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På sidan 8 kan du läsa mer om det
internationella arbete som Leif ställts
inför och vad det innebär att stå MSB
till förfogande och med 10 timmars varsel vara beredd att åka ut för att hjälpa
människor i nöd.
I detta nummer kan du också läsa Ivar
Anderssons artikel om ”kriget som följer med hem” där osynliga sår kan
skada en människa minst lika mycket
som fysiska. Vi möter också Cecilia
Westdahl som delar med sig av sina
upplevelser om att vara anhörig på
hemmaplan när både sonen och maken
befinner sig i Afghanistan.
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Majoriteten av artiklarna och bilderna i
Fredsbaskern har en militär anknytning
av den enkla anledningen att de allra
flesta medlemmar är militära veteraner. Dessutom har hela organisationen
SVF Fredsbaskrarna sina rötter inom
militär kamrathjälp. Mot bakgrund av
den nya veteranutredningen går vi nu
en ny spännande tid till mötes. Nu får
begreppet veteran också en civil dimension, inkluderande Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB),
Folke Bernadotteakademin (FBA), Polisen, Kriminalvården, Sida och andra
organisationer med personal som har
tjänstgjort eller tjänstgör utomlands
med uppgifter som har sanktionerats
av världssamfund och svenska statsmakter och myndigheter.

Värt att nämna är att många svenska
veteraner uppmärksammat att det i år
är 25 år sedan huvuddelen av den
svenska militära insatsen på Cypern
avvecklades. Mellan åren 1964 och 1987
tjänstgjorde 28 000 svenska soldater i
UNFICYP. Dessutom bidrog Sverige med
över 2 000 civilpoliser i insatsen som
än idag är den enskilt största sett till
svensk trupp som Sverige deltagit i. De
sista svenska stabs- och polisstyrkorna
avvecklades i sin helhet 1993.

17
Svenska delegater

27

Jag hoppas att vi går en kall och snörik
vinter till mötes. Vasaloppet hägrar.

Cypernträffar

Daniel Jansson
Redaktör
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INLEDAREN

AKTUELLT
Sverige kvar i Afghanistan efter 2014
– Nordic Plus

Svensk militär personal kommer att vara kvar i Afghanistan även
efter 2014.
Med början vid årsskiftet 2013 ska den svenska militära insatsen reduceras och inriktningen ändras från stridande trupp till
stödjande utbildnings- och säkerhetsinsatser bestående av maximalt 200 personer. Därför planeras nu en gemensam nordisk styrka
med baltiskt inslag, kallad Nordic plus. Sverige, Finland, Norge
plus Lettland kommer tillsamman bidra med cirka 460 personer.
Uppgiften blir framförallt att stödja afghanska säkerhetsstyrkor
med rådgivning.

Nordiskt samarbete på bred front
Bo Wranker
Förbundsordförande

Det nordiska försvarssamarbetet, NorDefCo
har av de nordiska regeringarna fått till uppgift att sätta veteran- och anhörigfrågan på
agendan. I början av november så genomförde
NorDefCo sitt första veteranseminarum i
Oslo. Programmet innehöll en serie imponerande föreläsningar som omfattade allt ifrån
våra respektive samhällens ansvar för sina
veteraner, till presentation av resultat av
veteranforskning.
Värdlandet Norge genomförde flera presentationer av hur veteranfrågan blivit hela det
offentliga Norges ansvar. Erkänsla och
respekt var det gemensamma temat. Samtliga statliga myndigheter pekade på att veteraner inte bara har erfarenheter från sin
utlandstjänst utan också på att veteraner har
ett stort register och har utvecklats som
människor och lagspelare. Norge har på
många sätt hunnit längst när det gäller bl.a.
ersättningsfrågor och de möjligheter som
erbjuds veteraner. Staten satsar cirka 13 miljoner norska kronor på att den ideella veteranorganisationen, Norska veteranförbundet
för internationella operationer (NVIO) skall
bygga upp lokalföreningar runt om i hela
landet parallellt med att skapa och erbjuda
veteraner en hel rad av aktiviteter (bl.a. jakt
vilket undertecknad gärna skulle vilja få möjlighet till). Som flera generaldirektörer (motsvarande) underströk finns det ingen motsättning mellan veteranen som en resursstark människa och att veteranen ibland behöver samhällets stöd.

Från Danmark var det starkaste intrycket
att man satsat stora resurser på forskning
men också på att visa veteraner erkänsla,
respekt och kanske till och med tacksamhet.
Tacksamhet för att veteranerna ställer upp
för att genomföra det som Danmarks regering och Folketing har beslutat. I Danmark
har man beslutat att veteraner får en egen
”gräddfil” i de fall då en veteran har behov
av stöd. Vår systerorganisation i Danmark,
De Blå Baretter ges ett ekonomiskt stöd på
2 miljoner danska kronor för att bygga upp
och driva kamratstödsverksamheten.
Finland redovisade att veteranbegreppet är
reserverat för veteranerna från andra världskriget. Detta har inneburit att hittills så är
det inte möjligt att få en veteranlag som också omfattar soldater som deltagit i internationella operationer. Fortfarande så finns det
c:a 28 000 veteraner från andra världskriget
organiserade i fyra veteranorganisationer.
Det totala stödet till dessa är över 200 miljoner euro årligen. Vår motsvarighet i Finland, The Peacekeepers Association lever
under samma förhållande som vi själva, d v s
ett visst stöd för kamratstödsverksamheten
m m.
Sverige redovisade hur anhörigstödet har
utvecklats under de sista åren. Däremot presenterades inget om hur veteranfrågan utvecklats och utvecklas i Sverige. Våra samarbetspartners, Invidzonen och Soldathemsförbundet fick möjlighet att presentera den

VÅRA SAMARBETSPARTNERS

av dem utvecklade modellen vilken också ges
ett årligt stöd på över 20 miljoner svenska
kronor.
Oslo-seminariet var det första i NorDefCo:s
regi, nästa gång är 2014 och det är Danmark som har ansvaret för att föra veteranfrågan vidare. Låt oss hoppas att Sverige
2014 kan redovisa hur veteranfrågan har
tagit ett stort steg framåt – i höjd med
Norge och Danmark. Jag fick lära mig att
det 1999 anordnades en konferens i Oslo av
de fyra nordiska ländernas veteranorganisationer (ja, vi var med) med statliga myndigheter inbjudna. Då var det de ideella krafterna
som höll i det. Nu 13 år senare så har veteranfrågan blivit ett eget politikområde – inte
illa!
Den kanske viktigaste erfarenheten av
Osloäventyret var att vi inom den ideella sfären i Norden tror på och arbetar efter samma
modell – veteraner stödjer veteraner! De
olika länderna har kommit olika långt men
målet är det samma. Erkänsla och respekt
för det vi har gjort och ett reellt stöd till de
kamrater som på något sätt skadats under
sin tjänstgöring!
Be careful out there!

Källa: Försvarsmakten
Svenska soldater möter lokalbefolkning utanför CNL i Afghanistan. Insatsen övergår nu
från stridande trupp till stödjande insatser. Foto: Daniel Jansson

Riksdagen vill hedra minnet
av stupad pilot

Den 3 april 1945 stupade den svenska flygaren Harry Nordlund efter att ha beskjutits av ett tyskt hydroplan. Nordlund är den ende svenske flygare som dödats
i en luftstrid över svenskt territorium under andra världskriget. År 1995, 50 år
efter dödsstörtningen, restes en minnessten i Sölvesborg över den stupade flygaren. År 2015 är det 70 år sedan händelsen och riksdagen anser att detta borde
uppmärksammas på ett lämpligt och värdigt sätt, varpå en motion tillkännagivits
regeringen.
Källa: Riksdagen
Inskriptionen på Harry Nordlunds minnessten
i Sölvesborg.

Folke Bernadotteakademin ger veteraner
medlemskap i SVF Fredsbaskrarna

+

Under fyra år har FBA haft en personalpool på c:a 400 personer – på uppdrag i varierande delar av världen. Kontinuerligt finns c:a 80 personer i
internationell tjänst per månad. Folke Bernadotteakademin erbjuder nu
alla dessa och kommande veteraner medlemskap i SVF Fredsbaskrarna.
– Det är viktigt att också civila organisationer ansluter sig till oss. Vi är
mitt inne i ett viktigt förändringsarbete som skall bli mer inkluderande och
omfatta alla veteraner, både civila och militära, säger förbundsordföranden
Bo Wranker.

Kartläggning av bemötande efter hemkomst

SVF Fredsbaskrarna har i samarbete med Eductor Human Resources initierat en webbaserad undersökning
i syfte att kartlägga bemötandet från myndigheter och samhället efter hemkomst från tjänstgöring utomlands. Uppföljning skall ske löpande för att kunna följa trender och identifiera behov och känslor. Idag finns
underlag från 768 respondenter. Läs mer om undersökningen på sid 15.

Höjd lön för gruppbefäl, soldater och sjömän
Försvarsmakten höjer lönerna för gruppbefäl, soldater och sjömän
med minst 1 000 kronor i månaden. Dessutom höjs lägsta ingångslön
till 18 000 kronor i månaden enligt beslut från överbefälhavaren.
– Höjningen syftar till att stärka den långsiktiga personalförsörjningen
och därför är det här beslutet en viktig komponent.
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Tillsammans med övriga anställningsvillkor, spännande uppgifter och
utmaningar hoppas vi att även fortsättningsvis kunna attrahera talangfulla och motiverade medarbetare, säger ÖB Sverker Göranson.
Källa: Försvarsmakten
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AKTUELLT
En oberoende

Som representant för Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna har
jag på plats fått ta del av forskningsresultat från den absoluta
veteranforskningsfronten.

DANSK FORSKARINSATS
En professionell konferens
Danmark är världsledande vad avser veteranforskning. Även om det är de själva som ger
uttryck för den bedömningen är jag beredd
att hålla med dem efter att ha deltagit vid en
storslagen presentation präglad av öppenhet i
den fullsatta Dronningsalen på Kungliga biblioteket i Köpenhamn. Det var en professionell
forskningskonferens under ledning av SFI –
Danmarks Nationella Forskningscentrum för
Välfärd. Närvarande var veteraner, kronprins
Fredrik, forskare, militärledning, militärer av
olika grader, media och andra intressenter.
Presentationen präglades av öppenhet under
mottot Kort och Klart.

Resultat
Analysen bygger på data från 26 000 danska
soldater som tjänstgjort i utlandsuppdrag
under perioden 1992-2009. SFI konstaterar
att danska soldater generellt har god status
när de skickas ut internationell tjänst. Merparten mår bra också efteråt. Det konstateras
att 5% av de utsända haft en registrerad psykiatrisk diagnos. Vanligaste diagnos är nervösa
och stressrelaterade tillstånd (däribland
PTSD) och depression. Så långt avviker inte
resultaten från det som framkommit i annan
forskning. Det är när danskarna redovisar
sina registerstudier som det blir särskilt intressant.
SFI:s registerstudie
SFI fann att det fanns en tydlig skillnad mellan de som besvarat frågeformuläret och de
som inte svarat. 40% av de tillfrågade Irakoch Afghanistanveteranerna besvarade inte
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formulären. Inledningsvis visade registerstudien
att förekomsten av psykiska besvär direkt
efter var genomgående lägre bland de undersökta soldaterna än i en kontrollgrupp.
Men att under de tre år som följde efter
hemkomsten ökade andelen psykiska problem till nästan 17%. Då hade de senare
antingen fått en psykiatrisk diagnos, köpt
medicin mot psykisk sjukdom eller behandlats för drogmissbruk utan att ha varit registrerade för någotdera innan de påbörjade
utlandsuppdraget.
SFI uppmanar därför Försvaret att inta en
självkritisk inställning eftersom de inte når
de mest belastade veteranerna. Resultaten i
sig är uppseendeväckande och intressanta.
Liksom SFI:s metod att söka information i
den grupp som av olika anledningar valt att
inte besvarat frågeformulären.
Balkanpersonalen värst drabbad
Den grupp soldater som drabbats mest av
psykiska problem efter hemkomsten är veteranerna från Balkan. Forskarna menar att det
beror på den gruppen har fått leva längst med
sina erfarenheter och att eventuella psykiska
problem kan visa sig många år efter utlandsuppdragen. De ville därför inte göra några
långsiktiga prognoser för de soldater som
varit i Afghanistan.
Var står svensk veteranforskning?
Den danska forskningsinsatsen visar på att
Försvarsmakten hamnat på efterkälken på
alla plan vad avser veteranforskning – forskningsmässigt, ekonomiskt, samordningsmässigt och också i förmåga att sammanställa
och kommunicera resultat. Jag hoppas att den
danska modellen som är präglad av öppenhet
får bli vägledande i den fortsatta veteranforskningen.
Vi behöver en samlad nordisk lägesbeskrivning
Sverige har tidigare legat på veteranforskningens framkant genom de forskarinsatser som
gjorts på Försvarshögskolan och Försvarsmedicincentrum – framförallt på Balkan. Jag
vill här särskilt framhålla förre försvarsöver-

psykiatern Per-Olof Michel (bilden nedan).
Hans auktoritet och kunskap är outstanding i
Norden. Försvarsmakten har många skäl att
stötta upp sin veteranforskning med hans
kompetens. Michels expertutlåtande i Veteranutredningen (SOU 2008:91) måste ligga
som grundplatta i det fortsatta veteranarbetet liksom den omfattande Balkanforskning
som jag själv och fil dr Eva Johansson på Försvarshögskolan genomfört och presenterat i
doktorsavhandlingar. Det är i nuläget svårt
att få en klar bild av var svensk veteranforskning står. Till våren kan Försvarsmaktens
veteranforskning speglas i de danska resultaten vid en konferens på Försvarshögskolan.

AKTUELLT
Sveriges veteraner får eget monument
En enig jury utsåg bidraget "Restare" av konstnären Monika Larsen
Dennis som vinnare i tävlingen om att föreslå ett monument för
Sveriges veteraner.
– Jag vill skapa ett monument som kan förmedla hopp och stärka
individen och jag tänker mig en plats för vila, reflektion och läkande av
traumatiska upplevelser. Platsen ska påminna om den medmänsklighet
som ligger till grund för varje soldats vilja att hjälpa.

Samtidigt kan detta bli ett fridfullt rum att minnas de veteraner som
inte finns med oss längre, säger Monika Larsen Dennis. Restare är
latin och betyder ”att stanna, att vila, att finnas kvar”.
Det färdiga monumentet ska avtäckas i samband med Veterandagen
den 29 maj 2013 vid Sjöhistoriska muséet på Djurgården i Stockholm.

