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Läs Kjell Jonssons gripande berättelse om när deras RTPB sprängdes av en strids-
vagnsmina på Sinaihalvön 1957. Och hjälpen till bearbetning – som aldrig kom.

Mot ett starkare 
förbund!

"Vi måste stolta 
och rakryggade 
våga reflektera 
över hur vi 
uppfattas. 
Vad är vår syn 
på vårt syfte 
och mål, våra 
verksamheter, 
vår framtid, 
namnfrågan 
och logotypen. 
Det kommer att 
krävas en del 
förändringsarbete 
och den resan 
börjar nu."

Sverker Göranson
Förbundsordförande
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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
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Värdegrund

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

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

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

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.
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Sverker Göranson
Förbundsordförande

Förbundsrådet är det tillfälle varje år när styrel-
sen får möjlighet att under en helg träffa fören-
ingarna och få er syn på verksamheten och vad 
vi ska arbeta mot och för. Årets förbundsråd var 
inget undantag och i år var syftet att fördjupa och 
förfina arbetet utifrån den vid kongressen fast-
ställda verksamhetsinriktningen för 2018–2020. 
Styrelsen konstaterade i sitt arbete att den behö-
ver ses över och göras tydligare så den verkligen 
blir den hjälp den ska vara för förbund och fören-
ingar. Förbundsrådet gav sig an den i akt och me-
ning att göra den till en treårig plan för förbundet 
med föreningar – en ”förbundsplan”. Observera 
att den inte ändrar kongressens inriktning utan 
förbättrar och förtydligar. 

Efter avslutad helg kan jag konstatera att vi fick 
en mängd svar men också nya idéer som är ovär-
derlig information och synpunkter som vi tar med 
oss i det fortsatta arbetet. Med förbundsrådet som 
grund kommer styrelsen att presentera en utveck-
lad och tydligare förbundsplan 2019–2021. 

Kommunikation
Sedan mitt tillträde som förbundsordförande 
har jag försökt sortera mina tankar utifrån ett 
kommunikativt perspektiv: Var är vi, vart ska 
vi? Något slags målbeskrivning som vi i vår för-
bundsplan bryter om till syfte, mål, delmål och 
strategiska fokusområden.

På förbundsrådet presenterade jag en skiss på 
whiteboardtavlan där jag skissade upp vad jag 
tycker är förbundets ledord: tillsammans – inklu-
derande – kamratskap – omtanke – medmänsk-
lighet – stolthet. Hur tänker jag? Jo, vi är Sveri-
ges Veteranförbund i 29 föreningar, träffplatser, 
kansli och styrelse. Vi är en intresseorganisation 
för veteraner och deras nära med grund i FN. Vi 
vill – vår ambition – vara alla veteraners organi-
sation = Vi Tillsammans.

Ska vi kunna bli en organisation för alla krävs i 
alla dimensioner ett inkluderande synsätt och 
ledarskap och vi vill med värdegrunden kamrat-
skap, omtanke och medmänsklighet stärka alla 
veteraner och verkligen få genomslag för att alla 
veteraner är en stor tillgång i samhället. Då ska-
pas en positiv bild av oss veteraner. Fler vill vara 
med. Samtidigt ska vi veteraner ha samma krav 
på oss i vårt arbetsutövande som alla andra – inga 
undantag. Summan blir att veteraner kan känna 
den stolthet de förtjänar precis som samhället.

Detta kräver ett medvetet arbete från styrelse, 
kansli och föreningar, där vi hela tiden fokuserar 
på alla: civila såväl som militära, gammal som 
ung. Detta måste på nationell nivå via styrelse 
och kansli likväl som på föreningsnivå hela tiden 
färga vår kommunikation, vår verksamhet och 
vårt agerande. 

Därmed måste vi också stolta och rakryggade 
våga reflektera över hur vi uppfattas. Vad är vår 
syn på vårt syfte och mål, våra verksamheter, vår 
framtid, namnfrågan och logotypen. Det kom-
mer att krävas en del förändringsarbete och den 
resan börjar nu.

Medlemsundersökning 
Som ett led i att förbättra vår verksamhet, som 
också är en punkt från förbundsrådet, kommer vi 
att genomföra en medlemsundersökning i mars 
nästa år. Undersökningen görs av undersök-
ningsföretaget Sifo och de kommer att försöka nå 
samtliga medlemmar i förbundet. 

Undersökningen handlar 
främst om hur ni medlem-
mar upplever medlem-
skapet i förbundet och vad 
du tycker att SVF ska göra 
mer (eller bättre) framöver. 
Syftet med frågorna är 
att försöka förbättra 
vår verksamhet 
utifrån vad ni 
medlemmar tycker. 
Svaren kommer sedan 
att vara ett viktigt 
underlag för förbun-
dets fortsatta arbete. 

Tack alla ni som var 
med och gav er syn 
på en mängd olika 
frågor rörande för-
bundet under för-
bundsrådet. Nu genom-
för styrelsen en genomsyn 
av verksamheten och till-
sammans med medlems- 
undersökningen och en ny 
kommunikationsplan på 
lång och kort sikt, kommer 
vi ta stora steg framåt och vi 
kommer att stärka förbun-
det tillsammans.

Mot ett starkare förbund!
Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333
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Aktuellt 

 Flygvapnet på plats i Mali för att 
stödja FN med flygtransporter

FM 02 är ett eget förband som får sina uppgifter 
från FN. Förbandet är alltså inte en del av det 
svenska underrättelseförbandet som finns i Tim-
buktu. 

I november anlände förbandet till Camp Bifrost i 
Malis huvudstad Bamako. Camp Bifrost där för-
bandet är stationerat är uppbyggd och sköts av 
Norge. Den ingår i den större Camp Senou och lig-
ger vid Bamakos flygplats söder om själva staden.

Hjärtat i förbandet är flygplanet av typen C-130 
Hercules (även kallat TP 84) med besättning och 
flygtekniker. På alla flygningar medföljer en flyg-

säkringsstyrka bestående av flygbasjägare från 
Blekinge flygflottilj som ska skydda besättningen, 
flygplanet och lasten. Vidare finns en vakt- och es-
kortstyrka med soldater från samtliga flygvapnets 
förband som står för skydd och bevakning av cam-
pen och personalen. Som stöd till detta finns en 
mindre stab som leder förbandet och stödjer med 
bland annat personal- och logistiktjänst. 

Sverige ingår i ett rotationskoncept tillsammans 
med fyra andra stater som delar på denna uppgift. 
Förutom Sverige ingår Norge, Portugal, Danmark 
och Belgien.

Försvarsmakten

Kontingentschefen Malin Persson med personal på väg till ett flygplan som just har landat.
Foto: Jenny Kardell Sjöö/Försvarsmakten

SOFF:s app har 
gett förbundet 
10 000 kr i stöd
I december 2017 överlämnades närmare 10 
000 kr till Sveriges Veteranförbund för för-
sta årets nedladdningar av Milimoji-appen. 

Tack SOFF (Säkerhets- och försvarsföreta-
gen) för ert stöd och gåva. Tack alla ni som 
laddat ned appen. 

Mer information om appen finns på SOFFs 
hemsida: www.soff.se/milimoji

Ett Herculesplan och ett 60-tal personer. Det är det senaste tillskottet 
i Sveriges bidrag till Minusma, FN:s insats i Mali. Förbandet FM 02 
ska under sex månader stödja Minusma och FN med flygtransporter.

 Veteranfamiljehelg på High Chaparral
Sveriges Veteranförbund, Soldathemsförbundet 
och Veterankort kommer tillsammans med High 
Chaparral Nöjespark att genomföra en familjehelg 
2018. Evenemanget är öppet för alla veteraner och 
familjer. 

Mer om fina rabatter på boende och entré till nöj-
esparken kommer i nästa nummer av Fredsbas-
kern men även på hemsidan och Facebook. 

Datum att reservera i kalendern är 11-12 augusti.

SVF
Kasta in familjen i äventyret på High Chaparral.
Foto: High Chaparral

I kölvattnet av 
#metoo
Uppropet #givaktochbitihop, som kvin-
nor från det svenska försvaret lagt fram, 
visar på skrämmande och oacceptabla 
beteenden inom Försvarsmakten. Detta 
har också visat sig i andra myndigheter. 

Min förhoppning är att dessa upprop bidrar 
till att kränkningarna upphör. Jag stödjer 
alla dessa kvinnors modiga initiativ och 
tillsammans med Sveriges Veteranförbund 
vill jag ge uttryck för att vi till 100% stödjer 
Överbefälhavarens och Generaldirektörer 
vid rättsvårdande myndigheters tydliga ut-
talande att det måste upphöra nu!

Sverker Göranson
Förbundsordförande 
Sveriges Veteranförbund

#metoo
#givaktochbitihop
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Aktuellt 

Gravljusen för var och en av de 88 omkomna i utlandstjänst tändes under FN-dagen på Djurgården. 
Foto: Kim Svensson

FN-dagen firades
på Djurgården

Jonas Jonasson (tv) och Daniel Breimert (th) erhöll SVF:s förtjänstmedalj i silver. 
Jonas är eldsjälen bakom Gula Bandet och Daniel står bakom Träffpunkt Blekinge.
Foto: Kim Svensson

Kransnedläggningen på Minnesmonumentet blev mycket stämningsfull. 
Här ses Förbundsordföranden för Sveriges Veteranförbund Sverker Göranson tända gravljus.
Foto: Kim Svensson

Deltagande veteraner och anhöriga på FN-dagen.
Foto: Kim Svensson

FN-dagen blev en högtidlig upplevelse för den 
stora skaran av deltagande veteraner och anhöriga 
– och en ärofull manifestation för de kamrater
som stupat i fredens tjänst.

Läs hela texten av Bror Richard Svärd på sidan 24.
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Aktuellt 

Vad är ett militärt minnesmärke? 
Minnesmärket bör vara en del av den svenska 
Försvarsmaktens historia. Minnesmärket skall er-
inra om svenska förbands och enskilda personers 
militära gärningar och händelser som ska ha skett 
på den svenska riksledningens uppdrag eller med 
svenska statens medgivande. Minnesmärket bör 
vara av beständigt material som sten eller metall. 
Uppsättare av minnesmärket liksom formell ägare 
är ointressant.

Exempel på militära veteranminnesmärken som 
föreningen har ansvaret för att tillsammans med de 
nuvarande ägarna vårda och bevara är Stenbocks-
statyn i Helsingborg, Lejonet i Narva, Estland och 
Carl XII-stöveln i Virga, Lettland. 
Monumentet över slaget vid Lund och över grun-
dandet av Nya Sverige i Wilmington, USA  
Bland minnesstenar och-plaketter finns Svea gar-
desstenen i Stockholm, minnesstenen över slaget 
vid Breitenfeldt och Carl XII-plaketten i Budapest, 
Ungern. 

Hur många minnesmärken finns i utlandet?
232 minnesmärken och gravar har identifierats i 
31 länder och fyra världsdelar. Av dessa har vi be-
sökt 127 som också dokumenterats och publicerats. 
Verksamheten har hittills bedrivits med hjälp av fri-
villiga bidrag och medlemsavgifter men från 2017 
får även det statliga bidraget användas för resor och 
boende.

Hur många i Sverige? 
Idag har 762 minnesmärken och gravar identifie-
rats i samtliga län.
Hittills har 277 minnesmärken i Stockholm, Gö-
teborg, Uppland, Södermanland, Skåne, Halland, 
Blekinge, Småland, Bohuslän, Västmanland, Jämt-
land och Norrbotten inventerats och dokumente-
rats.
För varje minnesmärke skrivs ett registerkort som 
publiceras på föreningens hemsida.

Hur går det till när ni söker minnesmärken?
En till tre personer ur SvMM får i uppdrag att hit-
ta, inventera och dokumentera ett antal närliggan-
de minnesmärken. Följande frågor skall besvaras. 
Uppdrag: Finns minnesmärket kvar? Om inte – vad 
har hänt? Vilket skick befinner sig minnesmärket? 
Behov av åtgärder? Vem äger minnesmärket? Kan 
vara landet, kommunen eller markägaren. Sedan 
ställs frågan, kan vi få ett avtal om skötseln med 
ägaren?

Kontaktpersoner är utomlands normalt svenska 
ambassaden och stad eller kommun. I Sverige är 
det militära kamratföreningar i området och stad 
eller kommun.

SvMM står för kostnaderna för resa, bostad och 
matersättning för inventerarna och deltagande 
kamratföreningar.

När en militär kamratförening vill sköta ett 
märke?
Avtal skrivs i första hand med militära kamratför-
eningar, som ska vara medlemmar i SMKR.
Skötselavtal löper årsvis. Ersättningen är i dag 500 
kr per minnesmärke. Åtta avtal är klara. I framtiden 
kan även en hembygdsförening eller motsvarande 
bli aktuell.

Renoverings- eller reparationsbidrag är engångs-
bidrag, två bidrag är beslutade. Kamratförening 
som har speciella intressen i något eller några min-
nesmärken utomlands kan få bidrag för renovering 
eller reparation av detta.

Restriktioner från Försvarsmakten?
Inga pengar till minnesmärken som står på militär 
mark. Inga pengar till gravar som står på kyrkogård 
som är i bruk. Inga flygplan ”på pinne”.

Per Lunqe

Svenska militära 
minnesmärken
Den ideella organisationen Svenska Militära Minnesmärken (SvMM) som bildades 
2013 ser till så att militära minnesmärken hålls i skick och att de inventeras.
Christian Braunstein svarar på Fredsbaskerns frågor.

