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Olle Westerberg och Maria Skans från Armémuseum i uniform och dräkt 
m/ä, besöker Veterandagen på Gärdet i Stockholm.
Foto: Malin Bondeson

KÄNSLAN ÄR ATT VÄLDIGT 
MYCKET GÅR ÅT RÄTT HÅLL

Alla initiativ – stora 
som små – är alltid 
välkomna, så att vi 
kan göra mer för 
fler av våra kam-
rater och deras 
anhöriga när 
behovet finns. 
Jag vill passa 
på att rikta ett 
jättetack till alla 
som stöttar oss 
i vårt arbete. 
Totalt inbring-
ade Gula 
Bandet-mån-
aden över 100 000 
kronor i år

Sverker Göranson
Förbundsordförande
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Ulrika ger tips i 
ny bok

Stolt Veterandag
 08-10, 19
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Veterandagen i Stockholm.
Foto: Kim Svensson
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Gula Bandet-
månaden.
Så gick det.

"...för att med stort personligt mod 
samt med fara för eget liv kämpat i det 
iskalla vattnet under trettio minuter i 
den gemensamma ansträngningen att 
försöka rädda liv..."

ERHÅLLNA 
FÖRTJÄNST-
MEDALJER 
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VET DIN CHEF VAD 
DU ÄR VÄRD?

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

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

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

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

Läs mer och boka ett förs-
ta karriärplaneringsmöte på: 

www.militarywork.se/karriar 
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Nionde blev tionde
i Mali
Vid solnedgången den 2 juni skrev över-
stelöjtnanterna Magnus Frykvall och
Dan Hagman under ett dokument – och i 
samma stund övergick befälet från
Mali 09 till Mali 10.

I sitt tal hyllade chefen för Mali 09 sitt 
förband som det bästa han fört befäl över.
– Det här halvåret har varit det bästa i 
mitt yrkesverksamma liv, för ni är det mest 
följsamma och professionella förband man 
kan leda. Och ni har löst alla uppgifter på 
bästa sätt. Den feedbacken har ni också 
fått från utifrån, sa Magnus Frykvall, cite-
rad på Försvarsmaktens webbplats.

Foto: Kim Svensson

Jag vet inte hur det är med dig, men jag tycker 
att jag upplevt en tydlig skillnad under årets 
Gula Bandet-månad, jämfört med tidigare år. 

Fler människor än något annat år har sökt 
upp mig och ställt frågor om Gula Bandet. Vi 
har också fått många gåvor till Gula Bandet i 
samband med årets Gula Bandet-månad. Det är 
gåvor från både privatpersoner, organisationer 
och företag. Som exempel kan jag nämna Rekyl, 
Hemvärnet och Hemvärnsrådet. Deras uni-
form-på-jobbet-tröja kan du läsa mer om på sida 
6. Flera ”gamla” initiativ har också återkommit i 
år, som Pennan & Svärdets Gula Bandet-märkta 
böcker och BAE Systems Hägglunds insamling 
bland personalen. 

INTÄKTER SOM HJÄLPER
Alla initiativ – stora som små – är alltid väl-
komna, så att vi kan göra mer för fler av våra 
kamrater och deras anhöriga när behovet finns. 
Jag vill passa på att rikta ett jättetack till alla som 
stöttar oss i vårt arbete. Totalt inbringade Gula 
Bandet-månaden över 120 000 kronor i år. Läs 
mer om Gula Bandet-månaden på sida 15.

SNART HELA SVERIGES VETERANDAG
Veterandagen 29 maj firades i år på drygt tio 
platser runtom i landet. Vi har kommit en bra bit 
– men fortfarande har vi mer kvar innan dagen 
verkligen blir till Veteranernas dag i hela landet. 
Tillsammans kan vi påverka de kommuner vi bor 
i att få till en minnessten och även ett firande på 
Veterandagen. Många av firandena i år startade 
som initiativ från enskilda medborgare.

FORSKARE BLEV ÅRETS VETERAN
En annan fin tradition med Veterandagen är ju 
att vi delar ut utmärkelsen Årets veteran. Att få 
lämna över den utmärkelsen, tillsammans med 
förbundets förtjänstmedalj i guld, är en av de 
mest ärofyllda uppgifterna som kommer med 
uppdraget som förbundsordförande, och i år 

gick de till Martin Noevius, professor vid Upp-
sala universitet. Läs mer om Martin och vad han 
gjort för att lyfta veteraner på sidan 17.

FLER MINNESPLATSER
Det kommer fler och fler minnesplatser och 
minnesstenar att besöka runtom i landet. Själv 
kommer jag att få äran att i få vara med när en 
minnessten invigs i Kalmar i augusti, och nyligen 
invigdes minnesstenar i Växjö och Örnskölds-
vik. Oftast är det en veteran bakom initiativen 
till en minnessten eller -plats i de städer som 
nu har det. Saknas det i din stad kan du eller 
din lokalförening bearbeta kommunen så att ni 
också kan få en plats där ni kan minnas och ha 
ceremonier.

54000 POTENTIELLA MEDLEMMAR
Alla veteraner och Sveriges Veteranförbund 
ska färgas av den stolthet och kamratskap vi 
känner. Det är genom den vi bygger en brygga 
mellan äldre och yngre. Därmed blir vi fler och 
därmed blir vi starkare, med större möjlighet 
att hjälpa fler och göra mer för veteraner och 
deras anhöriga. Vi som förbund ska bli mer 
inkluderande. Spridda över Sverige finns cirka 
54 000 veteraner. Det är med stolthet jag kallar 
mig veteran och jag är stolt att få vara med i 
veteranförbundets utveckling. Vi står inför en 
spännande framtid tillsammans. 

Jag hoppas ni får en fin sommar och att vi ses 
där ute i någon av våra viktiga verksamheter.

Sverker Göranson
Förbundsordförande

OBS! Glöm inte att hjälpa till att få med dina 
kamrater i vår gemenskap. Just nu är det gratis 
att vara medlem i två år. Registreringen görs 
enklast via svfmedlem.se

Känslan är att väldigt 
mycket går åt rätt håll
...
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Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

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

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

INLEDAREN  

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Almedalsveckan 
med seminarium
Sveriges Veteranförbund närvarar 
på Almedalsveckan och anordnar 
ett seminarium om den svenska ut-
landsveteranens samlade kunskap.

Förbundet bemannar också, genom 
Fredsbaskrarna Gotland, ett informa-
tionstält på Skeppsbron 1-3 juli.

Missa heller inte en av Veteranmarschens 
avslutande etapper med målgång i Visby 
den 2 juli. 

SEMINARIUM:
DEN SVENSKA UTLANDSVETERANENS 
SAMLADE KUNSKAP
Ny forskning ger kunskap om utlandsve-
teraners hälsa och förmåga. Vilka slutsat-
ser kan dras av studien? Vilka behov har 
veteraner jämfört med andra? Hur kan 
veteraner bli en ännu större tillgång för 
samhället?

Vi vill samla alla som har gjort utlands-
tjänst för utsändande myndigheter. 
Genom öppenhet och inkludering vill vi 
att veteranens erfarenhet ses av övriga 
samhället som en resurs. 

Frågorna diskuteras specifikt ur ett 
politiskt, praktiskt och akademiskt per-
spektiv.

Onsdag 3 juli kl. 13.15 på M/S Sigrid.
Kontaktperson: Peter Enström, 
070-218 58 06, enstrom@telia.com

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

SVF kansli flyttar till 
nya lokaler

Den 22 maj skrev förbundsordfö-
rande Sverker Göranson och gene-
ralsekreterare Anders Ramnerup 
under ett hyresavtal på en ny lokal 
för förbundets kansli.

Den nya adressen är Riddargatan 29 i 
Stockholm. Flytten sker senare i höst.

"Det är med stolthet jag kallar mig 
veteran och jag är stolt att få vara 
med i veteranförbundets utveck-
ling. Vi står inför en spännande 
framtid tillsammans."

AKTUELLT

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

Sveriges Veteranförbund (SVF)

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

Förbundsordförande Sverker Göranson och 
bostadsrättsordförande Marcus Boström. 
Foto: Per Lennartsson 

Svenska Soldat-
hemsförbundet
startar blogg
Här publiceras texter, reflektioner, 
filmer och bilder med ett årligt tema
för ögonen. Under 2019 är temat 
Anpassningssvårigheter efter insats.
soldathem.org/blogg

Prickskytt ur svenska malistyrkan övar. 
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten
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Sverige bidrog med trupp till den första väp-
nade styrkan under FN-flagg, UNEF 1, som 
sattes upp med anledning av Suezkrisen 1956. 
Beslutet att etablera UNEF 1 genomdrevs 
av den dåvarande generalsekreteraren Dag 
Hammarskjöld. Under de mer än 60 år som gått 
sedan dess har 75 000 svenskar tjänstgjort i 
FN-förband i konfliktområden i Mellanöstern, 
Afrika och Europa. Engagemanget har blivit en 
del av Sveriges moderna militärhistoria.
 
Projektet genomförs i samarbete med för-
eningen Blå Baskrarna, där företrädare för 
Sveriges Veteranförbund och Institutionen 

för Freds- och konfliktforskning vid Uppsala 
universitet ingår. Utställningen kommer att 
spegla det svenska deltagandet med bakomlig-
gande värderingar och situationer och belysa 
vad de svenska insatserna betytt för freden, för 
Sverige och för dem som deltagit.
 
Chefen för Armémuseum, Stefan Lundblad: 
”Utställningen kommer att fylla en lucka i skild-
ringen av svensk militärhistoria. Om allt går i lås 
öppnar vj under 2020”.
 

Evert Wallström 
Föreningen Blå Baskrarna

Armémuseum planerar per-
manent utställning om FN

Rikshemvärnsrådet skänker 
70 000 kronor till veteraner

AKTUELLT AKTUELLT

Alla jägare se hit!
Gula Bandet har fått en fin gåva 
av Aimpoint och Börringe Kloster 
AB och har därför nöjet att bjuda 
på jakt i Skåne. Är du veteran och 
jägare, passa på och anmäl dig till 
en fin jakt utan kostnad. Först till 
kvarn gäller då det är begränsat 
med platser.

VEM: 8 st platser
VAD: 2 dagar, dag 1 besök vid Aimpoint 
och skjutträning. 
Dag 2 jakt på kronhjort, dovhjort och gris 
på Börringe Kloster ABs mark.
NÄR: 14-15 oktober 2019 
VAR: Aimpoint, Börringe Kloster AB. 
ÖVRIGT: Lunch under dagarna ingår. 
Boende och resor genom den enskildes 
försorg.
ANMÄLAN: Till SVF kansli,
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Rikshemvärnsrådet har tillsammans med Rekyl 
tagit fram en t-shirt inför ”Uniform på job-
bet-dagen”, som inföll på Hemvärnets födelse-
dag 29 maj. Med anledning av Veterandagen 29 
maj skänker Rikshemvärnsrådet överskottet till 
Sveriges Veteranförbund, där många hem-
värnsoldater också är medlemmar. Bidraget är 
72 348 kronor.

– Vi är väldigt tacksamma över att Rikshem-
värnsrådet och Rekyl vill skänka överskottet till 
Sveriges Veteranförbund. Tack vare små och 
stora bidrag kan vi stötta veteraner och deras 
familjer med kamratstöd och ekonomiskt stöd 
för att hjälpa dem tillbaka till det vanliga livet 

när sjukvården, myndigheter och försäkringar 
inte räcker till, säger Anders Ramnerup, general-
sekreterare för Sveriges Veteranförbund.
Överlämningen skedde mellan rikshem-
värnschefen Stefan Sandborg och Sveriges 
Veteranförbunds ordförande Sverker Göransson 
vid Sjöhistoriska museet i Stockholm.

Gåva från Swedish 
Military Attaché 
Spouse Association 
(SMASA)
Fredag 22 maj mottog förbundet 
en gåva från SMASA (Utländska 
militärattachéers fruar)

Gåvan mottogs av förbundsordförande 
Sverker Göranson och överlämnades av 
SMASAs ordförande Nikole Metrolis, 
Gerlinde Reiter vice ordförande och Roy-
anna Butler som är föreningens sekrete-
rare. Tack för er gåva och ert stöd!