Monika Larsen Dennis poserar vid sitt vinnande förslag.

Åsikterna om monumentet går isär

SVF Fredsbaskrarna i samverkan
Fredsbaskrarna arbetar nu tillsammans med
Försvarsmaktens Veteranavdelning med
utgångspunkten att forskningen skall vara
obunden och utgå från vetenskaplig grund.
Samarbete har också inletts med Insatsstaben i
ett projekt som berör fång- och tvångssituationer. Projektledaren på Insatsstaben Lars
Gerhardsson har på uppdrag av FM Överlevnadsskola snabbt fångat upp en högaktuell
problematik som Lessons learned. Efter den
lyckade upplösningen med de i Etiopien fångna
svenska journalisterna är ämnet mera aktuellt
än någonsin. I Fredsbaskrarna finns ett antal
kända medlemmar som varit gisslan eller suttit fångar. De kommer nu att kontaktas.
I samverkansprojektet arbetar förutom
Fredsbaskarna Polisen, Tullen, Kriminalvården,
Folke Bernadotteakademin och HRC.
Text och bild:
fil.dr Lars Andersson
Fredsbaskrarnas Vetenskapliga Råd

Debatten om det nya monumentet har delvis haft ett högt tonläge i
framför allt sociala medier där kritiska röster varit överrepresenterade.
SVF Fredsbaskrarna lät göra en webbundersökning med frågeställningen: ”Hur upplever du utformningen och tanken kring det

nationella veteranmonumentet?” Av 929 svarande uttrycker 84% en
negativ inställning till monumentet. Resultatet kommer också att
presenteras för Försvarsmakten och övriga berörda. Läs mer om
undersökningen på www.fredsbaskrarna.se.

PSS - Peace and
Security Summit
Vi närmar oss med stormsteg ett av nästa års stora veteranhändelser i Sverige. I maj står Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) som värd för Peace and Security Summit i Stockholm. Under några fullspäckade dagar 28-31 maj kommer ett
hundratal delegater, medlemmar i World Veterans Federation
(WVF) från hela världen att delta.
World Veterans Federation, är en världsomspännande organisation
som samlar 170 veteranorganisationer från 92 länder och representerar omkring 42 miljoner veteraner.
Peace and Security Summit 2013, PSS 2013, är den första
aktiviteten i sitt slag som WVF genomför och det är därför
särskilt hedrande att det kommer att ske i Sverige. Temat för
Peace and Security Summit 2013 kommer att vara: ”Hur kan
veteraner bidra till fred och säkerhet i samhället?” Att få genomföra detta evenemang är inte bara hedrande, det är också en stor
utmaning för en relativt liten organisation som SVF.

Ett stort stöd kommer främst från Försvarsmakten men även,
Invidzonen, Rikskriminalpolisen, Folke Bernadotteakademin,
Kriminalvården, Soldathemsförbundet, Stockholms stad och
Fotografiska som finns med i organisationen kring evenemanget.
Tilltänkta gästföreläsare är Martti Ahtisaari, Kofi Annan och
George Clooney, lägg därtill att HMK Carl Gustaf, HKH Prins Carl
Philip, ÖB Sverker Göranson, försvarsministern, utrikesministern
och andra politiker deltar samt ett stort antal svenska veteraner.
Det väntas bli ett par mycket spännande dagar.
Vi söker nu veteraner som skulle vilja vara värdar under konferensen. Ung, gammal, man eller kvinna, alla kan vara med. Hör er av
till Ola Nilsson tel: 076-636 92 06 alt e-post: ola.1.nilsson@mil.se
Hemsidan för Peace & Security Summit 2013, www.pss13.se
Per Lennartsson
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INSATS

UPPDRAG:

INSATS

Rädda liv

Leif Andrén arbetar som befäl på Räddningstjänsten i Göteborg. På 10 timmar skall han på förfrågan från Myndigheten
för samhällsskydd och beredskap (MSB) kunna sitta på planet beredd att hjälpa människor ute i världen som befinner
sig i akut nöd.
Leif ingår i Swedish international fast response team (SWIFT) som inbegriper ett
stort antal kompetenser som på frivillig
basis tar ställning inför en förfrågan att
åka ut på uppdrag. SWIFT skall kunna
lämna Sverige inom 10 timmar och är speciellt utrustad för att hantera den akuta
fasen av naturkatastrofer där jordbävningar
är vanligast.
– Ja det är en slags ständig beredskap,
men jag kan givetvis tacka nej om det skulle
komma olämpligt, berättar Leif.
– Eftersom insatserna är relativt korta
jämfört med militär utlandstjänst har det
hittills aldrig hänt att jag avböjt, det känns
hedrande att kunna bistå med det lilla man
kan.

Leif Andrén arbetar som instruktör i Dusjanbe, Tajikistan under ett USAR-projekt (Urban Search and Rescue).
Foto: Stig Dahlén

ANHÖRIG

på

hemmaplan

Såsom hustru till en yrkesmilitär som varit ute tidigare trodde
jag att jag var förberedd på
vad som väntade mig, men det
blev mycket annorlunda. Jag
har i efterhand insett att redan
under utbildningstiden i Sverige började en gryende osäkerhetskänsla att växa. Att
yngste sonen också valde att
åka samtidigt gjorde inte
saken enklare. Som person är
Cecilia Westdahl
jag lugn, trygg och van vid att
ha ansvaret på hemmaplan och har under långa perioder tagit det fulla
ansvaret hemma. Men att inte alltid veta hur de hade det i Afghanistan
var påfrestande.
Den första tiden kändes allt ganska lugnt och tillvaron flöt på med nya
vanor och rutiner. Jul och nyårshelgen passerade och med hjälp av
våra två vuxna barn samt blivande svärson blev det en annorlunda men
8
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SWIFT är en så kallad tung räddningsstyrka,
som skall kunna vara självförsörjande i 10
dygn och har utrustning främst anpassad
för jordbävningseffekter även fast kompetensen är bredare än så.
– Vi stod i stand-by att åka till New York
efter terrorattackerna 2001 och även fast
vi just denna gång inte åkte visar det ändå
på vilken kapacitet vi har, förkunnar Leif.

ändå trevlig helg. Den inre stressen som vi levde under hade jag ännu
inte tillåtit mig att känna. Så här i efterhand inser jag hur stressande
det var att ha familjemedlemmar i en krigszon. Jag började och slutade
alla dagar med att kontrollera alla de nyhetsmedier som finns, läsa
Afghanistan-bloggen, Försvarsmaktens hemsida och kontrollera mejl
och Facebook. Varje nyhet om instabilitet i regionen ledde till oro.
Bloggen gjorde det hela lite lättare, att se bilder och läsa artiklarna om
hur de hade det gav en bild av deras vardag. Ett välkommet avbrott var
när mina soldater kom hem på leave och både de och vi här hemma
kunde slappna av ett par veckor.
Jag har haft ett stort stöd av övriga familjemedlemmar, släkt, arbetskamrater och inte minst andra anhöriga som har eller har haft sina
kära i utlandstjänst. Detta nätverk är så viktigt för att vi på hemmaplan
ska tas oss igenom en stressig och orolig period.
Hemkomsten är mycket efterlängtad för alla parter men den är inte
helt problemfri. När väl den första fasen av lättnad att allt är över, ska
livet återgå till det normala. Att denna process kan ta ett tag var jag
helt införstådd med, men det blev en lite annorlunda och längre period

CIVIL OCH MILITÄR ERFARENHET
Leif har deltagit i fler än 20 civila insatser
inom bl.a. SWIFT-styrkan, Stödstyrkan
och EU:s Civil Protection Team, samt flera
militära utlandsmissioner: tre på Cypern,
en i Libanon och en i Somalia och tycker
att bemötandet från lokalbefolkningen
skiljer sig väsentligt mellan en civil och en
militär insats.
– Genomgående får man en närhet och
en kontakt med lokalbefolkningen som är
mycket djupare under en civil insats och
självklart blir bemötandet ett annat om du
har ett vapen på bröstet. Även fast det
uppstår bra relationer också i en militär
kontext förstår man skillnaden först när
man arbetat civilt. Man kommer närmare
de personer man möter och lever med
befolkningen på ett helt annat sätt. Att inte
vara beroende av en militär camp och
kunna röra sig fritt skapar ju helt andra
förutsättningar till att bygga ett annat
sorts förtroende.
JOBBIGA MINNEN
Jordskalvet som utlöste flodvågen uppmättes till 9,15 på Richterskalan och var
det kraftigaste på 40 år med flodvågor upp
till 15 meter. Året var 2004 och mer än
220 000 människor omkom. Värst drabbat var Indonesien där över 160 000 människor dödades, följt av Sri Lanka och
Indien. Flodvågen skördade dödsoffer så
långt bort som i Somalia, Tanzania och
Kenya på Afrikas östkust. Men det var i
huvudsak till Thailand som den svenska
styrkan skickades. 20 000 svenska turister

STÖDSTYRKAN
fanns i området och vi vet idag att över
500 svenska familjer miste en eller flera
anhöriga.
När Leif fick beredskapslarmet tvekade
han inte en sekund. Leif och hans kollegor
var alla inställda på att rädda liv, gräva i
rasmassor och söka efter människor i ruiner och hus, men det visade sig att uppgiften blev en annan.
– Ja, det blev till att skifta fokus ganska
snabbt. Det fanns inget behov av räddnings- och sökinsatser. Istället arbetade vi
med att stödja drabbade familjer, ett psykiskt första hjälpen, lyssna och finnas till
hands. Det tog mig oerhört hårt eftersom
jag kunde identifiera mig så intimt med de
drabbade svenskarna. Att möta svenskar
som i förtvivlan visar bilder på sina barn
kändes ända in i själen, det kunde ju ha
varit jag och min dotter som stod där. Det
är lättare, förstå mig rätt, att åka på en
jordbävning, vara där någon vecka, göra
sitt jobb och åka hem igen. När du inte
behärskar språket och inte delar samma
kultur finns en barriär som gör att du
skyddas mentalt. I Thailand fanns inga
barriärer, lidandet blev så påtagligt, det var
väldigt jobbigt men också mycket lärorikt.
Thailändarnas egna vilja att hjälpa tlll var
beundransvärd, trots att de var så drabbade.
När vi varit nere i tre veckor övergick
insatsen från akutfas till något mer strukturerad akutfas och vi skickades hem.

STÖDSTYRKAN
Till följd av tsunamin och den hårda kritik
som UD fick utstå bildades Stödstyrkan,
vars uppgift är att bistå personer med
hemvist i Sverige som drabbats av en allvarlig händelse utomlands. UD beslutar
om insats där MSB ansvarar för samordningen. Stödstyrkan består dessutom av
kompetenser från Socialstyrelsen, Rikskriminalpolisen, Svenska kyrkan, Röda
korset och Rädda barnen.
– Under kriget i Libanon sommaren
2006 fanns jag på plats och hjälpte till
med evakuering av 9 300 personer. Vi byggde
en huvudbas på Cypern med underbaser i
Libanon, Syrien och Turkiet varpå vi slussade hem personer till Sverige. Det är stor
skillnad på Stödstyrkan och SWIFT, de är
framtagna för helt olika scenarier. Inom
Stödstyrkan handlar det mer om logistik
medan SWIFT enbart fokuserar på att
rädda liv i en akut fas på någon vecka.
BEHOV AV ATT PRATA
Trots att Leif har varit ute på över 20
insatser, både militära och civila, har han
aldrig känt behovet av att söka profesionell
psykologisk hjälp.
– Men det hade nog inte varit fel att
göra det. Vissa händelser hade varit skönt
att snacka om. Framför allt efter insatserna
i Somalia och Thailand, avslutar Leif och
fortsätter sitt arbete på brandstationen –
beredd att lämna landet för att undsätta
människor i nöd nästa gång katastrofen
slår till.
Daniel Jansson

än jag hade trott. Mina båda soldater var fysiskt okej förutom sonens
ena knä som fått en smäll i samband med att hans ”Galt” välte. Han
har mognat enormt och den unge grabben som for till Afghanistan kom
hem som en vuxen man. Denna utveckling på kort tid och med de erfarenheter han hade med sig hem gjorde att han hade lite svårt att
återknyta kontakten med många gamla vänner då dessa inte mognat
på samma sätt. Han har däremot fått många nya vänner från olika länder under denna tid.
Min man var under flera månader mycket trött och ville helst bara ta
det lugnt. Att arbeta i stort sett all vaken tid, sju dagar i veckan under
så lång tid i en krigszon sliter hårt. Det är viktigt att man som anhörig
förstår att återhämtningen tar lång tid och att det inte alltid är så lätt
att återgå till gamla vanor. Även som anhörig genomgår man en förändring under en tjänstgöringsperiod. Vi blir vana att klara oss själva
och skapar nya rutiner och vanor som vi kanske inte vill ge upp. Det är
mycket viktigt att båda parter är medvetna om att en utlandsvistelse
förändrar inte bara den som är iväg utan hela familjen. Att ha en löpande
dialog med varandra och att vara medveten om att detta är en process
för hela familjen är mycket viktigt.
Avlutningsvis kan jag konstatera att det hela har varit en påfrestande
men ändå utvecklande tid. Vi har alla vuxit och utvecklats, vi har

Markus och Jerker Westdahl, på medaljparaden den 3 juni 2011.

reflekterat kring det väsentliga i tillvaron och lever mer i nuet. Allt är
inte svart eller vitt och vi försöker att se allt det som är bra och att ha
överseende med det som är mindre bra. Nu ser jag fram emot tiden
tillsammans med hela min familj och det är skönt att denna period nu
är över så att vi kan se fram emot nya utmaningar tillsammans.
Cecilia Westdahl
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Patrull i afghansk by. Foto: Daniel Jansson

Det dröjde till 2009 – efter mer än
60 år av internationella insatser –
innan Försvarsmakten började följa
upp utlandssoldaters psykiska
hälsa. Nu pekar myndigheten gärna
på att den anställt 22 psykologer
och på att alla som återvänder
från Afghanistan screenas och
genomgår ett hemkomstsamtal.
Men soldaterna är ovilliga att
erkänna problem och mörkertalet
för mental ohälsa antas vara stort.

