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Veteranmarschen passerar genom Stockholm.
Foto: Kim Svensson

Veteraner!

”Utöver terapi, forskning 
och juridiskt stöd till 
drabbade skulle ett 
veterancenter kunna 
utgöra en plats där 
allehanda veteran-
aktiviteter skulle 
kunna äga rum 
såsom återträffar, 
kursverksamhet m.m.

Lennart Bengtsson
Förbundsordförande
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Inledaren 

Även om vi hoppas på en skön 
sensommar så måste jag, när 
detta skrivs, ändå konstatera 
att vi snart har att lägga ännu 
en sommar till handlingarna. 
Sommaren har varit ganska 
intensiv vad avser veteranak-
tiviteter med Almedalsveckan 
på Gotland, ÖS 22 i Halmstad 
och möte inom ramen för det 
nordiska samarbetet (Board 
of Nordic Blue Berets, BNBB), 
även detta i Halmstad, för att 
nämna några. 

Från ÖS 22 på Ringenäs kan 
rapporteras att ca 700 vetera-
ner samlades för ett par dagar i 
strålande väder till ett strålande 
evenemang med föreläsningar 
och konserter med fältartister-
na men framför allt till möten 
med vänner från tidigare mis-
sioner och skapande av nya vän-
skapsband.
Mötet inom ramen för BNBB 
gav mig som ny förbundsordfö-
rande en möjlighet att lära kän-
na mina nordiska motsvarighe-
ter och att kunna dra nytta av de 
erfarenheter som de dragit. En 
av de saker som avhandlades 
var hur vi skulle underlätta för 
deltagande vid varandras akti-
viteter. Detta resulterade omgå-
ende i en nordisk event-kalender 
på Facebook framtagen av våra 
norska vänner. Ni finner den 
under rubrik “The Board of the 
Nordic Blue Berets - Nordic 
event calendar”.
Vidare valdes enligt ett rote-
rande schema ny President för 
BNBB på två år, Britt Brestrup 
från Norge.

Vi har nu en höst framför oss 
som av allt att döma i myck-
et kommer att handla om ett 
svenskt veterancenter. Vi kom-
mer i november att genomföra 
ett seminarium tillsammans 
med ”Stiftelsen Jesper Lind-
bloms Minne” i syfte att klarläg-

ga målbild för ett sådant center 
och vägen dit. 
Utan att föregå kommande se-
minarium så är det inte svårt att 
se framför sig ett antal områden 
som skulle kunna hanteras vid 
ett sådant center:
• terapi och avlastning för perso-
nal som har drabbats av fysiska 
eller psykiska skador 
• forskning inom ovanstående 
område
• juridiskt stöd till drabbade
Utöver ovan skulle ett veteran-
center kunna utgöra en plats 
där allehanda veteranaktivi-
teter skulle kunna äga rum 
såsom återträffar, kursverk-
samhet m.m.

Även om vi snabbt skulle 
kunna enas om vilka upp-
gifter ett center skulle ha, så 
återstår en mängd frågor; 
Hur stort är det kvantitati-
va behovet? Var skulle ett 
center etableras rent geo-
grafiskt? Skall det lokalise-
ras på en eller flera platser? 
Hur skall det finansieras? 
Vilken myndighet skall det 
lyda under eller skall det 
vara fristående inom ramen 
för en stiftelse eller motsvaran-
de? Vilken roll ska vi inom SVF 
ha i förhållande till ett veteran-
center? Som framgår finns det 
mycket att avhandla på semi-
nariet.

Avslutningsvis kan jag konstate-
ra att vi haft en positiv medlems-
utveckling under första halvåret 
med drygt 300 tillkommande 
medlemmar. Även om det går åt 
rätt håll så är detta för lite - som 
jag skrev redan i förra numret. 
Om alla rekryterar en ny med-
lem så blir vi 10 000 medlem-
mar i ett slag. Har Du rekryterat 
någon?

Lennart Bengtsson,
förbundsordförande

Veteraner!
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Våra samarbetspartners

Försvarsmakten
Folke Bernadotteakademin
Kriminalvården
Invidzonen
Svenska Soldathemsförbundet
Sveriges militära kamratföreningars riksf.
AFF
Folk & Försvar
FN-förbundet
Isaksson Rekrytering & Bemanning
ABF Grön Famn

Värdegrund

Kamratskap
Att skapa band mellan individer, folk 
och länder och därigenom bidra till att 
lösa konflikter.

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

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

 Veteranmonumentet ofredas

Poseidon räddade 
5000 migranter
Sedan i maj har Kustbevakningen med 
fartyget Poseidon och besättning deltagit 
i Operation Triton med uppgift att rädda 
migranter på flykt och på icke sjövärdiga 
farkoster på Medelhavet. Operationen har 
tidvis varit påfrestande för besättningen.
– Ingen kan vara med om en sådan här 
insats utan att bli gripen och tagen, säger 
Kenneth Neijnes som är operativt ansvarig 
på Kustbevakningen till tidningen Båtliv.
Poseidon är nu hemma i Sverige efter att 
ha räddat 5295 migranter undan ett ovisst 
öde. Samtidigt förbereder Kustbevakning-
en en ny operation 1 oktober till 19 de-
cember. Med utsjöribben KBV 477 kommer 
myndigheten att bidra till gränskontroll i 
vattnen mellan Grekland och Turkiet. 

Veteraner deltog vid 
dansk flaggdag
Den 5 september är det flaggdag i Dan-
mark för att uppmärksamma deras ut-
sända personal och veteraner. För första 
gången deltog 10 veteraner från Sveri-
ge i paraden på kastellet i Köpenhamn. I 
bitvis kraftigt regn genomfördes medal-
jering och kransnedläggning i närvaro av 
bl.a Prins Joachim och försvarsministern.  
Dagen är ett lyckat exempel på när arbete 
på gräsrotsnivå bär frukt över gränserna.

 Belönade för Maliuppdrag
Efter fem månader på plats i Mali för att bistå 
landets försvarsmakt att skapa ordning har de 
sista fyra deltagarna ur EUTM Mali 05 landat i 
Luleå. De tolv officerarna och gruppcheferna, 
ledda av kapten Frans von Fieandt, är anställda 
vid Norrbottens regemente. Styrkan har utgjort 
Sveriges bidrag till EU-insatsen EUTM Mali.

Överste Mikael Frisell uttryckte gillande över 
styrkans arbete och insats, skriver nsd.se. Vid 
en ceremoni blev styrkans medlemmar belönade 
med medaljer. 
– Det är ett tack från nationen Sverige, från För-
svarsmakten, från Norrbottens regemente och 
från mig personligen, säger Mikael Frisell.

Återigen har Veteranmonumentet Restare vid 
Djurgården i Stockholm spärrats av och gjorts 
otillgängligt för veteraner, anhöriga och andra 
– nu senast under tävlingen Tough Viking samt 
vid Dagens nyheters årliga konsert.

Förbundet håller fast vid att Veteranmonumentet 
ska fredas och ges en tydligare inramning. Monu-
mentet skall inte vara en del av något annat eve-
nemang än de som anordnas för veteraner och 
dess anhöriga. 

Restare är en symbol med många innebörder, för 
vissa handlar det om minnen efter döda och så-
rade kollegor eller familjemedlemmar, för andra 
innebär ett besök tid för reflektion och avskild-
het. Monumentet är en plats för stillhet, sorg, 

tacksamhet och minnen. Visa oss veteraner och 
våra anhöriga den respekten genom att freda till-
gängligheten. 

Ansvaret för upplåtandet av ytan kring och runt 
Restare hanteras av Kungliga Djurgårdsförvalt-
ningen. Det är alltså inte enskilda arrangörer 
som bestämmer hur och när ytan kan användas, 
det gör förvaltningen.

Redan 2013 framförde SVF sina synpunkter 
med ett förslag till Försvarsmakten och Kungliga 
Djurgårdsförvaltningen, i syfte att få till en bättre 
inramning av monumentet. Svaret väntar vi fort-
farande på.

Per Lennartsson, infoC SVF
Daniel Jansson, redaktör Fredsbaskern Kustbevakningen har räddat liv med Poseidon. 

Foto: KBV

 MSB får beröm för Liberiainsats
Efter den insats som MSB genomfört i ebolahär-
jade Liberia har nu myndigheten fått med beröm 
godkänt i en utvärdering genomförd av FOI. Den 
16 oktober fick MSB regeringens uppdrag att pla-
nera och genomföra hälso- och sjukvårdsinsatser 
i kampen mot ebolautbrottet i Västafrika. Av de 
100 miljoner kronor som avdelades för uppdra-
get har hittills 56 miljoner använts. Detta är den 
största internationella insats MSB genomfört och 
detta inom ett för myndigheten nytt område.

I FOI-utvärderingen kommer det fram att såväl 
lokala som internationella aktörer som medver-
kade i insatsen, tycker att MSB är en kunnig och 
flexibel partner, skriver Vårdfokus.

Insatsen bidrog till att stoppa epidemins sprid-
ning och det har räddat liv och hindrat lidande.
Personalen som deltog i insatsen bedöms av FOI 
vara lämplig för en möjlig vidareutveckling av ett 
internationellt sjukvårdsteam.

Under Tough Viking den 29 augusti inhägnades hela Veteranmonmentet Restare så att tillgängligheten uteblev.
Foto: Peter Larsson

Svenska veteraner deltog på dansk flaggdag. 
Foto: Lars-Göran Nyholm

Sverige får ny ÖB
Regeringen har utnämnt generalmajoren 
och flygvapenchefen Micael Bydén till ny 
ÖB med tillträde den 1 oktober 2015.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   5



Aktuellt 

Veteranmarschen 2015
– Marschen för 100 000 veteraner är i mål
Det blev en maffig final för Ve-
teranmarschen, Svea livgardes 
fältpiparkår i täten och kan-
tade gator i hjärtat av Stock-
holm. Detta är en marsch för 
alla 100 000 veteraner som varit 
ute i världen för att skapa den 
trygghet vi tar för självklar.

När Lars-Göran Nyholm och hans kamrater når 
Norrmalmstorg, då är scenen satt. Perfekt väder, 
sommaren har just börjat i Mälardalen, det är 
gott om folk ute med mobilkameror och det är 
dukat på torget. Där finns Försvarsmakten, där 
finns fältartisterna och där finns en mikrofon 
med förstärkare och högtalare. Per Lennartsson 
låter alla tala. Brigadgeneralen och armétaktiske 
chefen Stefan Andersson, själv veteran, börjar 
med det självklara: 
– Just nu har vi soldater ute på 14 platser i värl-
den. De löser problem. De gör sitt för att skapa 
trygghet för människor i de länder där de befin-
ner sig. Det är inte bara Försvarsmakten, det är 
också civila myndigheter.

Veteraner och anhöriga
Stefan Andersson vänder sig till alla anhöriga: 
– Det är ni som gör insatsen, att den går på räls, 
det är ni som tar hand om veteranen när han eller 
hon kommer hem. Det är trångt på Norrmalms-
torg. Här står 120 veteraner och anhöriga som 
gått sista sträckan i en 31 mil lång marsch. Det är 
en kärna av tio som gått hela vägen. Det är meter 
för meter av asfalt. Det är varmt. Fötterna värker. 
När Lars-Göran Nyholm äntrar mikrofonen har 
han tagit av sig kängorna. Det ser helt ok ut, han 
är fältmässig. Fältet är finalen på marschen. Ing-
en general skulle komma på tanken att beordra 
kängor på. Lars-Göran berättar om samtal han 
haft under de 31 milen, eller egentligen 107 milen 
sedan Veteranmarschen startade i Ystad för tre 
år sedan. Hur man får prata utan att bli avbruten 
med frågor. Hur man får samtala med kamrater 
som har samma erfarenheter, kanske på en an-
nan bataljon. Veteraner talar samma språk. Vi 
som inte är veteraner kanske ändå kan leva oss in 
i veteranernas berättelser.
– De åkte till ett land långt bort för att skapa fred 
eller reda ut kaoset efter en naturkatastrof, säger 
Lars-Göran. 

Högsta priset
Lars-Göran talar om de 87 svenskar som sedan 
1956 kommit hem i kistor, som fått betala det 
högsta priset. Han fortsätter med alla veteraner 
som gjort mission mellan 1956 och 1991. Hos 
dessa är mörkertalet stort. Bär de fortfarande på 
kriget i sin ryggsäck? Och det finns veteraner i 
andra länder.
– Vi behöver stödja varandra över gränserna, sa 
Lars-Göran och tillade: 
– som gräsrötter.
Det var danska och norska veteraner i tåget. På 
festen efteråt, på Karlberg, fick Lars-Göran en 
tretungad fana av danska kamrater, från slag-
skeppet Absalon.
– Det är ett stort ansvar att ha fått den, säger han.
Fanor fördes också i täten från slottet i Örebro till 
Norrmalmstorg. De bars inte lite hipp som happ, 
utan den som bar en fana förtjänade också det. 
Tanken från marschledningen var ära och heder. 
Mot Livgardet bars fanorna av Dan Bergman, 
hans bror hade genomfört BA04 och där var två 
kamrater från samma mission som också bar.  En 
sträcka bars två av far och son som båda är ve-
teraner.

Se bilder och film på www.veteranmarschen.se

Veteranmarschens inmarsch på Livgardet 21 augusti med Arméns musikkår i täten. Foto: Per Lunqe
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– Jag går för min bror
Per Lunqe har träffat Dan Bergman, en 
av dom som går med i årets veteran-
marsch. Dan går för att hedra sin bror.

Dan anslöt vid Svältenlägret utanför Sträng-
näs och är en av de anhöriga som går mil 
efter mil. Hans bror Tom hade gjort fyra mis-
sioner. Det är nu två år sedan Tom gick bort.
– Det är för honom jag går, säger Dan.
Med veteranerna i marschen känner Dan att 
han pratar med kamrater som lyssnar. Här är 
han bland vänner som förstår. Och när jag 
ser Dan längst fram i marschen där han bär 
en fana, då ser jag en stolt bror.

Mäktigt
Vi sitter nu på Soldathemmet utanför Livgar-
det. Det är eftermiddag och imorgon lördag 
ska veteranerna marschera in till hjärtat av 
Stockholm. Första året Dan gick med, då 
gick han från Rydebäck till Helsingborg. Det 
blev en mäktig upplevelse.
– När vi kom till Stortorget då reste sig folk 
från sina stolar på utecaféerna. De stod upp 
och applåderade.

Före inmarschen till Helsingborg hade ve-
teranerna gått förbi Beredskapsmuseet och 
lånat en KP-bil för veteraner som hade svårt 
att gå.

Alla ska kunna vara med
Dan är anställd som GSS/T på P7. Fyra veckor 
om året gör han tjänst som stf gruppchef på 
lätt pansarskytte. Fyra veckor i uniform och 
48 som IT-konsult. Han håller sig i form.
– Löptränar, det är ett måste för att klara 
tjänsten på P7, säger Dan.