SVF

Rikshemvärnsrådet och Rekyl 
har sålt en ”Uniform på jobbet-
t-shirt”. Överskottet på över 
70 000 kronor skänktes till SVF 
för att stärka arbetet med att 
ge veteranerna den erkänsla 
och respekt de förtjänar efter 
sin insats.

Rikshemvärnschefen Stefan Sandborg överlämnar checken till SVF:s ordförande Sverker Göransson vid Sjöhistoriska 
museet i Stockholm.

Armémuseum i Stockholm avser att skapa en permanent utställning om 
Sveriges deltagande i FN:s fredsbevarande operationer.

Överlämning av gåva framför Restare vid Gärdet 
i Stockholm.

Den 6 juni invigde kommunal-
rådet Per Nylén fredsmonu-
mentet i Stadsträdgårdsparken 
i Örnsköldsvik.

Stenen har kommit till då 
veteranen John-Erik Sandström 
skickat in ett medborgarförslag. 
John-Erik fick idén till stenen 

då Veteranmarschen besökte 
Örnsköldsvik 2017. Ett 50-tal 
åhörare var med och njöt av det 
vackra vädret vid invigningen 
som avslutades med att Tho-
mas ”Berkan” Bergqvist spelade 
Gammelyxans sång.

Per Lennartsson

Minnessten invigd 
i Örnsköldsvik

Efter värnplikt och snabbutbildning i Strängnäs blir vardagen öken för svenskarna i den första 
FN-insatsen 1956, UNEF i Suez/Gaza.
Foto: Roland Frid

Invigningen av Växjös 
minnessten för de som 
deltagit i internatio-
nella uppdrag ägde 
rum den 29 maj. 

Bo Frank, Kommunfullmäkti-

ges ordförande och Christer 
Alldén, ordförande Vetera-
nerna Kronoberg genomförde 
invigningen och Växjöskolor-
nas Musikkår underhöll.
Stenen är placerad i Musie-
parken Utvandrarnas hus i 
Växjö.

Minnessten invigd 
i Växjö

Veterandagen 
firades på många 
platser i landet
Veterandagen firades över hela 
landet, i bland annat; Arvidsjaur, Boden, 
Borås, Eskilstuna, Nyköping, Halmstad, 
Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn, Luleå, 
Göteborg, Västerås, Sundsvall, Umeå, 
Växjö och Stockholm.

Läs mer på sidorna 8-10 samt 19.

Foto: Sebastian Pociecha on Unsplash

Foto: Kim Svensson
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Veterandagen 2019 blev 
en fest för alla som gjort 
en insats utomlands, civila 
och militära.

Försvarsmaktens personaldirektör 
Klas Eksell klättrar upp på strids-
fordonet bland alla små vita tält på 
andra sidan vägen från Sjöhistoris-
ka museet på Gärdet i Stockholm. 
Det här är veteranernas dag. Det 
är för andra året allmän flaggdag. 
Bussarna passerar på vägen med 
flaggor. 

Framför Klas Eksell är gräsplanen 
fylld med veteraner. Veteranmar-
schen med 200 veteraner har just 
gjort halt. Nordic Veteran Tour, 45 
veteraner från Danmark, Sverige, 
Norge och Finland med Tor Caval-
li-Björkman i spetsen på motor-
cykel har parkerat och tagit av sig 
hjälmarna. Där är veteraner som är 
medlemmar i Veteranförbundet. 
Där är de som kommer att bli. Där 
är anhöriga.

I CENTRUM
Tre fallskärmshoppare från 
Idrottsveteranerna har tio minuter 
tidigare landat bakom tälten i den 
hårda blåsten. Det är sol och det är 
skonsamma 15 grader varmt.
– Veterandagen där alla veteraner 
är i centrum, säger Klas Eksell.
Det som förut varit en angelä-
genhet för Försvarsmakten, är 
det nu också för alla myndigheter 
som visar upp sig i vita tält. Där 
finns Polismyndigheten, Krimi-
nalvården, Åklagarmyndigheten, 
Domstolsverket, Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap och 
Folke Bernadotteakademin, alla 
med veteraner. Där finns också 
alla frivilligorganisationer som har 
det gemensamt att de jobbar för 
veteranernas och deras anhörigas 
bästa.

Jag går runt med fotografen Malin 
Bondesson och vi pratar med 
människor vi stöter på.

NORDIC VETERAN TOUR
Bo Lindskog kommer från Svedala 

och har gjort flera missioner på Cy-
pern och i Sinai. Varför är du här?
– Jag är inbjuden av ÖB, säger han.
Det är hans första veterandag på 
Gärdet. Han är medlem i Veteran-
förbundet och brukar vara med på 
kamratträffar i Malmö. 

När Nordic Veteran Tour ställt 
upp sina motorcyklar pratar vi 
med Tor Cavalli-Björkman. Den 
här motorcykelresan för nordiska 
veteraner kulminerar på Gärdet 
och Veterandagen. Kvällen och 
natten före tillbringade de på Hem-
värnets Stridsskola, straxt söder 
om Stockholm. Under resan har de 
marknadsfört Gula Bandet.
Aki Harju från Finland har tidigare 
kört motorcykel men var med om 
en olycka förra året och har nu 
kört färdigt. Vid olyckan räddades 
han av veterankamraten Jesper 
Svarre. Kamraterna såg till så att 
Aki Harju fick vara med i år på 
Gärdet.

Gustaf Wärnberg var med på KS 
15. Han är nu med på Veteran-

dagen med sin son Douglas, 1 år, 
pappa Carl och mamma Lena. 
– Det här är min tredje veterandag, 
säger Gustaf Wärberg.

KAMRATSTÖDJARE
Kerstin Holmberg-Jansson från 
Ronneby är med i år igen. Hon 
har inte gjort någon mission, men 
något lika viktigt:
– Jag är kamratstödjare, säger hon.

Vi stöter på Anders Stach och Ro-
ger Klaesson på andra sidan vägen, 
mot Sjöhistoriska och ceremonip-
latsen. Anders Stach har gjort sex 
missioner och varit med om att 
instifta Veterandagen.
– Det är strålande, alla som är här, 
veteraner, anhöriga, myndigheter 
och politiker, säger han.

Vi går tillbaka till de vita tälten och 
ser riksdagsledamoten Annicka 
Engblom. Hon blev Årets Veteran 
förra året och fortsätter nu att 
driva veteranfrågor i riksdagen.
– Stor glädje att se alla flaggor i 
dag, säger hon.

Veterandagen firades på Gärdet

AKTUELLT

Erhållna förtjänstmedaljer
FÖRSVARSMAKTENS FÖRTJÄNSTMEDALJ 
I SILVER MED SVÄRD

LÖJTNANT GABRIEL DONATI, STOCKHOLM
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, 
för att med stort personligt mod och med förtjänstfulla 
insatser undsatt en utsatt kollega under pågående granat-
eldsbeskjutning mot International Campus i Mogadishu, 
Somalia 2016-01-01.

SERGEANT ROBIN RÖNNHOLM, STORUMAN
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, 
för att med stort personligt mod i ett högt tempo och med 
en hög grad av sinnesnärvaro genomfört förtjänstfulla 
insatser vid terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i 
Timbuktu, Mali 2017-08-14.

VICE KORPRAL ERIK RÖCKNER, ARVIDSJAUR
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med 
svärd, för att med stort personligt mod, bibehållen kyla i en 
farofylld situation och med en hög grad av sinnesnärvaro 
genomfört förtjänstfulla insatser vid terroristattacken mot 
FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, Mali 2017-08-14.

SERGEANT OLIVER SJÖGREN, BÅLSTA
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med 
svärd, för att med stort personligt mod, beslutsamhet och 
föregångsmannaskap genomfört förtjänstfulla insatser vid 
terroristattacken mot FN:s sektorhögkvarter i Timbuktu, 
Mali 2017-08-14.

MAJOR TOBIAS LINDBLOM, BODEN
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, 
för sitt förtjänstfulla ledarskap under svåra förhållanden vid 
terroristattacken mot den internationella campen i Timbuk-
tu, Mali 2018-04-14.

LÖJTNANT ANDERS PETTERSSON, BODEN
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, 
för förtjänstfullt agerande under svåra förhållanden genom 
att ha lett strid och koordinerat stöd med sidordnade för-
band vid terroristattacken mot den internationella campen, 
Mali 2018-04-14.

FANJUNKARE PER-OLOF ERIKSSON, BODEN
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver med svärd, 
för stort personligt mod och förtjänstfullt ledarskap under 
svåra förhållanden vid terroristattacken mot den internatio-
nella campen, Mali 2018-04-14.

FÖRSVARSMAKTENS FÖRTJÄNSTMEDALJ 
I GULD

FÖRSTE SERGEANT JONATHAN RENMAN, 
GUNNARSBYN (2018 ÅRS BESLUT)
tilldelas Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld, 
för att med stort personligt mod samt med fara 
för eget liv kämpat i det iskalla vattnet 
under trettio minuter i den gemensamma 
ansträngningen att försöka rädda 
liv vid bärgningsbandvagns olyckan 
i Alån, Boden 2017-03-26.

Källa: Försvarsmakten

Annicka Eng-
blom drev för-
ra året igenom 
det beslut som 
innebar att 
Veterandagen 
är en allmän 
flaggdag.

MINNEN
Folke Berna-
dotteakademin är med som vanligt. 
I ett tält står Mattias Wandler från 
myndighetens fredsarkiv.
– Jag har fått in fyra arkiv i dag, 
säger han.
Det är arkiv med bilder och dag-
böcker från missioner. Han hade tidi-
gare gått ut i flera Facebookgrupper 
så veteranerna visste vad han ville 
ha. Dessutom kommer under dagen 
flera veteraner som nu vet vart de 
ska skicka sina minnen.

Veteranförbundets ordförande Sver-
ker Göranson är förstås på plats, i år 
tillsammans med sin sonson Gustaf. 
Han står bredvid sin efterträdare 
Micael Bydén. Vad betyder den här 
dagen?
– Den är helt avgörande, att den 
kommit till stånd, en kvittens på alla 
de frågor som vi driver för veteraner, 
säger Sverker Göranson.
Dagen firas också i andra städer.
– Det är bra. Erkänslan finns i hela 
Sverige.
Förutom att vara ordförande för 
landets veteraner går Sverker 
Göranson runt och träffar kompisar 
från insatser.
– Vi har samma erfarenheter, det 
är en viktig del av veterandagen. 
Vi träffas i glädje men också i sorg. 
Sedan monumentet invigdes 2013 
har jag kommit hit varje år.

Årets Veteran, Martin Neovius, 
forskar om hälsa och ohälsa hos 
veteraner. 
– Hans forskning visar på vilka 
kvalitéer som veteraner har. Det 
är erfarenheter och förmågor från 
insatser i tuffa miljöer, där veteranen 
löst uppgifter i grupp, i lag, säger 
Sverker Göranson.
Veteranens ställning blir allt starka-
re, menar han.
– Också på den civila arbetsmarkna-
den. Här gör Military Work ett jätte-
bra jobb, säger Sverker Göranson.

350 ANSTÄLLDA
I ett tält står Christopher Johansson. 
Han jobbar på Military Work som 
marknadschef. Military Work är ett 
partnerföretag till Försvarsmakten. 
– Vi vill gärna visa i dag vilka vi är, 
säger han. 

Military Work har verksamhet i 
Sverige med 350 anställda där en 
stor del är veteraner. Man behöver 
inte ha deltagit i insats utomlands, 
men man ska ha militär bakgrund i 
Försvarsmakten. Genomsnittsåldern 
är 26 år. Military Work finns också i 
Danmark och Finland. 
– Vi visar företagen vilka civila me-
ritvärden våra anställda har, säger 
Christopher Johansson.