Kriget som följer med hem
Sent på kvällen den 11 mars 2012 lämnade
furir Robert Bales den amerikanska militärbasen Camp Belamby i Panjwaidistriktet i
Kandahar, den afghanska provins som
beskrivits som talibanernas vagga. När
Bales några timmar senare återvände till
militärbasen hade hans automateld skördat
17 liv i byarna Alkozai och Najebaan.
Merparten av offren var kvinnor och barn.
Massakern kom i ett politiskt känsligt läge,
kort efter det att anställda på den amerikanska flygbasen Bagram bränt Koranen och
parallellt med att USA inlett trevande förlikningsförhandlingar med talibanerna. De efterföljande ursäkterna var förutsägbara. Det
talades om ett ”tragiskt vansinnesdåd” begått av en ensam gärningsman som lidit ett
”mentalt sammanbrott”.
Men genom sin brådska att isolera Bales
dåd i en kontext av psykisk instabilitet satte
USA samtidigt ett annat aktuellt problem
under blixtbelysning – det faktum att soldater
i obalans är som osäkrade granater, säkerhetsrisker för sig själva såväl som andra.
PTSD - EN SÄKERHETSRISK
Kort efter massakern framkom att Bales,
som redan tjänstgjort under tre utlandsstationeringar i Irak och Afghanistan och ådragit sig allvarliga skador, hade motsatt sig att
skickas iväg en fjärde gång. Uppgifterna
väckte flera frågor. Borde arméns psykologer
ha upptäckt att Bales var en säkerhetsrisk
och dragit i nödbromsen? Eller var det rent
av så att armén såg mellan fingrarna på psykiska problem för att kunna fylla sina soldatkvoter?
Officiella siffror visade att hela 71 176
amerikanska soldater diagnostiserats med
posttraumatiskt stressyndrom, PTSD, mellan
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år 2000 och 2011. Samtidigt framkom att en
stor andel av dessa sänts tillbaka till krig
efter att ha fått diagnosen. Exakt hur stor
denna andel var förblir oklart, eftersom
armén enligt egen utsago inte för denna typ
av statistik.
Utåt försvarade armén sin praxis.
– Folk förstår inte att man kan behandla
PTSD, sade militärpsykologen Heidi Kraft till
nyhetsbyrån AP.
Att PTSD kan behandlas råder inget tvivel
om. Men att med utgångspunkt i detta argumentera för att sända traumatiserade soldater i strid var en taktik som inte lyckades
övertyga den amerikanska allmänheten.
Upprördheten var stor, och letade sig även in
i svenska dagstidningar. I DN lugnade dock
Försvarsmaktens informatör Kristina Åstrand
Bohman de som oroade sig för de svenska soldaternas välbefinnande.
– Upptäcker man något sådant får de inte
åka ner. Och skulle man upptäcka att de blir
dåliga där nere skickar man hem dem.
Frågan är dock vad Försvarsmaktens försäkran är värd. I DN ställs inga följdfrågor om
hur stor sannolikheten att upptäcka psykisk
ohälsa är, ingen annan röst än myndighetens
pressansvariga kommer till tals, och artikeln
avslutas med det förtroendeingivande konstaterandet att Försvarsmakten ”gör noggranna
undersökningar av soldaternas hälsa innan de
åker ner till Afghanistan, och det görs även
uppföljningar när de kommer hem”.
Bakom den lugna fasad Försvarsmaktens
väljer att visa upp finns dock en annan, mer
oroande, berättelse.
AVSAKNAD AV STATISTIK
Sommaren 2009 skakades USA:s militära
självbild av beskedet att landet sedan invasionen 2001 förlorat 761 soldater i strid i

Afghanistan, samtidigt som hela 817 soldater
i aktiv tjänst begått självmord under samma
period. De mentala trauman trupperna utsattes för var alltså – kvantitativt – dödligare än
fiendens kulor.
På Försvarsmedicincentrum i Göteborg
uppmärksammade psykiatrikern Helena
Prochazka att någon liknande statistik inte
förts i Sverige. Inte heller har det – trots att
Sverige sedan 1956 bidragit med över 100
000 trupper till militära insatser utomlands –
förts statistik över stressjukdomar, depressionssjukdomar, traumasjukdomar eller missbruk. Hon drog slutsatsen att ”man över
huvud taget inte kan uttala sig om veteranernas psykiska hälsa”.
– Det som hände var att jag konstaterade
att man inte ens visste hur många veteraner
man har i Sverige, säger hon.
TVÅ JOURNALSYSTEM
Sedan dess har en del hänt. Ett forskningsprojekt som ska jämföra veteranpopulationen
med det nationella självmordsregistret har
initieras och Försvarsmakten började 2009
att screena soldater som vände hem från
Afghanistan.
Frågan är varför detta tagit så lång tid.
Helena Prochazka pekar ut bristen på data
som en anledning till den bristande uppföljningen.
– Det som varit ett problem är att vi inte
har militär sjukvård i Sverige, samtidigt som
vi inte har tillgång till journaler från den civila
sidan.
Men de praktiska svårigheterna är bara en
delförklaring. Inget har hindrat Försvarsmakten från att utföra egna undersökningar.

SVENSK STUDIE INOM PTSD
För två år sedan tog Christer Westfahl, reservofficer och vårdlärare knuten till Försvarsmedicincentrum själv initiativ till en studie –
den första i sitt slag – om förekomsten av
PTSD bland svenska utlandssoldater. Ett initiativ som inledningsvis bemöttes med viss
skepticism.
– Det var så jag kände när jag presenterade
detta på högkvarteret för psykologerna där
uppe. Jag fick känslan att de blev lite tagna på
sängen, och de sade inte omedelbart ja.
Sedan Försvarsmedicincentrum på detta
sätt pressat myndigheten framför sig har Försvarsmakten ägnat veteranfrågan större uppmärksamhet. Christer Westfahl tror att trögheten till viss del berott på föreställningen att
svenska utlandssoldater befunnit sig på ett
tillräckligt avstånd från stridens hetta, och
därmed varit skyddade mot psykiska trauman.
– Försvarsmakten har fått för sig att det
inte skulle finnas något behov, men jag har
själv gjort ett antal utlandsmissioner och sett
att alla inte mår bra efteråt. Det behöver inte
vara ett resultat av stridssituationer, det kan
också vara att inte händer någonting. De som
fått en bild av hur det ska vara och sedan
varit på helspänn i ett halvår mår lika dåligt.
Även från ledningshåll medger myndigheten
att det systematiska studiet av utlandstjänstgöringens konsekvenser har släpat efter.
– Så är det ju, forskning och statistik har vi
varit ganska dåliga på i Norden, men där är
vi också igång nu, säger överstelöjtnant Anders
Stach, chef för Försvarsmaktens nyligen inrättade veteranavdelning.
SVERIGE I AFGHANISTAN
Det mest ansvarsfull hade varit att dokumentera personalens hälsa även efter missioner
med lägre konfliktnivå. Men det oaktat skiljer
sig insatsen i Afghanistan i väsentliga delar
från tidigare utlandsinsatser.
Fem svenska soldater har dödats och flera
har skadats allvarligt. Strider och påskjutningar är inte vardagsmat, men inte heller
ovanliga. Det må vara ett lågintensivt krig,
men krig är det likafullt.
Och att krig traumatiserar råder det inget
tvivel om. En lång rad studier har visat att
veteraner löper förhöjd risk att drabbas av
stress- och depressionssjukdomar och att
fastna i självdestruktiva mönster av kriminalitet eller missbruk. Självmordsfrekvensen
ökar, både på kort och lång sikt. För många
blir erfarenheterna en livslång börda, som till
slut – ibland åratal efter traumat – kan bli för
tung att bära.
– Än i dag är det Vietnamveteraner som tar
livet av sig, säger Christer Westfahl.

Helena Prochazka

utlämnande berättelse om vad som hände
honom sommaren 2011:
Fan, jag är ju i Afghanistan! Det måste vara den där
granatkastaren de briefade oss om innan vi åkte ut.
Fan! Jag sitter ju fast i myggnätshelvetet! Fan
också, snart kommer granat nummer två. Fan också,
jag kommer dö nu, invirad i ett jävla fisknät!
(Blogginlägget publicerades i Fredsbaskern
nr 2, 2012. Reds. anm.)
Trots utbildning och månader av förberedelser greps Blomberg av förlamande panik
under en granatattack. Han evakuerades och
flögs sedermera hem. Men att lämna konfliktzonen är inte detsamma som att lämna traumat bakom sig:
Det tar ca tre veckor efter hemkomsten innan de riktiga problemen kommer. Skuldkänslorna!
Jag får reda på att plutonen gått på en IED och det
finns skadade. Jag har aldrig känt mig som en
sämre människa i hela mitt liv. Varför är jag inte
där? Jag blev hemskickad för att jag var rädd, men
mina vänner kommer hem med riktiga skador.
Skyttegruppschefen konstaterar att ”vi hör
väldigt lite om svenska soldater som drabbas” av psykisk ohälsa och frågar sig om det
är ”ett tabubelagt ämne och i så fall varför?”
Att döma av reaktionerna på hans redogörelse tycks det finnas ett uppdämt behov av att
diskutera frågorna. Hundratals visar Blomberg sitt stöd och i kommentarsfältet vittnar
många om liknande upplevelser.

Christer Westfahl

BRISTANDE UPPFÖLJNINGSARBETE
Ett problem som återkommer i diskussionen
om Försvarsmaktens uppföljningsarbete är
att den uppsökande delen inte är tillräckligt
stark. Inför varje personalrotation besöker
psykologer och personalvetare från HRcentrum insatsområdet för att identifiera om
det finns något särskilt behov av stöd. Väl
hemma screenas soldaterna, en process som
består i en hälsoenkät och ett samtal med en
psykolog. Tre till sex månader senare genomförs en andra uppföljning med handledarledda
gruppsamtal.
Enligt de knapphändiga data som hittills
finns att redovisa – statistiken sträcker sig ju
bara tillbaka till 2009 – söker omkring tio
procent av veteranerna stöd under det första
året efter hemkomsten. Merparten är drabbade av vad HR-centrum beskriver som lindrigare problem – ”oro, trötthet och irritation”
– men runt två procent beskriver svårare symptom. Hur många som utvecklar symptom på
längre sikt saknar Försvarsmakten helt kunskap om, men internationella erfarenheter ger
fog för onda aningar.
– Det här är inget man löser i samband med
att personalen kommer hem, säger Christer
Westfahl. Man kan fånga upp ett antal
genom att screena dem, men det kommer att
vara många som får symptomen långt senare.
Artikeln fortsätter på nästa sida.

HENRIK BLOMBERGS BLOGGINLÄGG
Inte heller bör det råda något tvivel om att
svenska soldater traumatiseras av insatsen i
Afghanistan. På Armébloggen publicerade
skyttegruppschefen Henrik Blomberg en självEn av Afghanistans större vägar spärras av efter att svenska soldater påträffat en misstänkt bomb i en vägtrumma. Foto: Fredsbaskerns arkiv
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PINSAMT ERKÄNNA SINA PROBLEM
En berättigad fråga är hur många traumatiserade soldater som är ett rimligt pris att
betala för en insats. Men en förutsättning för
att över huvud taget kunna besvara den är att
det finns ett tillförlitligt faktaunderlag.
Huruvida den screening som utförs faktiskt
utgör ett sådant är dock tveksamt. Dels för
att problemen kan inträda långt senare, men
också för att den enkät soldaterna fyller i är
en självskattning. Sakkunniga menar att mörkertalet när det kommer till psykisk ohälsa
sannolikt är stort. Något som har att göra

ZANDERS HISTORIA
en rekryteringsprocess där man genomför
både fysisk och psykisk genomlysning. Nästa
del är träning med ett förband innan insatsen,
där finns det ju också möjlighet att se och
fånga upp problem. Med insatsförsvaret kommer man också att vara anställd en längre
tid, det leder också till bättre kännedom om
hur personalen mår.
Helena Prochazka håller med om att situationen förbättrats, men menar att nätet alltjämt är grovmaskigt.
– När man sökte till mission tidigare fick
man fylla i ett formulär, och kryssa ”ja” eller
”nej” om man hade psykiska problem.

Svenska skyttesoldater gör avsittning för tjänst till fots i en by 8 mil väster om Mazar-e-Sharif i Afghanistan.
Foto: Daniel Jansson

både med den stigmatiserande bilden av mentala problem och med rädslan för att inte få
fortsatt förtroende i fält.
– Vi är medvetna om att det finns många
som inte vill erkänna att de mår dåligt, och
det är mycket som spelar in i det här, säger
Lave Lavesson, ansvarig för SVF Fredsbaskrarnas stöd till utlandssoldater. Grabbar är
rädda för att de inte ska få åka ut mer om de
berättar att de mår dåligt. Sedan finns det
också biten: ”Varför ska jag visa att jag mår
dåligt? Jag är ju karl.”
– Om man vill åka på mission igen så vill
man inte söka hjälp, säger Helena Prochazka. Dessutom är det pinsamt som elitsoldat
att erkänna att du inte mår bra, det problemet finns alltid i de yrken där man ska vara
lite tuff.
Men om en soldat som vill åka på mission
lider av exempelvis PTSD måste väl militären
vara kapabel att fånga upp och stoppa
denna?
Tja, sanningen är nog snarare att det beror
på vem man frågar. Överstelöjtnant Anders
Stach på Veteranavdelningen menar att
vägen fram till en utlandsinsats är lång. Och
att processen kvalitetssäkrats ytterligare i
och med omställningen till ett yrkesförsvar.
– Det går naturligtvis alltid att missa att
fånga upp problem när man bemannar
befattningar, men som det är upplagt har vi
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Det har inte varit en psykiatriker som kollat
de här killarna innan, och fortfarande görs
inga individuella utvärderingar när de skickas
ut på utlandstjänst, säger hon.
Soldater som tjänstgjort i utlandet framhåller att kamratstöd inom bataljonerna ofta
fångar upp kollegor som mår dåligt, men uttrycker sig mer skeptiskt om Försvarsmaktens
formella kontroller.
– Det är meningen att man ska vara ärlig
och säga till om man har problem, men det är
nog ganska lätt att bluffa sig igenom, säger
en erfaren skyttesoldat som tjänstgjort under
flera missioner i Afghanistan.
KOMMERSIELL REKRYTERING
Att USA har haft problem att värva soldater
till sina alltmer impopulära krig är allmänt
känt, och kanske har dessa problem skapat en
press på medicinskt ansvariga att tumma på
reglerna och skicka tillbaka instabila soldater
till kriget. Men även Försvarsmakten har
behov av att bemanna, och har efter att värnplikten slopades inte längre något naturligt
inflöde av ny personal.
Detta har tagit sig uttryck i påkostade
reklamkampanjer och i en intern diskussion
om att sänka behörighetskraven för antagning till grundmilitär utbildning, från godkända gymnasiebetyg till dito från grundskolan.
Idéerna fick hård kritik från Officersförbun-