Organisationen 
SvMM ser 
dagens ljus
 

1995 satt jag som FM traditionsofficer på 
Högkvarteret. En sommardag fick jag ett 
telefonsamtal från kyrkoherden i Flens-
burg i nordvästra Tyskland. Han undrade 
om svenska försvaret ekonomiskt kun-
de hjälpa till med att snygga upp de sex 
svenska soldatgravarna på hans kyrko-
gård. 

Några tusen kronor behövdes för att 
snygga upp gravstenarna och göra texter 
läsbara. Vid kontroll visade det sig att de 
svenska soldater som begravts där, ingått 
i Sveriges första, största, mest framgångs-
rika och mest bortglömda fredsbevaran-
de mission. 3 300 man ur svensk-norska 
armén hade fått i uppdrag av dåtidens 
FN, Wienkonferensen, att under fredsför-
handlingarna övervaka vapenstilleståndet 
mellan Danmark och ett antal tyska stater 
i det första Schleswig-Holsteinska kriget 
1848-50.

Självfallet tyckte jag att detta var behjär-
tansvärt och lovade att försöka få fram 
pengarna. Här gick jag dock på pumpen 
för HKV/JUR hävdade att något sådant 
uppdrag hade inte FM och därmed fanns 
det inga pengar. Jag kontaktade i despe-
ration kultur-, utrikes- och försvarsde-
partementet samt Riksantikvarieämbetet 
i frågan men möttes överallt av samma 
svar, inget uppdrag, inga pengar. Till slut 
fick jag kontakta kyrkoherden igen och 
förklara att tyvärr kunde det svenska för-
svaret inte hjälpa honom. Men det skulle 
lossna. 

Den ideella organisationen Svenska Mi-
litära Veteranminnesmärken i utlandet, 
SMVU, bildades 2013. Föreningen gick på 
inrådan av Allan Widman med i den frivil-
liga försvarsorganisationen Sveriges Mili-
tära Kamratföreningars Riksförbund vari-
genom de statliga bidragsmedlen skulle 
förmedlas. Vi bytte namn på föreningen 
till Svenska militära minnesmärken.

2016 var jag kallad till möte hos genera-
len och senare statssekreteraren Jan Sa-
lestrand som från början uppskattat vår 
ambition och stöttat oss och då löste vi 
även problemet med minnesmärkena i 
utlandet. Sedan dess har verksamheten 
stadgats upp och fungerar idag på ett till-
fredsställande sätt.

Christian Braunstein
Ordförande SvMM

Minnesmärke över slaget vid Narva år 1700 i Estland. Ursprungligen 
rest år 1936. Förstört under andra världskriget. Återuppsatt år 2000. 
Foto: SvMM
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Aktuellt 

Gamla burkar ger stöd till 
Gula Bandet

Efter klartecken från sin närmsta chef och även 
från ställföreträdande chefen för Högkvarteret, 
omsatte han planen i verket. Panten går nu till 
Gula Bandet och veteraner som behöver stöd.
– Vi samlar in från Lidingövägen 24, Tre Vapen, 
Tegeluddsvägen 64 och 100, säger Henrik Thorn-
berg.

Det har i år blivit 17 000 kr. Hanteringen går till 
så att när man kommit upp i fem säckar, ringer 

Henrik Thornberg till Pantamera som kommer 
med en bil.
– Ni går inte till Coop?
– Nej. Säckarna får vår streckkod, de vägs och 
panten går sedan till Gula Bandet.
Kommentarerna på Högkvarteret har varit posi-
tiva.
– Jag tog en verksamhet där vi gör nytta till något 
bra, säger Henrik Thornberg. 

Per Lunqe

Om man jobbar på Försvarsmaktens Högkvarter och lägger sin urdruck-

na cola-burk i en kartong, då vet man att panten kommer att göra nytta. 

Henrik Thornberg som är brandskyddsansvarig på Högkvarteret ställde 

sig frågan vid kartongerna på en av miljöstationerna: vart tar panten vä-

gen? Sen tänkte han, den borde gå dit där den gör nytta.

"Pant var det här".

112-kvällar i 
samverkan
Englaklubben är en rikstäck-
ande klubb för personal inom 
SOS, ambulans, polis, rädd-
ningstjänst, vård och kriminal-
vård som från 2018 kommer att 
ha 112-klubbkvällar på samma 

träffplats och tid som 10 fören-
ingar i förbundet; Hudiksvall, 
Karlstad, Skellefteå, Umeå, Öst-
ersund, Eksjö, Skövde, Sollefteå, 
Gotland och Malmö.
Mer info: www.englaklubben.se

Veteranens 
diktbok 2017
Veteranen Örjan Noreheim (tidigare Edvins-
son) fattade pennan och började skriva dik-
ter. Han skrev hemma, han skrev på insatser 
på Cypern och i Libanon mellan åren 1979 
och 1983, känd som Jämtlandsskräcken 
bland kamraterna. Örjan skrev också på Fa-
cebook, där han skapat en grupp där både 
han och vänner diktar. Dikter med känsla 
från hjärtat heter gruppen och den har nu 
1000 medlemmar. De skickar in dikter och 
den är riktad både från och mot veteraner.

Nu har Örjan gett ut en bok med dikterna, 
skrivna av honom själv och av gästdiktare. 
Överskottet från försäljningen går till Gula 
Bandet och VRR.
– Den första tryckningen är slutsåld, så nu 
trycker vi en andra omgång, säger han.
När Fredsbaskern ringer upp honom är han 
just i färd med den beställningen. 

Skapar trygghet
Diktboken har också gett eko i den värld där 
soldaters erfarenheter uppmärksammas. Fol-
ke Bernadotteakademien köpte ett exemplar 
för en utställning och bidrog därmed inte bara 
till att sprida erfarenheterna utan även till det 
arbete som Gula Bandet och VRR gör för ve-
teraner i behov.

Dikterna handlar, förstås, om bilder från sol-
dater på mission som skapar trygghet i länder 
där detta är bristvara. Det är såväl glada som 
bistra minnen. I en dikt följer Örjan med en 
kamrat till Veteranmottagningen på Akade-
miska sjukhuset i Uppsala.
– Men övervägande är det roliga minnen.
Du skriver med känsla.
– Ja. Och på rim. Lärde mig av min farfar.

Dikterna berör
Ord bara ord som berör och låter oss beröras. 
Veteranens Diktbok 2017 är ett projekt som 
funnit sin plats i veteraners bokhyllor. Boken 
är något unik i sitt upplägg där ytterligare 11 
gästdiktare finns med varav 10 är veteraner 
med gjord utlandstjänst. 
– Projektet diktboken startade i början på 
året efter att idén växt och blommat i min 
diktgrupp på Facebook. Med glada tillrop 
och känslosam återkoppling föddes tanken 
tillsammans med ett tiotal veteraner. Vi över-
gick till att testa om idén höll för att sälja och 
av vinsten bidra till kamratstöd. Kontakt togs 
med SVF, VRR och Gula Bandet för att söka 
samarbete och få tillstånd att använda log-
gorna, säger Örjan.

Projektet håller, Örjan och hans diktarkamra-
ter gör en riktigt bra insats för veteraner.

Nu står det även klart att en ny diktbok 
kommer att ges ut under 2018.

Per Lunqe
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Aktuellt 

Veteran-
marschen 2018
 

Veteranmarschen för 2018 kom-
mer att starta i Skellefteå den 
27 juli och fortsätter norröver 
med avslut i Treriksröset den 6 
augusti.

Boka in i kalendern och se till att du, dina 
anhöriga och kamrater kommer med och 
går, hela eller delar av marschen. Vissa 
sträckor av marschen kommer att ske 
med buss. 

Marschvägen 27 juli - 6 aug 
Städer som kommer att passeras är Skel-
lefteå, Piteå, Arvidsjaur, Älvsbyn, Boden, 
Luleå, Kalix, Haparanda, Övertorneå, 
Överkalix, Gällivare, Kiruna, Pajala, Kare-
suando, Treriksröset. 

En vilodag är planerad i Kiruna och för-
hoppningsvis kommer finska och norska 
veteraner att ansluta vid Treriksröset, vi 
vet redan nu att det kommer danska ve-
teraner. 

Alla kan delta! Hur går du?
Information om veteranmarschen 
kommer löpande att uppdateras på: 
www.veteranmarschen.se

Sveriges Veterantattoo

Sveriges Veterantattoo ge-
nomförs 19-20 oktober 
2018 på Hovet i Stockholm. 
Publiken kommer att bjudas 
på figurativa program och 
musik från några av Sveriges 
bästa musikkårer. Det blir en 
historisk tillbakablick över 

de insatsområden som Sve-
rige deltagit i, samt en stor-
slagen final med över 300 
musiker, dansare, fanbärare, 
soldater och veteraner.

Sveriges Veterantattoo genom-
förs på ideell basis i samarbete 

med SVF och Saab AB som stolt 
huvudsponsor. Allt överskott 
kommer att gå till arbetet med 
att stötta veteraner. 

Medlemmar i Sveriges Veteran-
förbund erbjuds 50 kr rabatt 
via länken:
www.axs.com/se/series/5556/ 
sverigesveterantattoo
regular-3-tickets

Max två biljetter går att köpa 
via rabatten.
Använd kod: veteran2018

Läs mer på: 
www.veterantattoo.se

Varmt välkommen!

En två timmars hyllning till de svenska kvinnor 
och män som arbetat utomlands i fredens tjänst.

Foto: Johan Andrée

Stämningsfullt firande av
FN-dagen i Helsingborg

I sedvanlig ordning högtidlighölls 
FN-dagen i Helsingborg med en 
FN-konsert i den medeltida S:ta Maria 
Kyrkan. I regi av Fredsbaskrarnas träff-
punkt Helsingborg och Svenska Kyrkan 
genomfördes en mycket uppskattad 
konsert av Hemvärnets Musikkår Eslöv. 

Med som funktionärer och i fanborgen fanns också 
ett antal olika frivillig-organisationer. En finstämd 
blandning musikstycken framfördes av den mycket 
kompetenta musikkåren. 

På programmet fanns självfallet även Balladen om 
den Blå Baskern under vilken alla som gjort ut-
landstjänst stod upp och fick ta emot övriga delta-
gares uppskattning.  

Efter konserten samlades många deltagare för en 
trevlig stund på Clarion Grand Hotel Helsingborg. 

Ett stort tack till träffpunkt Helsingborg för en i alla 
avseenden mycket väl genomförd och stämnings-
full FN-konsert.

Carl Wachtmeister

Veteranmarschen 2018 kommer att starta i Skellefteå den 
27 juli och fortsätta norröver med avslut i Treriksröset den 
6 augusti. 
Foto: Kim Svensson

Hur går du?
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Aktuellt 

Rabatter för militärer 
genom Militärrabatt

Du kanske har handlat hos Militärrabatt, eller 
du kanske kommer att göra det? Vi frågade 
en av grundarna till den populära sajten, 
Mats Belin, vad det hela handlar om.

Vad är Militärrabatt?
Militärrabatt är ett slutet förmånskoncept för 
människor som bidrar till landets försvar och 
funktion i kris och krig; militärer, hemvärnare, ve-
teraner och frivilliga i någon av landets frivilligor-
ganisationer. Med Militärrabatt vill vi ge erkänsla 
för deras insatser i form av bra förmåner, erbju-
danden och rabatter, svarar Mats Belin.

Hur kom ni på idén?
Bakom Militärrabatt finns först och främst några 
kollegor på K3 i Karlsborg, som är idégivare och 
upphovsmän. Man ville se att man i Sverige får 
samma uppskattande syn på de tjänster som mili-
tär personal utför för landet, som man har I USA; 
"Thank you for your service". 

2015 började idéerna ta form och i slutet på det 
året kontaktade man företaget Compendium AB, 
som drivs av en nära släkting till en av initiativta-
garna på K3, för att se om man kunde få hjälp med 
lanseringen och driften. Efter att man i början av 
2016 presenterat idéerna för Försvarsmakten och 
där förankrat upplägget, lanserades Militärrabatt 
i samarbete med Svenska Soldathemsförbundet. 
Idag arbetar en person på heltid med Militärra-
batt från Compendium AB och killarna på K3 sliter 
med att få in företag som förmånsgivare så fort de 
har en stund ledig.

Hur får ni kontakt med företagen?
Vi kontaktar företagen och ger dem goda argument 

för våra medlemmar och att det är både en god sak 
och en bra affär att premiera deras insatser genom 
att ge dem bättre priser på deras produkter. Före-
tagen vi kontaktar försöker vi välja ut efter vad vi 
tror medlemmarna vill ha och behöver privat och 
på jobbet. Vi lägger ner väldigt mycket tid på att 
både kontakta dem på telefon och att besöka dem. 
För att kunna finansiera verksamheten med Mili-
tärrabatt, får företagen betala en rimlig kostnad för 
att medverka på Militärrabatt.

Hur många använder rabatterna?
Militärrabatt har sedan i maj fått 10 000 regist-
rerade medlemmar och antalet ökar kraftigt varje 
vecka. Över 27 000 unika besökare kom till vår 
sajt under perioden september - november 2018. 
Ca 40 procent är anställda i Försvarsmakten, 35 
i Hemvärnet och 25 är veteraner och frivilligper-
sonal. Under 2018 tror vi att vi kommer att ha 50 
000 medlemmar. Då räknar vi även med att en av 
killarna på K3 övergår till att arbeta heltid med 
Militärrabatt för att klara den ökade arbetsbelast-
ningen. Vi har även för avsikt att fördjupa samar-
betet med Soldathemmen genom att arrangera oli-
ka typer av utbildningar för medlemmarna, svarar 
Mats Belin.

Per Lunqe

Gäller även för Sveriges Veteranförbund

Nu kan du som medlem i Sveriges Veteranför-
bund ta del av fina rabatter från Militärrabatt. 
För att bli medlem använder du aktiverings-
kod: SVF279. Notera att du därefter väljer 
Förband/organisation: KAMRATFÖRENING.

