver er hjälp till
Sveriges Veterantattoo

Telefon, växel
08 - 25 50 30
Telefontid kansliet
mån-fre 09.00 - 15.00 (lunch 12.00 - 13.00)

Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Medlemsregister och adressändringar
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Medlemsavgift
230 kr/år

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Per Lennartsson
Kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se
Johnny Jensen
Föreningsansvarig och ekonomi
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se
Lottie Nordström
Kommunikatör och ansvarig medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se
P-G Dolk
Projektledare och ansvarig för kamratstöd och
kamrathjälpen
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Vi söker dig som vill vara med när Sveriges Veterantattoo hyllar alla veteraner och anhöriga på
Hovet i Stockholm den 19-20 oktober!
I samband med att kören Mekani Drängar framför Invidzonens egna anhörigsång "Bortom bergen" vill vi att ett antal veteraner ställer sig på
arenans scengolv och i slutet av sången ansluter deras anhöriga, som bär Invidzonens hemmahjältemedalj.

Ta på dig uniformen och var med under våra föreställningar som börjar fredagen den 19 oktober kl 14.00 med ett genrep och föreställning kl
19.00. På lördag den 20 oktober har vi föreställning kl 14.00 och 19.00. Du som har lång väg att
åka behöver inte vara med på fredagens genrep.
Vi ser fram mot att träffa dig och dina anhöriga!
Biljetter: www.axs.com

Styrelsen
Sverker Göranson
Förbundsordförande
sverker.goranson@fredsbaskrarna.se
Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se

Ledamöter
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@fredsbaskrarna.se
Tor Cavalli-Björkman
tor.cavalli-bjorkman@fredsbaskrarna.se
Karin Andersson
karin.andersson@fredsbaskrarna.se
Hans Westin
hans.westin@fredsbaskrarna.se
Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Peter Enström
peter.enstrom@fredsbaskrarna.se
Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@fredsbaskrarna.se
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Medlemsundersökning
förbättrar verksamheten
I mars 2018 startar arbetet med Sveriges Veteranförbunds stora medlemsundersökning. Undersökningen görs av undersökningsföretaget Sifo och de
kommer att försöka nå samtliga medlemmar i förbundet, framförallt på e-post men också via post.

Vi tackar på förhand för att just du och din förening
hjälper oss att sprida information om och vikten av
denna undersökning som i förlängningen syftar till att
"kunna hjälpa mer och fler".

Undersökningen handlar främst om hur medlemmarna upplever sitt medlemskap i Sveriges Veteranförbund och vad medlemmarna tycker att förbundet ska
göra mer (eller bättre) framöver.
Syftet med frågorna är att försöka förbättra verksamheten utifrån vad medlemmarna tycker. Svaren kommer sedan att vara ett viktigt underlag för förbundets
fortsatta arbete.

Vad tycker du? Din åsikt är viktig.

tt
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Veterandagen 2018
29 maj på Gärdet i Stockholm

Senaste nytt om
Veterandagen
Löpande uppdateringar av program
och hålltider hittar du på

www.forsvarsmakten.se/
veterandagen

Försvarsmakten
gör informationsutskick till utlandsveteraner
I början av april sänder Försvarsmaktens Veterancentrum ut ett
informationsutskick till veteraner
som genomfört Internationell militär insats någon gång under åren
1948 fram till idag.
Veterander hedras under firandet av Veterandagen på Gärdet i Stockholm.
Foto: Kim Svensson

Preliminärt program
0800
0900
1000
1100
1430
1600
1800
1900
2100

Flagghissning vid Sjöhistoriska museet
Utställningsområdet öppnar
Föreläsning i mässtältet, Militärobservatör UNTSO (Israel – Palestina)
Veteranparaden samlas vid scenen i Kungsträdgården
Ceremoni med hederstal, musik, kransnedläggning och medaljeringar - slut 1545
Servering av middag i mässtältet (föranmälan krävs) - slut 1800
Förbrödring i mässtältet med Livgardets Dragonmusikkår och Fältartisterna - slut 2000
Utställningsområdet stänger
Flaggorna halas

Det finns möjlighet till mat och förfriskningar i mässtältet under hela dagen,
undantaget mellan 1600-1800 då hela tältet är reserverat för föranmälda gäster.

Händelsekalender
När

Vad

Maj

Gula Bandet-månad

Var

29 maj

Veterandagen

Stockholm + andra platser

1-8 juli

Almedalsveckan

Visby

12-15 juli

Veteranträffen ÖS25

Halmstad

27 juli-6 augusti

Veteranmarschen

Skellefteå-Treriksröset

10-12 augusti

Veteranträff och Veteranmarsch i Sunne

Sunne

11 augusti

Familjedag på High Chaparral

High Chaparral

Utskicket, i form av en broschyr, syftar till
att ge erkänsla till alla de män och kvinnor
som genom sina insatser bidragit till fred
och säkerhet i världen. I broschyren återfinns också information om Veterandagen,
Veterankortet och inte minst Försvarsmaktens samarbetsorganisationer inom veteran- och anhörigarbetet.

"omfattar 54 158
utlandsveteraner"
Utskicket kommer att omfatta 54 158 utlandsveteraner vilket utgör den absoluta
majoriteten av idag levande och i Sverige
bosatta utlandsveteraner. Trots det digra
och noggranna arbete som ligger bakom
framtagandet av denna lista över våra utlandsveteraner så finns det naturligtvis alltid en viss felmarginal.
Skulle det visa sig att du, eller någon av
dina kamrater, inte har fått utskicket före
april månads utgång är du varmt välkommen att kontakta Veterancentrum på
veterancentrum@mil.se
Försvarsmakten

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Firas i maj

Du är väl med och stöttar
Gula Bandet?

GULA BANDET

HISTORIA

• Gula Bandet är en internationell
symbol för veteraner och utlandssoldater. Symbolen har genom tiderna även
använts för krigsfångar eller olika typer av
interner.
• Legenden som spridits genom hörsägen sträcker sig flera hundra år tillbaka,
och sedan 1970-talet har Gula Bandet
etablerat sig som en symbol som använts
av anhöriga till soldater i krig.
• Sveriges Veteranförbund började marknadsföra Gula Bandet i Sverige 2009.
• I Sverige är symbolen varumärkesregistrerad av Sveriges Veteranförbund
hos Patent- och registreringsverket.

Läs mer om Gula Bandet på sid 7.