det och något beslut har inte fattats. Enligt
Försvarsmakten är något sådan inte heller
aktuellt på kort sikt, men förslaget ”finns och
diskuteras”.
Det går på intet vis en rät linje från en diskussion om sänkta behörighetskrav till en
situation där psykiskt sjuka soldater på grund
av bristande personalresurser sänds ut i krig.
Men diskussionen är ändå signifikativ.
Alliansregeringens ambition inför innevarande
mandatperiod var att genomföra reformer
som ”dubblerar förmågan till internationella
insatser”, och Sverige har mycket riktigt blivit mer aktivt i militära aktioner utomlands.
Det är en logisk utveckling av omställningen
från ett invasionsförsvar baserat på värnplikt
till ett insatsförsvar med anställda soldater.
Men med denna nya verklighet följer också de
problem som andra militärmakter upplevt.
Liksom en ökad produktion av utlandsveteraner.
NY VETERANFÖRORDNING
År 2011 trädde en ny veteranförordning i
kraft, enligt vilken Försvarsmakten har ett
livslångt ansvar för soldater som ådragit sig
psykisk ohälsa i tjänsten. Innan dess hade
ansvaret sträckt sig fem år efter avslutad
mission. Innan 1992, då Sverige redan deltagit i internationella insatser i närmare 40 år,
fanns inget lagstadgat ansvar alls. Myndighetens ledning framhåller gärna den utveckling som skett på senare år, och får även visst
beröm av Fredsbaskrarna.
– Försvarsmakten tog åt sig redan innan
lagen trädde i kraft och anställde bland
annat 22 psykologer över hela landet. Men
lagen har gjort skillnad vad gäller Försvarsmaktens ambitioner, i dag får den som erkänner att den mår dåligt jättebra hjälp, säger
Lave Lavesson.
Och även på forskningsfronten ser läget en
aning ljusare ut än tidigare.
– Intentionen har blivit bättre, men det återstår
mycket i praktiken, säger Helena Prochazka.
VIKTIG DISKUSSION
Kanske har den internationella diskussionen
om soldatlivets dolda faror slutligen gjort
intryck även på svenska befälhavare. Kanske
är det den nya politiska verklighet som insatsförsvarets verkar i, där soldater dör och lemlästas under utlandstjänstgöring, som fått
Försvarsmakten att agera. När de mänskliga
insatserna höjs finns det anledning att tro att
frågorna om myndighetens ansvar för soldaterna kommer att aktualiseras i högre utsträckning än tidigare.

Det stora bak-slaget
– en torr historia
I alla krig satsas det enorma resurser på teknik och strategier.
Då tänker vi genast på nya avancerade vapen och storslagna
erövringstaktiker. Vi tänker nog inte så mycket på surdegsskorpor.

En sanning som var välbekant
för alla som deltog i de gamla
fältslagen var att krig endast
kunde föras där det fanns tillgång på mat. Det fick bönder i
bördiga jordbruksbygder bittert
erfara när skördarna slukades av
såväl soldater som deras hästar.
De som försökte sig på att strida
i kargare trakter dukade under
av svält. När Karl XII i det stora

nordiska kriget i början av
1700-talet tänkte sig inta Moskva trängde sig svälten allt närmare. Han såg också hur de
ryska soldaterna tycktes klara de
bistra förhållandena betydligt
bättre. De knaprade på en sorts
stenhårda skorpor som de kallade suchar.
Hemma i Sverige utfärdades det
order om att samma skorpor

Peter Zander, intendent på
Armémuseum.

skulle bakas. ”Med skorpor i
magen så vinner vi slagen”, sa
inte kungen. Men han skulle
kunna ha sagt det… Det blev
ingen enkel sak att få till den
slutliga skorpan eftersom man
även behövde få ut maximal
brödmängd per tunna råg.
Rågen maldes mycket grovt för
att minska svinnet. Degen skulle
vara mycket fast och fick jäsa i
16 timmar för att få den rätta
syran. Salt utelämnades helt
eftersom det kunde dra fukt till
den färdiga skorpan. Den bakades i sex timmar och därefter
fick brödet vila i ungefär en
vecka innan det skars i tärningar.
Tärningarna torkades sedan på
svag värme någon dag eller så.
Naturligtvis ingick exakta måttangivelser ända fram till den
färdiga skorpkuben på 1,65 cm.
Det var en lång väg fram till den
perfekta skorpan!

Succarieskorpor blev deras
svenska namn. De kom att utgöra
den allra första individuella
stridsransonen. Skorppremiären
tänktes ge framgång när Karl
XII intog Norge. Men hur det
gick med den saken kunde ni läsa
i förra numret av Fredsbaskern.
Kungen dog men kvar blev skorporna. Hårda som flinta och troligen oätliga med halvdåliga tänder. Men blötlagda i lite konjak
lär de ha varit något av en delikatess.
Om du vill se riktiga succarieskorpor och annat som hör till
krigets matförsörjning, besök
Armémuseums utställning Mat
för en hel armé. Om du har sparade semesterdagar kan du be
om receptet. Om du väljer färdigmalet mjöl kan du bli klar på en
vecka.

Kronobageriet i Stockholm där det bakades succariebröd i många år. Idag inrymmer
bageriet Musik- och teatermuseet. Strax utanför bilden ligger Armémuseum.

Det är en yrvaken försvarsmakt som nu tycks
ha insett det. Och som medan den gnuggar
sömnen ur ögonen försäkrar att allting är i
sin ordning. Trots att det tog nära ett halvt
sekel innan det första forskningsprojektet om
veteraners hälsa inleddes.
Ivar Andersen
Tidigare publicerad i Fria
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Resultat av undersökning

STYRELSEORDFÖRANDEN HAR ORDET

KANSLI

I juletid!

Fredsgatan 13, 703 62 ÖREBRO
Tel. 036-71 90 07
e-post: kansliet@fredsbaskrarna.se
Medlemsavgift 200:- för 1 år.
900:- för 5 år. 1800:- för 10 år.
Prenumeration på tidningen Fredsbaskern
200:–/år beställes genom kansliet
PlusGiro: 19 70 56-5
Kamratstödskonto: PlusGiro 444 08 91-2
www.fredsbaskrarna.se

Många av er har fullt upp med julstöket med allt
vad det innebär. Jag kommer att skänka en extra
tanke i jul till alla de som inte orkar eller kan fira
jul. På min önskelista står det att jag hoppas att
ni kan få lite ro att känna lite julefrid.

MEDLEMSREGISTER
register@fredsbaskrarna.se
– eller kontakta kassören
– mottar adressändringar

STYRELSEN
Förbundsordförande
BO WRANKER, Viktoriagatan 17,
371 37 Karlskrona
Tel. 0455-164 48, 070-694 75 61
bowranker@hotmail.com
Förbundsstyrelseordförande
ANDERS RAMNERUP, Varbergagatan 154,
703 52 Örebro
Tel. 019-505 08 29, 070-792 38 67
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se
Vice styrelseordförande
ANDERS SUNDIN, Lugnviksvägen 141,
831 52 Östersund
Tel. 063-514 880, 070-626 41 92
sundin_anders@hotmail.com

Från förbundet har vi börjat skicka ut informationsbrev via e-post med viss regelbundenhet.
Det vi har märkt är att många e-postadresser
inte längre är aktuella samt att vi saknar många
adresser. Så har ni inte fått dessa utskick ge oss
en aktuell adress så skickar vi.
Vi sitter nu och jobbar med den strategiplan som
påbörjades i samband med förbundsrådet. Föreningarna har fått några remissutkast som de
har svarat på och som vi sammanställer. För mig
är det glädjande att alla föreningar nu är engagerade i förbundets framtida utformning och
strategi.

DATUM

1/1

LAVE LAVESSON, Kronojägarvägen 1,
831 73 Östersund
Tel. 063-804 93, 070-298 04 93
lave.lavesson@fredsbaskrarna.se
RIKARD BENGTSSON, Armfeltsgatan 3,
115 34 Stockholm
Tel. 070-942 65 45
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
CHARLOTTA BLOMBERG
charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
PER LENNARTSSON, Västra Tunagatan 5 A,
632 27 Eskilstuna
Tel. 070-176 30 61
per.lennartsson@fredsbaskrarna.se
KENNETH ERNSTEDT, Brobyvägen 10,
289 31 Knislinge
Tel. 044-601 34, 070-810 96 53.
kenneth.ernstedt@telia.com
kenneth.ernstedt@fredsbaskrarna.se
ÖRJAN NOREHEIM, Artillerigatan 69 3 tr,
114 45 Stockholm
Tel. 08-6625467, 070-5927524
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se
EWA ZACHAU, Sonnarpsvägen 24 D,
286 32 Örkelljunga
Tel. 073-180 78 48
ewa.zachau@fredsbaskrarna.se
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samhället i stort efter hemkomst från tjänstgöring utomlands.
Undersökningen påbörjades den 28 juni i år med ett utskick till 1009 veteraner.
Den 28 oktober hade undersökningen i sin helhet besvarats av 768 personer vilket

En annan sak som gläder mig är att medlemstalet ökar sakta men säkert. Det är mycket tack
vare att det finns aktiva föreningar som sprider
veteranbudskap och medvetandegör på olika håll
vad vi står för och gör. Dessutom har ni i föreningarna på många håll en bra verksamhet. Det
är viktigt att vi är många som står bakom när vi
ska driva frågor. Vill ta tillfället i akt att hälsa
FB Gotland välkommen som förening i förbundet.

innebär en svarsfrekvens på 76%. Nedan presenteras inte någon analys av undersökningen, utan endast vissa delar av nuläget för var och en att dra sina egna slutsatser. Undersökningen kommer att fortgå till sista december i år och redovisas
under våren 2013.

Kön

Fritext

Jag hoppas nu att ni alla får en bra jul och ett
gott nytt år - var i världen ni än är!

Män 92%
Kvinnor 8%
vcvcvvcv

Utöver kategorifrågor har veteranerna också haft möjlighet att
lämna fritextsvar under fyra olika kategorier. Nedan följer några
exempel ur varje frågekategori.

Varför inte ge bort ett medlemskap i julklapp
och några Gula Band!

Engagerad i något veteranförbund

vcvcv

72% av de tillfrågade är medlemmar i ett veteranförbund, 69% i
Fredsbaskrarna och 3% i någon annan veteranförening. 10% önskar bli medlemmar i Fredsbaskrarna medan 18% uppger att de
inte önskar delta i någon kamratförening.

Vad tror du att du har åstadkommit egentligen? Det blir ju inte bättre där ändå.
Har du skjutit någon förresten?
vbvb

Generellt bemötande
En majoritet av de tillfrågade (60%) uppger att de fått ett positivt
bemötande med respekt och förståelse efter hemkomst. 40% uppger att de blivit bemötta med oförståelse, brist på respekt och ifrågasättanden.

AKTIVITET

PLATS

Engelen kl 19.00

Stockholm

Bemötande från Försvarsmakten

Styrelsemöte

Skype

79% anser att de blivit mycket bra, bra eller godkänt bemötta av
Försvarsmakten. 21% anser att de blivit mindre bra eller dåligt
bemötta av Försvarsmakten.

5/2

Engelen kl 19

Stockholm

7/2

Årsmöte FB Örebro kl. 19.00

Kansliet

16-17/2

webbaserad undersökning i syfte att kartlägga bemötandet från myndigheter och

Slutprodukten kommer att vara en proposition
på årsmötet som för övrigt kommer att hållas på
P7 i Skåne.

SVF:s händelsekalender 2013
19/1

STYRELSELEDAMÖTER

SVF Fredsbaskrarna har i samarbete med Eductor Human Resources initierat en

Anders Ramnerup, förbundsstyrelseordförande
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se

Sekreterare
LARS NYBLOM, Täbo 171,
748 95 Örbyhus
Tel. 076-309 80 30
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
Kassör
BO CARLSSON, Klubbv. 65, Ersnäs,
975 92 Luleå
Tel. 0920-311 60, 070-631 34 50
bcb@tele2.se

Kartläggning av bemötande efter hemkomst

Kamratstödsträff

Prel Livgardet

Sysselsättning och sjukskrivning

Styrelsemöte

Livgardet

5/3

Engelen kl. 19.00

Stockholm

7/3

Träff FB Örebro

Kansliet

En överhängande majoritet av respondenterna (79%) är idag
anställda, 6% är egna företagare och 9% pensionärer. 71% av
pensionärerna (5 st) är sjukskrivna på grund av sin utlandstjänstgöring.

Förbundets årsmöte

P7

23/2

23/3

Konfrontation

Oförståelse
På arbetsplatsen hemma i Sverige uppfattas det som att jag varit på semester.
”Jasså, dags att börja jobba nu igen!?”
cvvcv

Förståelse/beröm
Tacksamhet från personer som härstammar från missionsområdet.

Okunskap kring uppdrag
Uppfattar många personer som genuint ovetande om syftet med uppdraget.
Det finns en föreställning om att man skjuter på folk mest hela dagarna.
cvvcv

Om det är någon aktivitet som vi bör ha med i kalendern, kontakta Anders Ramnerup.