Försvarsmaktens Veterancentrum 
har jobbat hårt för att Veterandagen 
ska bli lyckad. I år uppmärksammas 
två insatser särskilt. Veteraner som 
tjänstgjort under UNEF II, i Egypten 
och Sinai 1973 till 1979. Den andra 
är fältsjukhuset i Korea 1950 till 
1954 i regi av Röda Korset.
– Vi genomför högtidlighållande av 
tidigare insatser. Nästa år blir det 
Cypern, 2021 Libanon, 2022 tidigt 
Bosnien. Sedan blir det 25 år efter 
insats, säger Göran Bill från Vete-
rancentrum.
Röda Korset och fältsjukhuset?
– Förtjänar att uppmärksammas. En 
för många okänd insats. Fältsjukhu-
set var en politisk lösning med Röda 
Korset som huvudman, säger Göran 
Bill.
Fältsjukhuset låg i den lilla staden 
Busan, fyra mil från fronten. 
– Sjukhuset tog först emot ameri-
kanska sårade soldater, senare krigs-
fångar med skador och civila. Efter 
kriget fortsatte verksamheten med 
tuberkulosvaccinationer av barn, 
säger Kerstin Lundahl-Söderman på 
Svenska Röda Korset.

En högtidlig ceremoni följde med 
musik, tal, kransnedläggning och 
medaljeringar, där bland många kung 
Carl Gustaf, statsminister Stefan 
Löfven, talman Andreas Norlén och 
överbefälhavaren Micael Bydén 
deltog. 

Framåt kvällen tar musiken vid igen, 
i stora tältet. Årets veteran, Martin 
Neovius, professor på Karolinska in-
stitutet, får pris för sin forskning om 
veteraner. Kvällen går över i mörker 
men i tältet är det ljust. Festen fort-
sätter för alla veteraner.

Fullsatt på Gärdet i Stockholm under Veterandagen.
Foto: Kim Svensson

Medlajering.                       Foto: Kim Svensson

Per Lunqe
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AKTUELLT AKTUELLT

Årets Veteran: Martin Neovius

För innovativa studier
I samband med firandet av Veterandagen under onsdagen fick professor Martin Neovius ta emot 
Sveriges Veteranförbunds finaste utmärkelse: Årets veteran. Professor Neovius tilldelas utmärkelsen för 
att hans innovativa studier inom psykisk ohälsa, fysisk ohälsa och socialt utfall, som visar att veteraner 
som grupp är en tillgång för samhället.
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Årets veteran är Sveriges Veteran-
förbunds finaste utmärkelse och 
under onsdagseftermiddagen fick 
professor Martin Neovius ta emot 
2019 års pris. Utmärkelsen delades 
ut vid Veterandagsfirandet på Norra 
Djurgården i Stockholm.

Sedan 2013 har Martin Neovius och hans 
medarbetare på uppdrag av Försvarsmakten 
bedrivit registerforskning inom psykisk ohälsa, 
fysisk ohälsa och socialt utfall. Resultaten av 
studierna är mycket intressanta då de visar att 
veteraner som grupp inte är mer utsatta än öv-
riga jämförbara individer. Tvärtom utmärker sig 
veteranerna positivt. Alla genomförda studier 
återfinns på www.auxmilitary.se. 

PROFESSOR NEOVIUS FÅR 
UTMÄRKELSEN ÅRETS VETERAN MED 
MOTIVERINGEN: 

Professor Neovius har med sina innova-
tiva studier inom psykisk ohälsa, fysisk 
ohälsa och socialt utfall vetenskapligt 
belagt att veteraner som grupp inte 
är mer utsatta än övriga jämförbara 
individer, tvärtom utmärker sig vetera-
nerna positivt. Resultatet av genomförda 
studier som omfattar samtliga svenskar 
som mönstrat och varit på militär ut-

landstjänstgöring från 1990 och framåt 
påvisar att veteranerna, som grupp, är en 
tillgång för samhället och ger oss fakta 
att bemöta påståenden att veteraner 
skulle vara en utsatt grupp i dessa avse-
enden. Kort sagt kan vi veteraner, tack 
vare professor Neouvius, ha all anledning 
att vara ”Stolt veteran”. 

STORT GRATTIS!

"Resultaten av studi-
erna är mycket intres-
santa då de visar att 
veteraner som grupp 
inte är mer utsatta 
än övriga jämförba-
ra individer. Tvärtom 
utmärker sig vetera-
nerna positivt."

Martin Neovius
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Fredsbaskern 
träffade besökare 
på Veterandagen.

Foto: Malin Bondeson
Text: Per Lunqe
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Tack, Eva Lind-
ström, Veteran-
mottagningen
Eva Lindström som är en av grundarna 
till Veteranmottagningen på Uppsala 
Akademiska Sjukhus har nu välförtjänt 
gått i pension. Med anledning av detta så 
har Sveriges Veteranförbund lämnat över 
en hemlig låda till henne att öppna vid 
lämpligt tillfälle. Hon säger själv att hon 
inte kan förstå all denna uppmärksamhet. 
Hon har ju ”bara” jobbat med något som 
hon tyckt varit jätteroligt och intressant.

Eva vill också ta tillfället i akt att framföra 
ett stort tack till alla veteraner samt andra 
som har haft något med verksamheten 
att göra. 

Sveriges Veteranförbund vill framföra 
vårt stora tack till Eva för att det nu finns 
en fungerande Veteranmottagning dit ve-
teraner och deras anhöriga kan söka sig.

Veteranfamiljehelg 
I samarbete mellan High Chaparral Sweden, Sveriges Veteranförbund, 
Invidzonen och Soldathemsförbundet bjuder vi in till en veteranfamilje-
helg på High Chaparral och med rabatterade priser för SVFs medlemmar.

Förra året arrangerades för första gången en 
mycket uppskattad veteranfamiljedag på High 
Chaparall, och den 24 augusti är det dags igen, 
men redan på kvällen den 23 augusti samlas vi!

FÖRST TILL KVARN
Ni som är medlemmar i SVF bjuds på entré och 
lunch den 24 augusti. Meddela även i samband 
med anmälan via e-post hur många ni är i famil-
jen som kommer på middagen den 23 augusti 
samt om du som är medlem vill bli bjuden på 
entré och lunch den 24 augusti. 
kansliet@sverigesveteranforbund.se 

Rabatterade veteranpriser (Veterankort) bokas 
via: https://booking.visbook.com/se/5028
Obs! Dessa rabatterade priser gäller endast om 
man anmäler sig via High Chaparrals boknings-
sida. I annat fall är det ordinarie pris som gäller 
i kassan.

Glöm inte att boka biljetter till övriga i familjen 
och ev övernattning.

Varmt välkomna!

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

AKTUELLT AKTUELLT

Ulrika ger ovärderliga tips kring 
relationer och känslor i ny bok

Poliserna klappade varandra på axlarna. Då 
tänkte Ulrika Jonasson-Borggren: Jag är också 
med. Som anhörig.
Ulrika Jonasson-Borggren gick hem från det 
möte som var uppstarten på hennes man 
Mikaels mission som polis i Sudan 2005. Hon 
var frustrerad. Det här var inte ett möte som 
förberedde henne och Micke, som hon säger, 
på hur de deras förhållande, hur det skulle se ut 
och fungera när han var borta och när han kom 
hem.
– Jag var en främmande fågel, säger hon.

RELATIONER KNAKAR
Poliserna klappade varandra på axlarna. Deras 
kvinnor, för det var mest kvinnor som anhöriga, 
de pratade om hur de skulle sköta huset, städ-
hjälp, matleveranser och sådant som gör livet 
lättare när gubben är i Sudan. 
Ulrika hade andra frågor. Som familjeterapeut 
visste hon att relationer kan knaka. Känslor 
kommer fram när mannen eller kvinnan är 
hundratals mil borta, när FN-polisens vardag 
kan vara en fråga om liv och död. Det går ingen 
igenom oförändrad. Hur påverkar det relationen 
hemma, under och efter?
På väg hem såddes första fröet till att skriva en 
egen bok i ämnet. 

DIKTAFON 
Vintern 2013 bestämde sig Ulrika för att 
skriva boken, samtidigt som Micke ansökte om 
utlandstjänstgöring. Med hennes dagbok som 
stöd, med Mickes inlästa dagbok på diktafon 
i Afghanistan som stöd, med intervjuer och 

med tillgänglig forskning. Det blev en handbok 
för hur man får relationen att fungera när den 
andre åker på mission.

Jag träffar Ulrika och Micke på Drottning Victo-
rias Örlogshem i Stockholm där de ska prata 
om boken för veteraner. Tåget från Göteborg 
där Ulrika och Micke bor är bara en halvtimme 
försenat, så jag får gott om tid med Ulrika före.
– Jag brinner för detta, säger Ulrika.

RULLAR INTE PÅ
Det är helt uppenbart att hon brinner för detta. 
Ulrika är en drivande människa, lite annorlunda 
än andra anhöriga jag träffat. Inte passiv som 
många är, inte en som frågar ”vad ska vi göra 
nu?”. Som familjeterapeut vet hon också att 
relationer inte rullar på av sig själva.

Boken 360 dagar med Afghanistan, före, under 
och efter insats, handbok och tips vid utlands-
tjänstgöring, den fyller ett vakuum. Micke är en 
erfaren polis som har varit på mission i Kambod-
ja, Angola, Östtimor, Sudan och Afghanistan. 
– Livet kom ikapp honom efter Sudan.

Det var en annan Micke som kom hem somma-
ren 2007. En Micke som Ulrika inte kände igen. 
Han var hård. Inte den vänlige Micke som åkt. 
Det här gick inte. Ulrika ställde honom inför ett 
val. Han går till psykolog. Vi går till psykolog. Vi 
skiljs. Också Mickes chef såg att något måste 
göras. Micke fick under en tid hjälp av psykolog. 
Det hjälpte. Nu föreläser de för Fredsbaskrarna 
i Stockholm om boken och om hur man kan göra 

för att hålla ihop ett förhållande när den andre 
är på mission.
– Jag skulle inte låta mig stoppas att skriva på 
för insats, säger Ulrika.

PÅ PRÄNT
När Micke frågade henne om det var okej att 
han skrev på för Sudan ville inte Ulrika stoppa 
honom. Men Sudan och Sydsudan är en farlig 
region med hänsynslöst dödande. Arbetsmiljön 
för en polis är hård. Det sätter spår. Det satte 
spår hos Micke.

Ulrika och Micke hade något att se fram emot 
under missionen. De träffades på Zanzibar, det 
blev fem förgyllda möten under Mickes ett och 
ett halvt år i Sudan. Men hemma i Göteborg var 
det en annan Micke.

Nu finns allt på pränt med två förord. Ett av Åke 
Roghe, polismästare i Gävleborg och Head of 
mission Afghanistan, EUPOL. Ett av Ann-Mar-
gret E. Ohlsson, soldat, veteran och som forskar 
om anhörigfrågor på högskolan i Kristianstad. 

360 dagar med Afghanistan slutar i en matnyt-
tig lista med tips. Det första är att du ska göra 
dig delaktig och vara nyfiken, sök information 
på nätet. Ställ öppna frågor utan att anklaga 
eller skuldbelägga. Det finns tolv till och är du 
nyfiken är det bara att beställa boken som är 
utgiven av Hjalmarsson och Högberg förlag. 

Per Lunqe

UTLANDSTJÄNSTGÖRING

Vi bor och umgås på Humletorp stugby och 
camping, ca 15 km från Sunne.
Tillgång till stugor, husvagnsplatser, 
0565-32 123, www.humletorpstugby.se
 
Kostnad: 1000 kr med övernattning 2 nätter 
och två grillkvällar. Medtag sängkläder.
Bokning: Fredsbaskrarna Värmland senast 1 juli.

Vid frågor kontakta Ingemar Robertson,
ingemar_robertson@hotmail.com, 
telefon: 070-55 27382
eller
Mats Kåreskog: mats.kareskog@gmail.com, 
telefon: 072-57 70714

Välkomna!

Veteranträff och veteran-
marsch i Sunne Veteraner och anhöriga inbjuds 

till veteranträff 10-12 augusti.

Läs Ulrika Jonsson-Borggrens 360 dagar 
med Afghanistan och förbered dig.