GULA BANDET

FAKTA & SYFTE
Gula Bandet är…
...en symbol för våra veteraner. Genom
att bära Gula Bandet synligt visar du andra att du bryr dig – om veteranerna, om
Sverige och om världen.
...en ekonomisk möjlighet. Gula Bandet
kan stötta de veteraner och anhöriga
som behöver finansiellt stöd på grund
av fysiska eller psykiska skador efter
utlandstjänst.
...ett nationellt event. Gula Bandetmånaden infaller i maj varje år och avslutas på Veterandagen där vi korar Årets
veteran under högtidliga former.
...ett samtalsstöd för den som behöver
prata en stund. Stödtelefonen är bemannad året runt och erbjuder ett tryggt
kamratstöd. Våra specialutbildade kamratstödjare finns alltid där för dig när du
som veteran eller anhörig har det tungt
eller bara vill ventilera tankar med någon
som verkligen förstår.
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Försvarsminister Peter Hultqvist, statsminister Stefan Löfven och talman Urban Ahlin bär Gula Bandet på Veterandagen 2016.
Foto: Kim Svensson

I maj firar vi Gula Bandet–månaden för andra året i
rad. Firandet kommer synas över hela landet och avslutas med Veterandagen och utnämnandet av Årets veteran 2018 den 29 maj. Tillsammans sprider vi kunskap om
Sveriges veteraner. Hur engagerar du dig?
Under hela maj månad pågår Gula Bandet-kampanjen som Sveriges Veteranförbund driver till
förmån för Sveriges veteraner och deras anhöriga.
Gula Bandet har funnits i Sverige sedan 2009 men
det var inte förrän förra året som SVF uppmärksammade Gula Bandet under en hel månad. Under
maj kommer det därför hända en hel massa aktiviteter, alla med ett enda mål – att ge Sveriges alla veteraner den erkänsla och respekt som de förtjänar
efter sin insats.

Insamlingssida online

Under Gula Bandet-månaden kommer det att finnas möjlighet att ge gåvor eller starta egna insamlingar via SVF:s hemsida. Funktioner som kommer
finnas tillgängliga är bland annat kortbetalning online, minnesgåva (med gåvobevis), Swish-betalning
och egen insamling.
Hjälp oss att sprida Gula Bandet i sociala medier
För att sprida information om Gula Bandet till så

många som möjligt kommer vi även att starta en
Thunderclap-kampanj. För dig som väljer att vara
med innebär detta att du, genom att registrera dig,
lånar ut ditt Twitter- eller Facebookkonto för att
skicka ut ett gemensamt budskap på Veterandagen.
Det är en enkel men betydelsefull insats. Förra året
deltog 304 personer i SVF:s Thunderclap, vilket
resulterade i att 122 620 personer nåddes av Gula
Bandets budskap på Veterandagen. Hjälp oss gärna
att sprida budskapet, som i sin tur hjälper många
andra. Mer information kommer i våra sociala medier när Gula Bandet-månaden börjar närma sig.

Veterandagen avslutar kampanjen

Årets veteran 2018 utses 29 maj på Veterandagen, som även avslutar Gula Bandet-månaden. En
summering av resultat av Gula Bandet-kampanjen
kommer därför att presenteras på plats.
SVF

Ute i landet

Fredsbaskrarna Västkust

Vi träffas första onsdagen varje månad,
även om det råkar vara helgdag. Vi brukar
börja vid 18-tiden och vår skara verkar utökas nästan varje gång vi ses. Vi är mellan
10-30 som träffas. Du är hjärtligt välkommen till nästa träff, onsdagen den 4 april
på Bishops Arms Järntorget, Göteborg.
Föreningens årsmöte skedde den 4 mars. Särskild
gäst var Johnny Jensen, från Veteranförbundets
kansli. Som gäst fick han äran att också hålla i
ordförandeklubban under mötet. Han informerade från förbundet. Sedvanliga årsmötesförhandlingar med olika val följdes av gemytlig fika tillsammans.
Genom samarbetet som uppstått i och med att
Veterankalenden togs fram förra året, har nya
intresserade personer lockats in i vår gemenskap.
Redan innan det nya samarbetet funderade Jan
Persson Cooper på olika grepp man skulle kunna
ta för att vidga föreningens verksamhet och kanske också nå nya grupper.
– Det jag lagt ner mest tid på det senaste halvåret
är Veterandagen, särskilt nu när den kommer att
uppmärksammas på ett tydligare sätt, säger Jan.
Under året har Jan testat idén i lite olika sammanhang, men han har inte riktigt fått det gensvar som han hade hoppats på. När han senare
under året testade sin idé i sammanhang med
att Veterankalendern kom ut blev responsen en
annan.

– Jag har träffat en veterankollega som lyssnade
lite annorlunda på mina idéer och funderingar.
Det blev ett fortsatt samtal och ett fortsatt och
ännu ett och så var vi igång, säger Jan glädjestrålande. Nu har intresset väckts och växt och det
har blivit som ringarna på vattnet.
– Alldeles för många trådar hänger i luften för att
vi ska kunna gå ut med program och annat, men
jag kan säga så mycket som att vi troligen startar
vid Götaplatsen och går till Gustav Adolfs torg. En
eller flera musikkårer kommer att spela, både på
Götaplatsen, Gustav Adolfs torg och under vägen.
Korta appeller hålls av både kände och okända veteraner. Och så kanske det blir något brummande
i luften.
Avslutningsvis säger Jan att han önskar att du
redan nu bokar in Veterandagen tisdagen den 29
maj både eftermiddagen och kvällen.
Jag undrar varför så mycket tid ska bokas in och
får då veta att senare på dagen är alla välkomna
till Göteborgs Garnison. Där bjuds på ännu mera
underhållning, såsom ballongshow, ansiktsmålning andra uppvisningar och inte minst mat.
Jans slutord blir när han med glimten i ögat bedyrar att allt detta är mera än det han drömt om det
senaste halvåret.
– Jag är själv stolt över att vara veteran och vill
dela med mig av den känslan. Alla som tjänstgjort
utomlands ska kunna sträcka på sig, antingen vi
gjort det via försvaret, Polisen, Röda korset eller
i något annat sammanhang. Och så avslutar Jan
med orden; - Alla vill ha fred! Välkomna!
För tillträde till Göteborgs Garnison krävs
att du anmäler dig. Meddela Soldathemmet de uppgifter de önskar.
Alice Cooper

Ditt bidrag gör skillnad.

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

Föreningens mest regelbundna verksamhet tilldrar sig för närvarande på ”Vattenhålet” vid Järntorget. I år har vi redan hunnit med träffar i januari och februari. Ja, den tredje träffen avklarades
den 7 mars, så du har precis missat den.

Text

Veterandagen

Stora saker är på gång i Göteborg. Jan Persson Cooper planerar
för veterandagsfirande och träffplatsen är uppskattad.

Rubrik

123 181 4482
Bankgiro

706-7630

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Minnesplatser
tillgängliga för alla
Befintliga minnesplatser för
fredsbevarande tjänst
Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst
Sjöhistoriska museet

Inbjudan till familjehelg
på High Chaparral

Unikt
medlem
erbjuda snde
(s

Veteranmonumentet ”Restare”
Sjöhistoriska museet

e nedan

Minnesstenar över stupade i utlandstjänst
Livgardet i Kungsängen

)

Malmöhus län
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai
(FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård
Hallands län
Minnesmärke ”I fredens tjänst”
Halmstad, Norre Katts park
Jämtlands län
Minnesmärke ”Hedra dem som gjort en
insats för freden - Minns de stupade”
Badhusparken, Östersund
Norrbottens län
Minnesmärke i Boden på I19/A9
Minnesmärke i Arvidsjaur på AJB
Minnesmärke i Luleå på F21
Jönköpings län
Minnesplakett "I fredens tjänst"
I anslutning till Eksjö Garnisons gravvård på
Sankt Lars kyrkogård.
Karlstad
Minnessten, Brigadmuséet i Karlstad
Trollhättan:
Kyrkstigen bredvid statskyrkan
Borås:
Majorslunden
Sundsvall
Esplanaden vid Folkets Hus

Kommande
Arvika, Malmö, Västerås, Eskilstuna,
Umeå, Örnsköldsvik, Härnösand,
Skellefteå, Sollefteå ...