SVF Fredsbaskrarna önskar alla sina medlemmar
anhöriga och samarbetspartners
samt alla ni som är ute på mission en
God Jul och ett riktigt Gott Nytt År!
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Träffplatser A - Ö
BLEKINGE
Mattias Hansson, 070-240 57 81
mattiashansson81@hotmail.com
FALUN
Polishuset ”Pub KASK” första torsdagen i varje
månad kl 19.00, feb, mars, april, okt, nov.
Myckelmyra tjärn samma tid maj, juni, aug, sept.
dec julbord hos Mats.
Januari och juli semester.
Kontaktperson: Mats Berglind
mats@mattsb.com
FB NORR
Träffplatserna varierar från gång till gång, på
grund av det stora upptagningsområdet. Plats
presenteras på Fredsbaskrarnas hemsida, under
föreningar samt vid utskick till medlemmarna.
Bosse Carlsson 070-631 34 50
bcb@tele2.se
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com
GOTLAND
www.fn-gutarna.se
Ordf: mats.ekeroth@swipnet.se
070-517 58 65
Sekr: ingemar-fransson@telia.com
070-747 87 39
GÄVLE
Träffpunkt saknas. Är ni intresserad att starta en
träffpunkt, kontakta sekreteraren.
GÖTEBORG
Vi träffas på olika platser och tider under året.
Kontakta Maria för deltagande och vidare information. Kontaktperson Maria Sääf-Westin
070-952 57 74
HELSINGBORG
Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg.
Första söndagen i månaden, kl 0900 och framåt.
Månadsvärd möter upp.
Kontaktperson: Christer Jönsson, csjj@telia.com,
alt 073-022 60 72

Vi finns också på Facebook: FN-träffar
i Helsingborg.
JÖNKÖPING & EKSJÖ
Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 15 i Jönköping, första onsdagen i månaden kl. 19.00. Månaderna som gäller är februari, mars och april under våren och september,
oktober och november under hösten.
Kontaktpersoner är Björn Claesson 070-515
02 84 och Mats Ruderfors 073-941 09 86.
Som vanligt försöker vi hitta någon intressant
föredragshållare till dessa kvällar. Se vår hemsida www.fredsbaskrarna-f.se för information.
KALMAR
Lilla Puben, första onsdagen i månaden.
Kontaktperson: Stefan Johansson
0480-42 03 23, 070-386 45 45
070-359 06 86
KARLSTAD
Sista lördagen i månaden.
Score, Kungsgatan 12, 652 24 Karlstad.
Kontaktperson: Fredrik Steén Eriksson
070-960 29 50
NORRKÖPING
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. Varannan månad
(ej maj-augusti), se FBS:s hemsida.
Kontaktperson: Janne Frisk
011-31 11 88 och 070-897 01 45

Även restaurang Lilla Hasselbacken
Djurgårdsslätten 78, första lördagen varje
månad, 15.00-18.00.
Kontaktperson: Örjan Noreheim
(69C, 73C, 76C, 4L, 5L)
070-592 75 24
VARBERG
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B, Varberg, första
tisdagen i månaden.
Kontaktpersoner: Tor-Björn Johansson
070-244 40 35, Lars-Åke Johansson
070-519 52 54
Nu också som Facebook-grupp!
VÄSTERVIK
Kontakta föreningens ordförande, Göran Nilsson
eller vår kontaktman Bo Hagman alternativt
FBS:s förbundskansli om det är något du undrar
över.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com
Bo Hagman, 0490-196 43
bo.lena.hagman@hotmail.se
ÖREBRO
Vi träffas första torsdagen i månaden
kl 19.00 på Fredsgatan 13, Örebro.
Kontaktperson: Peder Stenbäck
peder.stenback@swipnet.se
070-767 32 19
ÖSTERSUND
Captain Cook, Hamngatan 9, första
tisdagen varje månad kl 18.30.
Kontaktperson: Lars Björklin
063-51 54 57

SKÖVDE/SKULTORP
bunkernsde@yahoo.se
Jespher Fröhlin, Skövde
0730-218461
Johan Josefsson, Skövde
070-597 76 53

Gula Bandet
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På World Veterans Federations årsmöte, som genomförs vart tredje år,
deltog totalt 50 organisationer
från 40 olika länder med totalt
108 delegater.
Det fanns ytterligare 40 observatörer från 14 organisationer, representerande antingen egna myndigheter eller veteranorganisationer
som söker medlemskap.
Platsen för mötet var utanför Amman vid Döda Havets strand. Den
svenska delegationen bestod av Bo
Wranker och Anders Ramnerup.
Med som observatör för FM var
Daniel Sandberg. Även Ola Nilsson
deltog i egenskap av FM:s projektledare för Peace and Security Summit, PSS13. Mötet inleddes med ett
väl mottagande och en öppningsceremoni.
Första dagen åkte alla delegater till
den Okände soldatens grav och
hade en kransnedläggning. En enkel
men värdig ceremoni. Vi hade även
nöjet att besöka ett jordanskt regemente där det bjöds på middag och

musik. Varje kväll var det musik och
dansuppvisningar som speglade den
jordanska kulturen.
Bo Wranker presenterade PSS13
inför hela kongressen. Många länder visade direkt sitt intresse för att
delta i Stockholm på PSS13.
WVF har ekonomiska problem.
Under perioden 2009-2012 har
WVF gått minus med c:a 2 miljoner
kr årligen. Detta beror till stor del
på att vissa medlemsorganisationer,
närmare 20 stycken, inte betalar
sina årsavgifter. De lösningar på
problemen som diskuteras är att
antingen belåna eller sälja den enda
fasta tillgång WVF har vilket är ett
hus i Paris, i vilket WVF:s kansli ligger. Det skulle ge ett tillskott i kassan och garantera att verksamheten
löper oförändrat i ytterligare 6-10
år. Ett annat alternativ som diskuteras är att basera kontoret hos en
värdnation som är villig att betala
kostnaderna för kontor och administrativ personal.

Förteckningen uppdateras kontinuerligt.
Meddela nya uppgifter till:
redaktion@fredsbaskrarna.se

STOCKHOLM
Restaurang Engelen
Kornhamnstorg 59 B Gamla Stan,
08-20 10 92 första tisdagen varje månad,
18.00-21.00.

Plusgiro:
Plusg
iro
ir
ro::
197056-5
19705
56-5

WVF ”27th General Assembly” i Jordanien 22-26 november
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Än så länge har ett land, Quatar,
erbjudit sig detta. Det beslutades vid
mötet att ge styrelsen handlingsfrihet att fortsätta undersöka möjligheterna och att ta beslut om så
krävs.
Nuvarande president, den pensionerade generalen Hamid Ibrahim från
Malaysia, har suttit på sin post i nio
år. Hamid har under denna tid haft
ekonomiskt bistånd om c:a 2 miljoner kr om året från Malaysia för att
kunna lösa sina uppgifter. Dessa
medel har främst gått till resor och
egen administration. General Hamid
omvaldes för en ny treårsperiod.
Den sittande vicepresidenten, norrmannen Dan Viggo Bergtun, omvaldes för en ny treårsperiod till den
stående europeiska kommittén.
Även Dan Viggo får ekonomiskt bistånd från den norska staten för att
lösa sina uppgifter inom WVF.
Vid årsmötet invaldes även nio nya
veteranorganisationer. Dessa lovade
att betala sina medlemsavgifter.

Våra svenska delegater, Bo
Wranker och Anders Ramnerup.

Anders Ramnerup

LOKALA ÅRSMÖTEN
DALARNA

STOCKHOLM

Fredsbaskrarna Dalarna kallar till ordinarie årsmöte den 7 mars 2013 i samband med
torsdagsträffen på polishusets mäss Sabel &
Kask i Falun.

Fredsbaskrarna Stockholm kallar till årsmöte den 26 februari 2013, kl 18.00.
Plats: Café Blåbär Kungsholmen,
Fleminggatan 53, Stockholm.

Årsmötesförhandlingarna inleds klockan 18.00
och därpå går vi in på mässen för en enklare
förtäring.
Motioner och förslag till valberedningen
skall vara tillhanda senast en månad innan
årsmötet. Anmälan skall vara styrelsen tillhanda stadgeenligt 14 dagar innan årsmötesdagen, årsmöteshandlingar görs tillgängliga
senast 28 februari för de som anmält sig.
Övriga får årsmöteshandlingar på årsmötet.
Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på föreningens facebooksida, Fredsbaskrarna Dalarna.

Detta årsmöte är det första för att officiellt
bilda föreningen. Förslag till årsmöteshandlingar, stadgar mm, sänds till anmälda deltagare via mejl. Någon valberedning finns inte
så det är årsmötet som väljer valberedning.
Nuvarande interimsstyrelse har förklarat sig
villig att ingå i kommande styrelse.
Motioner skall vara interimsstyrelsen tillhanda senast 26 januari 2013, och sänds till
interimsstyrelsen, sekreteraren, enligt nedan.
Var vänlig anmäl deltagande, senast 19
februari 2013 (för beräkning av förtäring), till
interimsstyrelsens sekreterare:
Hans-Ove Görtz.
E-post: hans-ove.gortz@telia.com
Telefon: 070-570 3667.
Enkel förtäring kommer att finnas.
Välkomna!

Välkommen!
Styrelsen Fredsbaskrarna Dalarna
bjorn.eggeblad@fredsbaskrarna.se

VÄSTRA GÖTALAND/VÄRMLAND
Den 12 februari 2013, kl 18.00, Soldathemmet i Skövde.
Anmälan om deltagande senast 24 januari
2013 till telefonnummer 070-528 71 49.
Varmt välkomna önskar styrelsen
genom Claes Ljunggren,
ordförande

ÖREBRO
FB Örebro kallar till årsmöte den 7 februari
2013, kl 19.00, på kansliet Fredsgatan 13,
Örebro.
Varmt välkomna önskar styrelsen
genom Anders Ramnerup
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Nominera Årets Fredsbevarare!
Kallelse/inbjudan till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
(SVF), årsmöte 2013

Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln ”Årets Fredsbevarare” 2013?
FN utlyste 2003 29/5 till "International Day of United
Nations Peacekeepers". Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge

ANDERS
BRÄNNSTRÖM
2005

ROLAND
ROSENQVIST
2006

INGEMAR
ROBERTSON
2007

en svensk fredsbevarare utmärkelsen "Årets fredsbevarare".
Nedan tidigare mottagare av utmärkelsen:

JONAS
JONASSON
2010

STIG
VON BAYER
2011

HELGE
STÅLNACKE
2008

Utmärkelsen Årets Fredsbevarare tilldelas person som utöver vad tjänsten normalt kräver gagnat svenska fredssoldater
i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat fredsutveckling på den internationella arenan. Medlem i SVF kan nominera person som anses vara förtjänt härav. Motivering ska
bifogas nominering.

HENRIK
BLOMBERG
2012

Kompletterande program om kostnader m m kommer i FREDSBASKERN nummer
1/2013.
OBS! Motioner ska stadgeenligt vara sekreteraren tillhanda minst en månad före årsmötet, senast den 22 februari 2013, digitalt och skriftligt.

Nominera årets
Fredsbevarare
2013!

MARIA
SÄÄF-WESTIN
2009

Lördagen den 23 mars 2013 samlas vi, medlemmar och medföljande, hustru,
sambo eller partner på regementet P7 i Skåne!

?

Hjälp SVF uppmärksamma de som är därav förtjänta, nominera ditt förslag till Årets Fredsbevarare.
Mejla namn och motivering före 1 april 2013 till:

Vill du själv delta – eller har du förslag på någon som vill arbeta för Förbundet
– är du välkommen att ta kontakt med någon i valberedningen nedan:
Ola Nilsson, Örebro
Maria Sääf Westin, Göteborg
Jonas Jonasson

Varmt välkomna
till en helg
med vänner
nya som gamla!

076-636 92 06 (sammankallande)
070-952 57 74
070-431 59 44

E-post: valberedning@fredsbaskrarna.se

Lokalförening i Borås på väg att bildas
På initiatiav av Christer Ström träffades tisdagen den 13 november några veteraner med
ambitionen att bilda en lokalavdelning av
Fredsbaskrarna i Borås. Efter annonsering i
Fredsbaskern och rundringning till gamla
kompisar, samlades tretton äldre och yngre
f.d. FN-soldater på gamla I 15:s officersmäss
i Borås. Mässen benämns nu Regementsmässen
och drivs av I 15 Kamratförening (Kunglig
Älvsborgs Regementes Kamratförening).

Det blev en trivsam tillställning med många
berättelser från olika oroshärdar som vi fått
uppleva, allt ifrån I Gaza och II Gaza, där
Sten Jaselius tjänstgjorde som kock och bilförare, till alla andra missioner i Kongo, Cypern, Libanon, Kosovo och Afghanistan.
Några hade upplevt svåra strider, såsom
Gunnar Knutsson som blev allvarligt sårad av
splitter vid en granatattack i Kongo och som
så sent som i år blev medaljerad på den nyinstiftade Veterandagen den 29 maj.

På fråga av Christer Ström om vi tyckte det
var angeläget att bilda en lokalavdelning svarade alla enhälligt ja och en arbetsgrupp tillsattes för att arbeta fram stadgar m m. Dessutom beslutades att vi skall träffas nästa
gång i början av januari nästa år och under
tiden kontakta fler kamrater som tjänstgjort i
FN-missioner världen över.
Med vänlig hälsning
Glenn Altsten

PS Är Du intresserad? – Hör av Dig per mail till: timmelechrister@hotmail.com eller telefon: 0727-130 600, dagtid.
Förbundsstyrelsen, sekreteraren,
e-post till: lars.nyblom@fredsbaskrarna.se
Eller brev till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Sekreteraren, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.

Invidzonen har tillsammans med C Stockholm tagit fram ett
halssmycke för anhöriga som har eller har haft någon nära på
insats utomlands.
Det heter Älskad/Saknad och är en enkel kedja med en platta
med texten älskad på ena sidan och saknad på den andra.
Smycket passar både för män och kvinnor, gamla, unga och
är en perfekt present för både anhöriga som soldater.

Vem tycker Du har gjort sig förtjänt av en medalj 2013?

Varje gång du köper ett ”älskad/saknad-smycke” skänker
Invidzonen 100 kronor till KAMRATHJÄLPEN.

Förslag om utdelning av utmärkelser kan göras av enskild
medlem eller till förbundet ansluten förening skriftligen med
motivering före 31 januari 2013.
Medaljkommittén består av Rikard Bengtsson, Ola Nilsson
och Jonas Jonasson. Kontakt:
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
Eller brev till: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Medaljkommittén, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro.
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Kamrathjälpen är till för veteraner och anhöriga som behöver
extra ekonomiskt stöd. Smycket kommer att finnas till försäljning till jul.