 T-shirt
Veteranmarschen

2015-2018

REA:-

Profilshopen rensar lagret! 
Passa på att fynda en 

Veteranmarschen t-shirt 
från 2015, 2016, 2017, 2018. 

ENDAST 25:-

P-G Dolk överlämnar hemlig låda till 
Eva Lindström.
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Sverker Göranson blev vald till förbundsordfö-
rande i Veteranförbundet 2017. Han fick
förnyat förtroende vid kongressen våren 2019. 
Det är en position som han känner stor
stolthet för och fortsatt kommer att använda för 
att driva veteranfrågor. Men först, när
du hade Försvarsmaktens högsta befattning, 
som överbefälhavare, var veteranfrågor
något som angick dig då?
- Ja, i allra högsta grad! Jag gjorde flera val, det 
mest spännande var kanske att,
och jag var ensam om att fatta beslutet, införa 
retroaktivitet på vissa medaljer,
säger Sverker Göranson.
Som ÖB instiftade han tidigare medalj för sårad 
i strid.
- Om man är ödmjuk inför vad det innebär att 
vara veteran, att en del veteraner
betalat ett högt pris under sin insats, att skadas, 
då tycker jag att det finns ett
mycket starkt skäl och en logik i att gå tillbaka i 
tiden och medaljera även de
äldre.

GAMLA OCH UNGA
Försvarsmakten delar på veterandagen ut med-
aljen sårad i strid sedan den instiftades,
från alla insatser som genomförts. Något nytt i 
medaljsammanhang, retroaktivitet.
Gamla Kongoveteraner står sida vid sida med 
unga Afghanistan- och Maliveteraner.
Och sedan blev du förbundsordförande?
- Ja. Fick frågan 2016 och det var enkelt för mig 
att kliva på. En logisk förlängning i
mina tankar och min egen övertygelse.
Han satt ner med Veteranförbundets kansli och 
träffade veteraner från föreningar runtom
i landet. Det blev en av flera styråror.
- Veteranpolitiken omfattar alla veteraner, mili-
tära, civila, män, kvinnor, unga och
gamla, säger Sverker Göranson.
Där ska Veteranförbundet vara den organisa-
tion som politiker och befattningshavare på
alla utsändande myndigheter vänder sig till.
- Organisationen ska omfatta och företräda alla 
veteraner.

INTE BARA UNIFORM
Hur får veteranförbundet med sig civila vetera-
ner, som poliser och kriminalvårdare?
Kommer de av sig själva?
- Nej. Det tror jag inte. Mina erfarenheter som 
ÖB och innan dess i mötet med

andra myndigheter, MSB, Folke Bernadotteaka-
demin, Kriminalvården med flera,
är att vi har en konstruktion i Sverige där de är 
egna entiteter, egna myndigheter,
skilda från Regeringskansliet och varandra. Det 
är bra, men inte alltid bra om vi
ska få till en veteranpolitik som inkluderar alla 
veteraner. Då måste alla ha en
gemensam vilja vem som ska företräda kollekti-
vet av veteraner.
Sverker Göranson möttes under sin tid som ÖB 
av en myndighetschef som sa ”men
Sverker, vi har inga veteraner”. Myndighetsche-
fen uppfattade veteran som insatsveteran
i uniform, för Försvarsmakten.
- Det är så man uppfattar veteranförbundet och 
det måste förändras, säger Sverker

Göranson.
I veteranförbundets styrelse finns nu represen-
tanter för polisen, Folke
Bernadotteakademin och Kriminalvården.
Men du kan inte säga till en kriminalvårdare, att 
du är veteran?
- Nej. Men Kriminalvården driver positivt frågan 
och uppmanar sina anställda att bli
medlemmar i Veteranförbundet. Rom byggdes 
inte över en natt.

KAMRATORGANISATION
Vad vinner en kriminalvårdare på att vara 
medlem?
- Alla vinner på det. Det finns föreningar över 
hela landet där veteraner delar
erfarenheter. Flera militära och civila har mötts 
på insatser.
I Fredsbaskern är det många äldre veteraner 
som skickar in bidrag, bra bidrag. Hur ser
du på åldersfördelningen i Veteranförbundet?
- Vi har ju ÖS i Halmstad med förstås äldre, men 
också med många yngre. Det
börjar blandas upp. Du ser också på Veteran-
marschen, säger Sverker Göranson.
Vad vinner yngre på att vara med?
- De kan bredda sina erfarenheter. Och vår 
struktur skapar ringar och
vänskapsband.
Vad är själva saken med att vara medlem i 
Veteranförbundet?

- Den viktigaste frågan för Veteranförbundet 
det är att vi uppfattas av politiker. Vi
är en kamratorganisation med föreningar men 
samtidigt ett intresseförbund.

ALLA ÄGER
En fråga som Sverker Göranson har som lanter-
na är att alla som sänds utomlands av en
myndighet för tjänstgöring, de ska vara vetera-
ner. Vi, kollektivet av veteraner ska äga
begreppet ”veteran” vilket är ett mål på sikt. 

Men en lika viktig:
- Ett livslångt ansvarstagande mot veteraner. Vi 
måste kunna ta hand om dom som
av ett eller annat skäl hamnat i problem, säger 
Sverker Göranson.
Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset 
i Uppsala har gjort livet lättare för
många veteraner som kommit hem från insats 
med sår i själen. Sverker Göranson vill gå
ett steg till med den vård som till exempel vete-
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När Vad Var

Händelsekalender

27 juni-7 juli                Veteranmarschen Gotland

11-14 juli                     Veteranträffen ÖS Halmstad

9-11 augusti  Veteranmarsch Sunne

16-18 augusti                Möte Board of Nordic Veterans Fed. (BNVF) Karlskrona

7 september                  Veterangolftävling Jönköping

Gula Bandet-månaden

Under månaden har vi haft stor hjälp av 
våra föreningar, veteraner och anhöri-
ga som har engagerat sig extra mycket 
i att sälja Gula Bandet-pins och andra 
produkter. 

BETYDELSEFULLA INSAMLINGAR
I år har också egna insamlingar tagit fart 
och vi har haft åtta stycken i gång under 
månaden. Vi har också fått fina gåvor från 
olika företag och organisationer, tex som 
Rekyl och Hemvärnsrådets gåva (läs mer 
på sidan 6).

Flera ”gamla” initiativ har också återkom-
mit i år, som Pennan & Svärdets Gula 
Bandet-märkta böcker och produkter. 
Sedan fick vi också en gåva från fruarna 
till utländska attachéer i Stockholm.
 
KUNSKAPSSPRIDNING
Vi har också under månaden lagt extra 
stort fokus på att sprida kunskap om 
svenska veteraner och även de fredsin-

satser som vi är eller varit engagerade 
i. Under månaden har många artiklar i 
tidningar, bloggar, TV och radio publicer-
ats om veteraner och Sveriges Veteran-
förbund.
 
VIKTIGT STÖD
Tack vare pengarna som kommer in till 
Gula Bandet kan vi fortsätta att ge svens-
ka veteraner och anhöriga stöd och hjälp. 
Ett viktigt stöd vi ger är resor och över-
nattningar för veteraner och anhöriga vid 
besök i Uppsala på Veteranmottagningen.
 
Tack alla som i år har varit med och hjälpt 
till att under maj lyfta Gula Bandet, så och 
att vi nu kan hjälpa fler och mer. Insam-
lingsarbetet slutar inte för att maj månad 
är förbi utan vi fortsätter vårt arbete för 
de veteraner och anhöriga som är i behov 
av stöd och hjälp.
 
Tack för ditt stöd!

Sverker Göranson:
Man är ödmjuk inför att 
vara veteran

raner med PTSD lider av.
- Om Veteranmottagningen gör en utredning på 
en kille eller tjej så borde den
kunna användas vid en remiss till hemregion-
landstinget för att vården ska kunna
fortsätta där. I dag kan inte det göras.
I dag ska landstingen göra en egen utredning 
trots att den verkliga expertisen finns i
Uppsala.
- Förstår läkaren på landstinget som får remis-
sen utredningen så ökar chansen för
framgångsrik vård.
Om du jämför hur samhället såg på en veteran 
förr?
- Balkan, Bosnien, det var där det började vän-
da. Att man började ta om hand,
före, under och efter insats, säger Sverker 
Göranson

GRÖN LAMPA
Majoriteten av veteranerna har bättre hälsa än 
svensken i snitt. Om det kommer en kille
eller tjej och söker jobb på Volvo och i sitt per-
sonliga brev skriver att han eller hon är
veteran, har varit på uppdrag för en myndighet 
utomlands, ska det blinka en grön lampa
hos rekryteraren, här har vi en bra framtida 
medarbetare?
- Ja. Absolut. Och här gör företaget Military 
Work ett bra jobb. De har som affärsidé
att tala om att det här är killar som bevisat sin 
förmåga i svåra förhållanden. Den
gröna lampan ska lysa för alla veteraner som 
själva ska känna stolthet precis som
samhället.
Sverker Göranson sticker inte under stol med 
att han har nytta av den karriär som
kröntes med befattningen överbefälhavare.

- Jag ska inte förringa värdet av att jag känner 
många människor i Försvarsmakten
och i myndighetssverige. Jag har haft och har 
bra dialog med dom. Det har jag
förstås tagit med mig i den position jag är nu.
Veteranförbundet visste vad de köpte när du 
valdes till förbundsordförande?
- Det ska du egentligen fråga dom som valde 
mig. Det är de facto så att
Försvarsmakten är Veteranförbundets största 
uppdragsgivare. Huvuddelen av
veteranerna kommer den vägen och att då ha en 
förbundsordförande som gjort
samma resa är ingen nackdel. Jag har med glädje 
och stolthet sagt ja till att vara
förbundsordförande.
Nu ska du som militär närma dig civila myndig-
heter?
- Ja. Och det har jag inga problem med. Inte 
heller uppfattar jag att de
myndigheter jag pratar med har det. Veteranfrå-
gorna ska drivas. Alla veteraner är
inkluderade. Alla veteraner ska känna stolthet 
och det ska verkligen samhället
också, säger Sverker Göranson.

Per Lunqe

En myndighetschef sa: ”Sverker, vi har inga veteraner”. 
Det köper inte Sverker Göranson.

Sverker Göranson (th) delar ut diplom till Årets Veteran Martin Neovius (tv) på Veterandagen, en dag för alla veteraner. 
Foto: Kim Svensson

För tredje året markerar Veterandagen crescendot av Gula Bandet-månaden 
som ägde rum under maj och som i år drog in över 120 000 kronor.

Firas i maj

Vi önskar er alla en fin sommar!
Kansliet har sommarstängt 1-26 juli.

Veteran med Gula-Bandet-pin under Veterandagen. 
Foto: Kim Svensson
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Det händer något i Skillingaryd 
med vårt nostalgiska arv

Återigen har Lokalföreningen i Jön-
köpings län fått ett glädjande besked. 
Som vi skrev i decembernumret har vi 
nu börjat registrera vårt nostalgiska arv 
digitalt i PRIMUS under Miliseum Skil-
lingaryd. Ett arbete som i nuläget tar tid 
men vi räknar med att det går snabbare 
när vi blir inkörda i systemet. Samarbe-
tet med Miliseum går förträffligt och vi 
får stöd och hjälp när vi kör fast. 

NATIONELLT MUSEUM 
FÖR UTLANDSSTYRKAN
Det glädjande beskedet är att Statens För-
svarshistoriska Museer (SFHM) inom ramen 
för verksamheten inom nätverket Sveriges 
Militärhistoriska Arv (SMHA), har beviljat 
projektansökan från Stiftelsen Regementshe-
den Skillingaryd (Miliseum) 2019, avseende 
en förstudie rörande ”Nationellt museum för 
Utlandsstyrkan” i Skillingaryd.
Bakgrunden är den att SFHM i sitt reglerings-
brev, vilket styr vilka företeelser myndig-
heten skall arbeta med, sedan begynnelsen 
har Utlandsstyrkan som en sådan rubricerad 
företeelse.