Orkade inte mer
Tom tjänstgjorde på Balkan, två missioner i 
Bosnien och två i Kosovo. Han gillade som-
maren och såg till att vara där när det var 
varmt. Tom upplevde mycket. Det var mas-
sakern i Srebrenica och 8 000 flyktingar på 
Tuzla-flygplatsen. 

En dag hemma i Sverige orkade han inte 
mer. Han hade fått flashbacks. Många av 
hans kamrater fick det också. Även om Dan 
och Tom stod varandra nära, lär sig Dan mer 
om sin bror när han pratar med Toms kam-
rater.
– Han berättade för mig, men inte allt.
En del dagar är jobbigare än andra för Dan. 
Marschen är ett sätt för honom att hedra sin 
bror.

Säkerhet
Jerker Westdahl, Fredsbaskrarnas vice ordfö-
rande, fick också mikrofonen på Norrmalmstorg. 
Han satte fokus på dom som inte alltid syns, 
funktionärerna, dom som får allt att fungera.
– Det finns ett supportteam. Det är veteraner 
som är vana att ta hand om sig själva och sina 
kamrater, sa han.
En i gänget som såg till att det fungerar är Jörgen 
Ferm. Detta är hans tredje veteranmarsch, han 
har varit med från starten. Han skötte säkerhe-
ten, körde följebil med sjukvårdare, vatten och 
mat. Att genomföra en landsvägsmarsch över 31 
mil med passerande bilister som inte alltid för-
står att här går marscherande människor, det 
kräver uppmärksamhet.
– Vi hade flera incidenter, faktiskt varje dag, sä-
ger Jörgen Ferm.
– Det var förare som tvärnitade på 90-vägar och 
det var förare som blåste förbi utan att sänka 
farten. Nästa år ska vi ha rejäla elektroniska var-
ningsskyltar med oss.
Finalsträckan från Kungsbron i Stockholm via 
Sveavägen och Hamngatan var den enklaste.
– Vi gick mycket på cykelbanor och vi hade poli-
seskort, fortsätter Jörgen som själv har gjort mis-
sioner i Libanon.
– Det känns i alla fall säkrare att gå på svenska 
vägar, säger han.

Planering
När marschen startade i Örebro, vilka förvänt-
ningar hade ni då?
– Dom flesta hade varit med i planeringsgrup-
perna. Vi visste ungefär vad som väntade, säger 
Lars-Göran Nyholm.
Det var flera grupper. En rekade möjliga marsch-
vägar, var logi skulle sökas, var förmiddags- och 
eftermiddagsraster skulle tas. Per Lennartsson 
planerade medieaktiviteter.
– Det blev ganska mycket media. När vi kontak-
tade lokalmedia såg vi till att lyfta fram en vete-
ran från just det området.
Det blev också trycksvärta i större tidningar som 
Svenska Dagbladet som efter finalen på Norr-
malmstorg hade ett stort uppslag om veteraner.
Polistillstånd söktes. Logi söktes. Sponsorer sök-
tes. Allt klaffade. Kontakterna med hemvärnet 
gick som på räls.
– Det är många veteraner i hemvärnet. Flera 
hjälpte till. Och inte bara dom, andra i utbild-
ningsgrupperna såg till att denna marsch kunde 
genomföras, säger Lars-Göran.
Nu har planeringen för Veteranmarschen 2016 
börjat. Det gjorde den två dagar efter årets. Det 
är mycket som ska klaffa.

Dan Bergman under 
Veteranmarschen på 
Soldathemmet utanför 
Livgardet: 
- Jag hedrar min bror. 

Text och foto: Per Lunqe

"Det känns tryggt att gå på svenska vägar, en 
av många saker vi tar för givet i det här landet."
Jörgen Ferm, deltagare Veteranmarschen 2015

Kjell gick mot alla odds
I år: Marsch Örebro till Stockholm, 31 
mils asfaltsnötning. För fyra år sedan: 
Under en 24 ton tung lastbil. Krossad 
bröstkorg, nyckelben, käke, ländkotor…
Men Kjell Johansson gjorde det, kom 
igen och visade att det går. Han fixade 
rehabiliteringen själv.

– Min borderterrier var min bästa coach, vi 
gick i skogen, säger Kjell.
Han tog sig tillbaka efter att inte ha kunnat gå 
alls och gjorde det som 2011 verkade omöjligt.
– Jag känner mig otroligt stolt. Utan alla mina 
veterankamrater hade det inte varit möjligt.
Det var en trött men glad Kjell som marsche-
rade genom hjärtat av Stockholm när han och 
kamraterna gick finalen mot Norrmalmstorg. 
Ont hade han, men det ordnade sig med värk-
tabletter.

Kjell har fem raka bataljoner i Sinai bakom sig. 
Nu har han flera vänner från den tiden, vän-
ner som är vänner för livet. Under marschen 
från Örebro träffade han flera Sinaikamrater; 
Bengt Gustavsson, Björn Hernblad och Kjell 
Hörnlund.
– Det är kamraterna som burit mig.
Skuldra vid skuldra, vänner för livet, får inne-
börd när Kjell berättar. Att vänskap kan bli så 
stark och vara så länge. Men det är inte bara 
Sinaikamrater för Kjell.
– Det spelar ingen roll vilken mission. Har man 
varit ute i Sinai, Kongo, Afghanistan, det är 
samma människor. Man känner vänskap direkt, 
säger Kjell. Fortfarande påminns Kjell om det 
som hände när han låg under sin lastbil och 
den började rulla. Han har men, har svårt att 
klara kyla och krämpor, men han vägrar ge 
upp. 31 mil senare har han bevisat att det går 
att ta sig tillbaka. Och nu har han och kamra-
terna i Västerbotten ett nytt projekt, de håller 
på att dra igång en fredsbaskerförening. Ing-
enting är omöjligt.

Kjell Johansson i Sinaiöknen 1974. 
Nu går han Veteranmarschen trots 
lång rehabilitering.

Aktuellt 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   7



Aktuellt 

”När du stupar nästa gång så vill jag bära 
dig, låt mig vara din soldat...”

Fältartisternas sång ekade mellan husen 
på Hornsgatan på Södermalm. Tillsam-
mans med drygt 40 000 personer från För-
svarsmakten med HoF, Polisen, politiska 
partier, fackföreningar, Svenska kyrkan 
och många, många andra organisationer 
och föreningar stod vi redo att starta i 
årets Stockholm Pride Parade. 

ÖB Sverker Göransson gick i främsta ledet för 
Försvarsmakten och hos oss var det fanbäraren 
Clas Högliden som ledde oss. Sakta rörde vi oss 
framåt mot Slussen. Trottoarer, gräsmattor, res-
taurangerna, ja alla platser där det fanns en bit 
asfalt att stå på var proppade av åskådare och i 
många fönster hängde Pridefanor. Vi närmade 
oss Mariatorget. Musiken tystnade. Ur högtalar-
na hörde vi paradutroparens röst ”här kommer 
svenska kvinnor och män som tjänstgjort i den 
svenska utlandsstyrkan. Vilka hjältar! Pride to 
be a Veteran”. När vi passerade Stockholms Slott 
gjordes honnör. Det var en mäktig känsla att un-
der tre timmar sakta vandra på gatorna genom 
Stockholms innerstad och visa upp vår förening 
och vår organisation för de drygt 400 000 perso-
ner som kantade paradvägen.

– Åh, vad trevligt att ni vill vara med i år, sa 
Ann-Sofi på Pridekansliet som var vår kontakt-
person. Hon berättade att bland volontärerna 
som arbetar med Pride så har några gjort FN-
tjänst. När de hörde att vi anmält oss blev det 
stort jubel! Äntligen! Enligt kongressbeslutet 

från i maj ska våra föreningar arbeta med med-
lemsrekrytering. Detta kan vi göra på olika sätt 
t ex att delta i olika evenemang på orten. I år 
beslutade styrelsen i Fredsbaskrarna Stockholm 
att delta i Stockholm Pride som är en av de störs-
ta festivalerna i Stockholm. Stockholm Pride är 
dessutom Sveriges största och Europas fjärde 
största Pridefestival. Vårt mål var att, förutom 
rekrytera nya medlemmar, även visa vårt stöd till 
HBTQ-veteraner och informera om oss veteraner 
och om vår verksamhet till allmänheten. 

Hur är det att vara HBTQ-veteran och ha gjort 
en eller flera utlandsmissioner? Hur har dessa 
veteraner blivit bemötta under utbildningen 
och missionen? Hur mår de idag? Har det gjorts 
några forskningsstudier på detta? Tar de kon-
takt med förbundets kamratstöd? Hur arbetar 
förbundet med HBTQ-frågor? En veteran be-
rättade hur det var på 80-talet när han var ute 
på en mission. Hans anhöriga och vänner kände 
till hans homosexualitet men stämningen inom 
Försvarsmakten var inte så positiv. Bög-skämten 
var många i gruppen. Han förbjöd sin pojkvän 
att skicka brev, för tänk om någon hade fått tag 
på dom och läst och sen förstått. Han trivdes bra 
med sitt arbete under missionen, förutom det där 
med bög-skämten. Han gjorde bara en mission. 
Han orkade inte. Han är idag gift och lever ett 
vanligt civilt liv. 

Under de fyra dagar vi deltog besökte drygt 500 
personer vårt tält. Många besökare kände till oss, 
andra inte. Finns det veteraner i Sverige? Vi har 
ju levt i fred i många hundra år, eller? Nu vet de 
mer. Vi möttes av många positiva reaktioner på 
att vår förening fanns på plats. Några gamla ve-

teraner kom förbi och blev glatt överraskade av 
att träffa på oss i Prideparken. I tältet hade vi en 
världskarta där veteraner kunde fästa en nål på 
det land som man tjänstgjort i. Det blev många 
länder. 

I Prideparken fanns även samtliga riksdagspar-
tier utom ett. Politikerna arbetade både på kom-
munal och landstingskommunal nivå och i Riks-
dagen och samtalen blev intressanta.

Ett av våra syften med att medverka var rekry-
tering och totalt välkomnade vi 30 nya medlem-
mar, varav några som stödmedlemmar. Vi hälsar 
er igen varmt välkomna till vårt förbund!

”Solen lyser alltid över Försvarsmakten” säger 
ÖB i en tidningsintervju. Ja, solen sken verkligen 
under Prideparaden. Sista biten, Sturegatan, är 
en lång och seg uppförsbacke till Stockholms Sta-
dion och Östermalms IP. Men vi hejades på av all 
publik och när Fältartisterna klämde i med ”We 
are the heroes of our times” fick vi nya krafter att 
ta oss i mål.

Ingrid Hemström Nordgren
Ordförande Fredsbaskrarna Stockholm

Pride to be a Veteran!
Laila Johansson, Martin Johansson, Ingrid Hemström Nordgren, ÖB Sverker Göransson, Clas Högliden och Elisabeth Winterberg väntar på starten av Prideparaden. 
Foto: Ingrid Hemström Nordgren

Världskartan där 
veteraner kunde 
fästa en nål på 
det land som man 
tjänstgjort i. Det 
blev många länder. 
Foto: Ingrid 
Hemström 
Nordgren
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Aktuellt 

Tillbaka igen
efter leave
Hemma på två veckors semester, leave, 
från Mali och den svenska insatsen i lan-
det uppskattar Christian Bjurefalk svensk 
sommar. På Facebook syntes ett inlägg 
där han tar en kall öl i Göteborgs skärgård. 
– Det var gott, min första öl sedan i maj, 
säger Christian.
Fredsbaskern skrev om Christian innan 
han satte sig på Herculesen för att åka ner 
till Mali i början av juni och bidra till fred 
och säkerhet. Du hade föreställt dig att det 
skulle bli varmt?
– Det blev det också. Vi hade upp till 50 
grader, det hade jag inte kunnat föreställa 
mig.
I den temperaturen går allt långsammare. 
– Man går ner i lågvarv, hittar sin lunk.
Det blev i bataljonen soldater som drab-
bades av värmeslag. Och som sjukvårdare 
var och kommer Christian att vara med 
och ta hand om de soldaterna. Kan man 
förebygga?
– Man får hålla ett öga på kamraten bred-
vid.
Hur har det annars gått?
– Bra. Vi har löst våra uppgifter, säger 
Christian.
För hans del har det varit sjukvård av sol-
dater från ett systerförband som verkat 
inom samma område. 
– Sjukvården fungerar, vi vet vad vi ska 
göra.
På sin leave träffar Christian sin familj, det 
är mamma, pappa och en syster. De börjar 
bli vana vid att han reser på mission.
– Det är min fjärde resa. Men det är viktigt 
att de inte oroar sig.
Familjen är införstådd med vad Christi-
an gör och vad han går igenom. Men när 
han gör insats i konflikthärdar, då kan det 
ändå bli ovisst.
– Det är tuffare för dom som stannar hem-
ma. Vi som är med vet vad som händer, 
säger Christian.
Och på campen utanför Timbuktu, eller 
på de framskjutna platser där sjukvård-
senheten sätter upp sina tält, där blir det 
tajt samvaro med kamraterna.
– Man tar del av det kamraterna berättar 
om sina liv. Vi kanske pratar om det vi 
saknar, familjen, möjligheten att kunna gå 
in i en affär och köpa frukt, att inte jobba 
skitiga och svettiga och att internetupp-
kopplingen går långsamt.
Är det långa perioder av att inget händer?
– Det är mycket tristess. Man får slåss mot 
den.
Efter missionen kommer belöningen.
– Man lever ett rikare liv när man kommer 
hem. Alla blir förändrade. Jag brukar all-
tid vända det tuffa till något positivt, säger 
Christian. 

Per Lunqe

FÖLJETONG
FÖRE  UNDER  EFTER

”Alla” i det offentliga livet är i Almedalen 
och så även Sveriges Veteranförbund Freds-
baskrarna. Vi deltog, liksom förra året, inom 
ramen för Försvarspolitisk Arena. Förbun-
det representerades av ordförande Lennart 
Bengtsson, vice ordförande Jerker West-
dahl, generalsekreterare Anders Ramnerup 
och informationschef Per Lennartsson.

På söndagen genomfördes seminariet ”Vem lyss-
nar på våra veteraner” där Lennart Bengtsson 
mötte försvarsministern Peter Hultqvist och 
chefen för Veteranavdelningen överste Anders 
Stach. Marika Griehsel var moderator och på 
kvällen visades hennes film ”Kongoveteranerna”. 
Marika Griehsel och Anders Ramnerup tilldela-
des då Katangakorset av Kongoveteranernas ordf 
Karl-Olof Fransson.

På måndagskvällen var vi inbjudna till ÖB-ming-
el på HMS Belos. Jag tog då chansen att bl.a. dis-
kutera Veterandagen och upplägget på den med 
försvarsministern Peter Hultqvist. Vi får se vad 
det mynnar ut i.