Militärrabatt är ett nytt koncept för den aktuella målgruppen och ger fördelar vid köp av friluftsprodukter och mycket mer.

Rättelse
 
I artikeln på sidan 24 i nummer 3, 2017, 
anges att ”cirka 750 veteraner från UNEF 
1 hade fått inbjudan att komma på Vete-
randagen.”
 
Carl-Johan Ekman, HR Specialist på För-
svarsmakten påpekar att detta påstående 
är felaktigt och att en rättelse vore på sin 
plats då det framstår som att Försvars-
makten missat att bjuda in det stora fler-
talet UNEF-veteraner.
 
Enligt Carl-Johan Ekman identifierade 
Försvarsmakten 9000 unika individer, 
kvinnor och män som tjänstgjorde i UNEF 
1 på bataljonerna 1-31G samt 1R-2R. Av 
dessa var ca 5400 i livet och folkbokförda 
i Sverige. Dessa fick en personlig inbju-
dan. Av dessa deltog ca 800 UNEF 1 vete-
raner vid Veterandagen 2017 och fick där 
mottaga en jubileumsjetong till högtidlig-
hållandet av 50-årsjubileet sedan UNEF 
1-insatsen avslutades. De 4600 veteraner 
som ej hade möjlighet att delta fick sin  
jetong tillsänd per post under juli. Endast 
10 av 5400 jetonger har ej kunnat delas 
ut beroende på flytt utan eftersändning 
eller dödsfall där den avlidne ej har haft 
anhöriga som kunnat ta emot jetongen.

Fredsbaskern ber om ursäkt att vi varit 
otydliga eller angett fel information.

Veteranträffen 
ÖS 25
 
Tony och Ralle (Årets veteran 2017) 
hälsar alla välkomna till Ringenäs 
skjutfält helgen 12-15 juli. 

2018 jubilerar träffen i Halmstad med 
25 år. Det kommer att bli skön musik, 
Veteranmarsch med parad i Halmstad, 
föreläsningar och som alltid härligt 
samkväm. 

Missa inte Veteranträffen ÖS 25 - boka in 
12-15 juli i kalendern. 
Mer information finns på hemsidan: 
www.veterantraffen.se

ÖS med ös.
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Uppdrag: Myndighetschef 

FBA fortsätter efter mordet på Zaida

Mordet på Zaida Catalán i 
mars skakade om hela den 
värld av myndigheter och or-
ganisationer som jobbar för 
att skapa fred och trygghet i 
länder där detta är långt från 
självklarheter. Zaida Catalán 
var del i en expertpanel som 
arbetade i Kongo på mandat 
av FN:s säkerhetsråd.  Säker-
heten runt henne, hennes kol-
lega Michael Sharp och deras 
tolk har ifrågasatts. 
 
För Folke Bernadotteakademin, 
FBA, blev morden dock ingen vänd-
punkt. Myndigheten har sedan den 
började sända ut civila experter till 
konfliktområden 2002, jobbat ak-
tivt med säkerhet.
– Det som hände Zaida tog oss alla 
väldigt hårt. Hon hade några år ti-
digare varit utsänd av oss och jag 
lärde själv känna henne när jag bör-
jade på FBA, säger Sven-Eric Söder, 
generaldirektör för FBA.

”Blir aldrig klart”
Mordet på Zaida visar, menar 
Sven-Eric Söder, hur viktigt det är 
för alla som verkar i konfliktområ-
den att arbeta med säkerhetsfrågor.

– Det är ett arbete som aldrig heller 
blir klart. Säkerhetsarbetet är le-
vande materia som måste utvecklas 
och underhållas kontinuerligt. Sä-
kerhetsförutsättningarna förändras 
från en dag till en annan, kanske 
från en timme till en annan, och det 
är väldigt viktigt att följa det som 
sker för att kunna dra viktiga och 
riktiga slutsatser.
Hur jobbar ni med säkerhet?
– Vi har en säkerhetsorganisation, 
vi har en säkerhetsskyddschef, vi 
har ett system som många myndig-
heter har som heter tjänsteman i 
beredskap som har 24/7-täckning, 
det vill säga du kan alltid få kontakt 
med någon ansvarig.

Fredsarbetarna, de civila experter-
na som är utsända av FBA, förbe-
reds före sekundering.
– Vi har alltid en insatsförberedan-
de utbildning. Alla sekunderingar är 
emellertid inte till högriskområden. 
Vi har också sekunderingar till hu-
vudkontorsmiljöer i New York, Ge-
nève, Bryssel, Warszawa och Wien 
och dessa uppdrag är annorlunda. 
Men om man åker till ett högrisk-
område så vill vi också att man ska 

gå igenom en särskild säkerhetsut-
bildning, en så kallad HEAT-kurs, 
säger Sven-Eric Söder.

Inte anställda 
Och när de kommer hem?
– Vi tar naturligtvis också hand om 
våra kollegor när de har avslutat 
sina uppdrag. Vi genomför avslut-
ningssamtal och stöttar med andra 
åtgärder om det behövs.
De experter som FBA sänder ut är 
normalt inte anställda av myndig-
heten.
– Personerna som vi sekunderar 
till internationella uppdrag runt 
om i världen är sällan anställda av 
oss, så som är fallet i Försvarsmak-
ten eller polisen. De skickar ju ut 
sin egen personal och det innebär 
att de kan ha ett längre ansvar ef-
teråt. Vi har ingen anställningsre-
lation till den personal som sekun-
deras efter avslutad internationell 
tjänstgöring.
Det betyder att FBA får sätta in 
eventuella stödresurser när sekun-
deringen tagit slut, något längre 
stöd kan det inte bli.

– Men vi gör absolut vad vi kan, sä-
ger Sven-Eric Söder. 

”Satte spår”
Hur gör ni när ni samarbetar med 
andra organisationer, som till ex-
empel Förenta Nationerna, har ni 
något samarbete med dem angåen-
de säkerheten?
– Ja. Vår säkerhetsskyddschef har 
en arbetsrelation både med FN, EU 
och OSSE, som är de tre stora mot-
tagarorganisationerna för våra se-

kunderade. Så samarbetet tar ju sig 
lite olika uttryck beroende på vilken 
organisation vi arbetar med.
Det blir samarbete och besök på 
plats?
– Absolut. Emellanåt besöker vi 
missionerna i fält för att undersöka 
säkerhetsförhållandena på plats. 
Det har vi gjort exempelvis några 
gånger i Ukraina i OSSE-insatsen 
där, tillsammans med ansvariga 
i Wien, och andra medlemsstater 
som sekunderar till den insatsen.

Zaida var för ett par år sedan med 
om ett självmordsattentat på en po-
lisstation i Kabul.
– Det stämmer. Då hade vi ett så 
kallat close protection team som 
följde henne och kunde ta henne 
ut ur den utsprängda byggnaden. 
Tyvärr omkom personer även om 
Zaida klarade sig då. Självklart satte 
det sina spår och vi stöttade ju hen-
ne då på bästa sätt. Vår psykolog 
och personalkonsulent hjälpte hen-
ne, säger Sven-Eric Söder.

Per Lunqe

Det är ett arbete som aldrig kan bli klart, säger FBA:s GD Sven-Eric Söder om säkerheten för hans 
utsända. 
Foto: Moa Karlberg

Flyktingcamp i Awsard. Folke Bernadotteakademin stödjer fredsarbete söder om Sahara. 
Foto: Evan Schneider / FN

Folke Bernadotteakademin jobbar med säkerhet för de experter som myndigheten skickar ut i världen.

   Vi har träffat generaldiriktören Sven-Eric Söder.

Fakta: FBA & Säkerhet
FBA har stöttat organisationen för 
säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) 
i arbetet med att ta fram en handbok 
om säkerhet i fält.

FBA erbjuder en kurs i skydd mot risker 
i konfliktområden för sina experter.

FBA samverkar med såväl nationella 
som internationella organisationer i 
frågor som rör säkerhet i fält.
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60 år efter minan 

Det small och den tre ton tunga Suggan 
kastades tio meter upp i luften. Kjell Jons-
son, då 21 år gammal och den ende som 
var utbildad på minor i bilen, förstod ge-
nast att de gått på en mina. 

Gruppen var på väg från Port Said för att reka vä-
gen för en eventuell linjedragning av tråd till ba-
taljonens nya Carnac Camp, en gammal brittisk 
camp, 70 km söder om Port Said.

Minan, en tjeckisk variant med sju kg trotyl, slet 
upp Suggans framparti, dörrarna flög upp och 
de svenska FN-soldaterna kastades ut i sanden. 
Göte Enquist som satt höger fram blev av med 

ena underbenet. Gruppen var mitt ute i öknen, 
med brännande sol och sand. De hade ingen ra-
dio. De var ensamma.
– Vi hjälptes åt att stoppa Götes blodflöde med 
alla våra svångremmar hårt dragna över låret, 
säger Kjell.

In i minfältet
Det skulle krävas annan sjukvård för att Göte inte 
skulle förblöda. Långt i fjärran såg de FN-hög-
kvarteret.
– När situationen med Göte tillfälligt var under 
kontroll sa jag: jag springer till högkvarteret och 
slår larm. Det fanns ingen annan utväg, jag hade 
jobbat med minor tidigare och visste något om 
hur man bygger upp ett minfält.
De hade kört in i minfältet försäkrade om att det 
skulle vara märkt. Under en briefing hade de pla-
nerat för en, som de trodde, säker väg. 
– Vi hade aldrig varit i närheten av minfält. De 
som fanns skulle vara väl inramade av staket. 
Det man inte tänkte på var att staketets nätstol-
par var fint byggnadsmaterial. Stora delar av det 
minfält vi körde i var rensat på staket av lokalbe-
folkningen.

Minfälten måste varit uppe som risker vid plane-
ring?
– Det var absolut första gången en svensk bil kör-
de in i ett minfält. Det var aldrig en diskussion 
om det före, säger Kjell.

Rätt ställen
Kjell började nu en språngmarsch bland minor. 
Han var dessutom själv skadad, hade träffats av 
splitter i huvudet. Det blödde om höger öga och 
senare skulle 13 splitterfragment opereras ut ur 
Kjells huvud.
– Det var extremt svårt att springa där i minfäl-
tet med blodet rinnande. Jag kunde bara se med 
vänster öga. 
Under denna bragdliknande språngmarsch var 
Kjell tvungen att sätta fötterna på rätt ställen.
– Jag minns jag tänkte: Trampa inte där, hoppa 
upp på den stenen och så vidare. När jag kom-
mit en bit såg jag att en stor del av staketet som 
skulle avgränsa minfältet var borta på den sida 
vi körde in.

Vid staketet kom hjälpen.
– Precis när jag lyckats ta mig igenom staketet 
kom en ambulanslastbil tjutande, säger Kjell.
Den var från det dansk-norska fältsjukhuset och 
hade larmats ut av vakterna på FN-högkvarteret 
som hört smällen.

– Två av sjukvårdarna gick sedan i mina fotspår 
och hämtade Göte. Vi hjälptes åt att hålla honom 
vid liv tills vi kom fram till fältsjukhuset.

Ingen debriefing
Göte fick transport hem till Sverige.
– Jag stannade kvar, säger Kjell. Efter fem dagar 
på sjukhuset blev jag utskriven. Fick gå ensam de 
tre kilometrarna till den svenska förläggningen 
genom ett kaotiskt Port Said.

Det fanns ingen debriefing, hur hanterade du 
själv händelsen på plats?
– Nej, det fanns ingen debriefing. Det fanns var-
ken tid eller insikt om att traumatiska händelser 
skulle bearbetas. Upplevelserna från minspräng-

Sprang genom 
minfält för att 
rädda sin vän

Bataljonens minexpert Lt Stig Lanz, under minröjningsarbetet. 
Minorna låg tätt, vissa med försåtminering. Den tre ton tunga bilen 
flög mer än tio meter, detonationskratern syns i bakgrunden.

Insidan av bilen 
efter olyckan med 
en tjeckisk 
stridsvagnsmina.

Bilen, en Volvo RTPB kallad "Suggan", var helt ny och byggd för att klara minor.

Kjell Jonsson berättar om en mina – och stödet som aldrig fanns.
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60 år efter minan 

ningen fick tryckas tillbaka i 
många månader. Hemma har 
det tagit många år för  mig att 
själv bearbeta det som hänt. 
Man kan nästan säga att allt 
aldrig går bort helt.

Har du fått stöd och erkännan-
de från Försvarsmakten?
– Försvarsmakten gjorde ab-
solut ingenting. Inte då, inte 
sedan. Inte någonsin.

2012 skrev Kjell till Försvars-
makten och påtalade möjlig-
heten att ge Göte en medalj för 
sårad i strid.
– Då fick han äntligen medal-
jen, säger Kjell.

Kjell och Göte tillhörde den första beväpnade 
svenska FN-bataljonen, G01, i den UNEF-styrka 
som övervakade fredsavtalet mellan de stridande 
parterna i Suezkrisen. 

Till trots
Sedan 25 år bor Kjell, nyss fyllda 82 år, i Spanien, 
som han uttrycker det, en pensionär som har 
kommit tillrätta.
– Nu mer än 60 år efteråt, börjar vi kanske inse 
att vi aldrig får någon support från Försvarsmak-
ten.

Kjell känner sig sviken.
– Vi har försökt att leva ett helt liv med frågor och 
oförklarade upplevelser i vår ungdom. Många har 
inte klarat av det. Men det värsta är att det inte 
bara berör oss från första FN-bataljonen, som 

sattes samman i ett för alla oförberett läge.
Veterandagar och medaljer till trots:
– Det berör tiotusentals unga män som jag, under 
50-, 60-, 70- och 80-talen som aldrig ens fått ett 
tack, än mindre någon förklaring på varför alla 
uppoffringar och mentala prövningar var så vik-
tiga, säger Kjell. 