Sedan Armémuseums tillfälliga utställning för 
drygt 10 år sedan, har dock ingen aktör vare sig 
erhållit uppdrag för eller arbetat konkret med 
utlandsstyrkan i musealt hänseende.
Sedan lång tid tillbaka har Miliseum ett omfat-
tande samarbete med Sveriges Veteranförbund, 
bl.a. inom projektet ”Läkande historia”, men 
även genom förbundets materiella samlingar 

som förvaras i Miliseums magasin.
 
Sedan 2018 har samarbetet formaliserats ge-
nom ett samarbetsavtal, främst syftande till att 
genom digitalisering av förbundets samlingar, 
öka dess tillgänglighet genom publicering av de 
registrerade föremålen i webtjänsten Digitalt 
museum. 

Förbundets funktionärer har i egna lokaler i 
Skillingaryd erhållit utbildning i digital registre-
ring i programmet Primus. Föremålen i samling-
arna övergår i den stund de registrerats formellt 
i Miliseums ägo, för att långsiktigt garantera de-
ras fortlevnad genom professionellt handhavan-
de. Förbundet och Miliseum är också överens 
om att långsiktigt och gemensamt verka för att 
”Nationellt Museum för Utlandsstyrkan” etable-
ras inom ramen för en utökad museiverksamhet 
på Miliseum i Skillingaryd.

Som en logisk följd av ovanstående förhållan-
den, har Miliseum alltså sökt och glädjande nog 
fått beviljat medel för att under 2019 kunna 
genomföra en förstudie, förhoppningsvis i ett 
nästa steg ledande till ett utökat verksamhets-
uppdrag, innefattande just ”Nationellt museum 
för Utlandsstyrkan”.

Ur SFHM beslutsmening: ”Miliseums ambition att 
bli ett centrum för museal gestaltning av svenska 
militära insatser i utlandet, är ett både relevant 
och prioriterat ändamål.”

SAMARBETE I FÖRSTUDIEN
Styrelsen för lokalföreningen i Jönköpings län 

och då museum-gruppen har blivit involvera-
de i förstudien. Gruppen håller som bäst på 
att inventera och digitalisera den nostalgiska 
materielen, allt i syfte att ge underlag för vad 
som den första utställningen kan innehålla om 
beslutet tas i positiv riktning.

VI BEHÖVER HJÄLP
Vi är fullt medvetna om att det finns materiel 
och prylar ute bland våra medlemmar som 
fullt och fast kan ta plats på en utställning. Vi 
hoppas att Du vill vara med i skapandet av ett 
”Nationellt museum för Utlandsstyrkan” statio-
nerat i Skillingaryd.

DET HÄR SÖKER VI FRÅN DIG
• Prylar från Din tid i Utlandsstyrkan.
• Foton från Din tid i Utlandsstyrkan. 
• Övrig materiel som har en anknytning till Din 
tid i Utlandsstyrkan.
• Skyltdockor kommer att behövas om vi får ett 
positivt beslut.
• Att du kan låna ut eller skänka sakerna.

Det är önskvärt att föremålen eller bilderna 
kompletteras med historien bakom. Vilken mis-
sion, vilken pluton, vilka personer, tid och plats. 

När prylen/fotot registreras kommer det stå 
vem som lånat ut eller skänkt materielen.

KONTAKT
museum@fredsbaskrarna.se
Jan Runesson 070 345 73 53
Ronald Eskilsson 076 628 70 85
Bo Palmgren 070 840 35 59

Inget bidrag är för litet eller för stort. Vi är tack-
samma för varje pryl med historia som kommer 
in till oss i Skillingaryd och kompletterar det 
vi redan har. Allt är värdefullt i en kommande 
utställning.

Ett förbund i förändring

För att möta de framtida 
utmaningarna sattes en pro-
jektgrupp ihop på uppdrag av 
förbundsstyrelsen för att arbe-
ta med resultat som uppkom 
under förbundsråden 2017 
och 2018, samt medlemsun-
dersökningen 2018. 

Projektgruppens medlem-
mar består av personer från 
Fredsbaskerns redaktion, SVF 
kansli, förbundets PR-byrå och 
en representant från förening-
arna. Gruppen gavs ett tydligt 
mål att öka medlemsantalet i 
förbundet samt öka samhäl-
lets förståelse av begreppet 
”Veteran”. Gruppen fick även 
i uppgift att samordna den 
interna styrningen och mark-
nadsföringen inom förbundet 
för att alla ska sträva åt samma 
håll. 

Ett problem som identifierades 
tidigt var att förbundet har en 
oacceptabelt hög medlemsom-
sättning, där förbundet bara 
har ökat i snitt med 1,31% per 
år sedan 2007. Största tappet 

har dock 
varit mellan 
2013-
2018 där 
förbundet 
i snitt blivit 
av med 1 
medlem 
varje vecka. 
Läggs 
förbundets 
medelålder 
på 58,3 
år som 
en faktor, 
och med 

insikten att 50% av medlems-
basen är äldre än medelåldern, 
inser man snart att förbundet 
kanske inte existerar om 10 år 
med nuvarande utveckling.

Under kongressen presentera-
de projektgruppen sina första 
resultat från sitt arbete. Det 
som gruppen lyfte fram var 
bristen på internkommunika-
tion mellan föreningarna och 
förbundsstyrelsen. Symptom 
på detta problem är att sty-
relsen sätter mål för verk-
samheten som inte efterlevs 
bland föreningarna, samt att 
man har satt orimliga mål för 
tillväxt som saknat underlag. 
Om förbundet ska kunna växa 
och agera som en samlad röst 
för Sveriges samtliga veteraner 
krävs krafttag för att öka den 
gemensamma nivån. 

För att öka kommunikationen 
mellan nivåerna kommer det 
införas en föreningspärm 
nästa år. I denna pärm kommer 
förbundsstrategin att göras 
mera tillgänglig och tanken är 

att funktionärerna i förenings-
styrelserna lättare ska kunna 
få in de centrala målen på 
lokal nivå. Den ska även öka 
samarbetet mellan olika för-
eningar och inspirera till nya 
aktiviteter för medlemmarna. 
Arbetet med att ta fram pär-
men kommer pågå under hela 
2019 och den kommer även att 
gå ut på remiss bland ett urval 
föreningar för att kvalitets-
säkra innehållet. Förbundets 
mål är att pärmen ska komma 
ut bland föreningarna sista 
veckorna 2019.

Ett annat led i att öka intern-
kommunikationen kommer 
vara att föreningarna kommer 
få krav ställda på sig för att få 
pengar till verksamheten. Det-
ta görs för att dels motivera till 
mera offensivt styrelsearbete 
och dels för att kunna fånga 
upp de föreningar som behö-
ver mera stöttning. Utbildning 
kommer även att erbjudas för 
styrelser och funktionärer för 
att öka kompetensen inom 
utvalda områden.

Genom att ta lärdom av vad 
förbundet gjort tidigare och 
applicera det på hur förbundet 
ser ut idag så kommer vi att 
skapa ett nytt och modernare 
förbund; ett förbund som 
lockar veteraner för att skapa 
en stark röst i samhället för 
veteraners erkännande och 
för en riktig veteranpolitik, 
inom vilken vi äger begreppet 
VETERAN.

SVF 
genom Projektgruppen

Sveriges Veteranförbund är ett förbund som befinner sig på den största resan sedan bil-
dandet för 35 år sedan. Under dessa år har man gått från att varit en ren kamratförening 
till att få ansvar för arbetet med veteraners ställning i samhället, med målet att vara den 
starkaste intresseorganisationen för veteraner, gamla som unga, militära som civila.

FredsbaskernVETERAN

SVERIGES 
VETERANFÖRBUND

ETT FÖRBUND I FÖRVANDLING
– VAD TYCKER DU?

Vi vill ha Dina synpunkter kring ny 
logotype och nytt tidningsnamn.
kansliet@sverigesveteranforbund.se

NYA 
KLIV 
FRAMÅT

Vila i frid, 
Sten Jaselius
Tidigt på morgonen den 29 maj 
lämnade vår Broder Sten Jaselius 
jordelivet efter en tids sjukdom. 

Sten kommer att vara saknad som en god 
vän och en trogen besökare på de månat-
liga träffar med Fredsbaskrarna Sjuhärad i 
Borås. Under förra årets Veteranträff ÖS 
fick Sten, tillsammans med några fler ur 
det äldre gardet, äntligen uppleva denna 
träff för första gången. Fotot är från den 
händelsen.

Sten tjänstgjorde som kock på Gaza I och 
II, alltså de två första svenska FN-mis-
sionerna med början 1956. Sten pryder 
omslaget på boken ”Fredskockarna - I 
grytorna för freden” där hans berömda 
recept till ökenmackan finns med.

Begravningen sker den 28 juni kl 12.30 i 
S:ta Birgittas kapell i Borås. 
Svar om deltagande önskas till 
www.lenbergs.se

Basker av - Vila i Frid Broder!

Sten besöker Veteranträff ÖS förra året.
Foto: Johan Nolén
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Stolt 
Veteran 
T-shirt
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Inbjudan till kamrat-

träff i Skillingaryd

Lördagen den 14 september anord-

nar Fredsbaskrarna Jönköpings län 

en kamratträff där alla inom SVF har 

möjlighetan att besöka intendentbo-

staden.

Se sida 18 för mer information.

Huset i Skillingaryd där arbetet pågår med förbundets nostalgiska arv.

( fantasilogotype )

Sveriges Veteranförbund är ett förbund i förändring.
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Veteranerna Kronoberg Sverige firade Veterandagen

UNDER MARS MÅNADS TRÄFF berättade Rolf 
Björk om sin tid vid NNSC (Neutrala nationer-
nas övervakningskommission) i Korea.

Han gav oss den historiska bakgrunden i lan-
det, där Japan annekterade Korea redan 1910, 
samt vad som hänt efter 1945, inklusive Korea-
kriget samt stilleståndsavtalet 27 juli 1953.

Efter detta avtal bildades NNSC, där FN valde 
Sverige och Schweiz och där Koreanska fol-
karméen samt det Kinesiska folkets frivilligar-
mé valde Tjeckoslovakien och Polen till sina 
neutrala stater.

Efter 1995 har inte Nord tillåtit NNSC att 
fullfölja sina uppgifter. NNSC finns fortfarande 
men verkar bara söder om demarkationslinjen. 
På ömse sidor ”gränsen” finns 1,5 miljoner sol-
dater, varav en halv miljon söder om den 38:e 
breddgraden.

Kriget tog 5 miljoner liv varav en miljon i syd, 
två miljoner i nord samt flera hundra tusen 
kinesers.
Omkring 55 000 amerikanska soldater dog 
samt 40 000 FN-soldater från andra länder, 
främst britter, australiensare och turkar.

Kommer ni ihåg TV-serien MASH (Mobile Army 
Surgical Hospital)?

Sverige deltog med ett fältsjukhus vilket 
fortsatte sin uppgift fram till 1957 som ett civilt 
sjukhus.

Idag har Nordkorea ca 25 miljoner invånare 
varav drygt tre miljoner i sin huvudstad Pyon-
gyang. I syd finns ca 50 miljoner, varav ca 10 
miljoner i Seoul.

Sydkorea ligger långt framme i utvecklingen 
men befolkningen i Nordkorea får ofta uppleva 
brist på mat och förnödenheter.

Den som lyckas fly från nord till syd har ingen 
lätt resa framför sig då man i syd misstänker 
att alla avhoppare kan vara planterade av 
Nordkorea.

Stort tack till Rolf för en målande beskrivning 
av Koreahalvön.

Anders Broman

Invidzonen bjuder 
in till ungdomsläger
För dig mellan 12 och 16 år som har 
eller kommer att ha din förälder 
iväg på insats.

Kom och ha roligt med andra under tre 
dagar i Stockholms skärgård. Invidzonen 
inbjuder till ungdomsläger för dig som har 
eller kommer att ha din förälder iväg på 
insats. Lägret är kostnadsfritt.
Mer information ges vid anmälan.