På onsdagen var vi, tillsammans med Invidzonen, 
Svenska Soldathemsförbundet och Sveriges Mili-
tära Kamratföreningars Riksförbund, arrangörer 
för ”Den svenska veteranen – ett ansvar för alla”. 
Medverkande var statssekreteraren i Försvars-
departementet Jan Salestrand, riksdagsledamo-
ten Allan Widman (FP) samt veteranerna Hugo 
Karlsson och Mattias med anhörig Anna. Semi-
nariet diskuterade ansvarsfördelningen mellan 

olika utsändande myndigheter för Sveriges ve-
teraner och deras anhöriga. Vidare behandlades 
hur vi ska dra nytta av Försvarsmaktens och våra 
lärdomar och hur stödet kan se ut före, under och 
efter insatsen. Seminariet var välbesökt även i år.

På onsdagskvällen var det försvarspolitiskt 
mingel med särskilt inbjudna gäster. Där fanns 
det nya chanser att diskutera veteranfrågor och 
mycket annat med många gäster. 

I år var det nästan 3 500 arrangemang och man 
kan bara delta på en liten mängd av dem. Men 
den stora fördelen med jippot är möjligheten 
att kunna träffa beslutsfattare ur det offentliga 
Sverige och ha korta och informella resonemang 
”mellan skål och vägg” utan att det blir officiella 
uttalanden. Dessa chanser bör vi ta även kom-
mande år!

Jerker Westdahl,
vice förbundsordförande SVF

SVF i Almedalen

Under alla dagar besökte många intresserade Försvarspolitisk Arena.
Foto: AKA-Film

Försvarsministern, Peter Hultqvist, Öv Anders Stach, 
förbundsordförande Lennart Bengtsson och Marika Griehsel 
deltog i diskussionen efter att filmen om Kongoveteranerna 
hade visats - som för övrigt ett av de mest tittade Youtube-klip-
pen på Försvarspolitisk Arena. Foto: AKA-Film
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Opinion 

Sverige behöver ett Veterancenter

Svenska män och kvinnor har under lång tid i olika sammanhang 
ställt upp för utsatta människor runt om i världen. De har gjort det 
frivilligt men på uppdrag av svenska staten eller för olika frivillig-
organisationer.

De har på olika sätt hjälpt människor som blivit offer för krig, sjukdomar 
och naturkatastrofer.

När de kommit hem har en del burit på trauma från sina upplevelser, en del 
har dessutom fått fysiska men, och vissa har omkommit. De själva och deras 
anhöriga har historiskt själva fått hantera detta.

Mycket har gjorts genom åren, men det är först i modern tid som frågan om 
ansvar och omhändertagande har hamnat på agendan.

Stiftelsen Jesper Lindbloms Minne och Sveriges Veteranförbund Freds-
baskrarna anser att ett svenskt veterancenter behövs för att i framtiden säk-
ra ett väl omhändertagande av alla de kvinnor och män som behöver vård 
och stöd efter en utlandsmission.

Vad är ett svenskt Veterancenter?
Ett veterancenter kan finnas på en eller flera platser, gärna i herrgårdsmiljö 
på landet med nära och bra kommunikationer, där följande kan erbjudas:

• Evidensbaserad vård av psykiska trauman 
• Rehab
• Kamratstöd
• Hjälp med att hitta ”rätt” kontaktvägar
• Utbildning, kurser, opinion
• Kompetenscentra

För vem?
Veterancentret är avsett för alla civila och militära veteraner oavsett myn-
dighet – Försvarsmakten, Polisen, Kustbevakningen, Kriminalvården, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Tullen med flera. 
Veterancentret ska inte ersätta befintliga verksamheter, stödgrupper och 
arbete. Veterancentret är politiskt och religiöst obundet.

Din hjälp behövs
Läs mer och engagera dig på www.svensktveterancenter.se

Svenska män och kvinnor har under lång tid i olika sammanhang ställt upp för utsatta 
människor runt om i världen. Vid hemkomst har en del burit på trauma från sina 

upplevelser, en del har dessutom fått fysiska men, och vissa har omkommit. 
Det är hög tid att svenska veteraner erbjuds en mer samlad uppföljningsinsats.

Exempelbild över hur ett svenskt Veterancenter skulle kunna se ut.
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Opinion 

FINANSIERING!MÅLBILD
Om ca 5 år ha ett fullt utbyggt centra 
med ca 40-50 anställda läkare,  
sjuksköterskor, psykologer, terapeuter 
och administratörer.

Kapacitet att kunna härbärgera ca 50 
boende kortare eller längre tid samt 
kunna genomföra kurser/aktiviteter för 
veteraner och deras närstående.

Opinionsbildning

Forskning

Agera kompetenscentra för reguljär 
vård i veteranrelaterade frågor.

Myndigheter och organisationer som 
skickar personer betalar avgift/person 
och utövar sitt personalansvar genom 
att ta kostnaden och överlåta behand-
lingen till centrat.

Staten underlättar myndighets- 
kontakter och avdelar vissa medel.

Driften om ca 40 msek/år finansieras 
genom medel från näringslivet där 
långsiktigt engagemang krävs.

Platsen finansieras med donation, 
långlån, hyra till lågt pris.

§Reda ut juridiska frågor (lagrum).

Arbeta fram ett detaljerat förslag till 
hur centrat ska vara organiserat, be-
mannat och dess uppgifter.

Hitta och säkra platsen för centrat.

Styrelse- och organisationsform ska 
fastställas.

Samla in medel för utveckling och 
drift.

Opinionsbilda ”Nationell insamling”

ARBETSGRUPPENS 
UPPGIFTER:

ARBETSGRUPP
En arbetsgrupp om 2-3 personer på 
heltid bildas, med möjlighet att knyta 
kontakter till extern expertis. Gruppen 
finansieras av näringslivet och enskilda 
välgörare.

Arbetsgruppen leds av en styrgrupp, där 
representanter för näringslivet ska vara 
representerade.

Styrgruppen nyttjar sina kontaktytor för 
att hjälpa arbetsgruppen att komma 
framåt.

Arbetsgruppen bildas och ska vara klar 
att sätta igång under hösten 2015.

För att projektet ska vara möjligt att 
genomföra krävs engagemang från 
näringslivet, frivilliga, veteraner,  
staten. Alla goda krafter som finns 
idag behöver samordnas.

• Vill ni vara med?  
• Vilka är era förutsättningar?  
• På vilket sätt kan ni bidra?

Hösten 2015 måste en arbetsgrupp 
finnas och börja jobba – vill ni bidra?

DIN HJÄLP BEHÖVS:

Hösten 2015 arrangerar Stiftelsen 
Jesper Lindbloms Minne i samarbete 
med Sveriges Veteranförbund  
Fredsbaskrarna en seminariedag med 
temat ”Hur ser ett svenskt  
veterancentrum ut?”  
– Kom dit!

Mer information hittar du på 
www.svensktveterancenter.se

VÄGEN FRAMÅT:

STIFTELSEN 
JESPER LINDBLOMS MINNE

INITIATIVTAGARE

Din hjälp behövs
Läs mer och engagera dig på www.svensktveterancenter.se

?Kontakta:

Anders Ramnerup,  
Sveriges Veteranförbund 
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se 
www.sverigesveteranforbund.se

Mer information hittar du också på 
www.svensktveterancenter.se

VILL DU VETA MER?
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Partnern, sonen eller dottern är ute på in-
sats. Vad betyder det att vara anhörig? Hur 
funkar vardagen och vilka krav ställer det? 
Åsa har sin man Per i Mali, han åkte efter 
leave tillbaka och kommer hem igen till jul.

Åsa är på väg till sommarstället i sin bil med sina 
två barn, Tor som är fyra år och Liv, sex månader. 
Vi pratar när hon kommer fram. Förstår Tor att 
pappa är borta?
– Han förstår och tar det bra, säger Åsa.
Familjen hade varit på Gröna Lund när Per var 
hemma och sedan såg Tor en film med en berg- 
och dalbana. 
– Då pratade han om pappa.

Det är självklart
Per är ute på sin fjärde mission, har varit i Afgha-
nistan på tre och nu Mali. Han är erfaren och Åsa 
är erfaren.
Hur klarar du allt ensam?
– Det är att sköta hemmet och Tor ska till försko-

lan. Vi har snälla barn. Jag sover bra på natten. 
Sedan väcker Liv mig vid sex-tiden. Men det går 
inte att sätta sig in i hur det är om man inte varit 
där själv som anhörig.
För Åsa är det självklart. Per gör det han vill göra. 
Före insatserna pratar Åsa och han om hur det 
kommer att bli, allt är fixat.
– Jag vet inte vad det är som gör att det funkar, 
om jag inte skulle funka skulle inget funka, säger 
Åsa. Utan anhöriga ingen insats.

Saknar Per
Tar det emot ibland?
– Ja. Ibland är det skitjobbigt. Jag saknar Per så 
mycket. Det kände jag nu när han åkte tillbaka. 
Det är tomt.
Det är intensivt med två barn. Mycket att göra. 
Men Åsa har ett bra skyddsnät. Hon får stöd från 
sina föräldrar, sin svärfar och sin bror som bor i 
närheten.
– Ringer jag så kommer dom. Jag är inte helt en-
sam.

"Det skulle inte funka 
utan oss. Anhöriga gör 
också en insats, 
på hemmaplan."
Åsa 

Anhörigas viktiga 
insats på hemmaplan

Foto: Försvarsmakten / Kajsa Linnarsson

12   Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)



Tema: Anhörig 

Möjligheterna att prata med Per har blivit bättre 
sedan den första missionen 2007. Nu finns Sky-
pe. Men det går inte alltid att planera när de ska 
prata.
– Vi får ta det när han kan, säger Åsa.

Mentorskompisar lyx
Åsa är mentor på Invidzonen, men nu i vad som 
kallas karantän eftersom hon är under en pågå-
ende insats. Hon pratar i alla fall med de andra 
mentorerna. 
– Det känns lyxigt att ha dom. Många bor inte 
långt bort. Dom förstår och vi kan prata utan att 
egentligen prata om själva saken. Att ringa upp 
någon som förstår.
Och dom som inte?
– Många, samhället, ställer sig frågande. Hur kan 
han ha lämnat familjen med ett nyfött barn? Det 
är jobbigt att behöva förklara sig.

Sedan 2007 är detta ett liv för Åsas och Pers fa-
milj, ett sätt att leva. Och en hel del människor 
uttrycker beundran.
– De är imponerade över att jag klarar mig. Men 
jag gillar att ta hand om mig själv, säger Åsa.
Om man älskar en människa som är långt borta, 
hur känns det då?
– Man saknar vardagen, att vakna upp tillsam-
mans.
Det är ett pris Åsa, Per och alla andra som del-
tar i insatser får betala. Det är saker, små saker i 
vardagen som inte finns där.

Viktiga träffar
Åsa har gått på anhörigträffar, både sådana som 
Invidzonen ordnar och Försvarsmaktens. 
– Har man varit på en av Försvarsmaktens har 
man varit på alla, skrattar Åsa. 
Men hon gillar dom i alla fall.
– Det är viktigt att träffa Pers kollegor och deras 
anhöriga. Det blir tajtare band, säger Åsa.
Hon varit mentor i tre år. Efter Pers tredje insats 
i Afghanistan kände Åsa att hon hade erfarenhet 
och ville dela med sig av den.
– Jag kan bidra med ganska mycket. Jag kan vara 
den som stöttar, att få den jag pratar med att må 
bra.
Hon vinner också själv på att vara mentor.
– Det blir tvåvägs. Den jag pratar med får det 
bättre och det får också jag.

Kontakter
Vanliga problem som brukar komma upp?
– Oftast är det folk som hör av sig vid en rotation. 
Det handlar om oro. Hur kommer det att gå? Hur 
ska kontakterna funka? säger Åsa.
I ett sådant samtal, eller chat, känner sig Åsa 
trygg. Hon har erfarenhet. Hon förstår hur den 
som kontaktat henne känner. Hon har varit där 
själv och blir nu ett bollplank.
– Jag vet hur du känner, jag har känt samma 
själv.
Men det kan sitta hårt åt att prata.

– Många vågar inte. Men med oss kan de göra 
det, för vi har varit med om det.
Är det många som hör av sig?
– Ibland blir det mycket. 

Lugn
2010 ringde och mejlade många. Trycket var 
stort på mentorerna.
Vad pratar ni om?
– Det är praktiska frågor, mycket om relationer, 
säger Åsa.
Att komma från kriget till svensk vardag kan stäl-
la till det. När soldaten är hemma kan det bli pro-
blem. Den anhörige får ta sin del av det. Men när 
det handlar om större svårigheter som PTSD då 
bollar Åsa och de andra mentorerna vidare.
– Vi brukar tipsa om Soldathemsförbundet. Vi 
kan lyssna men förstår när vi inte kan hjälpa. 
Hur lyckas du som mentor?
– Man måste vara lugn.

Igenkännande
Anna är också mentor, hon började stötta andra 
anhöriga 2009. Hon är som hon säger, en av de 
äldsta i gemet. Och hon ser vad alla vill ha: igen-
kännande. När omgivningen hemma i Sverige 
försöker lyssna och förstå, då blir det ibland inte 
någon riktig förståelse.
– Att känna oro 24/7, det svårt för en som inte 
varit i samma situation att förstå den oron.
Själv ser Anna till att ha koll på var sambon är, i 
vilken del av landet och vilka uppgifter han har. 
Då behöver hon inte oroa sig i onödan när svensk 
media rapporterar om insatsen.
– Jag är väl lite kontrollmänniska.

Det som alla människor vill ha, det är bekräftelse. 
När en mentor kan bekräfta en anhörigs högst re-
ella oro, något som en jobbarkompis på ett civilt 
företag kanske inte alltid kan, då känner Anna att 
hon fyller en viktig roll. Anna pratar och mejlar 
med många anhöriga före, under och efter insats. 
– Jag brukar ge rådet att prata igenom ordentligt 
före insatsen. Då undviker man en massa vanliga 
problem.

Per Lunqe

Kungafonden 
– också för anhöriga
Kungafonden stöttar den som skadat sig 
under tjänstgöring i Försvarsmakten eller i 
blåljusmyndigheter som polis, räddnings-
tjänst, tull och kustbevakning. Anhöriga 
tar också del av det stöd som fonden ger.

Anhöriga kan få ekonomiskt stöd vid till 
exempel resor när den som skadat sig vår-
das på annan ort.
– Då betalar vi också för uppehället, sä-
ger Kungafondens ordförande Annette 
Rihagen.
De bidrag som Kungafonden ger riktar 
sig inte bara mot den skadade utan också 
mot de anhöriga.