På familjehelgan kan allt hända...

I samarbete mellan Sveriges Veteranförbund och
Soldathemsförbundet bjuder vi in till en familjehelg
på High Chaparral den 11 augusti.
Dagen börjar klockan 09.30, med speciellt insläpp
för veteraner och anhöriga. Parken öppnar normalt
klockan 10.00. Ni roar er i parken hela dagen till
rabatterade priser. Efter stängning erbjuds en exklusiv veterankväll i den delen av parken som kal�las México. Maten består av en tacobuffé och det
kommer att vara underhållning för barn och vuxna.

Unikt erbjudande från SVF
Sveriges Veteranförbund erbjuder sina medlemmar under lördagen gratis inträde, fika
på förmiddagen, lunch på dagen, middag på
kvällen och tågbiljetter inne på området.
Anmäl dig via förbundets hemsida för att
kunna ta del av detta fina erbjudande:
www.sverigesveteranforbund.se

För icke medlemmar gäller:
En dag kostar 215 kr/person (ord. 320 kr)*
Två dagar 275 kr/person (ord. 400 kr).
Mot uppvisande av Veterankort är det 160 kronor
för en dag och 200 kronor för 2 dagar.
För de som önskar att sova över finns möjlighet att
bo på hotell eller stuga till 20% rabatt. Det finns
även campingplats.
Vid middagen finns det plats till max 200 personer.
Först till kvarn gäller.
Väl mött!

FB Dalarna kallar till årsmöte
Minnesstenen i Sundsvall som invigdes 30 juni 2017.
Foto: Kim Svensson
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När: Söndagen den 25 mars kl. 15:00
Var: Dalregementet C-kasern
Anmälan: Ingen föranmälan.
Motioner: tony@nilssons.ws
Övrigt: Vi bjuder på kaffe/ te och duppa.

SVF

Ute i landet

Sedan juni 2017 träffas Fredsbaskrarna Stockholms medlemmar första
tisdagen i månaden på Pitcher's vid Mariatorget – allt fler dyker upp.

Redan från starten var träffplatsen välbesökt och
under hösten och vintern har allt fler hittat hit.
Besökarna varierar från tidiga Kongo- och Sinaiveteraner och sträcker sig över alla tidsåldrar
fram till veteraner från senare missioner i Kosovo, Afghanistan och Mali. Vissa kommer tidigt
och stannar hela kvällen medan andra slinker in
en stund för att kolla läget.

Den trevliga atmosfären gör att visiten ofta blir
längre än vad som var tänkt. Hit är alla veteraner lika välkomna och alla skall veta att första
tisdagen i varje månad så finns det likasinnade
på Pitcher's. Vi hoppas också att ni som bor ute i
landet slinker in när ni besöker Stockholm.
Kjell Johansson
ordförande
Fredsbaskrarna Stockholm

Inbjudan till veteranträff
och veteranmarsch i Sunne
Veteraner och anhöriga inbjuds till veteranträff
10-12 augusti i Sunne, Värmland

ÖS 25 i Halmstad, 12-15 juli
www.veterantraffen.se

Föreningens sekreterare Ferike Pasthy som är
träffplatsansvarig har lyckats förhandla fram bra
rabatt på mat och dryck under månadsträffarna.

Veteranträffen

Ny träffplats blev lyft för
Fredsbaskrarna Stockholm

Vi bor och umgås på Humletorp stugby och camping, ca 15 km från Sunne
Tillgång till stugor, husvagnsplatser, 0565-32 123, www.humletorpstugby.se
Kostnad: 1000 kr med övernattning 2 nätter och två grillkvällar. Medtag sängkläder
Bokning: Fredsbaskrarna Värmland tillhanda senast 1 juli
Vid frågor kontakta Ingemar Robertson: ingemar_robertson@hotmail.com, telefon: 070-55 27382
Mats Kåreskog: mats.kareskog@gmail.com, telefon: 072-57 70714
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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30-årsjubileum
Återträff för bataljon 92L

FAKTA

Libanon-insatsen
United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) skapades av FN den 19 mars 1978, för att
säkerställa Israels tillbakadragande från Libanon
som Israel hade invaderat fem dagar tidigare,
återställa internationell fred och säkerhet och
hjälpa Libanons regering att återställa dess
myndigheter i området.
Efter att två norska läkare och två norska piloter
omkommit i en helikopterolycka beslöt Norge
att ta hem sjukvårdsenheterna 1980. Sverige tog
då över ansvaret för sjukhuset och Italien stod
för helikopterförbandet. Det svenska bidraget
bestod till en början av ett sjukhuskompani
men övergick till en underhållsbataljon vari det
tidigare sjukhuskompaniet kom att bli en del av.
Under åren med svenskt sjukhuskompani hade
man fortlöpande svårigheter att rekrytera läkare,
med följd att tidvis hade endast hälften av
kirurg- och ortopedläkarna specialistkompetens
och många läkare arbetade kortare tid än en
månad mot det avsedda halvåret. Rekrytering av
annan sjukvårdspersonal liksom för bataljonen i
övrigt var tillfredsställande.
Källa: Wikipedia
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Våren 1987 åkte drygt 600 FN-soldater,
vilka ingick i bataljon 92L, till Libanon.
Nu var det dags för jubileum och återträff.
Vi var cirka 70 veteraner, varav drygt 20%
kvinnor, som ”ryckte in” till Almnäs på
nytt.

priser från bataljonstiden, vilket inbringade ca
1000 kr till veteranverksamheten. Bra gjort.
Vi höll en tyst minut för de kamrater som inte
längre finns bland oss samt framförde hälsningar
från kamrater som konstigt nog hade ”dubbelbokat” sig denna helg.

Mottagandet var välorganiserat. Micke Bodell var
huvudansvarig för återträffen och incheckning
skedde på elev- och befälshotellet på Almnäs (fd
Ing1). Huset är renoverat och namnet har ändrats till First Hotel Almnäs Park.

Micke Bodells tipspromenad var full av klurigheter, vilket gjorde att många föll bort från vinstchansen. Kerstin Furuhovde behöll huvudet kallt
och tog hem segern. Bra jobbat. Vid detta tillfälle
fick Micke Bodell en insamlad gratifikation samt
utsågs till bataljon 92L:s ”hedersyxa” med tillhörande attribut. En utnämning han är väl värd.