När: 13-15 augusti 
Ålder: för dig mellan 12-16 år
Sista anmälningsdag: 20 juni
Anmälan/frågor: kontakt@invidzonen.se

Indvidzonen

Inbjudan till kamrat-
träff i Skillingaryd
Lördagen den 14 september an-
ordnar Fredsbaskrarna Jönköpings 
län en kamratträff där alla inom 
SVF har möjlighetan att besöka 
intendentbostaden med SVFs alla 
musée-prylar och se hur arbetet 
med registreringen funkar och 
dessutom ha möjligheten att besö-
ka Milliseum som har öppet för oss. 

Vi öppnar upp kl.15.00 förutom detta 
kommer vi att ordna lite femkamp och att 
tända upp grillen framåt sen eftermiddag 
där du kan köpa dig en korv, hamburgare 
eller rent av grillar egen medtagen mat. 
Lite senare under kvällen kommer vi att 
köra en FN quiz och umgås över någon 
god dryck som du själv har valt att ta med 
dig. 

Du som inte vill åka hem, ordnar vi för-
hoppningsvis boende på logementen (om 
plats finns ledig) eller så fixar vi fram nå-
gon husbil/husvagnar eller tar du med dig 
en tältsäng och bor i intendentbostaden, 
kanske tar du med egen rullande bostad.
 På söndagen fixar vi lättare frukost mot 
självkostnadspris. 

Du som vill delta anmäler er till Björn 
Claesson på e-post
bjorn.claesson@jonkoping.se eller mobil 
0705150284 senast den 15 augusti. 
Anmäl om Du önskar övernattning på 
logement.

VÅRT FEBRUARIMÖTE besöktes av vår gene-
ralsekreterare, Anders Ramnerup, samt Maria 
Hedbrant, veteransamordnare i Eksjö.

Frågan ”Hur kan vi få fler medlemmar” diskute-
rades och vi fick goda råd.
Anders Ramnerup berättade att en engelsk un-
dersökning givit vid handen att först 12 år efter 
hemkomst från internationell tjänstgöring, var 
man beredd att gå in i en veteranorganisation.

Lars Bjers och Stig Widh informerade oss om 
BBMC:s resa till Normandie, där man besökte 
minnesmärken, platser och muséer från D-da-
gen 1944.

BBMC har medlemmar i Sverige, Danmark och 
på Färööarna och drivs som en ideell intresse-
förening för män och kvinnor med FN/NATO/
EU-bakgrund samt med stort MC-intresse.

Informationen och bilderna återgav härliga, 
dråpliga, allvarliga och gripande moment under 

resan. Bara att få till en reparation av en ”riktig” 
MC i Frankrike kan vara ett äventyr.
Inte nog med gedigna kunskaper, Lars och 
Stig kunde även visa upp en minnesskrift från 
resan: ”I befrielsens fotspår” av Patrik Stölten-
hielm, tillika fotograf. Texten är tankeväckande 
och bilderna fantastiska.
Kan bara rekommenderas!

Anders Broman

Läsvärd bok.

Rolf Björk berättade om sin tid i Korea.

En av årets viktigaste dagar är Veteran-
dagen. Dagen ger erkänsla och visar att de 
folkvalda respekterar våra insatser. I år har 
firandet blivit mycket större då ännu fler 
städer och regementen är med och firar, 
både i större och mindre arrangemang.

Alla kan inte vara med i Stockholm och 
därför är det ännu viktigare att alla kan 
vara med oavsett var man bor i landet. 
Veterandagen firas över hela landet, i 
bland annat; Arvidsjaur, Boden, Borås, 
Eskilstuna, Nyköping, Halmstad, 
Karlskrona, Karlstad, Kristinehamn, 
Luleå, Göteborg, Västerås, Sundsvall, 
Umeå, Växjö och Stockholm.

KARLSTAD

Veteranerna Värmland stod med informations-
tält på Stora Torget under dagen. Veteranerna 
marscherade genom staden och genomförde 
en ceremoni vid minnesstenen som står vid 
Brigadmuséet.

VÄSTERÅS
För att uppmärksam-
ma och hedra alla 
veteraners insatser 
lade Västerås stad 
tillsammans med 
Försvarsmakten under 
dagen en krans vid F1 
minnessten vid Hässlö 
Golfklubb. På kvällen 
bjöd Västerås stad 
och Försvarsmakten 

genom Ledningsregementet in till en ceremoni 
och konsert med Västerås Sinfonietta i Västerås 
Konserthus. På morgonen kl 07.00 var Vetera-
nerna Västmanland med och hissade flaggorna 
vid stadsbiblioteket och kl 12.00 på dagen var 
det Musik från Stadshustornet och det spelades 
Balladen om den blå baskern.

GÖTEBORG

För andra året arrangerades Veterandagen och 
Veteranparad i Göteborg. Det var ett mycket 
fint arrangemang och välplanerad ceremoni som 
kan genomföras då Göteborgs Stad har hittat ett 
fint samarbete med Fredsbaskrarna Västkust, 
Försvarsmakten, Soldathemmet Göteborgs 
Garnison, och Polisen.

ESKILSTUNA

Veteraner och anhöriga möte upp på Veteran-
holmen i Stadsparken. Där genomfördes en 
ceremoni och medaljering av fältartisten Mats 
Hermansson. Dagen började redan 08.00 med 
att föreningen hissade flaggorna framför Stads-
huset i Eskilstuna.

NYKÖPING

I S:t Nicolai kyrka i Nyköping samlades veteraner 
och anhöriga. Kyrkoherde Lars Viper höll korum 
och betraktelser och musik med organist Gunnar 
Björkvall. Fanvakt från Sörmlands hemvärnsba-
taljon.
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Rekryteringsfolder

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

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

Enskilda medlemmar kan kostnadsfritt få 
tillgång till foldrar och tidningsexemplar.

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

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

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

Frankeras ej. 

Mottagaren  
betalar portot.

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

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

sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.”

Vem är veteran?

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

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

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

Sveriges Veteranförbund  
Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Svarspost 20192763

708 00 ÖREBRO

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

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

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

Bli medlemFredsbaskrarna @fredsbaskrarna

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

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

 www.sverigesveteranforbund.se   |   kansliet@sverigesveteranforbund.se

Tio goda skäl
till medlemsskap

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

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

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

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

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

För- och efternamn

Födelsedatum

Adress

Postadress

E-post

Telefon hem/mobil

Önskad lokalförening

Internationell erfarenhet 
(insatsbeteckning, t ex FS17)

Ja, jag vill bli medlem.

• Långsiktigt & heltäckande stöd

• Återupptäckt kamratskap

• Stor förståelse & respekt

• Nya, likasinnade vänner

• Utbyte av erfarenheter

• Aktiva föreningar 

• Fullmatad medlemstidning

• Rabatter: resor, boende & mtrl

• Stötta andra veteraner

• Förstärkt veteranstatus

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

Återupptäck
kamratskapen

Tre enkla sätt
att bli medlem

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

UPPDRAG

En sjöofficer ankrade på 
flygfält i Norrköping

Ericssons huvudrubrik vid föreläs-
ningen var Kungliga Vetenskapsaka-
demins, KV:s, förslag till nytt total-
försvar. Ett trovärdigt totalförsvar.

Detta kan indelas i olika enskilda rubriker 
såsom ledarskapsvetenskap, luftkrigsvetenskap, 
militärkrigsvetenskap samt annan vetenskap av 
betydelse för rikets säkerhet.

Enligt KV 21: s utgångspunkter behandlas 
problem enligt FB 2015, civilförsvaret och 
Försvarsmaktens strategiska doktrin.
KV 21 innehåller förslag till totalförsvarets 
inriktning för åren 2019 – 2030. Där utvecklade 
Ericsson mer detaljerat tankegångarna gällande 
de olika förslagen.

En annan rubrik var: Vad brister på den civila 
sidan?
Här måste enligt Ericsson ske en utveckling av 
åsikter och synpunkter beträffande det civila 
samhällets svagheter vilka måste förbättras.
Vidare tog han upp de ekonomiska resurserna 
gällande prioriteringar för finansiering av ett 
modernt civilförsvar.

Samtliga olika koncept har en ekonomi motsva-
rande 1,2 % av BNP.

FÖLJANDE SLUTSATSER ANGÅENDE DET MI-
LITÄRA FÖRSVARET BÖR VARA GÄLLANDE 
ENLIGT ERICSSON:

Antalet kvalificerade förband är för få. Inget 
koncept av betydelse finns för närvarande 
beträffande grund och utveckling för Försvars-
makten 2030.

Operativa försvarsförmågan från 2030 måste 
utvecklas. Dessutom utökad utveckling för 
självförsörjning av sjukvård, transporter och 
elförsörjning.

Ökad kvantitet från två brigader till fyra samt 
cirka tio “specialbataljoner”. Vidare fyrtio hem-
värnsbataljoner.

JAS nu befintliga 60 plan bör utökas till 60 + 60 
JAS och dess olika uppgifter.

100 stycken helikoptrar, 8 basbataljoner, 14 
korvetter (patrullfartyg) samt 8 u-båtar och tre 
amfibiebataljoner.

Allt ovan önskat måste vara på rätt plats i tid! 
Detta som ovan nämnts får inte förhindra prio-
riteringar i när-tid!

Ericssons slutord av denna intressanta föreläs-
ning var: Allt för fäderneslandets försvar.
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Unikt erbjudande
för nya medlemmar
Just nu ger vi 2 års gratis medlem-
skap i Sveriges Veteranförbund.

Alla nya medlemmar under 2019 kommer 
att få ett 2 års medlemskap utan kostnad. 
Anmälan görs via www.svfmedlem.se 
och vid anmälan anges ”gratismedlem".
Detta gäller endast nya medlemmar.

I april hälsade Fredsbaskrarna Östergötland Konteramiral Jörgen Ericsson 
välkommen till lokal inom f.d Bråvalla Flygflottilj F 13.

Årsmöte FB Stockholm

Föreningens revisor Jeanette Widen valdes till 
mötesordförande och svingade klubban med 
glans. Till ordförande omvaldes Kjell Johansson 
för ytterligare ett år. Från föregående styrel-
se omvaldes Toiwe Noren, Ferike Pasthy och 
Anette Morin. Tre nya ledamöter valdes in, 
Rose-Marie Larsson och Patric Andersson samt 
Lina Karlsson som gör come back efter ett års 
uppehåll i styrelsearbetet.

Till revisor omvaldes Jeanette Widen, Lisa 
Mobrand kvarstår som revisorsersättare. Till 
valberedning röstade mötet in Tommy Löhr och 
Ulf Husen.

Tre avgående ledamöter avtackades; Stefan 
Lindahl och Harry Lantz efter två års styrel-
searbete. Håkan Halvardsson avtackades i sin 
frånvaro efter ett år i styrelsen. Därefter bjöds 
på förtäring i form av landgångar som avgåen-
de vice ordförande Harry Lantz förtjänstfullt 
ordnat.

Daniel Nybling informerade om Försvarets 
Veterancentrums verksamhet och Laila Johans-
son berättade om veteranmarschen som i år 
genomförs på Gotland.

En vecka senare torsdagen 14 mars höll styrel-
sen ett konstituerande möte.
Rose-Marie Larsson utsågs till vice ordförande 
och LIna Karlsson till sekreterare. Toiwe Noren 
fick fortsatt förtroende som kassör.

Kjell Johansson

Till Fredsbaskrarna Stockholms årsmöte som hölls på Drottning Victorias 
Örlogshem torsdag 7 mars hade 20 medlemmar sökt sig.

Ledamot Ferike 
Pasthy, sekrete-
rare Lina Karls-
son, ledamot 
Anette Morin, 
ledamot Patric 
Andersson och 
kassör Toiwe 
Noren.

Vice ordf. Ro-
se-Marie Lars-
son och ordf. 
Kjell Johansson

Konteramiral Jörgen Ericsson föreläste.
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Irländska veteraner besökte 
Stockholm

Våra irländare hade tjänstgjort i Libanon och 
dom två äldste i Kongo. Vi började fredagsför-
middagen med ett besök på Armémuseét. Vissa 
av våra gäster hade varit där innan, men för våra 
förstagångsbesökare blev det ett spännande 
besök.