BESTÄLL på webben
eller telefon:

Svenskar i strid – 179:Fredssoldater – Armémuseums årsbok 2008/09 – 195:-

www.fredsbaskerforlaget.se

SKEPPAREGATAN 29 602 27 NORRKÖPING TEL 011 – 18 80 88
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From Soldier to Soldier
Armbandet i brun, grön, svart, sand,
grå, marin och camouflage fallskärmslina.
Låsen till herrmodellen finns i silver.
Hjärtlåsen till dammodellen finns i
silver eller förgyllt silver med
briljanter.

www.byaagaard.com

Design Claus Scheelke

FN-dagen i Stockholm
Närmare 150 personer samlades vid FN-minnesmonumentet vid Sjöhistoriska på Djurgården, för ceremonin på FN-dagen 24 oktober. När ceremonin skulle till att börja sprack
himlen upp och skön sol värmde och höjde
stämningen bland oss åhörare. Vi fick lyssna
till tal av förbundsordförande Bo Wranker
och Kongoveteranernas ordförande Kalle
Fransson. Kransar och blommor lades ner av
bland annat Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF), Kongoveteranerna, Rikskriminalpolisen och Folke Bernadotteakademin, även andra lade ner buketter. Efter en
hedrande tyst minut följde de flesta med för
fika på Sjöhistoriska, där även utställningen
med alla veteranmonumentsförslag visades.

Det stora diskussionsämnet var valet av det
veteranmonument som tagits fram genom att
en tävling utlysts bland konstnärer. Många
åsikter vädrades, enligt vissa facebookgrupper
anses inte det vinnande bidraget ”Restare” på
ett önskvärt sätt hedra de veteraner som är
mottagare av hyllningen.
Det var mycket roligt att se så många vid
FN-monumentet och att vi var representerade
ur många veterangrupper.
Senare på eftermiddagen fortsatte många till
Armémusem där Margot Wallström nyinvigde
utställningen ”Fredssoldater”, som förnyas
varje år till FN-dagen. I utställningen visas nu
fyra miljöscener: Kongo, Cypern, Mellanöstern
och Kosovo 2004.

Här visas även militär utrustning, vardagsföremål, minnesgåvor, en bostadsbarack och
det senaste tillskottet ”Muddy Mess” – mässen från Camp Victoria i Kosovo.
Utställningen innehåller också två filmer. En
av journalisten Marika Griehsel där vi får
följa Margot Wallströms arbete med krigsoffer för systematiska våldtäkter, och en av
krigskorrespondenten Johanne Hildebrandt.
Boka in ditt besök redan nu i almanackan så
ses vi vid monumentet och på Armémuseum
nästa år.
Per Lennartsson

Fredsbaskrarna Helsingborg firade FN-dagen
Arrangemanget besöktes av över 150 personer. Prästen Inga-Lill
Karlsson ledde gudstjänsten på ett förtjänstfullt sätt med ett mycket väl
avvägt inslag av FN:s verksamhet. Hemvärnets musikkår i Helsingborg, med dirigenten Markus Lang, genomförde ett underbart fint
musikarrangemang. Övriga som deltog som arrangörer var Emma
Landgren från Helsingborgs FN-förening samt Isabell Jansson från
Invidzonen. De organisationer som deltog i fanborgen var Fredsbaskrarna i Skåne, Fredsbaskrarna sektion Helsingborg, Helsingborgs
FN-förening, Hemvärnet, Svenska Lottakåren samt Försvarsutbildarna. Den samverkan som har skett mellan nämnda organisationer
har visat sig mycket värdefull.
Deltagare och den besökande allmänheten gav ett positivt omdöme
om arrangemanget samt uttalade önskemål om att fortsätta med
liknande program i framtiden.
De träffar som den ideella organisationen Fredsbaskrarna anordnar
första söndagen i månaden mellan kl 0900 och kl 1200 på Grand
Hotel i Helsingborg utvecklas på ett positivt sätt. Närvaron har ökat
från några stycken till i genomsnitt 15 deltagare varje söndag. Vi har
t.o.m. varit över 20 vid vissa träffar och gruppen totalt har ökat från
ett 20-tal i våras till ett 60-tal vid senaste noteringen.
Hemvärnets musikkår i Helsingborg.
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Christer Jönsson

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till förbundet Fredsbaskrarna - Sverige.

Veteranträff för L 100 på Skäralids camping i Skåne
Då har personalen ur Batstab, STR-komp
och TP komp åter samlats till en kamratträff, den elfte i ordningen om jag nu
räknat rätt (och det har jag).
Den här gången var det postmästaren
Bengt Loftán (Svensson) som tillsammans
med de båda kompanicheferna Claes
Bernhorn och Ingemar Fransson som helgen den 19-21 oktober 2012 kallat till den
här träffen.
Vi togs av ovan nämnda värdar till Skäralids camping och vandrarhem. Denna idylliska plats är huvudentrén till Söderåsens
nationalpark, intill den hittar man den imponerande Skäralidsravinen. Det är ett
lugnt och naturskönt område cirka 40
minuters bilfärd från Helsingborg och 1,5
timme från Köpenhamn. Styrkan som hörsammat kallelsen blev närmare 30 veteraner när samtliga hade räknats in, några
kom under lördagen av olika anledningar.
På Skäralid slås vi av den säregna naturen
med lummiga lövskogar, mäktiga rasbranter, strömmande vattendrag och vida utsikter. Under lördagsförmiddagen passade vi
på att vara ute i naturen och upptäcka ett
spännande och unikt område. Det blev ett
bra fyspass för var och en av oss, och vem
minns inte Kopparhatten? Att vi också
hade tur med vädret gjorde dessutom tillvaron ännu bättre, sol och 20 grader varmt

lär vara ett rekord så här sent på hösten i
dessa trakter.
Programmet var att umgås och enbart
mysa och ha kul, men det gavs även information från Libanon-resan som gjordes i
maj 2011. I samband med den gemensamma
middagen och samkvämet visades det bilder från resan men även andra intressanta
bilder från vår missionstid. Kvällen och
natten mot söndagen tycktes inte ta slut, en
och annan historia från vår missionstid
berättades. Det var också några som aldrig
kom till sängs utan passade på att umgås
in i det sista.
Det finns nu också planer på en återträff i
Libanon då vi på L100 har vårt 25-årsjubileum (2014), en programkommitté är
tillsatt och den kommer att sända ut information till oss berörda.
Jag vill också passa på att göra reklam för
övriga FN-kamrater ur olika missioner,
missa inte att boka in er återträff hos
Bengt Loftán på Söderåsens pärla. Man
bor på ett lugnt och trevligt ställe med trivsam miljö, och man känner att man hamnat på rätt ställe.
Vid tangenterna:
Hans Zettby C Förplägnadsplut L100
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Minnesceremoni för
omkomna i Kosovo

Intressant träff hos Fredsbaskrarna Norrköping
Brigaden bestod av c:a 2 000 soldater från
Tjeckien, Slovakien, Finland, Irland, Lettland
och Sverige.

"Att ta ansvar för något större
än sig själv".

Från början var uppdraget att brigaden successivt skulle bantas och avvecklas. Läget
hade varit ganska stabilt en längre tid och
uppgifterna bestod av kontroller vid ”checkpoints” för eftersökning av vapen och ammunition samt vapeninsamling och destruktion.
Andra uppgifter var att hålla allmän ordning,
säkerhet för etniska minoriteter och skydd för
religiöst viktiga platser.

Lördagen den 13 oktober genomfördes en ceremoni för att markera Försvarsmaktens övertagande av minnesstenarna efter de som avlidit i
tjänsten under Kosovoinsatsen.
Närvarande var chefen för Insatsstaben generallöjtnant Silwer, chefen Livgardet och anhöriga till
Bernt Erik Lundman, Per Martin Wahlberg och
Mattias Haleby. Chefen Veteranavdelningen, representant för Fredsbaskrarna, Invidzonen och
Soldathemsförbundet var närvarande. Även Regementsstaben var representerad. Musikavdelning ur LDK spelare, fanförare ur Livkomp med
svensk fana paraderade, soldater ur Livbat och
7.Bat assisterade.
Dagen inleddes med en samling på officersmässen där chefen Livgardet hälsade alla välkomna
till denna stund. Under ceremonin tryckte regementspastorn i sin betraktelse på att deltagande i
Försvarsmaktens fredsskapande uppdrag var att
”ta ansvar för något större än sig själv”.
Vid en efterföljande lunch sa generallöjtnant
Silwer att ”Försvarsmakten kunde genomfört
den här ceremonin för sig själv, men det hade
varit fattigt utan de anhörigas närvaro”.
Björn Westerdahl Informatör, Livgardet

Minnesceremoni för
omkomna i Kosovo
Fredsbaskrarna deltog den 13 oktober tillsammans med Invidzonen och Svenska
Soldathemsförbundet i en minnesceremoni
för omkomna i Kosovo.
Ceremonin hölls på Livgardet vid minnesstenarna. Kransar lades ned och alla samlades därefter på officersmässsen för en
gemensam lunch.
Våra tankar är hos alla anhöriga och vänner till de omkomna under deras utlandstjänstgöring i Kosovo.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Örjan Noreheim

Trettio L04:or firade 30 år
Helgen 22-23 september samlades ett gäng glada L04:or för att fira
30-årsjubileum. Trots lång resväg för de flesta (från Alnö, Dahka och
Östersund som längst) så hade 30 pax från när och fjärran hittat till
den pittoreska Studentgården i Skanör. Alla var väldigt sugna på att
ses, vilket gjorde att halva styrkan lite oväntat anlände redan på fredagskvällen och fick hjälpa till med förberedelserna, varefter baren
provöppnades, så att hämtpizzorna kunde sköljas ned.
Lördagens officiella program innehöll bl a välkomstfika, mingel, quiztävling, bastu och en genomgång av vad som hänt sen sist. Alla fick
varsin halvminut på sig att berätta om de senaste 30 åren. Vi fick
också se UNIFIL:s egen pr-film om livet på HQ i Naqoura i modern
tid (vi hade ju varken pc eller mobiler 1982). En annan programpunkt
var ett föredrag med bilder från den pågående missionen i
Afghanistan. Intressant kontrast till vår egen ”idylliska” tillvaro på
Camp Silvia i krigets Libanon. Fredsbaskrarna var också med på ett
hörn. Postmästare Janne Frisk och driver Micke Boväng gjorde sitt
bästa för att värva fler veteraner!
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Kvällen fortsatte med en välsmakande festbuffé, varefter förhandlingarna fortsatte till långt in på småtimmarna. L04 är ett väl sammansvetsat gäng som har haft ett antal briefingar genom åren. Kompaniets
ålderman, paymaster Erik Nilsson fick dock avstå denna gång, men
hade skickat hälsningar via delegationen som uppvaktade honom på
91-årsdagen i somras.
Träffens äldste var annars Walter Meijer, 70, samt ett antal nyblivna
pensionärer, t.ex. Hyg Off Christina Arosenius, som donerat en packväska med FN-minnen till Veterinärmuseet i Skara. Väl värt en omväg! I övrigt noterades att de yngsta i gänget nu passerat 50-årsstrecket och att det vimlar av folk kring 60. Intervallet mellan träffarna kommer därför att kortas och vi ser alla fram emot 33-årsjubiléet,
kanske i Medelpad, så att fler kamrater från norr om Dalälven får
möjlighet att dyka upp även om det är nära älgjakten!
Håkan ”Hassan” Jeppsson, Travel/Welfare NCO, SwedMedCoy ,
UNIFIL feb-aug 1982.

Arméinspektör Anders Brännström

Torsdagen den 8 november hade vi en mycket
intressant träff här i Norrköping då Arméinspektör Anders Brännström tillsammans
med Major Ulrik Hansson-Mild besökte föreningen. Anders Brännström hade valt att
prata om händelserna från kravallerna i
Kosovo 2004 där han då var brigadchef.

Den 17 mars började snabbt riktiga oroligheter bryta ut. Stora klungor Kosovoalbaner
angrep serbiska områden. Flera kyrkor och
sjukhus angreps och många brändes ned och
förstördes. I affärer och bostäder utfördes
plundringar och flera serber dödades, en del
på ett mycket brutalt sätt. Brigaden som var
numerärt underlägsna befolkningsmassorna
försökte förhindra skadegörelse och hjälpa
och rädda utsatta människor. Soldaterna blev
hotade och provocerade av befolkningen, men
kunde trots påfrestningarna behålla sitt lugn

så att inte några regelrätta strider uppstod
mellan brigaden och befolkningen.
Anders Brännström kände stor stolthet över
att haft så disciplinerade soldater i sin brigad.
Anders Brännström kunde även berätta lite
om nuläget av svenska insatser i utlandet. För
närvarande finns 684 soldater på olika uppdrag i världen. Störst är fortfarande styrkan i
Afghanistan, men den kommer att bantas
betydligt till 2014. De militära insatserna
kommer att minska och ersättas av mer civilt
stöd. Han kunde också informera om att en ny
Nordic Battle Group kommer att sättas upp
2015.
Vi var c:a 40 veteraner i olika åldrar som fick
avnjuta en intressant och trevlig kväll. Före
Anders Brännströms anförande hade vi som
vanligt minglat i baren och ätit en god måltid
bestående av stora fläsksnitzlar med potatis
och grönsaker.
SVF Fredsbaskrarna Norrköping
Nils-Ove Johansson

Information om veteran- och anhörigstöd hos Fredsbaskrarna Norrköping
I samband med vår veteranträff den 8 november var Stefan Dahl från Helikopterflottiljen
på Malmen i Malmslätt och informerade om
den nya organisationen för veteran- och anhörigstöd inom Försvarsmakten. Stefan är en av
förbandens handläggare, anställda av Försvarsmakten för att jobba med dessa frågor
vid Helikopterflottiljen.
På Malmen finns även Marie Fransson som
är HR-specialist rehabilitering. Tillsammans
ansvarar de för ett geografiskt område omfattande Östergötland med angränsande län
(Södermanland, Närke och Småland).
För de tjänstgörande som nu återvänder hem
från insats kommer Försvarsmakten ha ett
femårigt uppföljningsansvar. Under åren 19482011 finns det c:a 120 000 befattningar som

Försvarsmakten haft i tjänst. Cirka 5 000
som har tjänstgjort de senast åren, kommer
att kontaktas per brev och erbjudas att välja
förband, då många förbandsenheter har upphört. Genom detta kan de få information och
ha en kontaktyta mot Försvarsmakten. De
flesta veteraner mår dock bra och har inga
bestående problem. Ett fåtal mår dock dåligt
och det är viktigt att dessa nu kan erbjudas
hjälp och stöd. SVF Fredsbaskrarna är en
viktig del i den verksamheten.
Alla var vi överens om att det är mycket positivt att Försvarsmakten nu har tagit denna
fråga på allvar och avsatt resurser för detta.
SVF Fredsbaskrarna Norrköping
Nils-Ove Johansson

Stefan Dahl

Fredsbaskrarna Stockholm har kommit igång

Invigning på Engelen

Föreningen är bildad och fanan överlämnades
till Hans-Ove Görtz i samband med FN-dagen
på Djurgården. Årets ceremoni var välbesökt
och många kända ansikten fanns på plats.
Lagom till Anders Ramnerups inledningstal tittade en värmande höstsol fram. Våra tankar
fanns med våra omkomna kamrater, vänner
och anhöriga.
Dagen till ära var vi inbjudna till nyinvigningen på Armémuseum (Fredssoldater). Margot Wallström höll ett gripande invigningstal
som berörde hur kvinnor drabbas och blir en
del av krigföringen.