Eftermiddagen blev till en stunds härligt mingel
och ”kommer du ihåg”-prat. Lars Andersson berättade om sin tid på Tyr Log Base samt om landet Libanons korta men brokiga historia. Han var
väl insatt i båda ämnena.
Busstransport följde in till den libanesiska restaurangen Lagoona i Södertälje, där middagen lät
sig väl smaka (som att äta på ”yallan” igen men
man slapp att vara inne på CCG senast klockan
22.00). Kvällen avslutades på ”mässen” med
tidsenlig musik och bildkavalkad. Jaja, ”somliga”
avslutade långt senare.
Efter frukost tog de flesta en promenad för att se
vad som hänt på kasern- och förrådsutrymmen.
Mycket hade legat i träda och behöver ha en ordentlig upprustning. Det ryktades att vissa delar
skulle användas till att starta en gymnasieskola i
delar av kasern- och expeditionslokalerna.
Bataljonschefen Gorm Wigforss anlände och
orienterade oss samt initierade ett lotteri med

Alla kom med på minnesfotot och det var åter
dags för bussen att ta oss in till Södertälje och
restaurang Meza, där libanesiska delikatesser
konsumerades. Kvällen tillbringades igen på
”mässen”, där dansen anträddes.
En helg i fina vänners lag går alldeles för fort och
efter söndagens frukost var det dags för kramkalas och ”vi ses snart igen”.
Stort tack till alla inblandade och medverkande.
Som ”travel” Udd sa inför ”långa Egypten”, ”Det
här kan bli en höjdare” och det blev det.
Så:
”We´ll meet again, don´t know where, don´t
know when but I know we´ll meet again some
sunny day”!
Anders Broman
STR-kompaniet

Ute i landet

Återträff för 15:e Sjukhuskompaniet

Måndag morgon 30:e augusti 1987 lämnade det 15:e Sjukhuskompaniets huvudtrupp svensk mark för en 6 månader lång
mission i Libanon. Det vi inte visste då var
att det bara början på ett livslångt kamratskap.
Fredagen den 1 september 2017 var det då dags för
30-årsjubileum och kompaniåterträff igen! Det
har nämligen blivit en hel del genom åren samt
en massa små spontanträffar däremellan. Kamratskapet och behovet att ses har varit stort under alla år. Någon av kamraterna sa någon gång:
"Alla stjärnor och planeter måste ha stått i helt
rätt position just den gången vårt kompani sammanstrålade på Almnäs, för den konstellationen
var perfekt".
30-årsträffen gick av stapeln på Sveriges framsida
Göteborg. Inkvartering var förlagd till Lisebergs
campings vandrarhem och hotell. Mycket fräscht
och för ändamålet perfekt, och det var såklart vädret också, så att briefingplator och Skatås promenadstigar kunde utnyttjas till fullo!
Fredagskvällen tillbringades på Château Beirut
där vi avnjöt deras fantastiska libanesiska buffé
med inkluderad magdans.

Lördagens förmiddagsbriefing följdes av en kraftfull och taktfast marsch genom delsjöområdet mot
polisens sportcenter där vaktchef Holmberg och
MP Byhman stod för en bubblig vätskekontroll
efter den digra aktiviteten.
Tekniker Ronnys fantastiska bildvisning mottogs
med stort jubel, gapskratt och en och annan tår.
Efter denna resa i minnenas allé vankades middag
och intern underhållning.
Kompaniledningen representerades av fantastiska, underbara och helt oförändrade DCO Stig och
'Heddan' Ann-Sofie, då vår fina kompanichef Kaj
Möllefors lämnade oss ifjol alldeles för tidigt.
Det blev en kanonkväll att minnas länge med alla
ingredienser; snack, skratt o dans!
Söndag. Avresedag. Avskedsdag.
Nästa återträff redan påtänkt där kungliga hufvudstaden blir nästa destination.
Längtar redan!
Fixare denna gång
Carina
Pascale
Pelle
Calle

Skellefteå - Treriksröset, 27 juli - 6 augusti
www.veteranmarschen.se

"Alla stjärnor och planeter måste ha stått i helt rätt position just den gången
vårt kompani sammanstrålade på Almnäs, för den konstellationen var perfekt"

Veteranmarschen

m, Libanon

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

21

Ute i landet
UPPDRAG

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

Nordic Veteran Golf
Trophy 2018
Vasatorps Golfklubb i Helsingborg, 15 september

Medlemsrekrytering kan ske på många olika
sätt, men någonstans är det i det personliga
mötet, i berättelsen, engagemanget och
de delade erfarenheterna som avgörandet
kommer. För stödmedlemmar finns ofta en
förståelse för uppdragen, kanske har en nära
anhörig eller vän varit på utlandsuppdrag – en
respekt för uppoffringen.
Vår verksamhet är direkt beroende av
nya medlemmar. Vi behöver Din hjälp!
Föreningar kan beställa rekryteringstält, 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
kansliet@sverigesveteranforbund.se
08 - 25 50 30
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.

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.

Vasatorps golfklubb Classic Course.
Foto: vasatorpsgk.se

Årets tävling kommer att spelas på Vasatorps Classic Course, 15 september
med första start 10.00. Boende sker på Elite hotel Marina plaza, Helsingborg.

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.

Vill du spela på fredagen kan du notera det i din anmälan så bokar
vi tider från lunch och framåt. Vi har följande paket att erbjuda:

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.

NORDIC VETERAN GOLF TROPHY

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

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

Bli medlem
Vi förenar
svenska veteraner

Tio goda skäl
till medlemsskap

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.

•

Återupptäckt kamratskap

•

Fullmatad medlemstidning

•

Stor förståelse & respekt

•

Rabatter: resor, boende & mtrl

•

Långsiktigt & heltäckande stöd

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.

Aktiva föreningar

Nya, likasinnade vänner

•

Stötta andra veteraner

Utbyte av erfarenheter

•

Förstärkt veteranstatus

•
•
•

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

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

Ja, jag vill bli medlem.

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

För- och efternamn

Enkelrum standard fre-sön 2930 kr
2018
NORDIC VETERAN
GOLF TROPHY
Frukost och 2-rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee Vasatorps
GK, 15 september
2018
PEACE
Enkelrum standard lör-sön 1940 kr
Vasatorps GK, 15 september
KEEPING
VETERAN
NORDIC
Frukost och 2-rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Årets tävling kommer att spelas på Vasatorps Classic VETERAN
Course
NORDIC
VETERAN
GOLF
TROPHY

NORDIC
VETERAN
GOLF
TROPHY

PEACE
KEEPING
VETERAN

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

15 september med första start 10.00

N

GOLF

TROPHY
kommer
att spelas
på Vasatorps
Classic
Course
BoendeÅrets
skertävling
på Elite
hotel Marina
plaza,
helsingborg.
Dubbelrum standard fre-sön 2090 kr per person
15 september med första start 10.00
Vill du spela på fredagen så notera det i din anmälan så bokar vi tider från lunch och framåt.
Frukost och 2-rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee ViBoende
har följande
paket
att Marina
erbjuda.
sker på Elite
hotel
plaza, helsingborg.