När vi kommit ner till vapenrummet, började de 
tjata om ”Carl- Gustaf” och att det var ett livs-
farligt vapen. Undertecknad höll med och sade 
att det var ett av dom trognaste antitankvapen 
vi hade och som är troget fortfarande och visade 
upp granatgeväret Carl- Gustaf i sin monter. Det 
var fel ”Carl- Gustaf!"
De syftade på vår hederliga k-pist m/45!
Anledningen var att när de åkte konvoj i Libanon 
och körde på undermåliga vägar, slog kolven i 
flakgolvet och ett vådaskott brann av.

Fredagskvällen fortsatte på irländsk restaurang 
i centrala Stockholm och vi blev 20 matgäster, 

hälften irländare och hälften svenskar. Mat och 
dryck avnjöts och efter middagen bjöd våra ir-
ländska vänner på en minikonsert på 20 minuter 
som delades med övriga restauranggäster, till 
restaurangbesökarnas jubel.
Vi som var där fick en kväll vi sent kommer att 
glömma och ett minne för livet.

Vi pratade även om att göra om detta vid tillfälle, 
så då hoppas vi i Stockholm att fler vill komma 
och göra sällskap. 

Lördagen följdes med St: Patricks parade och i 
samband med det fick vår kassör Toiwe ta emot 
en plakett av IUNVA:s ordförande Jim Casey.

Tyvärr var vi tunt med svenska veteraner i 
paraden, men vi hoppas kunna förstärka denna 
nästa år.

Patric Andersson

Z-Bataljonen hedrade 
veteraner i Östersund

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

80-årsjubilar
Hans "Johan" Johansson, Västervik 
numera Söderåkra, fyller 80 år den 
18 juni.

Hans "Johan" Johansson har gjort 
bataljonerna: G13, G21, C28, C32 inom 
sjukvården.
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Chefen för Fältjägargruppen Överstelöjtnant 
Micael Ågren Berner höll ett fint tal till närva-
rande veteraner. Han hyllade därefter de som 
inte längre är med oss, bland annat Bengt Ols-
son som omkom vid en minolycka i Bosnien och 
Helena Fjellström som omkom vid en tragisk 
olycka i våras.

Astrid Regemo-Samuelsson från Invidzonen 
höll ett mycket bra tal om anhöriga till de som 
tjänstgör utomlands. Bataljonspastor Carina 
Blomqvist Liljegren höll ett kort vackert korum.

Fanvakt ur Fältjägargruppen deltog, Hem-
värnets musikkår spelade som vanligt och 
kransnedläggning skedde av Landshövding 
Jöran Hägglund och Övlt Berner, Invidzonen 
och Z-bataljonen.
Ordförande i Z-bataljonen Roland E Lifh 
överlämnade ett ”Krigsmans erinran” till Dennis 
Olausson som gjort bra ifrån sig i Blue Berets 
MC. Claes Stråhle tilldelades tillstånd att bära 
väst för ökat engagemang i BBMC.

Fältjägargruppen bjöd efter ceremonin på kaffe 
och bullar.

Hans "Johan" Johansson har gjort bataljonerna: 
G13, G21, C28, C32 inom sjukvården och fyller 
80 år i juni.
Foto: Privat

15-16 mars, i samband med St:Patricks Day, fick vi äran och chansen att 
arrangera en sammanträff och heldag med våra veterankamrater från 
IUNVA, Irländska veteranförbundets säckpipeband.

Uppställning utanför Armémuseum.

Besök på irländsk restaurang i centrala Stockholm. Vi upplevde en kväll vi sent kommer att glömma.

Chefen för Fältjägargruppen Överstelöjtnant Micael Ågren Berner håller tal vid minnesmonumentet i Badhusparken.

Deltagare.
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Dag Hammarskjöld tema på årsmötet
Kongoveteranernas årsmöte vid Led-
ningsregemente i Enköping den 10-12 
maj fick som tema Hammarskjölds tra-
giska död den 18 september 1961. 
Det blev så sedan Anders Roxén i ett an-
förande presenterade filmen Cold Case 
Hammarskjöld, som han producerat.  

Filmen hade premiär på svenska biografer i 
mars. Teamet har arbetat i sex år och fått fram 
nya omständigheter som presenteras i filmen. 
En sådan är att den belgisk-brittiske piloten Jan 
van Risseghem i Katangas flygvapen för en vän 
erkänt att han sköt ner Hammarskjölds plan. 
Det skall bli intressant att se om detta har tagits 
upp och hur det värderas i den utredning i sa-
ken som FN själv bedrivet sedan 2015 och som 
kommer att presenteras så småningom.

I samband med Roxéns anförande berättade 
Inge Kamstedt, löjtnant i Katanga 1961, om sina 
samtal med den belgiske piloten (spionen) som 
gick under täcknamnet Arnold. Även av detta 
kan man tyda att Katangas flyg kan ligga bakom 
nedskjutningen av Hammarskjölds plan.

Det var helt i sin ordning att filmen om Ham-
marskjöld blev ett tema på årsmötet. För oss 
FN-män var Hammarskjöld en garant för att allt 
skulle gå rätt till när vi i unga år gav oss iväg för 
”Peacekeeping” i dåtidens krishärdar. Kamra-
ter som tjänstgjorde i Gaza under julhelgerna 
1957 och 1958 har berättat vilket starkt intryck 

Hammarskjöld gjorde när han besökte skilda 
länders soldatposteringar och hur han deltog i 
soldaternas fältmässiga julfirande.

Inga andra svenskar utanför Dag Hammar-
skjölds familjekrets upplevde nog förlusten av 
honom så smärtsamt som de svenska FN-sol-
dater som den dagen låg posterade för strid i 
termitstackar och skyttegravar i Katangas röda 
jord.

Hammarskjöldtemat fullföljdes genom att Peter 
Björkman från Svenska Militära Minnesmärken 
(SvMM) berättade och visade bilder om sitt 
besök i Ndola tillsammans med veteranerna 
Stig von Bayer och Bengt Wicksén i september 
2018. Ett brev från svenske ambassadören Hen-
rik Cederin i Lusaka till Bengt Wicksén lästes 
upp vilket hade följande lydelse:

”Käre Bengt. Jag skriver för att tacka för ditt 
och Stig von Bayers deltagande vid den officiella 
ceremonin i Zambia för att högtidlighålla minnet 
av Dag Hammarskjöld. Det blev en finstämd och 
givande förmiddag för oss alla som denna dag 
samlades vid minnesplatsen utanför Ndola. Kong-
oveteranernas deltagande var mycket uppskattat 
av alla inblandade, både i och utanför det officiella 
programmet. Ett återkommande deltagande vid 
detta årliga evenemang från Kongoveteranernas 
sida skulle vi sätta stort värde på. Låt mig också 
lägga till hur uppskattat det var att ni tog er tid att 
besöka Kopparbältets universitet och där tala med 

studenterna vid Dag Hammarskjöld-institutet. 
För dessa studenter inom fred och konflikt att få 
lyssna till och samtala med de som själva deltagit 
i en av FN:s fredsbevarande insatser var mycket 
värdefullt.”

Generalmajor Klas Eksell från högkvarteret 
berättade om hur försvarets nya organisation 
växer fram och anpassas till nya omständighet-
er. En sådan är en kallelse från myndigheten 
till alla som fyller 17 år. Det innebär att de får 
svara på många frågor om sina förhållanden 
och intressen. Den viktigaste frågan är nog om 
de är motiverade att bli militärer. I år kommer 
cirka fyra tusen motiverade att bli inkallade, de 
kommande åren betydligt fler.

Överste Torbjörn Larsson från Veterancentrum 
redovisade bland annat den omfattande forsk-
ning som bedrivs beträffande utlandsveteraner-
na. Ett resultat som man därvid kommit fram till 
är att veteranerna som gjort utlandstjänst i de 
flesta avseenden lyckas och mår bättre en de 
som efter värnplikten stannat hemma i Sverige.
Major Bengt Flodin från Veterancentrum be-
rättade om programmet för Veterandagen den 
29 maj och tog emot anmälan från dem som där 
önskar vara med.

Slutligen, 100 veteraner deltog i mötet, samma 
antal som i fjol. Det är glädjande att intresset för 
årsmötet fortfarande är stort.

Bror Richard Svärd
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Styrelsen omvaldes

I övriga missioner, bland dem Cypern, har fa-
rorna för FN-soldaterna tidvis varit stora då de 
i kamp för freden fått agera mellan oförsonliga 
och aggressiva kontrahenter. Det framgår av en 
nyutkommen bok skriven av Anders Arvidsson, 
som i sin ungdom var FN-soldat på Cypern. 
Boken som har titeln Vi riskerade våra liv för 
FN och Cypern, har en utförlig redogörelse om 
bakgrunden till konflikten och om den första 
problematiska tiden då strider mellan grek- och 
turkcyprioter hörde till de dagliga inslagen i 
fredssoldaternas vardag. Boken handlar även 
om de stora farorna 1974 när den turkiska 
armen invaderade norra Cypern.

Cypern förklarades som självständig stat i 
augusti 1960 efter att ha varit brittisk kron-
koloni sedan 1925. Britterna fick dock behålla 
suveräniteten över sina militära baser på ön. 
Parternas överrenskommelse om regeringens 
sammansättning speglade dock inte befolkning-
sunderlaget och blev en källa till konflikt.
Turkcyprioterna var i minoritet. Dessutom var 
levnadsbetingelserna annorlunda. De flesta 
turkcyprioterna levde på jordbruk, fiske och 
hantverk på landsbygden medan grekcyprio-
terna sysslade med handel, sjöfart och turism 
i städerna, vilket gav högre inkomster. Bland 
annat för att i någon man undvika framtida 
konflikter slöts ett militäravtal som innebar att 
Grekland skulle stationera 950 soldater och 
Turkiet 650 på Medelhavsön. 

Men det hjälpte inte. I december 1963 gick 
aggressiva grekcyprioter till anfall mot turk-
cyprioterna i huvudstaden Nicosia. Turkcy-
prioterna överraskades men försvarade sig så 
gott det gick. Kriget var ett faktum med många 
oskyldiga offer bland civilbefolkningen. Den 
4 mars 1964 beslutade FN:s säkerhetsråd att 
organisera en FN-styrka på Cypern. Redan den 
26 mars ankom en finsk bataljon, som senare 
följdes av bataljoner från Storbritannien, Öster-
rike, Kanada, Danmark, Irland och Sverige.
Sverige lyckades att på ovanligt kort tid orga-
nisera sin Cypernstyrka. Redan den 28 mars 
anlände förtruppen till huvudstaden Nicosia 
och i mitten av april ankom en förstärkt infante-
ribataljon om 700 man. I maj och juni tillkom 
ytterligare 300 soldater som rekryterats från 
bataljonerna i Gaza och Kongo. 

Regeringen utsåg överstelöjtnant Jonas Waern 
som chef för bataljonen. Denne hade varit 

brigadchef i Kongo under kriget mot utbrytar-
staten Katanga och hade ett stort förtroende 
hos alla inte minst Kongo-soldaterna. Många av 
dem återfanns i Cypernstyrkan. 

Den svenska bataljonen fick order att bevaka 
västra Cypern, ett vidsträckt område de fick 
överta efter engelsmännen, vilka inte hade 
lyckats med att få slut på striderna. Innan 
svenskarna kom till området var det dagliga 
strider mellan parterna som krävde oskyldiga 
offer. Att skydda skördearbetare på bägge sidor 
förekom ofta för de svenska soldaterna. 

Boken är mycket läsvärd därför att den ger 
stort utrymme för soldaternas berättelser om 
sin vardag. Soldaten Ulf Sjögren som tjänstgjor-
de vid en postering nära byn Selemani, vackert 
belägen på nordsidan av Trodosbergen, skriver 
i sin dagbok:
”I dag bröt helvetet löst. På morgonen skulle Frost 
(en kamrat) och jag gå med tre kvinnor och 3 män 
från byn för att övervaka när de skulle ta upp po-
tatis. Vid sidan av oss hade en kvinna gått ner på 
sitt fält utan att vi visste det. Grekcyprioterna bör-
jade genast att skjuta från höjden på henne. Dom 
turkar som vi hade med oss kastade sig genast i 
skydd. Kvinnan klarade sig utan att bli skadad. 
Efter en halvtimme återgick de som vi skyddade 
till sitt arbete. Vi såg då att grekcyprioterna rörde 
sig på höjderna, men trodde inte att de skulle våga 
skjuta på oss för vi hade ju en FN-flagga med oss. 
En halvtimme senare brakade det loss mot oss, 
Vad skulle vi göra? Vi kastade oss i skydd. Även 
turkcyprioterna fick vi ner i skydd.”