Fredsbaskrarna Stockholm invigde Engelen
som träffplats med sitt första föredrag tisdagen den 6:e november. Anders och
Mattias presenterade sin bok ”Svenskar i
strid”. Ett trettiotal FN-kamrater hade
mött upp denna kväll. Engelen välkomnade
oss till en trevlig sittning i den nedre delen
av restaurangen.

”Vi får aldrig blunda”, avslutade Margot med
samtidigt som hon gav oss alla ett värmande
TACK för alla goda insatser som vi gjort
genom åren. Ett erkännande för våra utlandsinsatser som vi veteraner tackar Margot för.
Ett flertal kamrater, bl.a. Kongoveteranerna,
hade hörsammat inbjudan och beställt bord
på Engelen. Mätta, nöjda och kamratligt
glada vände vi hemåt.

Örjan Noreheim
Fredsbaskrarna Stockholm
Örjan Noreheim
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Minnesord – Torsten Dahlén
Vår plutonchef i 14:e Kongobataljonen
Torsten Dahlén har lämnat oss. Han avled
den 7 september 2012 i en ålder av 88 år.

FN-veteranerna Kongo
Ordförande: Karl-Olof Fransson, 036-649 68, 070-633 49 63
Sekreterare: Stig Högberg, 08-618 34 09
Kassör: Rune Brink, 036-703 66, 070-590 25 18
Hemsida: www.kongoveteranerna.se
PlusGiro: 441 1974 -1
Konserthuset den 23 oktober. Från vänster: Rolf
Noberg, Margot Wallström, Stig von Bayer och Bengt
Wicksén.
Foto: Bengt Wicksén.

Veteranträff i Västervik. Sittande från vänster: Rune Ericsson, Kalle Fransson, Mats Ekvall, Gösta Carlsson, Sören
Hugosson och Folke Norberg. Stående från vänster: Bengt Herring, KG Karlsson, Leif Aldén och Jan Åkerman.
Foto: Ellen Nielsen Kindstrand, Västervikstidningen

FN-dagen
FN-dagen firades vid Minnesstenen på Norra
Djurgården i Stockholm den 24 oktober i ett
strålande höstväder. Bo Wranker från SVF
Fredsbaskrarna och Karl-Olof Fransson från
FN-veteranerna Kongo höll tal. Blombuketter
för att hedra stupade kamrater nedlades
bland annat av Fredsbaskrarna, Kongo-veteranerna, Swedint kamratförening och UNEFkamraterna. Fanbärare för Kongoveteranerna
var Alf Gustavsson, kransnedläggare Bengt
Wicksén.
Ett 70-tal veteraner deltog i manifestationen,
vilket följdes av en kamratträff på Sjöhistoriska museets café. Många veteraner begav sig
därefter till Armémuseum för att se utställningen Fredssoldater, som förnyas på FNdagen varje år. Talare var Margot Wallström
som höll ett föredrag om sitt FN-uppdrag
som syftar till att komma tillrätta med kvinnliga krigsoffers utsatthet.

världskriget 1943-46, Per-Olof Ödman, Vietnam 1967-68, Matz Lindberg ,Libanon 1978,
Peter Hassel, Franska främlingslegionen 18891991, Stefan, Bosnien, 1993-1994, Jesper
Linblom, SSG, 1999-2005, Carl-Henrik Barnekov, Kosovo, 2003-2004, Claes, Afghanistan,
2009-2010.
Lars Frost berättelse handlar om hans tid i
bataljonerna 12 och 14 i Katanga. På tolvan
tjänstgjorde han i den pluton som leddes av
löjtnant Inge Kamstedt. När plutonens granatgevärsskytt, Bengt Göran Lindau, stupade

i en strid med Katangas gendarmer den 14
september 1961 utsågs Frost till ny granatgevärsskytt. Som sådan tjänstgjorde Frost
under såväl september- som decemberstriderna
i Elisabethville. Under denna tid avfyrade
Frost sitt granatgevär 70 gånger och tog ut
ett trettiotal av fiendens krypskyttenästen.
Han tvingades att ta stora risker då han oftast
måste inta knäställning ute på en öppen,
skyddslös plats för att effektivt träffa sitt
mål. Höjdpunkten i Frosts berättelse är anfallet mot Camp Massart den 16 december
1961, när gendarmeriets starkaste fäste eröv-

rades. Framryckningen mot Camp Massart
skedde under ett skyfall av regn som snabbt
förvandlade ett dike till ett svårforcerat vattendrag. På andra sidan ån möttes Frost och
hans stridande kamrater av en intensiv fientlig eld:
”I den våta luften lät det som att kulorna
väste när de passerade förbi öronen. Prickskyttarna var vår största skräck, och det var
omöjligt att veta varifrån elden kom. Då och
då hördes svordomar när någon sjönk ner till
knäna i dyn eller föll framstupa. Jag var fruktansvärt trött och ville helst av allt bara lägga
mig ner och vila och strunta i allt. Men jag
tröstade mig med att fienden förmodligen inte
hade det bättre – snarare tvärtom.”

”We are in the Congo now”
Boken ”Svenskar i strid” har skrivits av
Anders Carlén och Mattias Falk och utgavs
våren 2012 på Albert Bonniers förlag.

Svenska FN-förbundet

Veteranträff i Västervik

Svenska FN-förbundet höll sitt årliga möte
på Konserthuset i Stockholm den 23 oktober
i närvaro av kronprinsessan Victoria och försvarsminister Karin Enström, som höll tal.
Förbundet hade inbjudit några Kongoveteraner
att delta. Margot Wallström tilldelades utmärkelsen ”Årets FN-vän” som varje år går
till en person, som verkar för stöd till FN och
FN-tanken.

I mitten av augusti 2012 träffades Kongoveteraner från sergeant Folke Norbergs pansarpluton i Katanga. Det var 50 år sedan det
begav sig, varför återseendets glädje var stor.
Deltagarna hade kommit från många håll i
Sverige. En av deltagarna, Bengt Herring,
hade rest ända från Addis Abeba i Etiopien
för att komma till träffen. Karl-Olof Fransson, ordförande i Kongo-veteranerna, var inbjuden som gäst. Gösta Carlsson, svarade för
att alla trivdes i det vackert belägna Spårösundslägret. Samtalen formade sig till en
kavalkad från minnesrika dagar i det fjärran
Kongo. Efter gemensam middag avslutades
träffen med att överstelöjtnant Tor Johansson
från Växjö höll föredrag.

Lars Frost bland ”Svenskar i strid”
Boken ”Svenskar i strid”, som recenserades i
Fredsbaskern nr 3/2012 av Håcan Jönsson
bör intressera oss Kongo-veteraner, ty en av de
nio utvalda berättarna är Lars Frost, som
tjänstgjorde i Kongo 1961-1962. Övriga som
presenteras i boken är Lars Rooth, andra
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Så lyder titeln på Andreas Tullbergs doktorsavhandling grundad på den svenska fredsinsatsen i Kongo 1960-64. Den är skriven på engelska och handlar om hur svensk massmedia,
svenska politiker och personal i de stridande
bataljonerna uppfattade konflikten på olika
sätt. Händelserna i Kongo var inte för någon
av aktörerna det som hade förväntats av en
fredsbevarande insats. Boken är utgiven av
Lunds universitet, Språk- och litteraturcentrum, Box 201, 22100 Lund.
Bror Richard Svärd

Vid begravningsgudstjänsten i Vaxholms
kyrka den 11 oktober deltog anhöriga,
släkt och vänner tillsammans omkring
130 personer. Kistan omgavs av fanbärare
från Vaxholms regemente, Kustjägarna,
FN-veteranerna Kongo och Kamratföreningen Vapenbröderna. Från Kongo-veteranerna deltog Karl-Olof Fransson, Alf
Gustavsson, Stig Högberg, Rolf Noberg,
Bo Andersson och Ulf Isaksson. Rolf
Noberg var en av talarna vid minnesstunden
efter begravningen.
Stig Högberg 1:a pluton
2:a kompaniet, bat 14 K

Årsmötet 2013
Årsmötet kommer att avhållas på Ledningsregementet i Enköping den 26-28 april 2013
med sedvanligt program. En kallelse till årsmötet kommer i god tid att sändas till samtliga
medlemmar.
Styrelsen

Lars Frost i aktion i Katanga.
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Torsten Stålnackes begravning
Torstens begravningshögtid hölls den 24 augusti i kyrkan i Svappavaara, som var Torstens födelseort. Kyrkan var fullsatt av anhöriga, släkt och vänner. Kongoveteranerna
representerades av Christer Waltari från Boden
och Jan Hedman från Luleå. Försvarsmakten
representerades av Micael Lagerwall och
Urban Nielsen från Lapplands-jägargruppen i
Kiruna. De medförde tretungad svensk fana
och Lapplands jägarregementets fana. Detta
uppskattades av anhöriga och vänner då
Torsten gjorde värnplikten vid Arméns jägarskola och gärna pratade om sin tid som
”jägarsoldat.”

Vi som hade Torsten som chef fick uppleva
ett befäl som var som tagen ur en instruktionsfilm hur ett befäl skall uppträda.
Hans avlämningar var alltid perfekta.
Under striderna var han utåt alltid lugn. Vi
fick alltid bestämda och tydliga order vart
vi skulle förflytta oss och när. Under anfallet mot Camp Massart fick vi egen granatkastareld över oss. Turligt nog, endast en
skadad. Torsten med sitt lugn fick kontakt
med granatkastarna som kunde lägga
elden längre fram. Under framryckningen
mot ett av målen (bageriet) gick han
bakom oss och försökte få oss att verkligen våga springa rakt mot fientlig eld. När
det var lugnare perioder kom kaserngårdstakterna fram, då gällde det att allt var
perfekt. Vi hade alla en stor respekt för
Torsten som på den tiden inte kallades
annat än ”Förvaltaren” i dagligt tal. När
vi blev medlemmar i Kongoveteranerna
blev det ett annat tilltalssätt. Då blev det
Torsten eller Dahlén. Han var dels invald i
styrelsen för Kongoveteranerna under ett
antal år, och dels satt han som skicklig årsmötesordförande under många år. Han
kunde konsten att avbryta längre inlägg
för att komma vidare i en fråga. Jag hade
förmånen att träffa Torsten under de repmöten som jag gjorde på Vaxholm. Han
var alltid lika vänlig och hjälpsam när vi
behövde någon hjälp i militära frågor. Vi
kommer att sakna Torsten på våra träffar
i framtiden.

CITATET:
Att bevara freden är inget jobb
för soldater – men de är de
enda som kan göra det.
Tillskrivs Dag Hammarskjöld.

Foto: Försvarsstabens pressavdelning.
Fredsbaskern nr 4 2012
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Kamrater!
Nu kan vi snart lämna ännu ett år bakom oss.
Förutom de fasta hållpunkterna under året,
årsmöte, höstfesten och representation på
FN-dagen var vi även inbjudna till en förening i Askersund.
Undertecknad samt ordföranden för Kongoveteranerna var inbjudna till Fredsbaskrarnas
förbundsråd 29-30 september.

Jag kunde då konstatera att vi inte är ensamma
om svårigheterna att få medlemmarna att
ställa upp i föreningsarbetet. Den gamla goda
svenska föreningsandan är tydligen ett minne
blott. Efter dagens förhandlingar hade ordföranden Ramnerup Fredsbaskrarna, Fransson
Kongoveteranerna och undertecknad ett möte
om hur vi med stöd av vårt samarbetsavtal
kunde utveckla vårt samarbete.

Ramnerup uppmanade oss att verka för våra
föreningars fortlevnad. Han sade: ”Ni är vår
historia och våra varumärken, de får inte försvinna.”
Låt oss arbeta med den inriktningen.
God Jul och Gott Nytt År
Erik Westerberg
ordföranden UNEF-kamraterna

UNEF-kamrater och FB Halland besökte Aeroseum – tidigare F9, Göteborg
En gråmulen söndag i september samlades vi
ett antal veteraner med en del barn och fruar.
Vi stod utanför ett stort hål in i berget som
tidigare varit topphemlig flygbas. Som informatör hade vi Sten-Erik Petersson, tidigare
anställd på basen. Han gav oss en kort historik om hur basen kom till. De första spadtagen togs i slutet av 1930-talet och fortsatte
under kriget. Det är mycket imponerande vad
som kunde åstadkommas med dåtidens verktyg. Det har nu blivit dags att gå ner i den
andra etappen av bergshangaren som stod
klar 1955.

Vi följer en stor bred gång in i berget som
svänger en aning och lutar nedåt. Efter en
liten stund står vi framför en stor stenvägg.
Den ingår i atomskyddet och kan öppnas hydrauliskt. Vi får dock passera genom en liten
sidodörr. Väl inne på andra sidan öppnas en
bred gång som fortsätter neråt. Här står
också några flygplan uppställda, bl.a. en J29
Tunnan. Vi fortsätter vår vandring djupare ner
i basen och har nu 30 meter urberg ovanför
oss. Basen är 22 000 kvm stor och innehåller
flera olika plantyper, helikoptrar, motorer, civila
plan och mycket mer. Sten-Erik ordnar så att
vi får besöka stridsledningscentralen (Stril)
som faktiskt fungerar än idag.

Vi besöker också reservkraftverket. – När
hela basen var operativ arbetade 700 personer här nere, både rekryter och anställda. Här
tjänstgjorde flera olika flygplanstyper och
under åren då ”Flygande tunnan” var i tjänst
kunde man förvara 160 stycken inne i berget,
en mycket imponerande anläggning som är
väl värd ett besök. Blir du trött av allt vandrande finns ett trevlig fik att koppla av i. Har
du tillfälle så gör gärna ett besök. Sist men
inte minst vill vi tacka Sten-Erik Petersson
för all information.
Lars-Åke Johansson

Till minne över Sven West
Tack Lennart Strömberg för
din välskrivna minnesruna
över Sven West. Det kan icke
sägas bättre.
Personligen, och på hans lagkamraters vägnar, vill jag
tacka honom för hans insatser i kompani- och bataljonslag i fotboll. Med god balans
från hockeyrinken och med
låg tyngdpunkt var han ganska
opåverkad av planunderlaget.