Vi vill skapa ett mervärde
Det är när arbetsgivaren och samhällets 
resurser, försäkringssystemet, bidragit 
som Kungafonden går in. Då är det ett 
komplement till det sociala skyddsnätet.
– Meningen är att vi ska förbättra möjlig-
heterna till ett bättre liv för den som ska-
dats och dennes anhöriga.
Bidrag som ges kan till exempel vara till en 
rekreationsresa för familjen till ett varma-
re land, en specialbyggd säng eller till en 
fyrhjuling om den som skadats inte kan gå 
men ägnar sig åt jakt.

Vad frågar anhöriga om som ringer till er?
– Det blir mycket samtal om de är berät-
tigade till att få del av våra bidrag, säger 
Annette Rihagen.
Bidragen från Kungafonden ges också till 
efterlevande till personer som omkommit.
Kungafonden kom till genom en riks- 
insamling 1943 i samband med den för-
stärkta försvarsberedskapen. Det var upp-
märksammade militära olyckor som enga-
gerade människor i Sverige; färjeolyckan i 
Armasjärvi, sprängningen av pansarbåten 
Gustav V och Hårsfjärdenolyckan. Flera 
personer omkom och Gustav V ställde sig 
som beskyddare för en insamling som på 
fyra år inbringade 5 miljoner kronor.

År 2014 betalade Kungafonden ut 2,6 mil-
joner kronor till 108 personer som sökt 
bidrag.

Den eldrivnna terränggående cykeln Zoom är 
ett exempel på vad Kungafonden kan bidra till.
Läs mer om Zoom i nummer 1, 2015.
Foto: Björn Larsson

Foto: Niklas Ehlen
© Försvarsmakten
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Christians mamma: 
– Han måste få göra sin egen resa

Christian Bjurefalk, på insats i Mali, har 
anhöriga hemma i Göteborg, mamma, 
pappa och syskon. Mamma Hillevi har just 
sett Christian lämna Göteborg för den här 
gången.

– Flyget gick från Landvetter klockan fyra i mor-
se, säger hon.
Christian och Hillevi pratade om saken igår, att 
hon skulle berätta om hur det är att vara anhö-
rig. Och Hillevi berättar gärna. Hon tycks vara en 
mamma som låter sina barn bli vuxna.
– Dom måste få göra sin egen resa, säger Hillevi.

Ser fram emot jul
Nu har hon vant sig vid att han packar väskan och 
åker. Först var det Tjörn, där Christian bodde och 
gick på ett gymnasium med inriktning hotell och 
turism. Sedan blev det längre resor, Kosovo, Tch-
ad och Afghanistan. I morse alltså Mali. När får 
du se honom nästa gång?
– Det blir till jul. Då ska vi ha en riktigt bra jul-
afton.

Det var också en nöjd Christian som var hemma 
på leave i Göteborg. Det blev Marstrand, en kall 
öl och kokta havskräftor. 
– Vi tar så mycket för givet. Christian uppskattar 
verkligen hur bra vi har det i Sverige.
– Jämfört med de länder där han varit eller är, 
lägger Hillevi till. Och hon ser också världen ge-
nom Christians ögon, att uppskatta det man har.
– I Tchad blev han ibland sandblästrad när han 

gick ut i sandstormen. Att då få vara i skärgården 
och det är bara bra, säger Hillevi.

Orolig
Hon har också en dotter som sedan 16 år bor med 
familj i Guatemala. Där är det jordbävningar och 
vulkanutbrott. Dottern har blivit rånad två gång-
er. 
Hur ser du på att dina barn utsätter sig för risker?
– Det händer inte mina barn något.
Men innan Christian åkte till Afghanistan gick 
Hillevi i terapi.
– Jag gjorde det när jag fick veta vad han skulle 
åka till.
Samtalen med terapeuten tycks ha gått bra.
– Det viktigaste för mig att veta var att han åkte 
med glädje. Han ville göra det. Det var hans be-
slut och han är vuxen, säger Hillevi. 
Nu har Hillevis roll som mamma ändrat karaktär. 
Hon ser sig både som mamma och vän. Men när 
Christian kommer hem, då blir det lite som förr.
– Grejor överallt och i högar.

Tristess ibland
När något händer på en insats, då ringer alltid 
Christian innan det kommer i tidningar och ra-
dio.
– Han gjorde det 2010. Då var jag i Guatemala. 
Han sa bara: Jag mår bra.
Hillevi får dela en del av Christians vardag på 
insatserna. Hon förstår att det jobbigaste är när 
inget händer. För när det händer då vet alla vad 
som ska göras. Men att slita med tristessen, det 

tar också Hillevi del av.
Och Christian har som alla sina kompisar på in-
satsen behov av att ibland vara ensam. I Tchad 
brukade han gå ut till helikoptern och ställa sig 
där, ensam. Nu har dom i Mali puppor att krypa 
in i och när dom dragit igen dragkedjan, då får 
dom vara ensamma, säger Hillevi.
Märker du på Christian när ni pratar, hur han har 
det?
– När han har ljus röst, då mår han bra. Och när 
hans röst är mörk, då är det mindre bra.

Gillar skolor
Vad berättar han?
– Både om roligt och mindre roligt. I Kosovo 
tyckte han det var jobbigt att se alla rabiessmitta-
de valpar på gatorna. Men han gillade att besöka 
skolor och ge barnen reflexer.

Hillevi har varit på anhörigträffar och lyssnat till 
Försvarsmaktens informatörer. En major berät-
tade om vardagen i Tchad. Att det kan ta fyra tim-
mar att flytta en bil tio meter som kört fast i leran. 
Att det är det här soldaterna sliter med. Christian 
berättar för Hillevi om hur han och kompisarna i 
alla fall har roligt när inget händer. Dom spelar 
fotboll och volleyboll på campen. Senast spelade 
dom mot ett gäng från Nigeria. Hillevi tycker ock-
så att det val hennes son gjort är bra.
– Han åker ut för att hjälpa folk att klara sig själ-
va. Det är bra, säger Hillevi. 

Per Lunqe

Christian Bjurefalk har varit på insats i Kosovo, Tchad, Afghanistan och befinner sig nu i Mali. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Att vara anhörig är också att vara en del av insatsen. 
Hur tänker en mamma när sonen gång på gång åker ut till oroshärdar? 

Vi har pratat med en mamma som vet.
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– Vi är inte proffs, men 
bra på att lyssna

Invidzonen är alla anhörigas eget stöd 
före, under och efter insats. Invidzonens 
stöd och nätverk är för dig som har någon 
anhörig, ibland samtidigt långt bort på 
internationell insats. Du är vän, förälder, 
barn, partner, släkting eller kollega.

På Invidzonen jobbar 15 mentorer som är sam-
talsstödjare. De är själva anhöriga och har varit 
med om minst en insats på hemmaplan. De job-
bar under tystnadsplikt. Med mentorerna kan du 
chatta, mejla, prata i telefon eller ses.

Praktiska frågor
Hur kan ett samtal se ut?
– Den som ringer kanske har svårt med kommu-
nikationen. Veteranen som kommit hem, är ute 
eller ska ut på insats kan vara svår att nå. Innan 
insats kan det vara oro, vad kommer att hända? 
Det kan vara relationsproblem, säger Cesilia 
Karlsson-Kabaca som är verksamhetsledare på 
Invidzonen.
Det kan gälla praktiska frågor om olika typer av 
försäkringar, det kan vara hur det funkar med 
föräldraledighet när det finns små barn. Föräld-
rar är oroade för sin son eller dotter och känner 
sig kanske lite maktlösa samtidigt som de är jät-
testolta.

Ofta blir det kontakter som varar över en längre 
tid, både på telefon och mejl.
– Och ganska ofta blir mentorn och den som 
ringer goda vänner.
Då kanske mentorn skickar ett sms, hej, har du 
sovit gott? 
– Ett litet sms som kan betyda mycket, säger Ce-
silia Karlsson-Kabaca.

Minst två mentorer
Invidzonen har också en chat som varit igång 
sedan 2010. Där är man anonym. De anhöriga 
ställer frågor och får svar. Ibland är många med, 
ibland färre. Minst två mentorer svarar varje 
torsdag och söndag.
– Om det händer något allvarligt i något insats-
område brukar trycket i chatten bli stort och 
många kommer in.
Någon gång händer det att mentorerna får riktigt 
allvarliga samtal.
– Veteranen kanske har sagt att han eller hon ska 
ta livet av sig. Det kan vara trakasserier i hemmet.
Det här är samtal som ställer stora krav på men-
torn. Han eller hon är inte professionell, är inte 
terapeut eller psykolog, men har god erfarenhet. 
Mentorn har förmåga till medmänsklighet, att se 
konflikter på ett opartiskt sätt och de är öppna 
mot den som ringer.
– Vi lyssnar och vi gör det för att vi vill och vi kän-
ner värme, säger Cesilia Karlsson-Kabaca.

Fredsbaskrarna
Invidzonen ordnar ibland med Fredsbaskrarna 
samtal där både mentor och kamratstödjare är 
med.
– Det är inte parterapi. Många väjer för det. Då, 
under sådana samtal, kommer det kanske fram 
att de som är med inte förstår varandra. Men det 
viktiga är viljan, att vilja förstå.
Invidzonen har kontakt med flera organisationer. 
Fredsbaskrarna är en.
– Det känns tryggt att hänvisa till Fredsbaskrarna 
när den som tar kontakt med oss behöver hjälp vi 
inte kan ge. Det är värdefullt att prata med vete-
raner. Vi brukar tipsa om deras kamratstödjare, 
säger Cesilia Karlsson-Kabaca.

Mentor Anna från Invidzonen i samtal. Foto: Astrid Regemo Samuelsson

Soldathemsförbundet ger verktyg 
för att en relation ska hålla.

Maj Pihlgren, ansvarig för familjestödet 

på Soldathemsförbundet, och hennes 

kollegor lyssnar gärna på dig och för-

medlar till en mer professionell kontakt 

vid behov.

Soldathemsförbundet jobbar både på 

central och lokal nivå på alla 16 sol-

dathem som finns i anslutning till landets 

garnisoner. Tanken med soldathemmen 

är att de ska vara en träffpunkt för såväl 

anhöriga som soldater och veteraner.

Påfrestningar

Genom Soldathemsförbundet kan du få 

olika former av familjestöd. Det är inte 

ovanligt att parrelationen utsätts för på-

frestningar, särskilt i samband med en 

utlandsinsats, då kan man behöva hjälp 

att kommunicera med varandra igen. 

Här finns flera möjligheter, ring och 

prata med Maj om vilket alternativ som 

passar er bäst.

– Vi förmedlar gärna kontakt med pro-

fessionella terapeuter och samtalsleda-

re. Mycket av det jag gör går ut på att 

förstå när den som ringer behöver pro-

fessionell hjälp, säger Maj Pihlgren.

Ofta räcker det med ett fåtal samtal för 

att man ska få verktyg att komma vidare.

Preparera din relation

Ett annat stöd som Soldathemsförbun-

det ger är så kallade PREP-kurser. Under 

en PREP-kurs ges verktyg för par som 

vill satsa på att hålla ihop sin relation 

och förbättra kommunikationen. Forsk-

ning från USA visar att par som lever i en 

välfungerande relation har bättre förut-

sättningar för att hantera den stress som 

kan uppstå i samband med exempelvis 

utlandsmission. Soldathemsförbundet 

anpassar såväl kursens upplägg som en 

del av innehållet till de förutsättningar 

som är specifika för militära familjer. 

När någon ringer till dig, hur kan det 

vara?

– Det kan vara en orolig anhörig, en ve-

teran i behov av extra stöd eller ett par 

som önskar parrådgivning. Jag försöker 

bedöma behovet, behövs en lyssnande 

medmänniska eller annan hjälp. Vi hän-

visar förstås också till Invidzonen och 

Fredsbaskrarna när vi möter människor 

som skulle ha mer nytta av att möta 

andra i liknande situation. Soldathems-

förbundet arbetar på uppdrag av För-

svarsmakten och samarbetar med bland 

andra Sveriges militära kamratförening-

ar, Invidzonen och Fredsbaskrarna.

Familjen får stöd av
Soldathemsförbundet
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Hur tar Sverige hand om sina vetera-
ner? Gör vi det alls? Nu har vi ett gyl-
lene tillfälle att svara på den frågan. På 
flyget från Malmö till Bromma läste jag 
nämligen att utrikesminister Margot 
Wallström har meddelat att den svens-
ka militära insatsen i Afghanistan ska 
utvärderas. Utredningen ska vara klar 
senast den 30 november nästa år och 
ska bland annat ge svar på vilka effek-
ter de svenska insatserna har gett på 
det afghanska samhället.

Det är ambitiöst och viktigt. Men för att en ut-
värdering ska ge ett rättvisande svar, krävs att 
man beaktar många olika variabler. En av de 
allra viktigaste variablerna att beakta i en sådan 
utvärdering är, enligt min mening, hur de svens-
ka soldaterna och deras anhöriga har påverkats. 
Först när den variabeln vägs in, går det att besva-
ra om det var värt att ge sig in i uppdraget eller 
inte. Enkelt uttryckt: Anser svenska politiker att 
resultatet som uppnåddes i Afghanistan var värt 
priset som de svenska soldaterna och deras fa-
miljer har tvingats betala? Oavsett vilket svaret 
blir, tänker dessa politiker axla sitt ansvar och se 
till att de svenska veteranerna och deras familjer 
får den hjälp de behöver och den uppskattning de 
förtjänar?

Mycket tyder just nu på att många av de svenska 
veteranerna inte har fått det. Låt mig ta ett exem-
pel ur verkligheten: En decembernatt för några 
år sedan kom en kvinna till akutmottagningen 
i Lund. Hon hade lyckats slå sig fri och fly från 
hemmet när pojkvännen för ett ögonblick hade 
lättat på polisgreppet som kvävt henne mot ett 
täcke. Några sekunder senare hade det varit för 
sent. Läkarutlåtandet visade mjukdelsskador och 
ledskador på vänsterarmen och ytterligare skad-
or ”som vid misshandel”.

Två veckor tidigare hade pojkvännen kommit 
hem från en sju månader lång utlandstjänstgö-

ring. Redan i Afghanistan hade han berättat om 
problem med aggression och humörsvängningar 
och vid hemkomsten hade man konstaterat att 
han behövde hjälp. Psykologen från Försvars-
maktens personalavdelning hade förklarat att det 
tyvärr skulle kunna dröja några veckor eftersom 
det snart var jul. Veckorna gick. Inget hände, 
trots upprepade samtal till personalavdelningen. 
Veckorna blev till månader. Det enda besked som 
gavs var att någon skulle höra av sig. Förhållan-
det tog slut. Misshandeln polisanmäldes men ut-
redningen lades ned trots läkarintyg. ”Brott kan 
inte styrkas”. Den gemensamma bostaden sål-
des och hon lämnades med en förlust på många 
hundra tusen. Varje år betalar hon nu sin del av 

låneräntan för en bostad som inte längre finns till 
mannen som var sekunder från att döda henne. 
Hon kommer aldrig att bli fri från honom. Den 
fortfarande ömma vänsterarmen och den månat-
ligt återkommande kampen för att få ekonomin 
att gå ihop är ständiga påminnelser om priset 
hon som anhörig fick betala för Sveriges militära 
närvaro i Afghanistan. Så långt hennes historia.