I fortsättningen berättar Ulf Sjögren hur han 
misslyckades att ta sig till posteringen för att 
få hjälp. När han kom till den FN-bil de kommit 
med fortsatte beskjutningen. Han sökte skydd 
bakom ett av bilens hjul. Gruset yrde omkring 
honom och han var livrädd för risken att träffas 
av rikoschetter. På denna plats fick Sjögren 
sitta i tre timmar innan skjutningen upphörde. 
Långt senare kunde han och Frost ta sig tillbaka 
till posteringen. Även turkcyprioterna kunde 
återvända till sin by utan skador. Liknade kaos-
artade förhållanden upplevde många svenska 
soldater på Cypern i början av missionen.

Boken är utgiven på Fredsbaskerförlaget i 
Norrköping. 

Bror Richard Svärd

Den svenska FN-insatsen på Cypern inleddes 1964 och pågick för 
den militära styrkan i 23 år till 1987 och för den civila polisstyrkan i 29 
år till 1993. Tjänsten på Cypern har inte uppmärksammats på samma 
sätt som FN-tjänsten i Kongo och Afghanistan trots att det bitvis var 
en mycket svårhanterlig mission. 

NY BOK

Vi riskerade våra liv 
för FN och Cypern

Ordförande             Karl-Olof Fransson           
1:e Vice ordförande        Bengt Wicksén
2:e Vice ordförande        Stig von Bayer
Sekreterare                      Stig Högberg                    
Vice sekreterare               Alf Gustavsson
Kassör                                Per Carlborg

Medlemsavgiften
Medlemsavgiften fastställdes vid årsmö-
tet till 225 kronor. Du som inte betalat 
årets avgift kommer att sakna tidningen 
Fredsbaskern resten av året – och ett unikt 
kamratskap. Plusgirokonto: 441 1974-1.

Styrelsen

Foton av Lars Erkstam

Bengt Wicksén, mötesordförande, Alf Gustavsson, sekreterare 
och Lars Carlborg kassör under förhandlingarna. 
Ray Lindahl demonstrerar hur man viker filten på logementet 
på ett underhållande sätt. 
Filmproducenten Anders Roxen avtackades efter sitt anfö-
rande om Cold Case Hammarskjöld av Bengt Wicksén och 
Karl-Olof Fransson.
Inge Kamstedt, i mitten, berättar om händelser i Kongo i 
september 1961. Stig von Bayer till höger och Erik Brage till 
vänster. 
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MEDLEMSFÖRMÅNER

Beställ via webben
www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

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

Gula Bandet
 

PIN-50-01  Pin 40:-

DEK-50-01  Klisterdekal, stor  40:-

DEK-50-02  Klisterdekal, liten  30:-

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

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

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

Stolt Veteran T-shirt
Snygg t-shirt i flera olika 
färger för somriga dagar.

Modernt tryck på bröstet:
Stolt Veteran
Sveriges Veteranförbund

Färger: Blå, Cerise, Svart, 
Militärgrön, Ljusrosa

133:-

Snygg
Retroryggsäck  

NY

VIN-10-000  Sportig vindjacka 710:-*

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

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

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

REF-10-100     Reflexband 40:-*

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

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

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

SLI-30-01 Slipsklämma, FN-logo 80:-*

PLA-20-100 Pläd, gråmelerad 299:-*

PLA-20-200 Pläd, svart 299:-*

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PROFILBUTIKEN 

(ord. 190:-)

99:-

469:-

NY

Nu utökar vi sortimentet med 
en snygg och modern retroryggsäck 
som passar de flesta!

Brodyr: 
Svenska flaggan
Veteran
Sveriges Veteranförbund

Färg: Brun
Storlek: 31x18x38 cm

Cool Dog Tag i army style nu till sommarpris!

Material: Aluminium med gummiring och kulkedja
Text: Swedish Veteran
Storlek: 3x5 cm
Längd på kedja: 72 cm

Dog Tag till sommarpris!

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

First och Thon Hotels

Följande rabatter gäller för förbundet/föreningar 
och medlemmar:

• 20 % rabatt på rum inklusive frukost (Norden)
• Extrasäng 200 kronor per säng
• 10 % rabatt på mötesarrangemang
• Upp till 50 % rabatt på lokal
• Mat anpassad för era behov

Enklaste sättet att boka på är www.choice.se, 
efter att ni har registrerat er så kan man under 
”Min sida” lägga till ett företags-id. Här kan ni 
lägga till ”60313636”, då kommer ni att direkt få 
upp priset för Intresseorganisationer och enkelt 
kan boka det. 

Uppge: 60313636 vid bokning.

Militärrabatt

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

Rabattkod: VET2019

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

Örlogshemmet

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

Uppge att du tillhör Sveriges Veteranförbund 
vid bokning.

Medlemsförmåner

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

Hertz hyrbilar

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

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

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

Uppge: CDP 832838 vid bokning.

Nordic Choice Hotels

• 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

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

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

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

STOLT
VETERAN
 SVERIGES VETERANFÖRBUND

STOLT
VETERAN
 SVERIGES VETERANFÖRBUND

(ord. 670:-)

(ord. 145:-)
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Vill du starta en 
förening eller träffplats? 
Vi hjälper dig. 

FÖRBUNDSINFORMATION FÖRBUNDSINFORMATION

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

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

020 – 666 333

Kontakt och stöd STÖD SVERIGES 
VETERANER.

GULA BANDET

Swisha 1231 814 482

Tack vare små och stora bidrag  
från privatpersoner och företag kan  

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

Tack för ditt stöd!

www.gulabandet.se

Kansliets växel 
08 – 25 50 30

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

Adressändringar 
Meddela ändringar av kontaktuppgifter till: 

kansliet@sverigesveteranforbund.se

Personliga kontakter

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

veteranlotsen@gmail.com

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

Per Lennartsson, kommunikationschef
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

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

Lottie Nordström, kansli & medlemsregister
lottie.nordstrom@sverigesveteranforbund.se
Sjukskriven

Annelie Lennartsson, medlemsregister
annelie.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

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

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

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

LEDAMÖTER
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@sverigesveteranforbund.se

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

Hans Westin
hans.westin@sverigesveteranforbund.se

Maria Appelblom
maria.appelblom@sverigesveteranforbund.se 

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

SUPPLEANTER
Peter Enström
peter.enstrom@sverigesveteranforbund.se

Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@sverigesveteranforbund.se

TIDNINGSREDAKTION
redaktion@fredsbaskrarna.se

NY

Föreningar 

FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FB Skåne
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, 073-6201418
manslof@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

MSSS (Multinational Senior Service Society)
Ola Nilsson, 070-792 07 55
ola_nilsson98@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gävle
Facebook: Fredsbaskrarna Gästrikland

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

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

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

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

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

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

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

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

Karlstad
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

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

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

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

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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 18 augusti.

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 10 kr). Överskottet går till Gula Bandet.
Du kan inte tävla från hemligt nummer.
Ju fler sms, desto större vinstchans!

Det kommer en 
vinst på posten!

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

GRATTIS!

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

www.invidzonen.se

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

www.soldathem.org

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

www.idrottsveteranerna.se

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

www.smkr.org

Tillsammans 
med andra

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

Tor Lindström,
Stockholm

Östen Ångman,
Sundsvall

Tomas Sevén utanför Folke Bernadotteakademin, FBA, i Stockholm. 
Foto: Per Lunqe

Tomas Sevén har haft två internationella upp-
drag via FBA (Folke Bernadotteakademin). Först 
arbetade han med rättstatsuppbyggnad i Irak 
för EU, sedan ledde han ett av OSSE:s (Organi-
sationen för säkerhet och samarbete i Europa) 
observatörskontor i östra Ukraina med 140 
medarbetare från 33 nationer.  Om man tror att 
konflikten mellan Ukraina och separatisterna 
som kontrollerar de två regionerna Donetsk och 
Luhansk är frusen, så tar man fel, säger Tomas 
Sevén. 
– Konflikten har i allra högsta grad fortfarande 
inslag av fullskaligt krig. 2017 när jag var där 
rapporterade insatsen om 400 000 beskjut-
ningar över, och i anslutning till, den så kallade 
kontaktlinjen. Det blir 1100 per dygn, och 
då ska man veta att vi inte hade möjlighet att 
rapportera allt. 

Tomas Sevén var chef för en av Organisationen 
för säkerhet och samarbete i Europa, OSSE:s, 
observatörsbaser i Sieverodonetsk med ett 
hundratal observatörer från medlemsländerna 
samt lokalanställda, till exempel tolkar, chauffö-
rer och administrativ personal.  

OBSERVATÖRER
Patrullerna är obeväpnade, men genomförs i 
bepansrade bilar med fyra observatörer, en tolk 
och en sjukvårdare. Ansvarsområdet sträcker 
sig 20 mil längs kontaktlinjen över en yta på 19 
gånger 19 mil. Huvuduppgifterna är att patrul-
lera kontaktlinjen, övervaka tillbakadragandet 
av tunga vapen, rapportera om den humanitära 
situationen samt övervaka arbetet med att 
reparera el-, gas- och vattenledningar som blivit 
sönderbombade. 

Behovet av humanitärt stöd var, och är, mycket 
omfattande. Insatsen har inga resurser att bistå 
med, men samlar information om behoven som 
sedan förs vidare inom OSSE och till interna-
tionella organisationer. Samarbetet med Röda 
Korset, UNHCR (FN:s flyktingorgan) och NRC 
(Norska flyktinghjälpen) fungerade mycket bra, 
berättar Tomas Sevén, som initierade regel-

bundna samordningsmöten mellan organisatio-
nerna och ukrainska myndigheter. 
– Allt för ett så effektivt humanitärt stöd som 
möjligt. Civilbefolkningen behöver hjälp med 
mycket, från reparationer av hus till mediciner 
och mat, säger han. 

RELATIONER
Kände befolkningen igen er när ni var ute på 
patrull? 
– De som varit på plats ett tag lärde känna 
lokalbefolkningen. Människorna var oftast lätta 
att få kontakt med. Vi skapade relationer, man 
frågade både hur familjen mår, och om det varit 
några beskjutningar under natten. 
Patrullerna rapporterar varje dag till Kiev där 
alla uppgifter som insatsen, SMM samlar in 
sammanställs. Vid huvudkontoret i Wien görs 
en samlad rapport som dagligen sprids till alla 
OSSE:s 57 medlemsstater. 
Kände du att ni gjorde nytta? 
– Ja, vår närvaro fick de stridande parterna att 
bli något mer återhållsamma med beskjutningar 
av varandra. Koordineringen av humanitärt stöd 
gjorde att befolkningen fick det lite bättre, trots 
det ständigt närvarande kriget, säger Tomas 
Sevén. 

Varje dag gjordes patruller till bron vid Sta-
nitsyia Luhanska, den enda överfarten längs 
kontaktlinjen. 
– Därför skedde inte direkt någon beskjutning 
där. I den mån det gick, så övervakade vi även 
att människor behandlades bra av vakterna på 
båda sidor av bron.  
 Vad säger du till den som funderar på att söka 
en tjänst som observatör i östra Ukraina? 
– Du ska vara beredd på att det är mycket att 
göra, att du är långt hemifrån och du ska ha 
grundat beslutet med din familj. 
 Vilken är vinsten? 
– Om man gör sitt bästa så kan man se att en-
skilda människor får en bättre levnadssituation 
tack vare vår närvaro - jag kan bidra med en 
liten del i den här storskaliga konflikten, säger 
Tomas Sevén.

Tomas på uppdrag i Ukraina

Per Lunqe
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