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

Rekryteringsfolder

Vill du spela på fredagen så notera det i din anmälan så bokar vi tider från lunch och framåt.
Enkelrum standard fre-sön 2930:- inklusive frukost och
2 rätters
middag
Vi har
följande
paketlördagkväll
att erbjuda.samt tävlingsgreenfee
Enkelrum standard lör-sön 1940:- inklusive frukost och 2 rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Dubbelrum standard
fre-sön
2090:pp 2930:inklusive
frukost
och 2och
rätters
middag
lördagkväll
samt
tävlingsgreenfee
Enkelrum
standard
fre-sön
inklusive
frukost
2 rätters
middag
lördagkväll
samt
tävlingsgreenfee
Dubbelrum standard
lör-sön
1600:pp 1940:inklusive
frukost
och 2och
rätters
middag
lördagkväll
samt
tävlingsgreenfee
Enkelrum
standard
lör-sön
inklusive
frukost
2 rätters
middag
lördagkväll
samt
tävlingsgreenfee
Middag+tävling
1050:- standard fre-sön 2090:- pp inklusive frukost och 2 rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Dubbelrum

Dubbelrum standard lör-sön 1600 kr per person
Frukost och 2-rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
100 000

Middag+tävling 1050 kr

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

PEACE
KEEPING
VETERAN

Dubbelrum standard lör-sön 1600:- pp inklusive frukost och 2 rätters middag lördagkväll samt tävlingsgreenfee
Middag+tävling
För frågor
kring detta1050:hör av dig till Peter Enström 070 218 58 06 eller e-post enstrom@telia.com

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

För frågor kring detta hör av dig till Peter Enström 070 218 58 06 eller e-post enstrom@telia.com

Anmälan via e-post enstrom@telia.com senaste dag för betalning och anmälan är 31 augusti.
Du betalar via Swish på 0702185806 uppge ditt golfid.
Anmälan via e-post enstrom@telia.com senaste dag för betalning och anmälan är 31 augusti.
Du kan ävenDu
sätta
in på
med
c-nr 6631-895
004ditt
828golfid.
betalar
viaSHB
Swish
på 0702185806
uppge
Du kan även sätta in på SHB med c-nr 6631-895 004 828

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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Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Årets tävlin

Länkar
Sveriges Veteranförbund: www.sverigesveteranforbund.se
Länkar
Sveriges
Veteranförbund:
www.sverigesveteranforbund.se
Vasatorps
GK: www.vasatorpsgk.se
Vasatorps GK: www.vasatorpsgk.se
Elite Hotell Marina, Helsingborg: www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza

Frågor och anmälan
För frågor kring detta hör av dig till Peter Enström 070 218
58 06 eller e-post enstrom@telia.com
Elite Hotell Marina, Helsingborg: www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza
Anmälan via e-post enstrom@telia.com senaste dag för betalning och anmälan är 31 augusti.
Boende
Du betalar via Swish på 0702185806 - uppge ditt golfid.
Vill du spela på fredagen så
Du kan även sätta in på SHB med c-nr 6631-895 004 828
Läs mer på
www.sverigesveteranforbund.se
www.vasatorpsgk.se
www.elite.se/sv/hotell/helsingborg/hotel-marina-plaza

Enkelrum standard fre-sön 2930:- inklu
Enkelrum standard lör-sön 1940:- inklu
Dubbelrum standard fre-sön 2090:- pp
Dubbelrum standard lör-sön 1600:- pp
Middag+tävling 1050:-

Ute i landet

Kråk, söder om Karlsborg, 18-20 maj

Plats: Kråk, söder om Karlsborg
Datum: 18-20 maj
Aktiviteter: Musik, mat och dryck,
tävlingar, lotterier och mingel.

Det serveras frukost på lördag och söndag och
gemensam middag på lördag kväll. Givetvis är det
självkostnadspris på mat och boende. Vi återkommer med prisuppgifter, se hemsidan www.bbmc.se
och på Facebook.

Årsmötet genomförs på lördagen kl. 11.00.
Anmälan till DO-Öst Kent Hammarlund på:
do.ost@bbmc.se senast den 12 maj, därefter är
anmälan bindande.
Meddela eventuella allergier.

Alla måste ta med lakan och handduk.
Motioner skall vara sekreteraren Nina Nord tillhanda skriftligt och digitalt senast 19 mars via
sekreterare@bbmc.se

Observera att inga anmälningar tas emot på Facebook, messenger, telefon eller sms.
Kommendatur: Boende i enkel/dubbelrum.

Hjärtligt välkomna!
BBMC Sweden

Stöd veteraner och deras
anhöriga genom Gula Bandet

Vasatorps Golfbana i Mörarp, 15 september
Läs mer på sidan 22

Uppställning.

Veterangolfen

Inbjudan till BBMCS
årsmöte 2018

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

www.sverigesveteranforbund.se

www.gulabandet.se

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Årets FN-vän, Yasmine Sherif,

i sällskap med Stig von Bayer,

Bosse Andersson, Bengt Palm

och Bengt Wicksén.

KP-bil till salu.
Foto: Harald Paulsson

Årets FN-vän, årsmöte
och KP-bil till salu
Svenska FN-förbundet anordnade den 20 oktober 2017 sitt årliga seminarium på Konserthuset i Stockholm där bland annat årets FN-vän,
Yasmine Sherif, chef för den globala fonden
Education Cannot Wait, hedrades.
Som vanligt förelåg en inbjudan till Kongoveteranerna att komma till seminariet. Fyra medlemmar i ställde upp. På bilden syns Yasmine Sherif
i sällskap med Stig von Bayer, Bosse Andersson,
Bengt Palm och Bengt Wicksén.

vändigt som utvändigt är målad i försvarets originalfärger. Det är således ingen vitmålad KP-bil,
som vi känner till från Kongo och Cypern, men
det är samma original.
Vidare sägs att fordonet får framföras med B-körkort på våra vägar, men att ägandet måste godkännas av Säkerhetspolisen.Eftersom KP-bilen
räddade så många liv under striderna i Katanga
1961 har den ibland betraktats som en Kongo-

Årsmötet

Alla är hjärtligt välkomna till årsmöteshelgen på
Ledningsregementet i Enköping den 4-6 maj.
Kallelse med program kommer med posten i början av mars.