Jag vågar påstå att beredskapen för att någon kan 
få psykiska men av en insats är relativt låg, både 
hos den som åker, hos de anhöriga och hos sam-
hället. Till stor del beror det förmodligen på att 
kunskapen om vad svenska soldater upplever un-
der insatserna generellt sett är låg. Jag har ofta, 

Hur mår veteranernas anhöriga? 
De som tvingats upptäcka att personen som kom hem inte var densamme som åkte iväg? 

De som håller utlandsinsatserna ansvariga för skilsmässor, förlorade arbeten och ekonomiska kollapser? 
De som fick begrava sin dotter och sitt barnbarn efter att de kastats ner i stenbrottet i Dalby?

HELENA EDLUND

tidigare publicerat på www.detgodasamhallet.com

Afghanistan: Var det värt priset?

Fotpatrull i närområdet kring Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif under 2014.
Foto: Jimmy Croona/Combat Camera/Försvarsmakten
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både hos politiker och folk i allmänhet, mött åsik-
ten att eftersom svenska soldater är snälla, kom-
mer talibanerna att vara snälla tillbaka. ”Folk 
tror att vi klappar små barn och gipsar kattung-
ar”, som en soldat uppgivet suckade. Riktigt så är 
det nu ofta inte.

Under min egen tid i Afghanistan rapporterades 
eldöverfall mot svensk trupp så gott som dagli-
gen, men ytterst få uppmärksammades i svensk 
media. Att färdas på vissa sträckor, som exem-
pelvis till Darzab, innebar med nästan hundra-
procentig säkerhet att råka i strid. Hemmagjorda 
sprängladdningar ämnade för våra fordon de-
sarmerades på löpande band men inte alla hitta-
des. Ibland small det. Oftast gick det hyfsat bra. 
Ibland inte. Svensk trupp befann sig i krig.

För min egen del var jag tämligen skonad och 
mina upplevelser är ingenting jämfört med 
många kollegors: Den fjunige, tjugoårige torn-
skytten som krasst konstaterade att afghanen 
som han riktat sin kanon mot ”gick i tre delar”. 
Skyttesoldaten som såg sin bäste vän dö och idag 
lever ett liv där han knappt går utanför lägenhets-
dörren. Sjukvårdaren som kämpade i timmar för 
att försöka rädda svårt skadade kollegor medan 
räddningshelikoptrarna dröjde – ja, det var för-
resten hans flickvän som jag berättade om i in-
ledningen.

I december förra året chockades Sverige av ett 
brutalt mord. En officer hade mördat sin fru och 
nio månader gamla dotter genom att kasta ner 
dem i ett stenbrott i skånska Dalby. Det visade sig 
sedan att han tjänstgjort på samma afghanistan-
insats som jag. Försvarsadvokaten menade under 
rättegången att upplevelserna i Afghanistan kan 
ha bidragit till den tragiska händelsen.

Det har förekommit uppgifter om att ungefär en 
av nio hemvändande soldater har drabbats av 
problem efter tjänstgöringen. Med tanke på an-
talet soldater som tjänstgjort i Afghanistan, talar 
vi om närmare 800 personer. Ett par hundra av 
dem uppges ha drabbats av akut eller posttrau-
matiskt stressyndrom. Jag skulle inte bli för-

vånad om det är fler än så. Någonstans kan jag 
nämligen inte släppa känslan av att informatio-
nen som når allmänheten inte är hela sanningen. 
Jag minns exempelvis en kväll på campen när vi 
tittade på svenska nyheter och fick höra en offi-
ciell siffra över antalet afghaner som dödats av 
svensk trupp sedan insatsens början. Två solda-
ter tittade förvånat på varandra och utbrast ”Så 
många tog vi ju igår!”

Även författaren Johanne Hildebrandt noterar i 
sin bok Krigare att den officiella bilden av antalet 
dödade afghaner skiljer sig avsevärt från solda-
ternas. Samtidigt som den officiella siffran på dö-
dade fiender uppgick till mellan tio och femton, 
talade soldaterna om två-, trehundra stycken. 
Här uppstår ett problem. Om bilden som för-
medlas av soldaternas verklighet är tillrättalagd 
och förskönad, hur ska då den enskilde soldaten 
få ett vettigt mottagande när han eller hon kom-
mer hem?

På plats i Afghanistan är kanske problemen inte 
så stora. Där finns många som delar ens erfaren-
heter. Men hur mår dessa soldater egentligen när 
de kommer hem till en vardag där ingen förstår 
vad de upplevt och ingen orkar lyssna på deras 
berättelser? Blir livet någonsin ”som vanligt” igen 
och vilket stöd behöver de för att livet ska bli så 
normalt som möjligt? Och minst lika viktigt – hur 
mår deras anhöriga? De som tvingats upptäcka 
att personen som kom hem inte var densamme 
som åkte iväg? De som håller utlandsinsatserna 
ansvariga för skilsmässor, förlorade arbeten och 
ekonomiska kollapser? De som fick begrava sin 
dotter och sitt barnbarn efter att de kastats ner i 
stenbrottet i Dalby eller de som med en hårsmån 
klarat livhanken?

Jag vill se en utredning som tar dessa frågor i be-
aktande. Det är nämligen först när vi ärligt be-
svarat dem, som vi kan utvärdera alla aspekter av 
insatsen. Det är först då vi kan avgöra om priset 
var värt att betala.

Helena Edlund

En av de allra viktigaste variablerna att beakta i en 

sådan utvärdering är, enligt min mening, hur de 

svenska soldaterna och deras anhöriga har påverkats.

STÖD TILL ANHÖRIGA

Invidzonen
Hos Invidzonen räknas du som anhörig 
om du känner dig som anhörig. När du 
behöver stöd finns Invidzonen och ger 
dig också ett nätverk. Alla är välkomna att 
prata med mentorer som jobbar under 
tystnadsplikt. Du kan också vara med på 
chat. Mentorerna är själva anhöriga och 
vet vad det kan innebära.

Soldathemsförbundet
Genom Soldathemsförbundet ges fa-
miljestöd till anhöriga. På 16 soldathem 
runtom i landet träffar du inte bara andra 
anhöriga utan även Försvarsmaktens ve-
teransamordnare. Soldathemsförbundet 
erbjuder familjerådgivning vid personliga 
möten eller per telefon. 

Kungafonden
Kungafonden ger ekonomiskt stöd till ve-
teraner och deras anhöriga. När din anhö-
rig som varit på insats råkat ut för skada, 
finns Kungafonden för att underlätta eko-
nomiska påfrestningar. Pengarna ska vara 
ett komplement till arbetsgivarens åtag-
anden och till det sociala skyddsnät som 
finns i Sverige.

Sveriges Veteranförbund 
SVF:s kamratstöd är inte bara till för vete-
raner utan också för anhöriga. Du är väl-
kommen att höra av dig om du behöver 
hjälp på något sätt. På Fredsbaskrarna job-
bar veteraner och det finns ett stort nät av 
kamratstödjare i Sverige, alla med erfaren-
het av utlandstjänst.

Försvarsmakten
Vid varje förband eller organisation finns 
lokala anhörigsamordnare som ordnar 
träffar och andra aktiviteter för anhöriga. 
Om du har frågor är det i första hand till 
din lokala anhörigsamordnare du ska vän-
da dig. Försvarsmaktens HR-centrum har 
det övergripande ansvaret för stödet till 
anhöriga.

SMKR
Sveriges Militära Kamratföreningars Riks-
förbund stödjer utöver veteraner även 
anhöriga med allifrån läxhjälp, rekreak-
tionsplatser, snöröjning och tillsyn av 
husdjur till informationsträffar och fakta.  
I höst genomför SMKR en grundutbild-
ning i veteran- och anhörigarbete.

Genom Gula 
Bandet stödjer du 

utlandsveteranerna 
och deras 
anhöriga.

sverigesveteranforbund.se
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Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Tel 08 - 25 50 30

Medlemsregister och adressändringar
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Tel 08 - 25 50 30

Medlemsavgift
230 kr/1 år, 1100 kr/5 år, 2100 kr/10 år

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se

Johnny Jensen 
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
070 - 879 90 84
johnny.jensen@sverigesveteranforbundet.se

Per Lennartsson
Information och marknadsföring
070 - 879 90 86
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Björn Eggeblad
Kamratstöd
070 - 879 90 85
bjorn.eggeblad@sverigesveteranforbund.se

Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
070 - 879 90 83
kansliet@sverigesveteranforbund.se

P-G Dolk
Projektledare/kamratstödjare
070 - 879 90 89
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Styrelsen
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande
Tel. 072- 20 40 196
lennart.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se 

Ledamöter
Ylva Ehrlin
ylva.ehrlin@fredsbaskrarna.se

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

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Daniel Sandberg
daniel.sandberg@fredsbaskrarna.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Intensiv sommar övergår 
i spännande höst
För snart tio år sedan fick jag ta 
över ansvaret för denna tidning. 
Tidningen har utvecklats myck-
et sedan dess och det till det 
positiva. Den dåvarande redak-
tören lärde mig väldigt mycket 
då jag inte visste något om hur 
man gör en tidning. Vi pratade 
ofta om artiklar i stil med mitt 

”sommarlov” och bilder på ”upp-
ställda gubbar”.  Det finns en 
viss riska att denna artikel blir 
en ”sommarlovsartikel”. 

Denna sommar har ur ett vete-
ranperspektiv varit helt under-
bar. Vi hade några fina dagar i 
Halmstad på ÖS 22. Det är det 
22:a året som Tony och ”Ralle” 
bjuder in till träff i Halmstad. 
Jag vet inte var de får sitt enga-
gemang ifrån, men det är alltid 
lika roligt att komma dit och 
möta alla glada människor.   

I Halmstad genomfördes även 
en del av Veteranmarschen 
och jag tackar alla som deltog. 
Marschen gick sedan vidare 
från Örebro till Stockholm och 
även där vill jag tacka alla som 
deltog samt alla de som plane-
rat och servat alla under mar-
schen. Vill även skicka ett stort 
tack till alla sponsorer, ingen 
nämnd igen glömd.

Jag har precis kommit hem 

från Polen där det har varit 
en internationell kongress om 
veteraner i regi av World Vete-
ran Federation, WVF. Det jag 
kortfattat kan säga därifrån är 
att de jag mötte endast har 
lovord att säga till svenska 
personer som gör en in-
sats. De ville att jag skulle 
framföra ett tack för det 
sätt vi jobbat på. Ta åt er 
mina vänner! Ni har gjort 
en skillnad. Flera av de 
länder som var där har 
Sverige deltagit med per-
sonal i. Kosovo, Kroatien, 
Liberia, Kongo, Georgien, 
Sydsudan och Bosnien vill 
att jag ska hälsa till er och 
tacka för er insats. 

I november kommer vi att 
hålla förbundsråd. Då kom-
mer vi att prata om hur vi ska 
förverkliga den förbundsplan 
som beslutades på kongressen. 
En av de stora nycklarna är hur 
vi ska kunna växa och bli större 
som organisation. Vi veteraner 
måste hålla ihop och visa att vi 
är en gemenskap att räkna med. 
Tillsammans är vi starka! 

Ta hand om er och varandra, 
nu kör vi!

Anders Ramnerup
Generalsekreterare SVF
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NY ADRESS

Händelsekalender 2015
När Vad  Var

3 okt – 6 nov Fotoutställning  Soldathemmet, Skövde

24 oktober FN-dagen   Stockholm

24 oktober FN-dagen   Helsingborg

8 – 9 november Förbundsråd  Örebro

ESO Seminarie, Veterancenter  Stockholm

Michiel Karlsson Fihn
Didrick Svenningsson
Pierre Vandestam
Carl Ekström
Erik Lindgren
Martin Sahlén
Adam Brengesjö
Andreas Traunsberger
Emanuel Johansson

Färs Compagnie
Bo Schäder
Magnus Rådö
Armstech Int’l
Per Everhill
Erik Otteblad
Jörgen Rehnstrand
Frida Zakrisson
Thomas Bergqvist

Casper Pettersson
Fredrik Johansson
Nora Siivonen
Veteranträffen ÖS 2015
Sunne-marschen 2015
Tröjförsäljning BA04
Daniel Söderholm
Ulf Steinert
Svante Wallius

Johan Arlevind
Marianne & Claes 
Bernhorn
Lena Tilly
Försvarsutbildarna 
Skåne/Falsterbo 
kursgård

TACK 
FÖR 

ER 
GÅVA
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FN-dagen på Djurgården
den 24 oktober

Den 24/10 högtidhåller vi FN-dagen 
på Djurgården vid FN-minnesmärket. 

Alla som vill delta samlas vid FN-minnesmärket 
för en kort ceremoni, därefter fika på Sjöhistoriska museet. 

Bokning av middag på Engelen
De som vill får gärna delta på en gemensam middag på 

Restaurang Engelen, samling kl. 17.00. Detta till självkostnadspris.
FN-planka med öl/vin/alkoholfritt kostar 180 kr.

Bord måste bokas på Restaurang Engelen för att få
 detta pris och garanterat bord. Boka på tel. 0771-826 826. 

Uppge koden Veteran. Senast den 20/10.

Program
14.00 Ceremonin inleds
 Tal av Lennart Bengtsson, förbundsordförande SVF
 Tal av Bengt Wicksén, vice ordförande Kongoveteranerna
 Tal av överste Anders Stach, chef Försvarsmaktens Veteranenhet
14.30  Ceremonin avslutas
 Fika på Sjöhistoriska museet
17.00 Samling för middag på Restaurang Engelen (slut ca. 21.00)

Välkommen!
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongoveteranerna.

Foto: Kim Svensson

Fakta FN-dagen
FN-dagen 24 oktober hyllar minnet 
av att FN-stadgan trädde i kraft 1945. 
Högtidsdagen instiftades för att främja 
syftena, målsättningarna och resul-
taten som FN står för internationellt. 
FN-dagen har firats sedan 1948 och 
har varit allmän flaggdag i Sveriges 
sedan 1982. Sedan FN-minnesmärket 
invigdes 1995 av H.M. Konung Carl XVI 
Gustaf har Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, 
UNEF-kamraterna och Försvarsmak-
ten firat dagen ute på Djurgården i 
Stockholm.

Musikprojekt hos 
FB Stockholm
Fredsbaskrana Stockholms träffplats 
på Engelen besöktes 1 september av 
Charlie 4 Tango som är veteranerna 
Patric Andersson och Sven Assars-
son. Deras musikprojekt har pågått i 
lite över ett år och deras låtar berättar 
på ett rakt och ärligt sätt om händel-
ser, tankar, känslor, upplevelser och 
allt annat som har med utlandstjänst, 
familj och kamratskap att göra. Patric 
har tillsammans med Sven skrivit tex-
terna och Sven har satt musiken. De-
ras CD släpps under hösten. 