Sågs igen på Veterandagen
– Göte och jag träffades första gången efter mis-
sionen vid vårt 40-årsjubileum 1996 på FN-da-
gen i Stockholm.
Senast de sågs var på Veterandagen 2017 vid 
Sjöhistoriska. 60 år efteråt.
– Jag lyckades övertala honom att åka. Det var 
särskilt gripande och underbart. Han hade sin 
son med sig och jag hade min son och dotter på 
plats. Göte 85 och jag 81. Våra barn är över 50 år. 
Det var ett underbart ögonblick.
Pratade ni om olyckan?
– Vi pratade naturligtvis om händelsen. Hur nära 
döden vi var den där speciella dagen för 60 år se-
dan. Hade det gått en aning mer fel då, hade inte 
våra barn stått här med oss.

Per Lunqe

Försvarsmakten
 om kritiken:

"Vi har blivit 
bättre"
 
Under alltför många år vidtogs inga åt-
gärder alls för att stödja våra utlands-
veteraner efter genomförd insats och 
när åtgärder väl vidtogs var det utifrån 
de förutsättningar som rådde då. 

Som nämns i artikeln fanns det under 
många år ingen insikt om att traumatis-
ka händelser behöver bearbetas. Vi kan 
idag konstatera att de åtgärder som till 
slut vidtogs var för lite och för sent, vilket 
naturligtvis är beklagligt, men Försvars-

makten har tagit stora kliv framåt och 
idag finns det ett väl utbyggt system för 
att följa upp, stödja och ge erkänsla till de 
veteraner som kommer hem. 

– För att också nå alla tidigare utlands-
veteraner genomför Försvarsmaktens 
Veterancentrum just nu ett omfattande 
arbete med att identifiera alla svenska 
utlandsveteraner. Vi kommer, genom ett 
brevutskick, att informera om det system 
som idag finns tillgängligt för alla ut-
landsveteraner och deras anhöriga, säger 
Daniel Nybling vid Försvarsmaktens Vete-
rancentrum. 

Det viktigaste med detta utskick är dock 
att visa erkänsla för de insatser de gjort. 
Många veteraner har varit bortglömda, 
men nu letar vi till slut upp dem. Detta 
utskick kommer att skickas till respekti-
ve utlandsveterans folkbokföringsadress 
vilket förutsätter att man är folkbokförd 
i Sverige. Utlandsveteraner som bosatt 
sig utomlands kommer tyvärr inte att nås 
men de är naturligtvis välkomna att ta 
kontakt med oss.

Försvarsmakten vill gärna ha en fortsatt 
kontakt med sina utlandsveteraner, vilket 
sker genom Veterankortet. Du kan läsa 
mer och ansöka om Veterankortet på 
www.veterankort.se.

Försvarsmaktens Veterancentrum

"Vi pratade naturligtvis 
om händelsen. Hur nära 
döden vi var den där 
speciella dagen för 60 år 
sedan. Hade det gått en 
aning mer fel då, hade 
inte våra barn stått här 
med oss."

Kjell Jonsson

Arméns RTPB, samma typ av bil som sprängdes 1957.

Göte Enquist och Kjell Jonsson träffades på Veterandagen 
vid Sjöhistoriska museet på Gärdet i Stockholm 2017.

"Vi kan idag konstatera att de 
åtgärder som till slut vidtogs 
var för lite och för sent, vilket 
naturligtvis är beklagligt."
Daniel Nybling, Försvarsmaktens Veterancentrum
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Ute i landet 

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
Information och marknadsföring
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Johnny Jensen 
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se

Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se

P-G Dolk
Kamratstöd och projektledare
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Björn Eggeblad
Kamratstöd
bjorn.eggeblad@sverigesveteranforbund.se

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

VIKTIGT

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Veterankalendern kostar 350 kronor men är för tillfället slutsåld. 
Se webbsidan eller Facebook för uppdateringar kring eventuellt nytryck.
www.sverigesveteranforbund.se

Det är viktigt att du som medlem ändrar dina upp-
gifter i medlemsregistret så att vi kan nå dig med 
medlemstidningen och annan medlemsinformation. 

Uppgifter hanteras enklast på hemsidan och om du 
glömt dina inloggningsuppgifter kan du få dem skick-
ade till dig via inloggningssidan, tryck på ”Glömt lö-
senord” och fyll i din e-postadress. Inloggningen ger 
dig också möjlighet att ändra föreningstillhörighet, se 

medlemsförmåner, erbjudanden, ta del av dokument 
och filer som är riktat till dig som medlem. Är du inlog-
gad får du även tillgång till medlemsunika produkter 
och förmånliga medlemspriser i vår profilbutik.

Stöter du på problem med dina inloggningsuppgifter, 
kontakta oss på kansliet:
telefon: 08-25 50 30  
e-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se 

I mars 2018 startar arbetet med Sveriges Veteran-
förbunds stora medlemsundersökning. Undersök-
ningen görs av undersökningsföretaget Sifo och de 
kommer att försöka nå samtliga medlemmar i för-
bundet, framförallt på e-post men också via post. 

Undersökningen handlar främst om hur medlemmar-
na upplever sitt medlemskap i Sveriges Veteranför-
bund och vad medlemmarna tycker att förbundet ska 
göra mer (eller bättre) framöver.  

Syftet med frågorna är att försöka förbättra verksam-
heten utifrån vad medlemmarna tycker. Svaren kom-
mer sedan att vara ett viktigt underlag för förbundets 
fortsatta arbete.

Information om att undersökningen genomförs finns 
dels på vår hemsida, men också i sociala medier och i 

Fredsbaskern. Det är viktigt att föreningarna går 
ut och informerar i sina egna kanaler om detta.

SVF har skrivit sekretessavtal med Sifo vilket innehåller 
tydliga krav på varsam hantering av medlemsuppgifter 
och radering av all information direkt efter undersök-
ningen.

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".

 Medlemsundersökning 
förbättrar vår verksamhet

 Uppdatera dina medlemsuppgifter

 Succé för Veterankalendern 
– redan slutsåld

Vad tycker du? Din åsikt är viktig.

Våren 2018 startar arbetet med Sveriges Veteranförbunds stora medlemsundersökning.
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Händelsekalender
När Vad Var

14-16 januari  Folk och Försvar Sälen

29 maj  Veterandagen Stockholm + andra platser

12-15 juli  Veteranträffen ÖS25 Halmstad

1-8 juli  Almedalen Visby

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

Sveriges Veteranförbund vill ge uppmärksamhet 
åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare 
utmärkelsen Årets veteran. Utmärkelsen tilldelas 
en person som utöver vad tjänsten normalt kräver 
gagnat svenska veteraner i internationell tjänst 
eller på annat sätt gynnat medmänsklighet, freds-

utveckling eller solidaritet på den internationella 
arenan.

Alla medlemmar i Sveriges Veteranförbund kan 
nominera sina kandidater tillsammans med en 
motivering. Skicka oss den nominerades namn till-
sammans med motivering senast sista februari 
2018. Se adress längst ner i högerspalten. Märk 
med "Årets Veteran".

Nominera Årets veteran 2018
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets veteran?
Nu kan du vara med och påverka nomineringarna.

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

Vi vill ha din motivering skriftligen 
senast sista februari 2018. 

Förslag skickas till: 
kansliet@sverigesveteranforbund.se 
eller
Sveriges Veteranförbund
Medaljkommittén
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

BNBB:s 
förtjänst-
medalj i 
silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i guld.

 Vem tycker Du har 
gjort sig förtjänt av
 en medalj? 

Vi önskar Er
alla en riktigt
God jul och ett
Gott nytt år!

Kansliet är stängt 
23 december till 8 januari

Maria Byquist,
"Ballongprinsessan", 
tilldelades SVF:s för-
tjänstmedalj i silver 
den 27 november på 
Göteborgs Garnison, 
för sitt outtröttliga en-
gagemang för vetera-
ner, deras barn och för 
sitt deltagande vid oli-
ka veteranevenemang.
 
Maria tillverkar fan-
tastiska ballongkonst-
verk och andra vetera-
nattribut som säljs till 
förmån för veteraner.

Mottagare av SVF:s silvermedalj

31 oktober tilldelades Magnum Coltrane Price 
SVF:s förtjänstmedalj i silver för sin hyllnings-
sång till Sveriges veteraner När vi kommer hem. 

Utdelningen skedde vid en konsert med Nils 
Landgren Funk Unit på Fasching.

Foto: Privat

Foto: Annelie Lennartsson
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Kallelser till årsmöten

FB Sjuhärad kallar till årsmöte
När: Torsdagen den 15 februari 2018, kl. 19.00.
Var: Restaurang Renässans (öl- och vinkällaren under restaurangen), Borås
Anmälan: nolenjohan@gmail.com. Sista anmälningsdag 11 februari
Motioner: noleninger@gmail.com. Senast 15 januari

Mer info:
www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-sjuharad

FB Skåne kallar till årsmöte 
När: Söndag den 4 mars 2018, kl. 1300
Var: Comfort Hotel Malmö, Carlsgatan 10
Anmälan: SMS / telefon 070 590 14 12 eller e-post carl.wachtmeister@valinge.se. 
Sista anmälningsdag 11 februari
Motioner: Senast 4 februari 2018
Övrigt: Observera att det samma dag också är en Träffpunkt i Helsingborg. 
Varför inte kombinera både träffpunkt och årsmöte och planera samåkning?

FB Västerbotten kallar till årsmöte
När: Lördag den 24 februari 2018, kl. 12.00
Var: Mässen SkyddC Umeå Garnison
Anmälan: olivergarden@telia.com. Sista anmälningsdag 10 januari
Övrigt: Är du intresserad av att engagera dig i föreningen eller sitta med i styrelsen? 
Kontakta valberedningen Tomas Wallrud, tomsueus@gmail.com eller 070-511 06 76 

FB Stockholm kallar till årsmöte
När: Onsdagen den 21 mars 2018, kl. 18.00
Var: Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3, Stockholm
Valberedningen: Förslag på styrelserepresentanter senast 21 januari till 
stockholm@fredsbaskrarna.se. 
Motioner: stockholm@fredsbaskrarna.se. Senast 21 februari. 
Anmälan: stockholm@fredsbaskrarna.se. Senast 7 mars. 
Årsmöteshandlingar skickas via e-post till anmälda efter den 7 mars. 
De finns även tillgängliga på föreningens hemsida.

Inbjudan
Bataljonsåterträff 94-96L   
The Reindeer Battalion 30 år

Snart är det hela 30 år sedan vi gjorde mission och det tänkte 
vi fira och minnas med en återträff under våren 2018. 

Missa inte chansen fredagen den 4 maj 2018, att under en 
dygnskryssning från Stockholm till Åbo med TallinkSilja 
Galaxy, umgås med dina kompanikamrater eller varför inte 
någon från övriga bataljonerna?

Träffens program är i skrivande stund ännu inte riktigt spikat,  
men det blir bildvisning, föredrag, div info, tid för kompani- och 
och gruppsamlingar, det blir säkert ett och annat tal, tid för att 
göra båten eller testa bastuavdelningen.

Ett spikat program kommer att skickas till er innan träffen och 
ni kommer även att få en personlig inbjudan med snigelposten 
runt årsskiftet.     
                            
Tag nu kontakt med era missionskompisar och boka in 4 maj.  
Det kan ju vara så att vi inte har fått tag i alla berörda adresser, 
så tag kontakt, det vore ju synd om vi missar någon.

Kontakta oss vid frågor
Kenneth Lövberg, 072-3156171, kenneth.lovberg@telia.com
Björn Claesson, 070-5150284, bjorn.claesson@jonkoping.se

Utresa Värtaterminalen: Stockholm: 4 maj kl. 19.30
Åter Stockholm: lördagen den 5 maj kl. 18.15.

Kostnad: Från 990 kr/person för del i 4 bäddshytt (B-hytt).
Ingår i priset: Välkomstdrink, middagsbuffé inkl. vin/öl/vatten, 
förläggning i fyrbäddshytt, sjöfrukost, lunchbuffé inkl. vin/öl/
vatten, eftermiddagskaffe och en himla massa trivsel.

Anmälan: Till Smålandsbussen Smålands Resebyrå 
036-129300. Uppge bokningskod. GBTA18
Anmälan senast 4 april.
 
Vid frågor om bokning kan du kontakta
resebokning@smalandsbussen.se
     
I samband med bokningen går det även bra att mot kostnads-
tillägg uppgradera till annan hyttkategori eller boka förmånlig 
bussanslutning till och från Värtahamnen i Stockholm.

Hjärtligt välkomna till vad vi tror blir 23 timmar 
med goa minnen och mycket trivsel!

Tallink Silja Galaxy.
Foto: Tallink Silja

92L och 15:e sjukhuskompaniet 
firar 30-årsjubileum

Två reportage om Libanon kommer att publiceras i nästa nummer. 
Dessa fick tyvärr skjutas upp på grund av platsbrist.

FB Halland kallar till årsmöte
När: Måndag den 5 mars, kl. 18.00
Var: Restaurang Cyrano, Kungsgatan 14, Varberg
Anmälan: Ingen föranmälan.
Motioner: tinnatravel@gmail.com. Senast 30 januari 2018.
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Efter 18 månaders jobb kunde reunionre-
san till Cypern genomföras med anledning 
av att det i år är 30 år sedan de svenska 
FN-soldaterna lämnade Cypern. 