KP-bilen finns nu till salu

På blocket finns nu en pansarbil SKP-42 i originalskick till salu för 466000 kronor. Bland annat
sägs där att fordonet är vägregistrerat och i totalt
nyrenoverat originalskick och att den är såväl in-
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Orginalskick på detaljerna i KP-bilen.

symbol. KP-bilarna var omistliga när det gällde
att skydda FN-personal under förflyttningar på
fientlig mark och överhuvudtaget vid beskjutning. KP-bilarna räddade många liv i Kongo –
inte bara svenska – ty även irländarna, indierna
och etiopierna vid FN-brigaden i Elisabethville
krävde KP-bilar vid sina förflyttningar. Följden
blev att de fåtaliga förarna och kulspruteskyttarna var i gång dygnet runt.
KP-bilarna användes sedan under hela Kongo-missionen i svåra lägen såsom vid anfallet
mot Kaminaville på nyårsaftonen 1962 och vid
intagandet av Sandoa vid floden Lulua i januari
1963 samt vid riskabla patrulleringar i norra Katanga då förband från gendarmeriet avväpnades.
KP-bilen var omistlig vid evakuering av civila
från krigszoner och farliga områden.
På grund av erfarenheterna från Kongo utrustades de svenska FN-bataljonerna på Cypern med
KP-bilar vilka där var i bruk från 1964 fram till
1978, då de utmönstrades.
Bror Richard Svärd

Ute i landet

– inofficiella nyheter om Kongo-operationen

För Svärds del följde efter utlandstjänsten ideellt arbete för våra FN-soldater i Kongo-veteranernas styrelse. Där gavs nya möjligheter att
lära känna och värdesätta insatserna. Slagfälten ger också en bild av Sveriges roll i världspolitiken under det senare 1900-talet.
De lättlästa upplevelserna berättas i tidsföljd
och kompletteras med artiklar om färgstarka
personer och episoder som Svärd skrivit tidigare.
Tyngdpunkten ligger vid Kongooperationen
som fyller hälften av boken. Upplevelserna
Projekt1_Layout 1 2018-01-23 09:01 Sida 1
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På Fredens Slagfält

FREDENS
SLAGFÄLT

Bror Richard Svärd

Suez Gaza Kongo Cypern Thailand Sydafrika

BROR RICHARD SVÄRD
FredsbaskerFörlaget

På fredens slagfält
Författare: Bror Richard Svärd
Antal sidor: 180
Förlag: Fredsbaskerförlaget
Ca. pris: 200 kr
ISBN: 978-91-85609-13-0

där beskrivs med stark personlig närvaro, där
humorn inte saknas. Stridsreaktioner, känslor i det stora balubalägret med dess våld och
kannibalism. Den svenske värnpliktige soldatens breda kompetens liksom den obefintliga
debriefingen vid hemkomsten framgår tydligt.
Soldaternas reaktioner vid nyheten om Dag
Hammarskiölds död får stor plats och tecknas på ett rörande sätt. Många profiler passerar revy: Jonas Waern, Ulf Mide, Stig von
Bayer, norske översten Björn Egge, Torsten
Stålnacke, pastor Lagergren, postmästaren
Bosse Svensson…
Nyheter om Kongo-operationen är inte ofta
förekommande nu mer än ett halvt sekel senare. Men Svärd ger oss en nyhet. Det gäller den
kända arresteringen av legosoldater. Åsikterna
bröts inom FN-ledningen – ja t.o.m. inom den
svenska bataljonen om det rättmätiga i aktionen liksom om metodiken i genomförandet.
Om detta har vi tidigare endast hört rykten och
läst halvkvävda utsagor. Nu äntligen får vi inside information av ett åsyna vittne som själv
handgripligen deltagit. Författaren drar sig ej
heller för att ta upp några mindre smickrande
incidenter som inte ”fick plats” i officiella rapporter - men även sådant hör till historien.
Kongokapitlet avslutas med ett avsnitt om
Kongoveteranerna. Denna uppstod som en reaktion efter påhopp i massmedia. Sensationslystna svenska journalister trodde sig avslöja
övervåld och rasism bland våra soldater när
verkligheten snarare var den motsatta.
Bror Svärd sätter dock sitt ljus under ena
skäppo i detta avsnitt. Han var en stark sammanhållande kraft under den långa tiden
som sekreterare i föreningen och han bidrog
väsentligt till föreningens framgångar i att ge
allmänheten rätt bild av den svenska insatsen.
Bokens alla kapitel är lättlästa och intressanta
med märkliga episoder i exotiska miljöer och
i mångkulturella arbetsteam, vid Suezkanalen
under War of Attrition, hos gästfria röda khmerer, i sydafrikanska kåkstäder och på Oljeberget. Vi är tacksamma att erfarenheterna har
dokumenterats. Det ligger i allas vårt intresse
att veteranernas minnen berättas som en del
av vår historia. Fler borde göra det - även om få
har så många intressanta upplevelser som Bror
Richard Svärd.

Hovet i Stockholm, 19-20 oktober
www.veterantattoo.se

På Fredens slagfält är det passande
namnet på pensionerade kriminalkommissarien Bror Richard Svärds bok. Den
skildrar författarens mångåriga fredsbevarande insatser i skilda miljöer och
med mycket varierande uppgifter. 25årig korpral vid den första bataljonen i
Suez och Gaza 1956, militärpolis under
striderna i Kongo 1961, civilpolis vid
den inledande Cyperninsatsen 1964,
tjänst som säkerhetsofficer i Mellersta
Östern, flyktingarbete bland röda kmerer och tjänst som 62-årig valövervakare när Sydafrika 1994 lämnade apartheidsystemet.

Bokens författare,
Bror Richard Svärd.

Veterantattoo

Läst

På fredens slagfält

Jarl Lundgren
Fotnot. Folke Bernadotteakademin har helt
nyligen distribuerat pamfletten Dina minnen
vår historia till många veteraner.
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Ute i landet

UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

Bäste
UNEF-kamrat!
Vi inleder nu vår förenings sista verksamhetsår. Det är därför viktigt att betala in sin medlemsavgift. Den skall
finansiera den minnespeng som är
beställd samt det avslutande 60-årsjubileet.
Årsmötet avhålles som vanligt under
april månad. Kallelse utgår till alla. Nu
ser vi fram emot ljusare tider och en fin
vår.
Erik Westerberg
ordförande UNEF-kamraterna

Julfest i Varberg
Lördagen 9 december 2017
hölls den sedvanliga julfesten i
Varberg. Festen anordnas numera av Varbergs avdelningen
av Fredsbaskrarna i Halland.
Förra årets julfest blev något av
en nystart på denna gamla tradition. Julfesten hölls då i Odd
Fellow logens lokaler i Varberg.