Träffen på Engelen var mycket välbe-
sökt med runt sextio veteraner, an-
höriga och ett par medlemmar från 
Kongoföreningen i Stockholm. Nästa 
träff i Stockholm är den 6 oktober på 
träffplats Engelen med föredraget Var 
är brudarna? av Helena Hoffman.

Sven Assarsson framförde sångerna med stor 
inlevelse och fångade publiken.
Foto: Per Lennartsson

INBJUDAN
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Till veteraner i Stockholm

Rättelse!
I det medlemsbrev som ni fått har ett fel  
gällande datum insmugit sig. 
Träffen i december är onsdagen den  2 
december och inget annat.

Onsdag 2 december: Julmys på Drott-
ning Victorias Örlogshem
Eftersom hela Engelen är fullbokad med 
julbordsätande gäster ses vi denna ons-
dagskväll istället på Drottning Victori-
as Örlogshem på Teatergatan 3 bakom 
Grand Hotell. Vi bjuder på kaffe med 
dopp och alkoholfri glögg och hemlig 
gäst! Vi finns på plats från kl 17:00.

Vi vill veta hur mycket fika vi ska köpa så 
du får gärna anmäla dig till 
stockholm@fredsbaskrarna.se

Varmt Välkomna!

Ingrid Hemström Nordgren
Ordförande

Gemenskap i Västerbotten

Det rullar fram i Västerbotten, en förening  
är bildad och nu blir det kamratträffar.  
Drivande kraft är ordföranden Jonas Gran-
ström som gjort två missioner i Bosnien.

För två år sedan träffade Jonas Granström en 
kompis som varit på tjänst i Kroatien. Jonas re-
flekterade då inte så mycket om det här med att 
finna tillfällen att byta tankar om livet på mission.
Men kompisen övertygade honom och de gick på 
den veterandag som firades i Umeå. Nu var han 
såld på idén.

– Tidigare tyckte jag inte att jag hade så stort be-
hov att prata om det. Men på Veterandagen för-
stod jag hur viktigt och bra det är, säger Jonas.
Det dröjde inte länge innan han kontaktade kans-
liet i Örebro och en interimsstyrelse bildades. 
Föreningen har haft sitt första årsmöte och det 
finns en styrelse med veteraner som är fast be-
slutna att sätta veteranfrågan på agendan. Det 
har gått bra. Förra året sände SR Västerbotten en 
hel dag om veteranfrågan. Jonas och hans kam-
rater Kjell Johansson och Åsa Lindström satt un-
der ordentlig tid och berättade om sina erfaren-
heter under insats och speciellt om hur det är att 
komma hem. Bingo för en förening som vill nå ut.

Nu jobbar styrelsen med att skapa träffpunkter, 
Västerbotten är stort med långa avstånd mellan 

städerna och det tar Jonas och hans kamrater 
som en utmaning.
– Vi börjar med Umeå, Wilhelmina, Norsjö och 
Skellefteå. Där har vi styrelsemedlemmar som 
bor, säger Jonas.

I länet finns veteraner som varit på en rad mis-
sioner – från Kongo till Afghanistan. Då, när de 
kommer till träffarna, kommer de att möta kam-
rater som inte står som frågetecken när erfaren-
heter byts. En träff har redan genomförts i Umeå, 
på Skyddsskolan där föreningen har bra kontakt 
med veteransamordnaren. 15 veteraner hade en 
trevlig kväll tillsammans.  Jonas idé är att vete-
ranerna ska byta minnen som inte alltid är gång-
bara i det civila.
– När man ser en bild från Röda Korset på TV, är 
det bara att stänga av, så försvinner den. Det gör 
den inte för en veteran som under en hel mission 
levt bland människor i misär. Han är övertygad 
om att banden mellan veteraner i Västerbotten 
kommer att stärkas.
– Vi knyter nya kompisar, vi pratar inte bara 
erfarenheter från missioner. Vi pratar också om 
vad som händer i dag. Det blir en bra gemenskap. 
Här tror jag att vi har en framgångsfaktor, säger 
Jonas.

Föreningen har nu 85 medlemmar och den siff-
ran växer.

Per Lunqe

Örebroföreningen 
har startat hösten!
Nu har Örebroföreningen startat upp 
höstens aktiviteter. Då vi inte har en fast 
lokal träffas vi på olika ställen varje gång. 
Besök www.sverigesveteranforbund.se  
och klicka på föreningar » Örebro för in-
formation kring kommande träff.

På det första mötet den 3 september 
träffades vi på Närkes kulturbryggeri. Vi 
blev tillsammans 13 personer som drack 
kaffe och tog en gobit. De som ville kun-
de köpa och smaka på bryggeriets eget 
öl. Berit, en av eldsjälarna som byggt upp 
detta bryggeri, berättade allt om brygge-
riet samt visade oss runt.  

Nästa träff blir den 1 oktober då vi ska 
spela bowling. Föranmälan önskas.

Eventuellt anordnas en resa 1 november.

Hälsningar 
Styrelsen i Örebro

Garnisonens dag i Umeå – bra uppstart för en Fredsbaskerförening

Stöd veteraner och deras anhöriga genom Gula Bandet

Beställ direkt från Profilbutiken på sid 29

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna marknadsför och säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges 
veteraner och svensk personal i utlandstjänst. 
Överskottet kommer veteranerna och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.
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En stor skara veteraner samlades den 25 juli vid mobiliseringsplats 
Stamfrändemonumentet i Sunne. Tillsammans med representanter från 
Försvarsmaktens veteranavdelning, Invidzonen, Fredsbaskrarna och 
många anhöriga genomfördes en manifestation för veteranrörelsen mitt 
under pågående Fryksdalsdansen. 

Efter marschen genom Sunne genomfördes en fin och värdig ceremoni med körsång 
och tal i Sunne kyrka. Under den efterföljande kamratmåltiden kunde veteraner 
från många olika missioner – militärer, poliser, civilister och anhöriga – fortsätta 
det evigt pågående samtalet om sina upplevelser från olika insatser runt om i värl-
den. Veteranerna Ingemar Robertson och Mats Kåreskog skall ha ett stort tack för 
att de placerat Värmland på veterankartan. 

Vi ses igen nästa år!

Lars ”Laken” Andersson

Veteranmarsch i värmländska Sunne

Närmare 40 veteraner och anhöriga träffades vid Stamfrändesmonumentet utanför Sunne för att gå till Sunne kyrka.
Foto: Lars "Laken" Andersson

Fanor med stolta veteran och anhöriga marscherar in på kyrkogården i Sunne.
Foto: Lars "Laken" Andersson

Kamrathjälpen har som syfte att genom bidrag 
från donatorer och insamlingar stödja veteranen 
och dennes familj vilka är i behov av ekonomiskt 
stöd p.g.a. skador, fysiska eller psykiska, som en 
följd av internationell tjänstgöring.
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Minnesord,
Jan Johansson
Överstelöjtnant Jan Johansson, Helsingborg, 
har avlidit i en ålder av 78 år. Närmast sörjande 
är hans hustru Birgitta och barnen Peter, An-
nika och Malin med familjer.

Jan växte upp i Helsingborg och slutade folk-
skolan 1951. Efter diverse jobb bland annat som 
sjöman gjorde Jan sin värnplikt på Ing 1 i Eksjö.

Det militära livet 
passade tydligen 
Jan som därefter 
tog värvning och 
genomgick Ingen-
jörstruppernas in-
struktörsskolor i 
Solna. Han visade 
stor lämplighet och 
fick genomgå In-
genjörstruppernas 
kadettskola och efter 
studentexamen vid 
Försvarets Läroverk 
i Uppsala även of-
ficersutbildning på 
Karlberg. Hans kom-
petens innebar fort-
satt utbildning vid 
Artilleri- och Ingen-
jörshögskolan samt 
Mil i tärhögskolans 
allmänna kurs samt 
dess ettåriga högre 
kurs. Därmed nådde 

Jan sin slutgrad, överstelöjtnant, 1987.

Jan visade även hög yrkesskicklighet och kom-
petens vid trupptjänstgöringar i olika nivåer 
mellan sina skolor. Han hade alltid en mjuk 
framtoning och en humanitär inställning till 
lidande och nöd i världen. Egenskaper som 
tydligt visade sig i FN-tjänst och sedermera vid 
hans uppdrag i Statens Räddningsverks insatser 
1991-1996. 

Jan tjänstgjorde 1980-1981 vid arméstabens 
ingenjörsavdelning och därefter vid Bergsla-
gens militärområdesstab fram till dess nedlägg-
ning 1991. Han övergick då till Räddningsverket 
i Karlstad som militärassistent fram till sin pen-
sion 1995 då han återvände till Helsingborg och 
övertog föräldrahemmet på Eskilsminne. 

Hans uppgifter på Räddningsverket kom att 
omfatta chefskap för bland annat insatser till 
kurdiska flyktingar i Turkiet och gränserna mot 
Irak, i forna Jugoslavien under striderna där, i 
Liberia och i Rwanda efter inbördeskriget. Upp-
dragen innebar ofta fara för liv och lem och 
många upplevelser av människors grymhet 
och lidande. Upplevelserna av hemskheterna i 
Rwanda satte otvivelaktigt spår i Jans senare liv.

Som pensionär fick Jan ett fint och innehålls-
rikt liv med familj och många barnbarn samt 
många gamla och nya vänner i Helsingborg.

Jan kommer att saknas av många.

Lars-Åke Persson, före detta ingenjörsinspektör
Björn Falkenström, före detta chef Ing 1

Rekord på ÖS 22 i Halmstad
Veteranträffen ÖS 22 genomfördes 9-12 juli på 
Ringenäs skjutfält utanför Halmstad. Rekord-
många, över 700 veteraner och anhöriga, samla-
des för samkväm under helgen. Det blev föreläs-
ning av den alltid så populära Stig von Bayer och 
Ulf Henricsson fyllde hela tältet vid sitt mycket 
uppskattade föredrag om BA01. Fältartisterna 
genomförde två bejublade konserter, fredag och 
lördag, med stöd av blivande stjärnorna Josefine 
Nielsen och Kongo Magneli.

Veteranmarschen gör sedan 2013 en marsch i 
Halmstad och i år mötte fler än 300 personer upp 
i Norre Katts park vid minnesstenen. 

Här genomfördes en ceremoni med tal och mu-
sik. Sedan gick ett 20-tal personer den 16 km 
långa vägen ut till Ringenäs. 

Det blev en mycket lyckad helg med bra väder 
även om kvällarna kunde ha varit lite varmare. Vi 
ses nästa år på nordens största Veteranträff som 
då genomförs för tjugotredje gången.

Sedan 2013 stöttar SVF tillsammans med För-
svarsmakten Veteranträffen med bla. Fältartister, 
tält m.m.

Läs mer på www.veterantraffen.se

Närmare 300 personer gick med i Veteranmarschen från Stora 
torg till Norre katts park. Foto Johan Nolén

Alla ville vara längst fram när Fältartisterna rev av sina hits.
Foto: Peeo Ploff

En omtyckt veteran 
har gått till vila
Michael Calmhede, född 1947, har stilla 
avlidit efter en hastig sjukdomsperiod. 

Michael var reservofficer i 40 år och gjorde 
sin militära grundutbildning vid Jämtlands 
Fältjägarregemente, I 5. Han deltog i många 
övningar och utbildningar och skapade sig 
ett brett kontaktnät inom Försvarsmakten. 
Under 1980-talet gjorde han två insatser som 
militär FN-observatör inom UNTSO (Egyp-
ten, Libanon, Syrien) och under 1990-talet 
i UNPROFOR / UNPF (på Balkan) då han 
kom att sitta som gisslan. Michael fick För-
svarsmaktens medalj för sårad i strid på Ve-
terandagen 2013 för Posttraumatiskt stres-
syndrom (PTSD), som han utvecklade som 
en följd av upplevelserna under insatsen i 
Jugoslavien. Senare arbetade han aktivt för 
att inom Försvarsmakten driva veteranfrå-
gan framåt. Michael blev en mycket uppskat-
tad kamratstödjare inom Fredsbaskrarna 
samtidigt som han var en aktiv vice ordfö-
rande i Föreningen Fältjägare i Stockholm. 

Efter Michael Calmhedes bortgång är det nu 
ett stort tomrum efter en älskad make och 
pappa, liksom en duktig officer, kamrat och 
vän!

Jan Henrik Bergqvist
fältjägare

Meriterade Michael Calmhede har hastigt lämnat oss.
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Sommaren börjar att gå mot sitt slut och 
det har varit mycket aktiviteter runt om i 
landet och flera event kvarstår. Huvud-
träffen är som alltid årsmötet som även i år 
genomfördes i Skillingaryd. Här kommer 
info från ett axplock från några av genom-
förda träffar.

Nibble Bike Meet genomfördes 12-14 Juni. På 
lördagen genomfördes först en utflykt med ett 
25-tal cyklar. Turen gick via Vira bruk där man 
under 300 år tillverkade värjor till försvaret, till 
Timpa där vi fick höra om kanoner från inbör-
deskriget och att deras memorial genomfördes 
till minne av en katt. På kvällen anslöt ytterligare 
folk och bandet "Courtesy of" höjde stämningen 
till oanade höjder och lovade på stående fot kom-
ma tillbaka till nästa år. Träffen genomfördes av 
Nina och Tor. 

Traditionsenligt så träffades BBMC på Ivö för det 
årliga Summer Camp eventet, i år det tredje i 
ordningen, dvs SC03. Inbjudna till detta event är 
alla BBMC-medlemmar, Fredsbaskrar, veteraner 
samt familj och support. Totalt över 50 personer 
deltog under helgen som bestod av mingel på 
fredagskvällen med trubadur. Lördagens hojrun-
da under ledning av Madde, gick till artillerimu-
seet utanför Kristianstad. De som inte körde mo-
torcykel anslöt med bil. Efter ett intressant besök 
var det dags för lunch på Bella's utanför Bromöl-

la. Lördagskvällen avslutades med gemensam 
middag och efterföljande festlighet långt in på 
natten. För den som vill se mer finns det bilder 
på www.bbmc.se. Vi ses igen 2016 för SC04, som 
vanligt helgen efter midsommar. 