Vi blev 64 personer varav nästan 50 gjort FN-
tjänst på ön. Vi flög till Larnaca och möttes av 
bussar som tog oss upp till ett härligt hotell i 
Kyrenia där vi bodde tre nätter. Under dom dyg-
nen hann vi både en tur till Bellapais och en här-
lig middag i Kyrenias vackra hamn. En heldags-
utflykt västerut ingick också. Inne på turkiskt 
militäromtåde kunde vi också besöka Mavi Kösk 
som är ett lyxhus byggt i slutet av 50-talet av 
en grekisk vapensmugglare. Vi hörde också om 
Gecitköy-dammen dit man via pipeline på havs-
bottnen får 75 miljoner kubikmeter vatten per år. 
Även ett intressant besök hos minoritetsgruppen 
Maroniterna. Efter lunch och bad besökte vi den 
plats där Turkiet landsteg 1974. 

Vi fortsatte till f.d Camp Carl Gustav i Famagusta 
där många tjänstgjort. 

Via Fig Tree Bay förflyttade vi oss sedan till Ayia 
Napa där skandinaviska kyrkan berättade om sin 
verksamhet bland ungdomar på bargatorna.

I Larnaca stannade vi fyra nätter strax intill sea-
front. Ena dagen tog vi buss upp i Troodosbergen 
för vinprovningar och fick veta hur det är att som 
svensk leva i en av byarna. Vi upplevde äkta cy-
priotisk Meze på bytavernor med mat utan dess 
like. Dagen därpå besökte vi UNFICYP  HQ i Ni-
cosia där press- och informationsofficer Major 
Robert Schutts tog emot och visade gamla flyg-
platsen och terminalen som stått öde sedan 1974.  
Sveriges ambassadör Anna Olsson Vrang tackade 
oss av hela sitt och Sveriges hjärta för den insats 
vi gjort på ön. Just denna bit uppskattades av 
många då en del sa: ”Det är nog första gången 
jag verkligen fått ett officiellt erkännande 
för mitt jobb härnere.” 

Detta är en mycket viktig uppgift för Veteranför-
bundet: att ge erkänsla och uppskattning, samt 
att just sådana här återresor är ett bra sätt att be-
arbeta händelser man varit med om.

Vi besökte Carlsbergs bryggeri för kall dryck 
och ”varm” genomgång med +50 grader i brygg-
rummet. Till sist besökte vi det lilla som är kvar 
av Camp Victoria i Larnaca. Även här fick vi fin 
guidning av representant för Cyprus Civil Defen-
ce som nu huserar i byggnaderna. Sista dagen 
var de flesta lediga för sol och bad, men några av 
oss hade besökstillstånd för gamla Polar Camp i 
Atheniou pga tidigare tjänstgjöring. Därför finns 
nu Sveriges Veteranförbunds standar även på 
denna camp, överräckt av Jan Dandanelle.

Vid pennan
Göran Larsson, arrangör

Succe för återvändar-
resan till Cypern 

Deltagare på resan. I mitten av bilden med blå dress och solglasögon är Sveriges ambassadör på Cypern Anna Olsson Vrang.      
Foto: UN HQ
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Minnesplatser
tillgängliga för alla
Befintliga minnesplatser för 
fredsbevarande tjänst
Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst 
Sjöhistoriska museet

Veteranmonumentet ”Restare” 
Sjöhistoriska museet

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 ...

BBMC tittar i backspegeln
– och ser framåt

Juni inleddes med Custom Bike show. Helgen där-
efter genomfördes Nibble Bike Meet som i år firade 
5-årsjubileum med drygt 70 deltagare. På lördagen 
drog ett 30-tal hojar till Skokloster för att sedan av-
sluta dagen med BBQ och livemusik.

Detta följdes av Summer Camp på Ivö, för femte 
året i rad. Vädret var inte från sin bästa sida, men 
det var inga ledsna miner för det, även om de flesta 
som anslöt under fredagen hade fått köra många 
våta mil innan dom kom fram. Innan kvällens 
mingel och dans till en riktigt bra trubadur var det 
provsmakning av resultatet från det stora bullba-
ket i Sätofta. ”Bullarna” smakade riktigt gott. På 
lördagen blev det hemlig utflykt på fina mc-vägar 
till Tykarpsgrottan med en väldigt intressant guid-
ning. Därefter åter till Ivö för gemensam middag.  
Fram på kvällen klarnade det upp och många fick 
en hemresa i sol.

ÖS i Halmstad är det event flest av oss åker till. I 
år var det ÖS24 och deltagarrekord i år igen! Tony 
och Ralle med crew vet verkligen hur man ska få 
veteraner att trivas. Givetvis så var BBMC-tältet 
på plats och på samma ställe det alltid står. En li-
ten walk-about kan lätt ta en hel dag med alla små 
stopp på vägen. Kortegen in till Norre Katts park 
med alla hojar och bussar är en mäktig syn, likaså 
inne på torget i Halmstad när alla veteraner stäl-
ler upp och förbereder sig för att marschera in till 
Norre Katts park för att deltaga i ceremonin. Cere-
monin inne i parken var lika stämningsfull som den 
brukar vara och vår Micke Bodell blev dekorerad. 
ÖS blir bara större och större för varje år som går. 
Nästa år firar ÖS 25-årsjubileum.

Vi fortsätter att resa genom Sveriges fagra land. Vi 
blev i år inbjudna som veteraner att tillsammans 

med Sveriges Veteranförbund delta på Regemen-
tets dag på ING2 Eksjö. Vår monter fanns på 
plats och gav oss ett ypperligt tillfälle att göra re-
klam för BBMC. Ett mycket uppskattat deltagan-
de. Allmänheten gavs tillfälle att ta del av Ing2 
verksamheten samt delta vid kransnedläggningen 
till minne av veteraner och veteraners insatser på 
garnisonens kyrkogård.

På Tändsticksträffen i Bankeryd vann vi även i 
år första pris för största deltagande MC-klubb. Vin-
nare i 5-campen på Liseberg blev Moa. Priset, 
den svarta kepsen, kvarstannar i familjen då den 
ömma fadern Sten Jacobsson vann campen 2016. 

FN-dagen uppmärksammades på många platser 
runt om i Sverige med deltagare från BBMC, bland 
annat i Stockholm.

Detta var bara ett axplock av de drygt 40 event 
som genomförts under året. Nästa stora träff är 
MC-mässan i Göteborg den 27 januari, där 
DO väst står för arrangemanget. Vi strålar samman 
på mässan under dagen. På kvällen tar vi oss sedan 
över till Lindholmen och avslutar med middag på 
restaurang Bistrot och svänger våra lurviga till lo-
kalt band.  
 
Årsmötet 2018 kommer att genomföras på Kråk 
i Karlsborg helgen den 17-19 maj. Vi tackar chefen 
samt stabschefen P4 för att vi får tillgång till fascili-
teterna. Se information på Facebook och hemsidan. 

Avslutningsvis önskar vi er alla en riktigt God Jul 
och ett Gott Nytt År.

Maria Sääf Westin
Anders Wermen

Deltagare poserar på Summer Camp, Ivö.

BBMC ser tillbaka på ett intensivt år med många träffar. 

Minnesstenen i Sundsvall som invigdes 30 juni 2017.
Foto: Kim Svensson
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Fredsbaskrarna i Väster-
botten – en aktiv förening

Fredsbaskrarna Västerbotten har alltid haft ett 
gott samarbete med Försvarsmakten, Umeå 
Garnison med Totalförsvaret SkyddC i spetsen. 
Varje år när det är Garnisonens dag i Umeå bjuds 
Fredsbaskrarna Västerbotten in för att medver-
ka. 2016 inföll den på Nationaldagen och ett eve-
nemang på Gammlia museums friluftsområde 
genomfördes. Garnisonens dag 2017 inföll lördag 
den 14/8 på den stora Noliamässans sista dag. 
Noliamässan är Norrlands största mässa och har 
husbilar, pooler, fyrhjulingar, mat etc. 

Vi invigde tältet från Sveriges Veteranförbund 
som vi har fått långtidslåna. Vi kände att vi be-
hövde utrusta tältet med en minneshörna, infor-
mationstavlor m.m. Under hösten utrustades och 
invigdes det ”nya tältet” på FN-dagen (24/10) 
tillsammans med Umeå stads FN-förening, som 
är en studentförening.

I maj 2017 lämnade vi in ett medborgarförslag 
både i Skellefteå och Umeå om att få en min-
nessten eller ett minnesmonument för veteraner. 
Politikerna verkar nu vara eniga genom motioner 

både inom Moderaterna och 
Socialdemokraterna, om att 
veteranerna i Västerbotten 
är värda en minnesplats med 
en sten eller monument. Det 
rent formella beslutet är i 
skrivande stund inte taget. 
Vi arbetar vidare med må-
len att inviga en minnessten 
i Umeå på veterandagen, 
29/5 2018 tillsammans med 
SkyddC (Försvarsmakten)
och Västerbottensgruppen 
(Hemvärnet) och i Skellefteå 
när Veteranmarschen startar den 27 juli 2018.

Logotype-tävling
För att ena Fredsbaskrarna Västerbotten har sty-
relsen utlyst en tävling som pågår till den sista 
december 2017 om att ta fram en egen logga. For-
mellt beslut kommer att tas på årsmötet i febru-
ari 2018. Dessutom planeras en ”come together 
weekend” för Fredsbaskrarna Västerbotten un-
der 2018. Det är långa avstånd i Västerbotten 
varför det är en anledning att ha som mål och vi-
sion att i framtiden samlas en gång per år. 
Detta var lite briefing om vad som pågår i det nor-
ra länet Västerbotten.

Styrelsen Fredsbaskrarna Västerbotten 
genom Agneta Karlsson

FN-dagen firades
i Umeå
Fredsbaskrarna Västerbotten och Umeå 
FN-förening samarbetade i år för första 
gången på FN-dagen. FB Västerbotten hade 
fokus på information om veteraner och 
Umeå FN-förening inriktade sig på FN:s över-
gripande mål i ”Agenda 2030”. Mot alla odds 
anslöt sig ett 20-tal veteraner i kyla och snö 
för att fira FN-dagen i tältet på Renmarks- 
torget där intresserade bjöds på fika.

Broar byggdes
Samanta Suljic från Umeå Stads FN-för-
ening, föddes i Bratunac, Bosnien, och var 
tvungen att fly med sin familj p.g.a. inbör-
deskriget. Här samtalar hon med Christer 
Åström från FB Västerbotten som har varit i 
Bosnien för både IFOR och SFOR.

Ambitionen är att fortsätta samarbetet och 
att kommande ceremonier ska hållas vid 
den minnessten som förväntas även till 
Umeå. En föreläsningsserie planeras också 
och Kongo står först på önskelistan. 

Träffplats i Umeå öppnades på Veteranda-
gen, andra tisdagen i varje månad. Hittills 
Rådhuskällaren på REX men från januari 
TC Folkets hus med tillgång till en egen lo-
kal med slogan "En gång FN-soldat - alltid 
FN-kamrat!"

Agneta Karlsson
Sekreterare i Fredsbaskrarna Västerbotten

Fredsbaskrarna Västerbotten är en liten förening med drygt 100 medlemmar. 
Västerbotten sträcker sig från kusten vid Umeå och Skellefteå via inlandet mot 
Lycksele, upp till de fjällhöga orterna Storuman och Vilhelmina.

Samanta Suljic och Christer Åström bygger broar på 
FN-dagen.

Fr. vänster; Bo Wilder 12K, 14K, 24C, 26C, 28C. Göran 
Forsberg 12K, 25M, 26C. Per Runespång 11G, 49C, 68M. 
Sven-Olov Nygren 48C. Agneta Karlsson 98L, SOO1, 
SOO2. Christer Åström PEO2, PEO3, UNIKOM, LB00. 
Sune Jansson 9G. Alexandra Sandström Umeå Stads 
FN-förening. Bosse Forsman 6G,10K. Hans Carlsson 
58M och Åsa Lindström SOO3.

Beroende på de långa avstånden i 
Västerbotten har vi nu tre träffpunkter och 
en fjärde planeras för fullt. 
Umeå träffas i Rådhuskällaren på REX, 2:a 
tisdagen varje månad kl.18.00. Byte av 
träffpunkt planeras i Umeå efter nyår. Nya 
träffpunkten kommer att bli nyrenovera-
de TC, Folkets hus, där vi kommer att ha 
tillgång till ett eget rum. 
Skellefteå träffas på Old Williams, 1:a tisda-
gen varje månad kl. 18.00.
Storuman träffas på Hotell Toppen, sista 
fredagen varje månad kl. 18.00. 

Träffplats i Vilhelmina är under planering. 
Vår dröm är att även Lycksele ska få en 
träffplats.

GUIDE
Träffplatser i Västerbotten

SkyddC på Garnisonens dag, 12 augusti 2017.

Fredsbaskrarna Västerbotten på Nolia. Från vänster; Hans Carls-
son 58M, Åsa Lindström SOO3, Christer Åström PEO2, PEO3, 
UNIKOM, LBOO, Agneta Karlsson 98L, SOO1, SOO2.
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Ute i landet 

FN-dagen uppmärk-
sammades i Växjö 
domkyrka
FN-dagen den 24 oktober uppmärksammades 
i Växjö domkyrka med en mycket fin och värdig 
ceremoni, organiserad av Växjö FN-förening 
samt Veteranerna Kronoberg som lyder under 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.

Ett stort antal besökare hade denna kväll valt 
att komma till domkyrkan. Många bar den blå 
baskern i handen och var klädda i den blå hals-
duken.

Till tonerna av ”Under Fredsfanan”, framförd av 
Kronobergarnas Musikkår, fördes den svenska 
fanan och FN-fanan in i kyrkan av Anders Bro-
man och Jörgen Sjöblom.