Både lokal, dag och tidpunkt
var nytt, och som jag upplevde
det till det bättre. Ny för året
var också ”kocken” Cecilia Johansson som hade komponerat och tillagat ett förträffligt
julbord. Cecilia är gift med julfest-generalen Fredrik Johansson som är ordförande i Varbergsavdelningen. Till sin hjälp

PUZZELRINGAR
www.me-trading.com
+46 70 530 99 89
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hade de den övriga styrelsen.
Underhållningen var också ny
för året. Den bestod av ett antal
medlemmar från Flottans män,
dessa ledde allsången och övrig
musikalisk underhållning. Ett
antal av medlemmarna i Flottans män är också medlemmar
i Fredsbaskrarna.
Bo Hellqvist

Ute i landet

Föreningar och träffplatser
Föreningar
FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

FB Gotland

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

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

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

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

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

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

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

Träffplatser

Göran Nilsson, 0706-15 64 70
go.nils@telia.com

Blekinge

FB Halland

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

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

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

Boden

Skultorp

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

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

FB Norr (Norrbotten)

Borås

FB Östergötland

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

Jan-Olof Frisk, 070-897 01 45
janoloffrisk@hotmail.com

Eksjö

FB Sjuhärad

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

Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
fredsbaskrarnanorr@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Halmstad

Veteranerna Värmland

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

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

Helsingborg

Christer Alldén, 0707-316913
allden51@gmail.com

Grand Hotel, Stortorget 8-12
1:a söndagen varje månad, kl 09.00
Christer Jönsson, 0730-22 60 72
FB-grupp: FN-träffar i Helsingborg

Veteranerna Uppland

Hudiksvall

Johan Mattson, 0733-994660
johan_mattson@telia.com

Y-Bataljonen (Västernorrland)

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

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

Jönköping

Veteranerna Kronoberg

Z-Bataljonen (Jämtland)
Lave Lavesson, 070-298 04 93
familjen.lavesson@telia.com

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

Kalmar

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

MSSS (Multinational Senior Service
Society)

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

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

Kristianstad

Träffplatser

Malmö

FB H-län (Kalmar)

FB Hälsingland

Föreningar

Skellefteå

Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

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

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

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

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

Uppsala
Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen i varje månad, kl 18.00
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
FB-grupp: Utlandsveteraner i Uppsala

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

Starta en förening
eller träffplats

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

Veteranträffplats, Friluftsliv Skåne
Olika platser i Skåne
L-G Nyholm, 0728-49 93 70
FB-grupp: Träffplats Friluftsliv Skåne

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

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

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

Ängelholm
Restaurang City, Storgatan 48
1:a tisdagen varje månad kl 18.00
Kalle Andersson, 070-490 12 16

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

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

Vi är 26 föreningar med
träffplatser utsprida över landet.
Några föreningar är nya sedan förra
upplagan och just nu arbetas det
febrilt med en ny förening i Gävleborg
och i Ångermanland.

Det är inte svårt eller krångligt att
starta en träffplats eller förening. Du
får all hjälp du behöver från kansliet
med stöd av föreningarna i Sverige.
Kansliet kan bistå med utskick per
brev och/eller e-post till det området
som du önskar att starta i.
Träffplatser kan vi ha fler i varje län så
saknas det en träffplats där du bor, hör
av dig så hjälper vi till.
Telefon: 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

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

Ola Nilsson, 070-793 07 55
ola_nilsson98@hotmail.com

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Läst & Testat

Att fatta beslut när
dimman ligger tät
Av Per Lunqe

I boken Ledarskap i osäkra tider får vi ta del av allt från Carl XII:s sluga
krigsstrategier till Napoleons ledarskapsråd. Författaren delar med sig av
sina erfarenheter som entreprenör och grundare av företaget Teleopti,
ett av världens ledande företag inom Work-force Management.
Efter Karlis Neretnieks och Marco Smedbergs
utmärkta Att leda i svåra lägen kom Nils Bildt
med Ledarskap i osäkra tider. Nils Bildt skriver
om osäkerhet, hur man, han själv och historiska personer fattat ofta avgörande beslut utan
att alla fakta legat på bordet.

mål. I annars osäkra förhållanden lutar sig personalen mot värderingarna, de plockar fram målen.
Beslut i krigsdimma? Vi har aldrig fullständig information, skriver Nils Bildt. Det är bättre, menar han,
att fatta ett beslut än inget alls. Ett icke-beslut är också ett beslut och det kan få ödesdigra konsekvenser.

Att fatta beslut i krigsdimma, det har både officerare
och företagsledare gjort. Men hur gör man det? Det
är en fråga som Nils Bildt utreder i sin bok. Han har
god erfarenhet, dels som överste i reserven och dels
som grundare av det i dag världsomspännande företaget Teleopti.

I boken kan man läsa om historiska beslut, och där
informationen varit bristfällig, men det har gått bra.
Det som sticker ut är Karl X Gustavs beslut att gå
med sin armé på isen över Lilla och Stora Bält 1658.
Hade halva Sverige varit danskt annars i dag?

På sina övningar och på insats är officeren utrustad
med karta och kompass. Ett företag som Teleopti
har sin egen navigationsutrustning, värderingar och

Det stora beslutet var att gå eller inte gå, skriver Nils
Bildt. Isen bar och vi har mycket att lära, inte bara av
monarkens beslut utan också av boken som har sin
givna plats i alla beslutsfattares bibliotek.

Ledarskap i osäkra tider
Författare: Nils Bildt med förord av Carl Bildt
Antal sidor: 159
Förlag: Ekerlids
Ca. pris: 200 kr
ISBN: 9789188193537

Medlemsförmåner
Hertz hyrbilar

Nordic Choice Hotels

Elite Hotels

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

• 20% rabatt på rum inklusive frukost på samtliga
hotell i Norden
• Extrasäng 200 kronor per säng
• 10% rabatt på mötesarrangemang
• Upp till 50% rabatt på lokal (helger och kvällar i
mån av plats)
• Mat anpassad för era behov

Rabatt på övernattning på Elite hotels. Erbjudandet gäller ett begränsat antal rum per dag och
kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Boka på
https://www.elite.se/sv/corporate/9458428

Priserna gäller även vid:
• Flygplats
• Järnvägsstation
• Vid envägsförhyrning (när fordon lämnas på
annan plats än det hämtades)
• Förhyrning när anbudsgivare hämtar/lämnar
fordonet vid önskad plats
Om du har frågor om avtalet med Hertz,
vänligen kontakta Hertz Sales Support:
salesupport@hertz.se eller tel 08-657 30 00.
Uppge: CDP 832838 vid bokning.
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Uppge att ni vill åberopa rabatten för
intresseorganisationer vid bokning.
Rabattkod: 60313636
Registrera dig och boka på www.choice.se.
Efter registrering lägger du till företags-id på
”Min sida” Ange ID: ”60313636”, för korrekt pris.
Hemsidan är alltid 100 kr billigare.
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Fler produkter

Profilbutiken

HOD-10H-100 Hood Huvjacka Herr

749:30:30:30:20:20:30:30:30:30:40:40:30:100:30:190:-

VET-20D-100 Veteranarmband Dam
VET-20H-100 Veteranarmband Herr

NYHET

Frottéhanddukar i set

TYG-10-01
DEK-10-01
PIN-10-01
PIN-30-01
PIN-30-02

Nya härliga frottéhanddukar i fint set att lyxa
till ditt badrum med!

ÖRH-30-01

Innehåller:
1 st handduk 50x70 cm
1 st badhandduk 70x140 cm

NYC-10-01

ÖRH-10-01
SLI-30-02
SLI-30-01
BAS-20-01
DEK-20-01
RES-20-00

Båda handdukarna har
svenska flaggan och
VETERAN broderat på ett
av hörnen.