Med facit i hand blev ÖS22 som vanligt en rik-
tig kanonhelg. Det blev besöksrekord med drygt 
700 personer. För en del var det första gången. 
Inledningen på helgen var kanske inte den bästa 

med ösregn och blåst, sakta men säkert vände det 
och solen lyste med sin närvaro. Helgen genom-
syrades av vänskap, glada skratt och kära återse-
enden. BBMCS var som vanligt på plats med tält 
och hela kittet. Vi var ett stort antal medlemmar, 
supportrar och vänner från BBMCDK och UN-
VMCN. Styrelsen genomförde sedvanligt möte 

fredag kväll. Under lördagen samlades ett stort 
antal hojar för att medverka i kortegen med bus-
sar som gick in till Halmstad och Norre Katt park. 
I år stod hojarna uppställda på plats när delta-
garna i marschen kom vandrandes in till parken 
för att delta i ceremonin. Chefen Veteranenheten 
höll tal. Det lades ner en krans vid monumentet 
till minne av stupade kamrater. Det hölls korum 
som inleddes av ett stycke spelat på säckpipa. Re-
presentant från UVMCN och BBMCDK fick i år 
äran att släppa fredsduvorna. Efter den fantatsis-
ka ceremonin bar det iväg tillbaka till Ringenäs 
där vi senare tog gruppfoto och tilldelade Årets 
Veteran Martin Bauhn en plakett från BBMCS. 
En helg går så fort när man har roligt. Vi längtar 
redan till nästa års ÖS23. 

22:a augusti var det Regementets dag på P7 
Revingehed, en solig dag på heden. BBMC var 
representerade med över 20 medlemmar och 
vi ställde ut några av våra motorcyklar inne på 
området intill Fredsbaskrarnas monter som vi 
var samgrupperade intill. Vår Stig W fick äran att 
bära Fredsbaskerfanan vid invigningen.

I skrivande stund har det genomförts 7-kamp 
på Liseberg med medlemmar, stödmedlemmar 
familj och vänner. Det blev en heldag med Hasse 
Westin som lekledare. Det blev en tuff camp men 
där till slut Wijk gick ut som en värdig vinnare. 
Året är ännu inte slut utan håll ögonen öppna 
och gå kontinuerligt in på hemsidan för att se 
vad som händer runt om i landet. Nästa år firar 
BBMC 15 år och jubileet kommer att genomföras 
i Danmark i BBMCDK:s regi. Mer info kommer 
att läggas ut på hemsidan. 

Vid pennan,
Maria Sääf Westin, ordförande BBMCS

BBMC – aktiviteter på hjul

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  +46 70 530 99 89

Foto: BBMC

Foto: BBMC

Foto: BBMC

Rättelse
Lars Andersson är 62 år gammal och har tjänstgjort i Sinai, Libanon, 
Kuwait och Bosnien. Vi beklagar att det blev fel i förra numret.
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Veterandagen detta år manifesterades 
på ett så värdigt sätt, som det anstår en 
statsceremoni. Huvudprogrammet ge-
nomfördes vid Veteranmonumentet på 
Norra Djurgården i Stockholm där H.M. 
Konungen lade ner en krans för att hedra 
alla som stupat i utlandsstyrkan. 

Sedan följde utdelning av förtjänsttecken varvid 
kongoveteranen Sven Monander från Karlstad er-
höll medaljen Sårad i Strid på grund av de skador 
han ådrog sig vid striderna i Katanga 1961. I den 
stora skaran av besökare intog kongoveteranerna 
som vanligt en betydande plats. Dagen började 
med en fanmarsch genom Stockholm från Cen-
tralstationen till Veteranmonumentet. Vår fana, 
som från början ingick i marschen, måste tas från 
fanborgen på grund av att stången till fanan var 
för kort. Innan det skedde hann Lars Erkstam ta 
en bild av vår fana i ledet. Vi återkommer bättre 
rustade i detta hänseende nästa år.

Vid Veteranmarschen i Halmstad den 11 juli del-
tog från vår förening Per Carlborg som fanbärare 
fram till ceremonin vid Norre katts park.

Sammanfattning av årsmötesprotokollet
Årsmötet genomfördes på Ledningsregementet 
i Enköping den 9 maj 2015. Kalle Fransson häl-
sade hela 150 medlemmar välkomna till mötet, 
varefter följde en tyst minut för under året av-
lidna kamrater. Bengt Wicksén valdes att leda 
förhandlingarna och Stig Högberg att föra pro-
tokoll. En bildkavalkad, som handlade om fören-
ingens verksamhet under det gångna året, hade 
sammanställts av Bror Svärd och Rolf Noberg. 

I förväg utdelad verksamhetsberättelse och eko-
nomisk redogörelse godkändes liksom reviso-
rernas redovisning, varefter styrelsen beviljades 
ansvarsfrihet. 

Lars Frost hade i en motion föreslagit att vår 
förening med hänsyn till den höga ålder vi upp-
nått borde införlivas i Fredsbaskrarna. I sva-
ret framhöll styrelsen att det i vårt avtal med 
Fredsbaskrarna står att de tar det fulla ansvaret 
för verksamheten den dag vi inte kan få ihop en 
fungerande styrelse. Styrelsens svar godkändes 
av mötet.  Arne Björklund hade motionerat om 
att ÖB, Sverker Göransson, borde uppvaktas av 
föreningen när han pensioneras för sina insatser 
för Kongo-veteranerna. Styrelsens svar var posi-
tivt, varför mötets beslut blev att stödja motio-
nen. Glenn Altsten hade i en motion förslaget en 
ändring i stadgarna så att vi även kunde ge bidrag 
till verksamhet utanför Kongo, exempelvis Ndo-
la-skolan i Zambia. Frågan bordlades till näs-
ta årsmöte. Glen blev utsedd att leda en grupp, 
som skall arbeta med hur vi kan samla pengar till 
Ndola-skolan. De som vill ingå i gruppen anmäler 
sig hos Glenn.

Beslut fattades om att årsavgiften blir 225 kronor 
och att inga styrelsearvoden utgår. En stadge-
ändring beslutades efter styrelsens förslag, vilket 
innebär att ordföranden väljs för ett år av årsmö-
tet. Även den övriga styrelsen väljs av årsmötet 
varefter styrelseposterna fördelas av styrelsen. 
Den nya styrelsens redovisades i förra numret.

Stig Högberg skrev protokollet, Bror Svärd har 
gjort sammanfattningen

Katangakorset
Vid årsmötet utdelades Kongoveteranernas he-
dersnål till följande personer för insatser de 
gjort för föreningen: Utrikesminister Margot 
Wallström, som höll ett anförande vid årsmötet. 
Överste Mikael Åkerström, chef för Lednings- 
regementet i Enköping där årsmötet hölls. Gull-
mar Svensson för sina insatser i dokumentären 
om Kongoveteranerna Veteranmarschen. Hen-
ning Rohtman från Försvarsmaktens veteranav-
delning. Johan Landgren från Folke Bernadotte- 
akademin. Malcolm Dixelius och Peter Nord-
ström för dokumentären Kongoveteranerna. Ma-
rika Griehsel och Anders Ramnerup SVF erhöll 
minnesnålen vid Almedagsveckan i Visby den 28 
juni. F.d. förbundsordförande Bengt Wiktorsson, 
fick minnesnålen vid SVF:s kongress i Varberg.

Ett Kongoinslag i Almedalen 
Under Almedalsveckan i Visby debatterades 
många försvarsfrågor, vilka finns samlade på nä-
tet: youtube.com och Försvarspolitisk arena.
Sändningen från den 28 juni innehåller en debatt 
med temat: ”Vem lyssnar på våra veteraner.”
Före debatten visades filmdokumentären Kong-
oveteranerna. Debattledare var filmens regissör 
Marika Griehsel. I debatten deltog försvarsmi-
nister Peter Hultqvist, överste Anders Stach från 
Försvarets veteranenhet och förbundsordförande 
Lennart Bengtsson, SVF. En sammanfattning av 
debatten kan kort formuleras: Det är skrämman-
de att inse bristen på veteranstöd under exempel-
vis 1960-talet när kongosoldaterna kom hem. Det 
är positivt att det blivit bättre i våra dagar. Det 
blir säkert bättre i framtiden.

Efter debatten tilldelades Marika Griehsel vår 
minnesnål, Katangakorset, för hennes arbete 
med dokumentären Kongoveteranerna.

Bror Richard Svärd

FN-dagen
Lördagen den 24 oktober kommer vi att manifes-
tera FN-dagen tillsammans med Fredsbaskrarna 
på ett litet annorlunda sätt. Ceremonin kommer 
att hållas vid FN-monumentet vid Sjöhistoriska 
museet i Stockholm på eftermiddagen, varefter 
samling sker på museets kafé. På kvällen middag 
på restaurang Engelen. Tider och program 
finner du på sidan 19.

Väl mött på FN-dagen
Styrelsen

Veterandagen 2015

Många Kongoveteraner deltog i marschen genom Stockholm på Veterandagen. 
Foto: Lars Erkstam

Efter debatten i Almedalen. Från vänster Bengt Wicksén, Mari-
ka Griehsel, försvarsminister Peter Hultqvist och Kalle Fransson. 
Foto: Mats Karlén, AKA-Film
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Om fångenskapen i Katanga
av Bror Richard Svärd

Svenska FN-trupper i Kongo var i strid årsskif-
tet 1962-63 med uppgift att erövra staden Ka-
minaville. Motståndare var europeiska legok-
nektar samt afrikanska soldater. FN:s förpluton 
slogs tillbaka vilket föranledde att bataljons-
chefen beslutade att bilda ny förpluton med 
två pansarbilar samt sin egen lättare pansarbil.

Vi som var gruppchefer i de båda pansarbilarna 
var före detta yrkessoldater som varit värvade vid 
pansartrupperna under cirka fem år. Vi ”tog värv-
ning” vid 16 års-ålder och fick civil skolning samti-
digt som vi utbildades militärt. Vid  kontrakttidens 
slut fortsatte vi med underofficersutbildning genom 
frivilliga kanaler. Stridsuppdraget nyårsafton 1962 
utfördes utan egna förluster. Bataljonschefen var 
mycket nöjd med våra egna samt besättningarnas 
insatser.

Sedan han blivit avlöst av sin efterträdare hade jag 
förmånen att, vid ett par tillfällen i väntan på hans 
hemresa, ”tala ut” och öppet framföra våra åsikter. 
Han framhöll att vi två gruppchefer varit de bästa 
underchefer som under hans långa militära bana, 
gjort tjänst under honom. Han hade förberett att i 
Sverige skriva om och föreslå, att Försvarsmakten 
på nytt skulle införa värvningsmöjligheter för ung-
domar. Genom våra inskrivningsböcker som fanns 
tillgängliga på kompanierna hade han följt våra år 
vid Försvarsmakten.

Såväl jag som min stridskamrat Folke Norberg 
hade intet att erinra mot bataljonschefens förslag. 
Dessvärre drabbades bataljonschefen av sjukdom 
alldeles för tidigt vilket omöjliggjorde möjlighe-
ten för honom att offentligt framföra sitt förslag. 
Bataljonschefen, Bengt Fredman från Östersund, 
dog en tid efter hans sjukdom blivit känd. En elit- 
soldat som verkat under mottot: ”Du skall älska dina 
soldater som de vore dina söner och de skola följa dig 
till dödens dalar”.

Folke Norberg och jag är överens om att Bengt Fred-
mans tanke och idé var mycket bra. Att erbjuda skol-
trötta ungdomar en ”ny” skolform med lön under 
utbildningstiden är något Försvarsmakten bör beak-
ta. I gengäld kan ungdomarna bli bra chefer i under-
befäls- och underofficersleden vilket blir ömsesidig 
behållning.

Svenskt Militärhistoriskt Biblioteks förlag i 
samarbete med Försvarsmakten har utgivit 
boken ”Jag var fånge.” I boken berättar femton 
svenskar i utlandstjänst om sina upplevelser 
i fång- och tvångssituationer på många håll 
i världen. En av dem är Kongoveteranen Eric 
Brage, som skildrar den fångenskap som han 
och tio andra svenska soldater genomled i 45 
dygn i Katanga vid årsskiftet 1961-1962. Frag-
mentariska berättelser på många ställen i den 
dåtida pressen och i Kongolitteraturen har ska-
pat myter om det som hände fångarna. En del 
uppgifter har varit överdrivna medan uppgifter 
i officiella handlingar har varit nedtonade och 
intetsägande. Eric Brages självupplevda och 
sakliga berättelse skingrar många av myterna. 
Eric Brage berättar hela historien från början 
till slut. Hur han tjänstgjorde som stabsfurir 
i FN-bat XIIK. Hur han och tre andra svens-
ka FN-soldater samt två norska flygare blev 
stoppade och arresterade vid en katangesisk 
vägspärr i Elisabethville den 2 december 1961. 
Hur de kastades upp på ett lastbilsflak och kör-
des till en förläggning där de omringades av en 
blodtörstig folkmassa. Den katangesiske chauf-
fören insåg faran och körde vidare annars hade 
det kunnat bli en blodig slakt på FN-soldater-
na. Färden gick till Camp Massart, som var 
Katangas största militära förläggning. De förs 
till en barack där det redan befann sex andra 
svenska soldater, som blivit arresterade på an-
dra ställen i staden.

Skott avlossades utanför baracken. Alla sitter 
kvar på golvet. Ingen vågar resa sig upp och 
kontrollera vad som sker. Soldaterna blir sit-
tande på golvet hela natten i ovisshet. På mor-
gonen får de besked om att en indisk FN-major 
som tillfångatagits blivit avrättad utanför ba-
racken. Under den följande dagen var stäm-
ningen i gruppen tryckt. Alla satt oroliga på 
golvet i det trånga utrymmet – men det kom 
ett lugnade besked: ”I morgon blir ni släppta.” 
Men hoppet om befrielse grusades nästa dag, 
ty nya strider inleddes mellan FN-trupperna 
och Katangas gendarmeri. Soldaterna hör hur 
striderna pågår. Camp Massart är inte en säker 
plats längre. FN-männen körs iväg till en hang-
ar där utrymmet för fångarna är väl tilltaget.
Vid jultiden flyttades fångarna från hangaren. 
Transporten tar fyra timmar och soldaterna 
har ingen aning om vart resan gick. Långt sena-
re fick de veta att de förts till gruvstaden Kipu-
shi vid gränsen till Nordrhodesia.( I dag Zam-
bia.) Alla fördes in i en cell som mätte 190x340 
cm. Förutom svenskarna inhystes dessutom 
två ytterligare fångar i cellen av vilken den ena 
var etiopier. Varje man hade ett utrymme av en 
halv kvadratmeter till sitt förfogande. Cellen 
stängdes med en bastant dörr som var försedd 
med ett galler. Tiden i cellen blev otäck. En 
folkmassa släpptes fram till gallret och pekade 
hotfullt på fångarna. De enda gångerna som 
soldaterna fick lämna den trånga cellen var 

vid toalettbesök, vilket skedde under full insyn 
från vakterna. Oaptitlig mat serverades en gång 
per dygn. Eric förlorade 15 kg av sin vikt under 
fångenskapen. Dagarna avslutade med hotful-
la ord från vakterna: ”I kväll slänger vi in en 
handgranat.” Det ledde till spända och ovissa 
nätter med en rädsla som var svår att bemästra.
Ett belgiskt TV-team kom för att göra ett repor-
tage. Svenskarna blev uppställda och filmade.   
Filmen visades i ett kort inslag i svensk TV. Det 
var bra, ty då fick oroliga anhöriga i Sverige be-
sked om att soldaterna var i livet. Fångenska-
pen väckte stort uppseende hemma i Sverige. 
Inga svenskar hade upplevt att bli krigsfångar 
på över 150 år. Det ledde till förbön för fångar-
na i många svenska kyrkor.