Efter välkomsthälsning av veteranen Eje Hå-
kansson och tal av Växjös borgmästare Bo 
Frank lyssnade vi på den duktiga sångerskan 
Linda Andersson som framförde ”Imagine” av 
John Lennon. FN-pastorn Olof Nylén, nyligen 
hemkommen från en mission i Mali, svara-
de för bön och textläsning. Representant för 
Växjö FN-förening informerade om förening-
ens verksamhet.

Under psalmsången upptogs kollekt som gick 
till verksamheten vid Panzisjukhuset i Kongo, 
där Annica Andersson, dotter till en Kongove-
teran, är djupt engagerad.

När Linda Andersson framförde ”Balladen om 
den blå baskern” reste sig alla veteraner och 
tog på sin blå basker. Många minnen från mis-
sioner i olika delar av världen dök upp på nytt.

Ceremonin avslutades med att Kronobergar-
nas Musikkår spelade ”Under blågul fana” och 
”Kronobergs Regementes marsch”, varvid fa-
norna fördes ut. En stämningsfull och fin kväll 
var till ända.

Rolf Björck

H.M.K. Carl XVI Gustaf över-
lämnade fana till FB Sjuhärad

Invigning av minnessten i Borås

På Nationaldagen 2017 fick 
Fredsbaskrarna Sjuhärad 
mottaga en fana av H.M.K. 
Carl XVI Gustaf.

Fredsbaskrarna Sjuhärad an-
sökte förra året om att få en 
Svensk fana av Stiftelsen Sveri-
ges Nationaldag, och i maj kom 
beskedet om att vi skulle bli 

tilldelade en fana. Först var be-
skedet att den skulle skickas till 
vår kontaktperson, dock änd-
rades detta besked med kort 
varsel innan Nationaldagen att 
vi fick skicka fyra personer till 
Stockholm för att ta emot fanan 
av H.M.K. Carl XVI Gustaf.

Det krävdes att vi kunde vara 
på plats redan den 5 juni för att 
på eftermiddagen träna på plats 
på Skansens Sollidenscen. Det 
var flera repetitioner med alla 
artiser samt de tolv föreningar 
som skulle motta en fana.

På Nationaldagen var det först 
ett genrep med TV innan det på 
tidig kväll var dags för ”skarpt 
läge”. Det sändes på TV med en 
timmes förskjutning, så även 
om det inte var direktsändning 
på TV så var det oredigerat ma-
terial och därför all övning in-
för detta.

Johan Nolén, ordförande
Fredsbaskrarna Sjuhärad

H.M.K. Carl XVI Gustaf överlämnar fana till FB Sjuhärad på Nationaldagen 2017. På fotot 
är även Inger Nolén, Lars Andersson samt Johan Nolén synliga, den fjärde delegaten, 
Ingrid Valfridsson, löste logistik samt fotografering.
Foto: Ingrid Valfridsson

På Veterandagen den 29 maj avtäcktes och in-

vigdes Borås stads minnessten för veteraner.

Invigningen inleddes med att Hemvärnets mu-
sikkår Borås saxofonkvintett framförde musik 
under samlingen innan klockan 14:00. Välkomst-
tal hölls av Fredsbaskrarna Sjuhärads ordföran-
de där en förklaring av begreppet "Veteran" gavs 
samt beskrevs processen med en skrivelse till 
Borås Stad med ett förslag om en minnessten 
för Veteraner i Borås, en process som tog ganska 
exakt två år till invigningen. Borås Stad fick väl-
förtjänt beröm för sin välvilja och sitt stöd i form 
av arbete av Kulturförvaltningen, Stadsträdgård-
smästare och Landskapsarkitekt för att nämna 
några instanser. Stenen tillverkades sedermera 
av Söders stenhuggeri i Kinna som även de sam-
arbetade förnämligt i detta arbete. Borås Stad 
utmärkte sig genom att på Veterandagen flagga 
på de officiella flaggstängerna i Stadsparken och 
framför Stadshuset redan innan beslutet om offi-
ciell flaggdag hade trätt i kraft.

Tal hölls därefter även av Borås Stad Kommun-
fullmäktiges ordförande Per-Olof Höög som på-
bjöd avtäckning av minnesstenen under trum-
petfanfar av Lennart Johansson från Hemvärnets 
musikkår Borås. Därefter lämnades ordet till 
Stabschef 2.brigadstaben Överstelöjtnant Stefan 
Eriksson som höll tal.

Sedan genomfördes kransnedläggning av en Gula 
Bandet-krans. Hedersvakten med SVF’s fana 
samt Sveriges rikes fana, som flankerade min-
nesstenen, nedlade två hjälmar och det påbjöds 
en tyst minut till minne av våra veterankamra-
ter, systrar och bröder, som betalade det yttersta 
priset.

Ceremonin avslutades med att Fredsbaskrarna 
Västkust, som representerades av ett flertal med-
lemmar, höll tal genom Jan Persson Cooper, de 
nedlade även ett blomsterarrangemang vid min-
nesstenen.

Johan Nolén, ordförande
Fredsbaskrarna Sjuhärad
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Torsdagen den 16 november 2017 samlades 25 
veteraner till årets sista veteranträff i Fredsbas-
karna Norrköping. Efter sedvanligt mingel och 
middag hälsade ordföranden Janne Frisk kväl-
lens föredragshållare, Jonas Alberoth, välkom-
men upp på scenen.

Det var dags för Jonas att berätta om sina er-
farenheter kring fredsbevarande arbete samt 
om samarbete och integration inom ramarna för 
FN:s verksamhet. Det är ju alltid intressant att få 
lyssna till föredragshållare med internationella 
perspektiv och det CV Jonas bär med sig garan-
terar spännande berättelser som han gärna delar 
med sig av till oss andra. 

Jonas arbetar som ställföreträdande generaldi-
rektör på Folke Bernadotteakademin och tidi-
gare har han medverkat i FN-insats i Bosnien 
Hercegovina och Natoinsats i Kosovo. Ingick 
även en tid i SWERAP, ett snabbinsatsförband 
som tränades för att vid behov kunna sättas in 
på olika platser i världen. Jonas har också som 
UD-anställd representerat Sverige och EU:s ord-
förandeskap i Kosovo. Jonas invaldes i SVF:s sty-
relse våren 2017.

Veteranerna erhöll en gedigen information kring 
FN:s historia och vi vet nu även varför vi firar Pea-
cekeeping Day den 29 maj som från 2018 även 
räknas som allmän flaggdag. Sverige har genom 
åren alltid deltagit i fredsbevarande uppgifter 
och arbetat utifrån de mandat som utformas av 
FN. Jonas berättade också initierat om olika hot 
som på olika sätt påverkar världens länder. Här 
nämndes extremism, organiserad brottslighet, 
ekonomiska kriser, klimatförändringar, teknik-
utveckling med särskild inriktning mot artificiell 
intelligens samt migration/flyktingproblematik.

Just idag arbetar 78 svenskar med olika uppdrag 
i Ukraina, Mellanöstern, Afrika samt Sydameri-
ka. 

Efter en minnesvärd kväll avtackades Jonas av 
ordföranden Janne Frisk där Jonas erhöll boken 
”Minnet och elden” skriven av Pierre Schori.

Rolf K Johansson och Janne Frisk

Jonas Alberoth, stf GD FBA, 
föreläste i Norrköping

Överlämning av 
bordsflagga
En arbetsgrupp från 1. komp, Bat 54M arbetar 
med återträffar. Den 29 september hade grup-
pen ett arbetsmöte på Militärsällskapet i Stock-
holm. Här överlämnar Lars Egerstad en bords-
flagga till en av sällskapets mässdirektörer.
 
Många vänliga hälsningar
Jüri Münter
54M

Jonas Alberoth, stf generaldirektör på Folke Bernadotteakademin

Premiär för träff 
i Ängelholm

Nordic Veteran 
MC Tour 2018
2018 kommer Norge stå värd för NVMCT och 
precis som 2017 kommer det bjudas in 10 del-
tagare från respektive land.

I skrivande stund är planen samling Akershus 
fästning Oslo 11/6 sedan kör vi vidare igenom 
Norge för att avsluta runt Trondheim 17-18/6.

Upplägget för 2018 års upplaga är som 
sagt inte helt klart i skrivande stund, men mer 
info kommer fortlöpande bla genom Face-
book eller via hemsidan.

Anmälan till Johan Josefsson  (POC, Sverige) 
zukkajohan@gmail.com

Johan kommer även svara på ev frågor om 
detta evenemang.

Lars Egerstad överlämnar en bordsflagga till en av 
sällskapets mässdirektörer.

Bäste Veteran,
stort tack till er alla som deltog i den historiska första 
veteranträffen i Ängelholm! Bra början och vi kan göra 
den bättre!
 
Mötet resulterade i en artikel i lokaltidningen Hallå. 
Då det finns deltagare som inte bor i tidningens ut-
delningsområde vill jag passa på att nämnde det här. 
Prova att kontakta tidningen för att få artikeln skickad 
till dig, www.tidningenhalla.se
 
Du kan också kontakta Håcan för mer 
information kring artikeln:
E-post: hacanjonsson@msn.com
Telefon: 073 360 82 22

Bästa veteranhälsningar
Håcan och Kalle

Lokaltidningen Hallå, 
uppmärksammade 
den första veteran-

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

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

Föreningar kan beställa rekryteringstält, fol-
drar, tidningsexemplar, roll-up och beachflag-
gor 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.

För alla veteraner

100 000
Ungefär 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.

De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd

till rehabilitering, studier, resor och annat som ger
möjlighet till ett mer kvalitativt liv.

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

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Klostergatan 23
703 61 Örebro

Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

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

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.

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 före-
läsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller äter mid-
dag 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.

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

Digitala och analoga

Myndighetslots

“Svensk veteran är den individ 
som vid något tillfälle genom-
fört internationell tjänst eller 
beredskap med uppgifter som 
har sanktionerats av världs-
samfundet och/eller svenska 
staten.”

Gemensamma
aktiviteter

Förstärkt 
veteranstatus

Kamratstöds-
telefon

Tält, beachflag, roll-up,
podie, fordon

Digitala och analoga

Myndighetslots

Långsiktigt & 
heltäckande stöd

Aktivt kamratstöd

Fullmatad 
medlemstidning

Rabatter på resor, 
boende & mtrl

Utbyte av 
erfarenheter

Ekonomiskt stöd
(Kamrathjälpen)

Gemensamma
aktiviteter

För alla civila &
militära veteraner

Intresse-
organisation

Föreningar &
träffplatser

Förstärkt 
veteranstatus

Opinionsbildning

Gula Bandet

Sveriges Veteranförbund

Fredsbaskrarna (SVF)

Kamratstöds-
telefon

Rekryteringsfolder

Informationsfolder

Frankeras ej. 

Mottagaren  
betalar portot.

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

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

sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.”

Vem är veteran?

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

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

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

Sveriges Veteranförbund  
Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Svarspost 20192763

708 00 ÖREBRO

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

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

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

Bli medlemFredsbaskrarna @fredsbaskrarna

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

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

 www.sverigesveteranforbund.se   |   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Tio goda skäl
till medlemsskap

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

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

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

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

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

För- och efternamn

Födelsedatum

Adress

Postadress

E-post

Telefon hem/mobil

Önskad lokalförening

Internationell erfarenhet 
(insatsbeteckning, t ex FS17)

Ja, jag vill bli medlem.

• Långsiktigt & heltäckande stöd

• Återupptäckt kamratskap

• Stor förståelse & respekt

• Nya, likasinnade vänner

• Utbyte av erfarenheter

• Aktiva föreningar 

• Fullmatad medlemstidning

• Rabatter: resor, boende & mtrl

• Stötta andra veteraner

• Förstärkt veteranstatus

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

Återupptäck
kamratskapen

Tre enkla sätt
att bli medlem

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

Fredsbaskrarna 
Norrköping – Veteranträff

Vid höstens första veteranträff hos Freds-
baskrarna Norrköping den 12 oktober 
hade vi förmånen att få lyssna till major 
Peter Dahlström, bl. a. om hans tid som 
stf kompanichef vid 1:a kompaniet på ba-
taljon 58 M UNEF 2, Sinai.  

Peter började berätta att han haft tre yrken, officer 
vid A 6 Jönköping, därefter 17 år vid Bofors där han 
jobbade på olika marknader, men framförallt på 
den Nordamerikanska i USA och Canada. Slutli-
gen som ambassadråd 2001-2004 vid den svenska 
ambassaden i Washington, där han hjälpte svenska 
företag att etablera sig inom försvarsindustrin.

Uppdraget för bataljon 58 M pågick juni till decem-
ber 1975 – över 30 år sedan – men en boforsare har 
bra minne. Peter utgick under sin föreläsning från 
en karta över bevakningsområdet för UNEF 2 vid 
gränsen mellan Egypten och Israel. FN-uppdraget 
var att hålla isär länderna och hantera de incidenter 
som uppkom inom den svenska bataljonens områ-
de. Gränsen patrullerades av bataljonen och flera 
incidenter förekom, oftast beskjutningar från båda 
sidor, både mot patrullen och mot ”fienden”. 

Det gällde att snabbt få kontakt med den skjutande 
enheten och reda ut orsaken och få slut på eldgiv-
ningen. Alla incidenter rapporterades till UNEF 
2 HQ. Ett stort problem var alla minor som fanns 

utlagda, enligt uppgift ca 26 miljoner i Sinai. Det 
fanns inga minnycklar att tillgå. 