Broderat märke, Fredsbaskrarna
Klisterdekal, Fredsbaskrarna
Pin, Fredsbaskrarna
Pin, FN-logo
Pin, FN-basker
Örhängen, FN-basker
Örhängen, Fredsbaskrarna
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

Råd: Tvättas i 60 grader.
Torktumling möjlig vid lägre
temperatur (max 60 grader).
Tvätta före användning.
Färg: svart, sand, grå, blå
Material: 100 % Bomullsfrotté

NOBELMEDALJEN

395:-/par

TEN-10-01

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)

FRO-20-102

400:200:-

TENNSOLDATER (11,5 cm höga)
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.

Pris för icke medlemmar: 545:-

FRO-20-101

100:50:-

FRO-20-103

FRO-20-104

Gula Bandet
NYHET

Baskermärke FN
Klassiskt baskermärke med FN-symbol i metall
för att fästas på baskern.

100:-

Pris för icke medlemmar: 170:-

PIN-50-01

Pin

40:-

TYG-50-02

Runt tygmärke

20:-

DEK-50-01

Klisterdekal, stor

40:-

DEK-50-02

Klisterdekal, liten

30:-

TYG-50-01

Tygmärke, siluett

60:-

TYG-50-03

Kardborremärke, siluett

70:-

FLA-50-01

Träningsflaska

70:-

BAS-30-10

Beställningsalternativ

50%

Ribbstickad mössa med broderat märke
Brodyr: "Fredsbaskrarna Sverige"
Färg: Svart
Storlek: En storlek
Material: 100 % acryl

100:- 50:-

MOS-10-100

Erbjudandet gäller fram t o m Annandag Påsk, så passa på!

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

Som inloggad medlem har du tillgång till ett större utbud av produkter till förmånliga priser.
Beställningar under 100 kronor expedieras ej.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Korsord

GL

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

SMS
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade
orden i ett sms och skicka till nummer 72456
(kostnad 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!
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Vinnare
1
Vello Läns
Hisings Kärra

2
Staffan Vestbom
Ockelbo

3
Gerry Klepek
Gusum
Grattis!
Det kommer en
vinst på posten!

Facit från förra numret

Veteranprofilen

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

020 - 666 333

Kamrathjälp
Marcus Hagberg under övning med Livgardet.

Veteran: Marcus Hagberg
Insatser:

NBG08, NBG15, KS18, FS19/20 (IA10), FS24

Vi försöker hitta en tid för intervju. Marcus studerar på Markstridsskolan i Kvarn och efter en
lektion berättar han om sina missioner. Men
först vad han nyss gjorde, de har tidigare haft
teknikveckor och Saab Dynamics var nu i Kvarn
för att komplettera med mer kunskap om företagets produkter. Marcus som är Sergeant får en
ny grad när han är klar i Kvarn och blir då 1:e
Sergeant.
Värnplikt 2003-2004 på I19 i Boden, pansarskyttegruppchef. Han fortsatte på P7, mekaniserat
skytte. NBG08, 2007, nu som anställd. Förbandet löste sin uppgift, att vara i beredskap och färdigt att sättas in i en konflikt.

Kosovo

Marcus skrev på för Kosovo, KS18, där stora delar av förbandet rekryterades direkt från NBG08.
Marcus gick in i en skyttepluton med AAST (all
arms search team) inriktning med befattningen skarpskytt, burna av GW:s. Utöver en vanlig
skytteplutons uppgifter som att sätta upp checkpoints och bemanna dessa, letade Marcus och
hans kamrater efter vapen i omlopp.
Tung kriminalitet?
– Det var ju Kosovo. Det fanns organiserad kriminalitet, en organiserad struktur men samtidigt
fanns det en stor vana från befolkningen av att ha
militär i sitt samhälle.
En stor del av tiden i Kosovo var fordonskontroller och kravallutbildning för KS 18. Han lärde
känna kamrater som han fortsatt jobba med i
senare missioner. Efter Kosovo sökte Marcus till
den danska armén med syfte att tjänstgöra i den
danska insatsen i Helmandprovinsen. Det var en
tuff utbildning på Bornholm.
– Jag mönstrade och kom in på Oppklaringsbataljonen, ett lättskytteförband med spaningsinriktning. Utbildningen och uppgifterna kan jämföras som en mix mellan K3 och FJS.

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

”Larmet gick”

Marcus stannade där ett halvår, men fick ett erbjudande från P 7 som satte upp en strategisk reserv, IA10. Den följde han med till Afghanistan.
IA10 förstärkte under Marcus tjänstgöring FS19
och FS20. Där var han med om flera skarpa situationer, bland annat två eldstrider som han kallar
ordentliga. Den första i samband med en patrull
väster om Mazar-e-Sharif.
– Larmet gick på Camp Northern Lights men vi
trodde det var en övning, att det var plutonchefen
som ville öva vår beredskap.
En svensk-finsk konvoj hade blivit beskjuten med
RPG, ett raketgevär, ett fordon var utslaget och
en svensk officer hade förlorat båda benen. Marcus pluton fick i uppgift att söka upp fienden och
konfrontera denna i en närliggande by som dom
hade sökt skydd i. Under framryckningen, ungefär 100 meter från byn, öppnar insurgenterna eld
mot plutonen med en stor mängd RPG samt eldhandvapen. Plutonen löser ut striden och kvarstannar över natten för att söka av området.
Den andra större eldstriden pågick under en patrull som tog tre dygn, även den var av den allvarligare sorten där ett av plutonens fordon var
tvunget att utrymmas, den hade förlorat sin mobilitet under eldstriden. Med all sannolikhet blev
plutonen utsatt för både RPG och någon typ av
indirekt eld.
– Vi var extremt trötta under den operationen,
ingen riktigt sömn på nära 72 timmar.
Marcus och hans kamrater visste vad de gav sig
in på. De kom ner till Afghanistan strax efter att
Kenneth Wallin hade stupat 2010.
– Det var läge på från dag ett, säger Marcus.
Han är nu anställd som Sergeant på Livgardet
och studerar på MSS för dem.

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

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

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)
Försvarsmakten
Invidzonen
Sveriges militära kamratföreningars riksförbund (SMKR)
Svenska Soldathemsförbundet
Idrottsveteranerna

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

Tourniquet
299:- (inkl. frakt)
Klassisk tourniquet från Tactig i orange färg för att
utmärka sig väl och hittas i stressade situationer.
Stoppa stora blodflöden i extremiteter snabbt och
effektivt. Med lite träning kan den appliceras med
endast en hand.
Att öva på sig själv och andra är en förutsättning
för att lyckas applicera denna i en skarp situation.
Använd ej en skarp tourniquet som övningsutrustning.

unik rabatt för veteraner
ange kod: veteran för fri frakt, värde 99:-

erbjudandet gäller tom. 27/5 2018
priser inkl. moms (ord. pris inkl. frakt: 548:-)
betala med kort, mot faktura eller avbetalning

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