Därtill en snabb tanke och
kvicka fötter gjorde honom till
en ovanligt målfarlig kantspringare. Särskilt kom vingspelet med "Garvis" Karlsson
att fastna på näthinnan hos
undertecknad och lagkamrater.
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Mellan åren 1964 och 1987 tjänstgjorde cirka 28
000 svenska kvinnor och män som FN-soldater på
Cypern. Den 8 oktober klockan 10.00 högtidlighöll
68 svenska FN-veteraner att det på dagen och timmen var 25 år sedan Sverige avvecklade sitt FNuppdrag på Cypern.
Minnesstunden ägde rum vid den svenska FNbataljonens förläggning, Camp Victoria, strax utanför Larnaca. Vissa delar av svenskarnas tidigare
förläggning finns fortfarande kvar och den används
i dag bland annat av Cyperns civilförsvar.
Vid sammankomsten deltog ordföranden för
Larnacas stadsfullmäktige Jioanis Jionides som
framförde den cypriotiska befolkningens tack till de
svenska FN-soldaterna och för deras mångåriga
insatser på ön.
– Vi kommer mycket väl ihåg de alltid glada och
positiva svenska FN-soldaterna i sina blå baskrar
och för de som bodde i Larnaca var det en stor
trygghet att ha de blå baskrarna i närheten, berättade Jionides.

Så träffades vi åter ett gäng FN-veteraner från
1960-talet med fruar och fästmör en vecka på
Cypern. Vi kommer från olika ställen i Sverige så
det är alltid trevligt att träffas. En vecka med mycket sol och trevligt sällskap ser vi alla alltid fram
emot. Vi har setts på olika ställen på Cypern flera
gånger. Denna gång i Limassol vecka 37.

Peacekeepern
med pacemakern
Folke Norberg

Tack för er insättning – Göran Larsson med resenärer!
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25 år sedan de svenska FN-soldaterna lämnade Cypern
Den svenske ambassadören Klas Gierow närvarade
vid minnesstunden och informerade om sitt uppdrag och om den nuvarande situationen på ön.
– Vid min ackreditering hos den cypriotiske presidenten – när jag tillträdde min tjänst i början av
2012 – var just betydelsen av de svenska FN-bataljonernas insatser på ön en av de saker som den cypriotiske presidenten speciellt framförde och tackade för, sa Klas Gierow.
Den sista bataljonschefen Bo Hultin avslutade
högtidlighållandet och berättade om avvecklingen
av den svenska FN-missionen och han höll även
parentation över avlidna kamrater.
De 68 FN-veteranerna som besökte ön under en
vecka gjorde även under några dagar en rundresa
på den norra delen av Cypern. Resan avslutades
med rundvandring i staden Famagusta och ett
besök hos de slovakiska FN-soldaterna på deras
camp i mitten av staden.

Larnacas stadsfullmäktigeordförande Jioanis
Jionides, framförde cypriotiska folkets TACK till oss
och delade även ut
Larnacas stads hedersmedalj.
- Göran Larsson.

Magnus Lindvall

Åter på Cypern

"Som sjukvårdare under strid tog jag av mig det röda korset. Det var ett alltför bra riktmärke."
Citat av Sven West

”Vid slutavstämning blev det 2 168:över i reskassan efter vår Cypernresa.

Den 8 oktober kl. 10.00 högtidlighöll 68 svenska FN-veteraner att det på dagen och timmen var 25 år sedan Sverige
avvecklade sitt FN-uppdrag på Cypern. Alla iklädda speciell jubileums-t-shirt träffades på en konferensanläggning
utanför gamla Camp Victoria. - Göran Larsson.

Vi har gemensamt beslutat att skänka dessa
pengar till Fredsbaskrarnas kamratstöd.

Jag har därför satt in detta belopp idag,
23/10, på ert Plusgiro 444 08 91-2.”
- Göran Larsson.

Ulf Hedberg från Bålsta brukar vara den som håller
i resan så den blir av. Tack vare Ulfs fru Anna, som
är född på Cypern och kan språket får vi uppleva
mycket, bland annat blev vi denna gången hembjudna
till hennes familj och fick därmed uppleva en genuin
grekisk afton. Andra aktiviteter var att vi hyrde en
buss och gjorde en dagsresa till Phafos med bad runt
Afroditeklippan, samt besökte lite andra olika sevärdheter på den västra delen av ön. Den västra
delen av Cypern är annars en del som vi, när vi gjorde
bataljon, ej besökte så mycket.

Förr reste vi mest till Troodos och Nicosia,
samt besökte vårt eget område runt
Famagusta. Stämningen bland oss veteraner var hela tiden hög, men även fästmör
och fruar fann sig väl tillrätta och gjorde
själva shoppingrunda i Limassol tillsammans med Anna.
Vad man märker och känner är att det
gamla kamratskapet håller, den glädje
som utspelas när man träffas och de känslor som strömmar upp inom en betyder
mycket. Vi ser allihop fram mot nästa
resa tillsammans till vår ö Cypern!
Fred Jonsson
och Hasse Andersson

Från vänster på bilden: Arne Lindau, Ulf Hedberg, Göran
Nordin, Lennart Rapp, Hasse Andersson, Karl-Erik
Eriksson och Fred Jonsson.
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PROFILSHOP

STÖD FREDSBASKRARNAS ARBETE!
1. BRODERAT MÄRKE
2. KLISTERDEKAL

25 KR
15 KR

3. BÄLTESSPÄNNE *

20 KR

4. LUVA - ribbstickad med FBS-märke

100 KR

5. PIN Fredsbaskrarna

15 KR

6. PIN FN-logo

20 KR

7. PIN FN-basker

20 KR

8. ÖRHÄNGEN FN-basker

30 KR

9. ÖRHÄNGEN Fredsbaskrarna

30 KR

10. SLIPSKLÄMMA FN-basker

40 KR

11.SLIPSKLÄMMA FN-logo

40 KR

12. SLIPSKLÄMMA Fredsbaskrarna

35 KR

13. NYCKELRING

30 KR

14. NYCKELBAND

25 KR

16. STANDAR 16x45 cm

260 KR

17. T-shirt, gråmelerad, litet tryck M, L, XL, XXL

140 KR

18. T-shirt, vit, stort tryck M, L XL, XXL

140 KR

19. T-shirt, svart, litet tryck fram M, L, XL, XXL

140 KR

4

20. T-shirt svart, tryck Peacekeeper M, L, XL, XXL 160 KR
21. T-shirt, svart, stort tryck rygg M, L, XL, XXL

140 KR

22. T-shirt svart m Gula Bandet, S, M, L, XL, XXL 160 KR
23. KEPS

100 KR

24. PIN- Gula Bandet

25 KR
32

NOBELMEDALJEN - för Dig som
gjort FN-tjänst t o m 1988-12-10.
25. Medalj 35 mm med släpspänne
400 KR – 500 KR för ej medlem

17

18

26. Medalj 16 mm (miniatyr)
200 KR – 300 KR för ej medlem

19

NY!
26

25
20

21

27. Baskermärke
28. Klisterdekal
29. PIN
30. Tygmärke
31. Brodyrmärke med metalltråd
32. Mössa Gula Bandet
33. Tröja, Gula Bandet S, M, L, XL, XXL
34. Tygmärke Gula Bandet

22

100 KR
25 KR
20 KR
30 KR
150 KR
100 KR
495 KR
30 KR

33

23

24

NY!

27

28

29

30

Beställning och betalning görs till PG-nr: 197056-5. Frakt ingår i priserna. Kom ihåg att skriva beställd artikel(nummer) och antal.
Ange alltid fullständigt namn och personnummer samt adress, för kontroll och distribution. OBS! MINST EN MÅNADS LEVERANSTID

31

34

* = utgår ur sortimentet
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YXXRYSS

PÅ KORNET

3 frågor till TRE VETERANER

De fem först dragna rätta lösningarna får vardera välja en vinst!

Nr 4/2012

På kornet är ett återkommande inslag.
Har ni förslag på någon/några som bör
var med? Hör er av till:
charlotta.blomberg@fredsbaskrarna.se
eller på redaktionens adress.

1. Vilken/vilka internationella insatser har du medverkat i?
2. Vilka erfarenheter tog du med dig i ditt bagage hem?
3. Vad är ditt starkaste missionsminne?

Om du vinner – välj din
vinst nedan!
Smycket ”Älskad – Saknad”, sid 19

Boken Svenskar i strid
Fredssoldater
Gula Bandet PIN
Lösningen sänds senast
20 januari 2013 till:
Redaktör Fredsbaskern,
Daniel Jansson
Alphyddevägen 5
171 51 Solna
Vi gratulerar de fem
vinnarna i YXXRYSS 3/2012:

Martin Gudmarsson 32 år

1.

1.

1.

2.

2.

67C, 73C, 75C, L05, SO01 samt över 20 civila insatser i
bland annat Algeriet, Turkiet, Albanien, Pakistan och
Tajikistan.

Massor! Främst kanske det ändå är insikten i
att alla människor inte har det så bra som vi
har det i Sverige och ödmjukheten som kommer därtill.

Berikande livserfarenheter om mig själv och
vad som är viktigt för mig, utvecklade även
mina ledarskapserfarenheter. Vackra och ärliga bilder. Perspektiv och lärdomar om landet,
hur olika livsförutsättningar än kan vara är
drömmar och hopp trots det väldigt lika. Att
uppskatta livet och inte ta det för givet. Men
även tyngre känslor om saker som inte blev
som man hoppats. Att ständig tackla och göra
det bästa av nya situationer.

KS12, KS16, FS18.

FS18.

1.

Sune Haglund
Bräcke
2.

Ulla-Marie Söderlund
Stockholm
3-5.

Christer Eriksson
Norrtälje
Hans Johansson
Söderåkra
Ulf Fransson
Sandviken
Rätt lösning till nr 3/2012

Leif Andrén 57 år

Ulrika Olofsson 28 år

3.
Det är tyvärr händelsen den 7:e februari 2010
då vi förlorade två duktiga kollegor när Johan
Palmlöv och Gunnar Andersson avled efter en
strid i Afghanistan. Självklart finns även
många starka missionsminnen där glädje och
hopp återfinns!

3.
Jag har många starka minnen från ett intensivt och händelserikt halvår; första turen
utanför campen, tiden i vagnen längs ringvägen lyssnandes på samma skiva, samtalet
med den afghanska barnmorskan som varje
morgon går 45 minuter enkel väg till sitt jobb
glad över att åter kunna jobba och försörja
sina barn. Händelserna kring Johan, Gunnar
och tolkens död, granatattacken, när jag i
totalmörker ramlar ner i ett dike med gyttja
till naveln, nyfikna barn, vistelserna på PO,
joggingturerna runt kampen i stjärnklar skymning.

2.
Precis när man kommer hem från en insats tycker man
att vardagsproblemen hemma är banala. Efter en tid
kryper de gamla problemen upp till ytan igen. Det gäller att inse hur lyckligt lottat man är här hemma i
Sverige

3.
Genomgående betyder det mycket med den nära kontakt man får med lokalbefolkningen. Det är en stor
skillnad att åka civilt och att åka militärt där det senare
skapar en distans som man blir medveten om först när
man är ute och arbetar civilt. Det tveklöst starkaste
minnet var under räddningsinsatsen efter tsunamin i
Thailand. Det blev så påtagligt att möta förtvivlade
svenskar som letade efter sina familjer, visade bilder
på sina barn. Det skulle ju lika gärna kunna varit jag
som var drabbad. Det är också den insats där arbetsuppgifterna blev helt andra än vad jag trodde innan
jag åkte ner. Vi var inställda på att rädda liv, gräva
fram människor ur ruiner och rasmassor, men det behovet fanns inte. Istället arbetade vi med psykiskt
omhändertagande, att trösta och finnas till hands.
Det satte väldigt djupa spår.

Du är inte ensam
Namn: ...........................................................................................

Adress: .........................................................................................

FREDSBASKRARNAS
KAMRATSTÖDJOUR

Fredsbaskrarnas kamratstödjour finns till för alla som gjort internationell tjänstgöring
samt deras anhöriga. Telefonen är bemannad dagligen mellan kl. 18.00 och 21.00.

Telefon: 020 - 666 333

Du får givetvis vara anomym.
Vi har tystnadsplikt.

Du kan också skriva e-post till oss på 020666333@fredsbaskrarna.se

Postnr..................... Ort: ...............................................................
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Hälsningar Lave Lavesson, Kamratstödsamordnare
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POSTTIDNING B
Returadress: Fredsbaskrarna Sverige
Fredsgatan 13
703 62 Örebro

Ordningsvaktsbutiken.se
Vår aﬀärsidé är inte att sälja kläder och utrustning.
Vår aﬀärsidé är att bemanna objekt med kompetent och
välutrustad personal. Vi vill att våra anställda skall ha tillgång
till de bästa och säkraste produkterna på marknaden.
Därför håller vi riktigt låga priser.

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal
Nya OV-uniformen

Skyddsutrustning

Kommunikation

Tekniska hjälpmedel

Vi erbjuder omgående
leverans av den nya
uniformen för ordningsvakter, givetvis i godkänd
färgkod.

Vi har den nya batongen
från Bonowi på lager tillsammans med skyddsvästar,
knivskyddshandskar och
andra skyddande tillbehör.

Vår egna radio för 155 MHz
eller 400 MHz håller enastående kvalitet och pris med
ett stort tillbehörsprogram.
Finns även för kort- och
långtidshyra.

Boka en demonstration av
vår vattentäta handhållna
värmekamera från FLIR.
Arbeta helt oberoende av
yttre ljuskällor, övervaka
stora områden och
genomför säkra eftersök.

Vi expanderar och passar samtidigt på att förnya vår graﬁska proﬁl.
Just nu söker vi väktare, butikskontrollanter och ordningsvakter i Kalmar län.
Välkommen med din ansökan innehållandes CV och personligt brev till
jobba@srsbevakning.se

Vi levererar trygghetslösningar med socialt
engagemang och lokal förankring.

www.srsbevakning.se