Vid ett tillfälle hamnade Peter och hans chaufför 
i ett minerat område. Det var ”svettiga minuter” 
innan man genom att använda en minpik kunde 
ta sig ur området. Otroliga mängder krigsmateriel, 
framförallt egyptisk fanns kvarlämnad. Tomma 
granathylsor var populärt att ta hand om inom ba-
taljonen. 

En stor uppgift för kompaniet var att övervaka 
transiteringen av palestinier som skulle vidare ge-
nom Israel till Gaza. De kom i bussar från Kairo och 
fick byta vid gränsen för att bussas vidare till Gaza. 
Både egyptiska och israeliska soldater fanns också 
där. Det förekom dock ljusglimtar i det spända lä-
get. Vid några tillfällen förekom det att egyptier och 
israeler spelade schack. 

Före Peters föreläsning hade vi som vanligt besökt 
baren och minglat en stund, innan vi satte oss till 
bords och åt en god måltid som bestod av smug-
gelkotlett med potatisgratäng med därtill lämpliga 
drycker. Vi var 25 veteraner som fick lyssna till Pe-
ters upplevelser vid 58 M, vilka han framförde på 
ett mycket intressant och ödmjukt sätt. Han avtack-
ades med en bok av ordförande Janne Frisk.

Nils-Ove Johansson                      
Fredsbaskrarna Norrköping                                                               

En boforsare minns – en intressant föreläsning i Norrköping av 
Major Peter Dahlström från sin tid i Sinai 1975.

"Ett stort pro-
blem var alla 
minor som 
fanns utlagda, 
enligt uppgift 
ca 26 miljoner 
i Sinai."

Major Peter Dahlström föreläste.

UPPDRAG

Ute i landet 
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Stöd veteraner och deras 
anhöriga genom Gula Bandet
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.

Medalj till Sven 
Thufvesson, 
Helsingborg

I samband med högtidlighållandet av FN-da-
gen i Helsingborg den 24 oktober hölls en 
särskild ceremoni där Sven Thufvesson tillde-
lades Försvarsmaktens medalj i silver för Sårad 
i strid. 

Medaljen tilldelades efter beslut av ÖB och 
medaljeringen genomfördes av överste Tom-
my Karlsson, Chef Militärhögskolan i Halmstad 
och närvarande representant från Försvars-
maktens Veterancentrum. Med på ceremonin 
var också ordförande för Kommunfullmäktige 
Mats Sander som representerade Helsingborg 
Stad. Sven Thufvesson tilldelades medaljen 
för de skador han ådrog sig i samband med 
striderna under sin tjänstgöring i Kongo 1962. 

Carl Wachtmeister
Ordförande Skåne 

Sårad i strid

Hemvändande soldater och befäl från Afghanistan 
och Mali, samt fast hel- och deltidspersonal vid gar-
nisonen skulle erhålla medalj. Chefen Lv6 är mån 
om veteraner och deras insatser, vilket har visat sig 
tidigare då vi varit inbjudna till mässen för olika ar-
rangemang. 

Det var en kall och kylig dag utan regn och fyra vete-
raner representerade FB Halland; Åslund, fanbära-
re, Ingemarsson och Bjärbo samt undertecknad. Vi 
samlades för en fika på soldathemmet tillsammans 
med veteransamordnare Major Robert Trupp samt 
soldathemsföreståndare Anneli Svensson. Vi har 
ett gott samarbete med båda. 

Uppställningen klockan 13:15 var en mäktig syn. 
Musikkår, anhöriga, Chefen Lv6 med befäl, rekry-
ter från Lv6 , lokalpolitiker samt deltagare från 
Fredsbaskrarna. Medaljutdelare var Brigadgeneral 
Ståhlberg från armétaktiska staben samt vår för-
svarsminister Peter Hultqvist. Båda höll tal till ve-

teraner och anhöriga samt betonade vikten av våra 
insatser – då, nu och i framtiden. 

Peter Hultqvist pratade sig varm för allas våra in-
satser och våra anhöriga som är på hemmafronten. 
För honom är det en självklarhet att visa respekt 
med en flaggdag på Veterandagen. Måste säga att 
det kom från hjärtat på honom.  

Det var en mycket värdig och fin medaljceremoni 
med musik av Hemvärnets musikkår, tal och en 
uppvisad tacksamhet och glädje över allas våra in-
satser. Vi avslutade med en kaffe på soldathemmet. 

Det var roligt att kunna vara med och visa upp Ve-
teranförbundets flagga samt baskrar och medaljer 
från oss i FB Halland. 

Tinnatravel 
Sekreterare FB Halland 

Fredsbaskrarna Halland fick en inbjudan av Chefen Lv6, 
General Anders Svensson att deltaga vid en medalj-
ceremoni på Lv6 garnison Halmstad 23 november 2017. 

Fredsbaskrarna Halland
deltog på medaljceremoni

Foto: Soldathemmet

Sven Thufvesson tilldelades Försvarsmaktens medalj i 
silver för Sårad i strid.
Foto: Johan Andrée

Ute i landet Ute i landet 

VIKTIGT

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 med-
lemsinformation. 

Våren 2018 kommer vår stora medlemsunder-
sökning vara beroende av aktuella uppgifter.

Läs mer på sid 14.
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FN-dagen 2017

Sedan fanbärarna ställt upp från Veteranför-
bundet, Kongoveteranerna (Alf Gustavsson) 
och Swedint samt förenat sig med bärare av 
FN:s och Sveriges fana, inleddes ceremonin 
med FN:s bön för fred och ett korum av re-
gementspastor Lisa Mobrand. En hornblåsare 
och en trumslagare från militärmusiken svara-
de för de känslomässiga musikaliska inslagen.

Förbundsordförande Sverker Göranson för Sve-
riges Veteranförbund gav en återblick över de 
svenska fredsinsatserna, som inleddes med mi-
litära observatörer i Palestina 1948 och som där 
krävde det första offret för fredens sak när Greve 
Folke Bernadotte mördades.

Föreningsordförande Karl Olof Fransson från 
FN-veteranerna Kongo höll sig till aktuella hän-
delser inom föreningen och berättade bland an-
nat om det besök som gjordes i april av ett 10-tal 
veteraner hos FN:s högkvarter i New York, varvid 
en krans nedlades vid Dag Hammarskiölds 
meditationsrum. 

Överste Torbjörn Larsson från Försvarsmaktens 
veterancentrum uppgav i sitt tal bland annat att 
det är över 100 000 svenskar som varit i utlands-
tjänst i skilda missioner och att medelåldern för 
manliga fredssoldater har varit 28 år och för 
kvinnliga 34 år. Att medelåldern är så pass hög 
beror sannolikt på alla militära observatörer, 
som sänts ut.

Sverker Göranson delade ut SVF:s förtjänst-
medalj i silver till Jonas Jonasson och Daniel 
Breimert. Jonas är eldsjälen bakom Gula Bandet. 
Daniel står bakom Träffpunkt Blekinge.

Kransnedläggningen vid Minnesmärket blev 
mycket stämningsfull genom inslagen av taktslag 
och toner från trumma och horn för varje ned-
lagd krans. Kransar nedlades av Försvarsmak-
ten, Sveriges Veteranförbund, Kongoföreningen, 
UNEF-kamraterna, Swedint, Soldathemsförbun-
det, Invidzonen och Blue Berets MC Sweden. 
Därefter följde de anhörigas blomster. Kranshål-
lare för Kongo-veteranerna var Stig Högberg och 
kransnedläggare Karl Olof Fransson. Ceremonin 

avslutades med en tyst minut.

Förra året tillkom ett nytt inslag på FN-dagen vid 
Minnesmärket, nämligen att läsa upp namnen på 
alla de svenskar som omkommit i utlandsstyrkan 
samtidigt som man tände en gravlykta och även i 
år genomfördes denna programpunkt. 

I den bistra skymningen med vind och annalkan-
de regn tog det sin rundliga tid innan gravljusen 
för var och en av de 88 omkomma var tända. Men 
deltagarna stod tåligt kvar trots kylan. När alla 
lämnat platsen lyste den långa raden av gravljus 
i oktobernatten i en lång rad framför FN-min-
nesmärket som en stillsam hyllning till våra stu-
pade kamrater.

Bror Richard Svärd

FN-dagen blev en högtidlig upplevelse för den stora skaran av deltagande veteraner 
och anhöriga – och en ärofull manifestation för de kamrater som stupat i fredens tjänst.

En tyst minut efter kransnedläggningen. 
Foto: Lars Erkstam

Från ljusceremonin. Karl-Olof Fransson och Arne Björklund läser 
upp namnen på de stupade. 
Foto: Lars Erkstam
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Årsmötet 2018

Årsmötet kommer att hållas 
på Ledningsregementet i 
Enköping den 4 – 6 maj 2018. 
Varmt välkomna.

Styrelsen

Veterankalendern
Mikael Jakobsson från Göteborg, som tidigare 
har tjänstgjort som officer inom Försvarsmak-
ten, leder numera ett projekt för att sprida in-
formation om veteraner och att lyfta fram pro-
blemen med PTSD. Projektet har devisen ”För 
en tryggare värld.” För att få medel för verksam-
heten har han och hans medarbetare skapat en 
Veterankalender för år 2018 som nu är ute till 
försäljning. 

I kalendern finns en bild och en kort presen-
tation av 12 veteraner, som tjänstgjort på olika 
håll i vår oroliga värld. Kongoveteranerna re-
presenteras i kalendern av Alf Gustavsson från 
Härna. Alf deltog i bataljon 14 i Kongo och hör 
till styrelsen för vår förening. Alf berättar att han 
i början av februari kallades till Göteborg för in-
tervjuer och fotografering. Den 30 september 
var allt klart. Då blev det ytterligare en resa till 
Göteborg för att delta i ”släppet” för Veteranka-
lendern vilket skedde på Gamla Auktionsverkets 
Kulturarena inför en intresserad publik på cirka 
100 personer.

Kalendern kostar 350 kronor men är för tillfället 
slutsåld. Se webbsidan eller Facebook för upp-
dateringar kring eventuellt nytryck.
www.sverigesveteranforbund.se

Bror Richard Svärd

Under en vecka i början av november besök-
te ett 20-tal Kongo-veteraner Irland. Resan 
arrangerades av Marika Griehsel. De svenska 
veteranerna var inbjudna av Michael Thom-
pson, ordförande i den irländska veteranor-
ganisationen. Syftet med resan var främst att 
aktivt delta vid den årliga högtidliga ceremo-
nin vid Glassnevins kyrkogård där stupade ir-
ländska FN-soldater från massakern i Niemba 
1960 hedras med kransnedläggningar. Även 
regementsförvaltare Daniel Nybling från För-
svarsmaktens Veterancentrum deltog i resan.

De svenska veteranerna blev väl mottagna. De 
fick bo gratis på militärbasen McKee i Dublin 
där även en del måltider ingick. Dessutom sva-
rade värdarna för alla transporter. Det blev 
många resor. En dag ägnades åt att besöka ve-
teranernas högkvarter i Arbour Hill med mili-
tärkyrkan och ett museum, som utgör Irlands 
nationalmuseum. En annan dag ställdes fär-
den till högkvarteret för utbildning av militär 
FN-personal vid Curragh Camp. Även ett be-
sök i den irländske presidentens bostad ingick 
i programmet. Naturligtvis besöktes Dublin 
stadskärna med barbesök, varvid veteranerna 
fick njuta av en Guinnes, traditionell musik 
och irländsk gästfrihet.

Den högtidliga ceremonin på Glassnevins kyr-
kogård den 8 november i anledning av mas-
sakern i Niemba 1960 började med att de tre 
kransnedläggarna ställde sig vid monumen-
tet. Övriga veteraner ingick i en parad där de 
irländska veteranerna gick först varefter de 
svenska veteranerna kom med en svensk flag-
ga i täten buren av Alf Gustavsson. Paraden 

leddes av en säckpipsblåsare. Sedan följde 
kransnedläggningen. De svenska veteranernas 
krans nedlades av Per Carlborg. Därefter kom 
nedläggning av blommor från anhöriga. En ir-
ländsk veteran läste upp en ingress, för övrigt 
hölls inga tal vid ceremonin.

Därefter reste alla till Veteranorganisationens 
högkvarter. Här skedde ytterligare kransned-
läggningar med musik av en säckpipblåsare. 
Även här lades kransen av Per Carlborg. 

Efter ceremonin följde en lunch varvid Arne 
Björklund höll ett anförande om situationen 
i Elisabethville den 13 september 1961 när 
striderna började mellan FN-trupperna och 
Katangas gendarmeri och där svenskar och 
irländare kämpade sida vid sida. I samband 
därmed överlämnade Arne Björklund en gåva 
till värdarna, en gendarmeribajonett från Ka-
minaville. Från vår förening överlämnade Per 
Carlborg en tennsoldat föreställande en svensk 
FN-soldat.

Lunchen avslutades med ett sånginslag där en 
av sångarna, visade sig vara syster till Marika. 
Camilla Griehsel har verkat som uppburen in-
ternationell sångartist i många år.

De deltagande svenska veteranerna blev myck-
et imponerade av resans många fantastiska 
upplevelser inte minst den storartade irländ-
ska gästfriheten. 

Rapporterat av Marika Griehsel, 
Arne Björklund och Per Carlborg

Ett storartat besök på Irland

Per Carlborg lade föreningens krans vid ceremonin i Dublin den 8 november. 
Foto: Martin Rowi

Arne Björklund överlämnade en gendarmeri-
bajonett från Kaminaville till en av värdarna på 
Irlandveteranernas högkvarter. 
Foto: Nartin Rowi
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UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958Ute i landet 

Bäste UNEF-kamrat!

I år hölls den årliga höstfesten på Alfs äng 
i Hökerum den 9 september. Efter höst-
festen åkte en del av oss till Ågårdens loge 
för att deltaga i den årliga Bluesfestivalen 
som i år var ett jubileum, som varade från 
1500 – 2100. Ett tiotal artister och grupper 
deltog.

Vi kan inte skryta med att vi är särskilt ak-
tiva i vår lilla förening. Det är inte heller så 
lätt att ordna något eftersom våra medlem-
mar är spridda över landet. Styrelsen åter-
kommer med ett utskick i slutet på året.

God Jul och Gott Nytt År.
Erik Westerberg, ordförande

Deltagare på höstfesten.

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

UNEF-kamraternas födelsedagar 2018

60 år 580215 Mats Petersen Kronoborgsvägen 7C Malmö

80 år 381221 Erik Karlsson Löpargatan 20 B Landskrona
 380909 Leif Knutsson Borgaregatan 9 Göteborg
 381210 Rolf Larsén  Mörbydalen 32, 2 tr. Danderyd
 380416 Kurt Persson Sveagatan 32 Varberg
 381213 Per-Olof Wikström Allmänna Vägen 35 Sjömarken 

Rolf Larsén med UNEF-buketten.

UNEF på FN-dagen
På FN-dagen den 24 oktober representerades UNEF-
kamraterna av vår kassör Rolf Larsén.
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Starta en förening 
eller träffplats

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

  Träffplatser

  Föreningar

Föreningar

FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

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

FB H-län (Kalmar)
Göran Nilsson, 0706-15 64 70
go.nils@telia.com

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

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

FB Norr (Norrbotten)
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49 
lillemor.n@telia.com

FB Norrköping (Östergötland)
Jan-Olof Frisk, 070-897 01 45
janoloffrisk@hotmail.com 

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

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

FB Skåne
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Träffplatser

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

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

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

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

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

Falun
Dalaregementet Kasern C (feb-apr, okt-nov)
Myckelmyra Tjärn (maj, jun, aug, sep)
1:a 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
Soldathemmet, LV6
3:e onsdagen varje månad, kl 18.00
Christer Hallin, 0768-977 466

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

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

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

Kalmar
FF:s Evenemangskrog, Västra Vallgatan, Västerport
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
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
Bishops Arms, Västra Boulevarden 7
FB-grupp: Veteran-träffar i Kristianstad

Malmö
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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

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

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

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

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

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

Umeå
REX Rådhuskällaren, Rådhustorget
2:a tisdagen varje månad, kl 18.00
Agneta Karlsson, 0730-230712
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

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
Se annons i Närkes Allehanda
1:a torsdagen varje månad, kl 19.00
Måns Löf, 0709-89 04 79

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

Föreningar och träffplatser

NY
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Läst & Testat 

Generalmajor Karlis Neretnieks använder sin 
militära erfarenhet i boken. Han har lett flera 
förband, bland andra Gotlandsbrigaden. Mar-
co Smedberg är välkänd historiker. Tillsam-
mans och med flera civila beslutsfattare ger de 
en bra bild av hur beslut tas i svåra lägen. 
 
Fredsbaskern har träffat Karlis Neretnieks
Att handskas med osäkerhet, att våga fatta beslut 
utan ett ”komplett” underlag med alla parametrar 
som har bäring på beslutet, är det något man kan 
träna upp?
– Ja det kan man definitivt. Det är tämligen enkelt 
att öva genom att ”eleverna” utsätts för beslutsfatt-
ningsövningar där de avtvingas beslut på begränsat 
underlag och gärna med lite tid för överväganden 
och informationsinhämtning, svarar Karlis Neret-
nieks. 

Vad ska eleverna tänka på?
– Här är det två saker som eftersträvas. Den ena är 
att skapa en mental acceptans att det kommer inte 
alltid (snarare sällan) finnas fullständigt beslutsun-
derlag. Det andra är att skapa ett mindset hos chefer 
där de inte bara inser att det är deras uppgift, utan 
också tycker att det är skojigt att fatta beslut – tyck-
er man inte det senare bör man nog inte vara chef. 
Det leder till ett eventuellt tredje syfte med besluts-
fattningsövningar, sålla bort dem som inte duger till 
chefer, svarar Karlis Neretnieks.

Jag har själv ingen större erfarenhet av att leda an-
dra, än mindre i svåra lägen. Karlis Neretnieks och 
Marco Smedbergs bok gav mig ändå insikter som 
jag kan ha nytta av i mindre sammanhang. Jag kan 
varmt rekommendera den, kanske som julklapp?

I boken Att leda i svåra lägen går författarna Karlis Neretnieks och 
Marco Smedberg igenom flera militära händelser och beslutssituationer 
som de låter civila chefer kommentera.

Delegera beslut och öva 
brist på tid och information

Att leda i svåra lägen

Författare: Karlis Neretnieks och Marco Smedberg
Antal sidor: 188
Förlag: Nordic Academic Press
Ca. pris: 259 kr
ISBN: 978-91-88168-77-1

Hertz hyrbilar

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

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

Om du har frågor om avtalet med Hertz, 
vänligen kontakta Hertz Sales Support: 
salesupport@hertz.se eller tel 08-657 30 00. 
Uppge: CDP 832838 vid bokning.

Nordic Choice Hotels

• 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
 
Uppge att ni vill åberopa rabatten för 
intresseorganisationer vid bokning.
Rabattkod: 60313636
 
Registrera dig och boka på www.choice.se. 
Efter registrering lägger du till företags-id på 
”Min sida” Ange ID: ”60313636”, för korrekt pris.
Hemsidan är alltid 100 kr billigare.

Elite Hotels

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

Medlemsförmåner

Ännufler förmånerhittar du som inloggad medlem på vår hemsida.

Av Per Lunqe
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Profilbutiken Fler produkter

Beställningsalternativ
         www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         E-post: profilshop@fredsbaskrarna.se

         Telefon: 070-381 27 99

1

2

3

Profilbutiken håller julstängt 18 december till 8 januari.
Som inloggad medlem har du tillgång till ett större utbud av produkter och förmånliga priser. 

Beställningar under 100 kronor expedieras ej. 

Gula Bandet
 

PIN-50-01  Pin 40:-

TYG-50-02  Runt tygmärke 20:-

DEK-50-01  Klisterdekal, stor  40:-

DEK-50-02  Klisterdekal, liten  30:-

TYG-50-01 Tygmärke, siluett  60:-

TYG-50-03  Kardborremärke, siluett  70:-

FLA-50-01    Träningsflaska  70:-

HOD-10H-100  Hood Huvjacka Herr 749:-

VET-20D-100  Veteranarmband Dam 30:-

VET-20H-100  Veteranarmband Herr 30:-

TYG-10-01  Broderat märke, Fredsbaskrarna 30:-

DEK-10-01 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 20:-

PIN-10-01 Pin, Fredsbaskrarna 20:-

PIN-30-01  Pin, FN-logo 30:-

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

ÖRH-30-01     Örhängen, FN-basker 30:-

ÖRH-10-01  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

SLI-30-02   Slipsklämma, FN-basker 40:-

SLI-30-01 Slipsklämma, FN-logo 40:-

NYC-10-01 Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

BAS-20-01  Baskermärke, Veteran 100:-

DEK-20-01 Klisterdekal, Veteran 30:-

RES-20-00  Resehandduk, orange 190:-

VETERANMARSCHEN
TSH-60-200  T-shirt Veteranmarschen 2016   100:- 

TSH-60-206  T-shirt Veteranmarschen 2015   50:-

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

NOB-30-01  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

NOB-30-02  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

TENNSOLDATER (11,5 cm höga)
TEN-10-01    Tennsoldat, Kongo 450:

TEN-10-02 Tennsoldat, Afghanistan 450:-
11,5 cm, 240 gram. Handmålade med väldigt hög finish. 
Tillverkade av Ancile Design AB. Överskottet går till Kamrathjälpen.

Telefontid: måndagar 8-18
Övrig tid: telefonsvarare, lämna tydligt meddelande
Leveranser sker helgfria måndagar

Ta med dig din 
egen krok! 60:-

Nu behöver din väska inte längre ligga slängd på ett smut-
sigt restauranggolv i brist på upphängningsmöjligheter. 
Väskkroken placerar du på bordet eller bardisken bredvid 
dig och hänger sedan upp dina grejer. Med väskkroken kan 
du hålla din väska eller jacka ren och torr, samtidigt som du 
har den under uppsikt. Levereras i en liten fin presentask 
som passar perfekt i julstrumpan! 

Material: metall, magnet och gummerad botten, hopfällbar
Vikt: 44 gram
Belastning: Max 4,5 kg KRO-10-100

Resehanduk 190:-
Väntar besök hos släkt och vänner i jul? 
Då är denna snabbtorkande handduk något för dig! 
Trots storleken på 140x70 cm tar den minimalt med 
plats i packningen. Sandresistent.

RES-20-02

Kabinväska, Veteran
En snygg stilren kabinväska i svart 
hårdplast med veterantryck i form av 
svenska flaggan och VETERAN placerat 
i nedre delen av väskan. 
Kabinväskan klarar de flesta flygbolags 
krav på storlek.

Storlek: 55 x 40 x 20 cm
Färg: Svart
Hjul: 4 st roterande hjul 360°
Material: Hårdplats
Säkerhet: Kombinationslås
Vikt: 2 400 gram
Övrigt: Teleskophandtag, bärhandtag 
på utsidan, blixtlåsmellanvägg

KAB-20-01

1 149:-
Frakt tillkommer med 175:-/per väska

4
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Korsord 

Jan Alexandersson
Karlskrona

Göran Eriksson
Nyland

Per Harry Schmidt
Hägersten

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 28 januari.

Svara genom brev eller sms.

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

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Märk kuvertet med "Korsord"

SMS 
Skriv SVF (mellanslag) följt av de markerade 
orden i ett sms och skicka till nummer 72456 
(kostnad 6 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!

Det kommer en 
vinst på posten!

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

Grattis!
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Veteranprofilen 

Kamrathjälp

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. 

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

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 kamrat-
föreningars riksförbund (SMKR)

Svenska Soldathemsförbundet

Idrottsveteranerna

Veteran: Therese Pettersson

Therese Pettersson, veteran.

  Insatser:  

Hur är det att jobba som kock på ett fartyg under 
insats utomlands? Vi pratade med Therese Pet-
tersson som gjort det två gånger. Första var 2010 
och den insatsen varade i nio månader. På HMS 
Carlskrona och ME02 höll hon och nio kamrater 
i tre lag besättningen på bra humör genom goda 
måltider. 180 sjömän och officerare serverades 
frukost, lunch, middag och nattskaffning. Kocken 
är bredvid styrmannen och maskinbefälet farty-
gets viktigaste person?
– Haha… Alla ombord ser fram emot måltiderna. 
Får de inte goda måltider kan det bli dålig stäm-
ning, säger Therese.
Vari ligger utmaningen för dig och dina kamrater 
i köket?
– I Adenviken, att få tag på bra råvaror, oftast 
bunkrade vi i Djibouti. Grönsakerna var ofta 
mycket mer fräscha än i Sverige. Men köttet kun-
de vara i rätt dålig kvalitét. Vi lärde oss dock efter 
ett tag vad man kunde köpa för något. Fläskkött 
och specialvaror bunkrade vi förstås fullt i frysen 
innan vi kastade loss från Karlskrona.
Kontakter med lokala leverantörer?
– Väl nere i Djibouti var det väldigt viktigt att 
vara övertydlig om vad man ville ha för kött, an-
nars kunde man få det lokala vita köttet och den 
vita fisken. Det har vi än idag inte riktigt koll på 
vad det var. Men du kan vara lugn, vi serverade 
inte det köttet! Den vita fisken var någon slags 
kloakfisk, det luktade avföring i köket och vi blev 
tvungna att kasta den. 

Före ME02 planerade kökslaget alla måltider, 
varje dag för nio månader.
– Det var tio till elva menyer som rullade med va-
riation, säger Therese.
Therese är utbildad kock i Bollnäs. Första resan 

ombord ett örlogsfartyg var på HMS Visborg 
2008 då hon gjorde värnplikten. Efter ME02 
följde ME03 2013. Vad var det som drog dig till 
flottans kök?
– Jag tycker det är roligt att jobba i grupp, vara 
kreativ och skapa något tillsammans. I flottan 
blir man ofta väldigt tight med sina kollegor, lite 
som en stor familj, säger Therese.

Köket var indelad i tre vakter. Upp klockan fem 
för frukost och sen rullade det på. Ett populärt 
inslag på Carlskrona var färskt bröd från de två 
bagarna ombord. De serverade också bakverk. 
Vid VIP-besök ombord serverades gästerna tre-
rätters.  
– Vi höll en nordisk profil, med inslag som älg 
och hjortron.

Någon skillnad på dina två missioner?
– ME03 var kortare, 6 månader. Innan ME02 
fick vi mer tid till att knyta samman besättning-
en, två och en halv månad vilket gjorde oss mer 
tight som besättning. Det var även ett stort plus 
att vi var med när fartyget togs ur malpåse och 
rustades upp. Vi hade ett gemensamt och tydligt 
mål, att få ett fungerande fartyg som liksom skul-
le återuppstå från de döda. När vi gick ut med 
ME03 var allt redan klart.
Är du sugen på att åka ut igen?
– Absolut. Jag gillar att vara med och känna att 
man hjälper behövande och samtidigt åka iväg 
på ett sådant äventyr där man aldrig kan förut-
spå vad nästkommande dag skall bjuda på, säger 
Therese.

I dag är Therese förste sergeant, specialistofficer 
efter studier på Sjöstridsskolan i Karlskrona. 

ME02, ME03

Per Lunqe
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

One vest 
does not 
fit all.

Mycket att välja på för operativa yrken.
Nu även fysisk butik i Söderköping.
Välkommen.