Efter 45 dygns fångenskap kom friheten den 15 
januari 1962. Svenskarna utväxlades mot 200 
soldater från Katanga, som FN tillfångatog un-
der decemberstriderna. . Vid hemkomsten blev 
det varken debriefing eller utfrågning om vad 
soldaterna upplevt under fångenskapen. Var-
ken försvaret eller civila myndigheter visade 
något intresse för detta. Det enda som skedde 
var en läkarundersökning varigenom det noga 
utreddes genom avföringsprov om soldaterna 
led av hakmask. Sedan var det avrustning och 
resa till hemorten. Att hemkomna FN-soldater 
kunde lida svårt av krigsskador var det ingen 
som tänkte på. Sverige hade på den tiden ing-
en veteranverksamhet för stöd och hjälp. Här 
hade behövts samtalsterapi med någon psyko-
log och utredningar om posttraumatiskstress 
(PTSD) Men det var på 1960-talet ett okänt 
begrepp för många.

Men det hade verkligen behövts. Tre av solda-
terna i gruppen begick senare i livet självmord. 
Eric Brage är klar över att roten till dessa tra-
giska händelser är fångenskapen i Kongo.
Eric Brage klarade sig bra. Han återvände i 
Kongo. Under åren 1962 -1963 fortsatte han att 
tjänstgöra som FN-soldat i Kongo.

Bat.C avskedsord 
av Sven Thufvesson, Veteran från Helsingborg

Bengt till vänster på bilden i samspråk med föraren på en 
pansarbil.

Den svenske bataljonschefen, överste Jonas Waern, tog emot 
de frigivna soldaterna den 15 januari 1962. Eric Brage andre 
man från vänster. Foto: Försvarsstabens pressavdelning
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UNEF-kamraterna

Bildad 24 oktober 1958

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

Aktiviteter som varit under hösten
Höstträffen hölls i år i Hökerum och arrange-
rades av Alf Gustafsson. Alf hade med hjälp av  
Borås-gänget ordnat med möjlighet att lyssna på 
ett jazzband, Hill blues Unit, och därefter grill-
fest. Bandet hade 10-årsjubileum på Ågården i 
Väla. Jazz-evenemanget var mycket välbesökt, 
publikrekord med 350 betalande besökare. Kon-
serten hölls i Ågårdens stora lada. Vi samlades 
klockan 1400 för gemensamt kaffe utanför ladan. 
Det var trevligt ordnat med lotteri, lyckohjul, 
korv och kaffeförsäljning. Konserten höll på i 3 
timmar med paus i halvtid. UNEF-kamraterna 
var 26 stycken inklusive respektive. Efter konser-
ten for vi till Alfs äng där vi grillade och umgicks 
fram till ca. 2130 då det började att mörkna.

Vår äldste medlem Bengt Ekeroth fyllde 99 år 
den 7 augusti. Ordförande gratulerad genom te-
lefonen. Bengt bor i Landskrona. 

Fredagen den 14 augusti fyllde ännu en vete-
ran år. Nils ”Oskis” Oskarsson i Varberg fyllde 
85 år. Oskis uppvaktades med blommor från 
UNEF-kamraterna. Övriga som var där var 
Fredsbaskrarna Halland med två representanter, 
samt ett antal veteraner från Varberg. Oskis har 
gjort bataljon 1 G. Han hade en fin klippbok om 
tiden i Gaza med både tidningsurklipp och egna 
bilder.

Foto och text Bo Hellqvist

Rapport från UNEF-kamraterna

Deltagare på höstträffen i Hökerum.

Bengt Ekeroth har fyllt 99 år.Nils ”Oskis” Oskarsson har fyllt 85 år.Jazzevenemanget var mycket välbesökt.
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Föreningar

FB Blekinge
Mattias Hansson, 0702-40 57 81
mattiashansson81@hotmail.com

FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

FB Gotland
Mats Ekeroth, 070-517 58 65
mats.ekeroth@swipnet.se

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

FB Halland
Johan Sundin, 072-719 66 04
sundin66@hotmail.com

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

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

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

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

FB Skåne
Rikard Johansson, 073-386 04 23 
rikard1986@hotmail.com

FB Stockholm
Ingrid Hemström Nordgren, 070-742 73 55
ingrid@08sportochrehab.se

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

FB Västerbotten
Jonas Granström, 070 - 255 96 48
jonas.granstrom85@outlook.com

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

FB Västra Götaland
Claes Ljunggren, 070-528 71 49
claes.r.ljunggren@gmail.com

FB Örebro
Stefan Andersson, 070-323 69 34
humle035@hotmail.se

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

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

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

Rikstäckande 
föreningar

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

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

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

FN-veteranerna Kongo
Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
karlolof.fransson@telia.com

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

Träffplatser

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

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

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

Eksjö
Eksjö Stadshotell, Stora torget 9
Sista onsdagen varje månad, kl 19.00
P-G Dolk, 070-563 73 64

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

Falun
Dalaregementet Kasern C (feb-apr, okt-nov)
Myckelmyra Tjärn (maj, jun, aug, sep)
1:a torsdagen i månaden, kl 19.00 (julbord i dec)
Krister Hedrén, 073-632 12 01
FB-grupp: Fredsbaskrarna Dalarna

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

Gotland
FB-grupp: Fredsbaskrarna Gotland

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

Halmstad
Soldathemmet, LV6
3:e tisdagen varje månad, kl 18.00
Christer Hallin, 0706-63 50 06

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

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

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

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

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

Kristianstad
Bishops Arms, Västra Boulevarden 7
Madeleine Ohlsson, 0709-525 949
FB-grupp: Veteran-träffar i Kristianstad

Malmö
The Green Lion Inn, Skeppsbron 9-11
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Jörgen Ferm, 0708-48 36 23
FB-grupp: Veteranträffpunkt Malmö

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

Skellefteå
Taco Bar, Nygatan 40
1:a tisdagen varje månad, kl 18.00
Mikael Wikström, 0727-10 73 11
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

Skultorp
Bunkern
Jespher Fröhlin, 0730-21 84 61

Stockholm
Engelen, Kornhamnstorg 59 B, Gamla Stan
1:a torsdagen varje månad från kl 17.00
Laila Johansson, 0736615566
Clas Högliden, 0703006280
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

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

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

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

Växjö
Mässen, Storgatan 63
Sista tisdagen i feb-maj, sep-nov kl  18.00
Benkt Sjödahl, 0706-385 780   
Anders Broman, 0705-721 523
FB-grupp: Veteraner på G

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

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

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

Övriga

Träffplats Kronoberg
Urban Ahlm, 070-390 42 34
urban.ahlm@hotmail.com

Starta en förening 
eller träffplats

Vi är snart 25 föreningar med 
träffplatser utsprida över landet, 
från Boden till Skåne. 

Det är inte svårt eller krångligt att 
starta en träffplats eller förening. Du 
får all hjälp du behöver från kansliet 
med stöd av föreningarna i Sverige. 
Kansliet kan bistå med utskick per 
brev och/eller e-post till det området 
som du önskar att starta i. 

Det saknas föreningar i bl. a. Uppsala, 
Gävleborg, Västmanland och 
Kronoberg. 

Träffplatser kan vi ha fler i varje län så 
saknas det en träffplats där du bor, hör 
av dig så hjälper vi till.

Telefon: 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Föreningar och träffplatser   Träffplatser

  Föreningar

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se

Bengt Ekeroth har fyllt 99 år.
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Fredsbaskrarna Skånes Helsingborgssektion bjuder 
in till firande av FN-dagen 24 oktober

Plats: S:ta Maria Kyrka, Helsingborg
Tid: 19:07

Välkommen!
Ett evenemang i samverkan mellan Svenska kyrkan, Hemvärnets musikkår,

FN-förbundet, Invidzonen och Fredsbaskrarna Skåne.



Profilbutiken 

Våra priser
Alla priser som visas på denna sida är 
medlemspriser med upp till 
55 procents rabatt mot ordinarie pris. 
Är du inte medlem? Bli det nu och ta 
del av rabatten!

Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

05  Pin, Fredsbaskrarna 15:-

06  Pin, FN-logo 20:-

07  Pin, FN-basker 20:-

08  Örhängen, FN-basker 30:-

09  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

10  Slipsklämma, FN-basker 40:-

11  Slipsklämma, FN-logo 40:-

12  Slipsklämma, Fredsbaskrarna 35:-

13  Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

27  Baskermärke, Veteran 100:-

28  Klisterdekal, Veteran 25:-

29 Pin, Veteran 20:-

30  Tygmärke, Veteran 30:-

59  Tennsoldat, Kongo 450:-

60  Tennsoldat, Afghanistan 450:-

REAPRODUKTER

45 T-shirt Fredsbaskermarschen  100:-

03  Bältesspänne                     5:-

23  Keps, Fredsbaskrarna 80:-

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

25  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

26  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

(Icke medlemmar betalar 500:- resp. 300:-)

Beställ så här
Du beställer enklast via vår webbshop, 
men kan också skicka brev eller ringa 
kansliet. Kom ihåg att vara noggrann 
med artikelnumret.

         www.sverigesveteranforbund.se

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         Tel 08 - 25 50 30

1

2

3

slut

Keps, Veteran 150:-
Snygg keps i canvas med kardborrespänne. 
Brodyr fram: Veteranmärket 
Brodyr bak: Svenska flaggan och Veteran

Färger: Sand/Khaki, Svart, Royal Blå
Storlek: One size

Svart
150:- 73

Royal Blå
150:- 74

Expeditionskostnad
20 kr i expeditions- och fraktavgift tillkommer på alla beställningar oavsett ordervärde. 

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

NYHET

T-shirt Veteran 180:-

T-shirts med veteranmärket tryckt på vänster bröst. 
Veteran tryckt stort på höger framsida.
Svenska flaggan och Veteran litet på baksidan.

Färg: Sand/Khaki eller Royal blå  
Material: 100% Bomull, 150 g ringspunnen t-shirt   
Storlekar: Sand/Khaki M-XXL, Royal Blå XS-XXXL

70

slut

71

Sand/Khaki

Royal Blå

VIKTIGT ANGÅENDE FÄRGER
På grund av trycktekniska skäl kan färgerna 
avvika något på produkterna jämfört med de 
färger som visas i tidningen.

slut

Sand/Khaki
150:- 72

NYHET

FÖRSÄLJNINGSSTART
T-shirt och Keps finns i lager från 9 juli samt finns att köpa på Veteranträffan i Halmstad 9-12 juli.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   29



U
ff

e
Korsord 

Christer Eriksson, 
Norrtälje

Carina Jägborn, 
Brandbergen

Sören Edlund, 
Malmö

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 20 november.

Du kan svara på två olika sätt.

Svara via brev
Skicka in de markerade orden tillsammans 
med namn och adress till:

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

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

Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2

3
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Veteranprofilen 

Veteran: Uffe Sonesson, 48 år

U
ff

e
  Insatser:  

Kamrathjälp

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

Vi är en av fyra organisationer som Försvarsmakten har 
samarbetsavtal med. Avtalet innebär ekonomiskt stöd till vår 
verksamhet och att vi bl.a. tillhandahåller kansli, kamratstöd 
och mycket mer. De andra organisationerna är Invidzonen, 
Sveriges militära kamratföreningars riksförbund (SMKR) och 
Svenska Soldathemsförbundet.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Gula Bandet

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

Uffe Sonesson har jobbat inom kriminal-
vården sedan 1988. Men när han reste på 
sin första mission till Kosovo var det som 
soldat i ett MP-förband. Hans uppgift var 
att identifiera kriminella individers försök 
att utöva påtryckning mot Nato-förbanden. 

Individerna det handlade om fanns i viss ut-
sträckning i civila företag som Nato hade avtal 
med på plats. Genom Force Protection bidrog 
Uffe Sonesson till att soldaterna inte gav sig in på 
den kriminella arean.
– Jag och mina kollegor jobbade med att ge råd 
till våra soldater om hur man förhåller sig sådana 
påtryckningar och vilka regler som gäller, säger 
Uffe Sonesson.

Kugge i hjulet
Han åkte hem, men packade efter några år åter 
resväskan och anhalten blev Liberia i ett och ett 
halvt år. Landet var på väg att bygga ett rättssys-
tem och där fanns mycket att göra för en erfaren 
kriminalvårdare. Uffe Sonesson kunde miljön 
och blev en av kuggarna i det hjul som skulle ge 
Liberia hela kedjan från åtal till rehabilitering. 
Vad gör dig glad att se när du åker till ett land 
som Liberia?

– Det jag blev mest glad över var att få en oskyl-
dig man som suttit i åtta år utan åtal, att släppas 
fri, säger Uffe Sonesson.
Han och hans kollegor jobbade dels för att lag-
förda skulle få en bra hantering men också för att 
personalen i rättssystemet skulle nå en standard i 
sin yrkesutövning som åker upp lite.
– Men man måste utgå från landets nivå och inte 
vänta sig att de ska hamna på vår. 

Nu senast jobbade Uffe Sonesson återigen i Koso-
vo, i Kriminalvårdens uniform. Där var han ställ-
företrädande teamleader på Dubrava-fängelset, 
nära Istog. Ett fängelse med högriskavdelning. 
På Balkan betyder det tunga interner. Detta jobb 
ledde till att Uffe Sonesson fick i uppdrag att som 
koordinator senare vara med och bygga ett nytt 
högsäkerhetsfängelse med plats för 400 interner 
i singelceller.
Livstidsdömda som inte har mycket att förlora på 
ett rymningsförsök?
– Jo. Det förekommer utbrytningar på sådana 
fängelser och på Balkan finns det mer eldkraft då.
Uffe Sonesson ger intryck av att vara lugnet i 
stormen när något dramatiskt händer. I Liberia 
blev han också insatschef när byar började brän-
nas. Svensk kriminalvård har gott rykte interna-
tionellt.

Per Lunqe

KS 05, 07 2001-2003
FN, Kriminalvården Liberia 2007-2009
EULEX, Kriminalvården Kosovo 2011-2013

Uffe Sonesson på insats i Liberia.
Foto: Privat 
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

Diodlampa
med clips
smidig clipslampa att
alltid bära med sig.
perfekt för att ta
anteckningar, belysa
nyckelhålet eller
markera position.
batteri ingår.

95:-*
inkl. moms
kort, faktura, avbetalning
ord. pris 149:-

Ordningsvaktsbutiken.se
läs mer och beställ på

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

on/off genom
att vinkla ut
eller in lampan

2 starka dioder

kraftig clips
att fästa i krage,
bälte eller ficka

*fraktfritt för veteraner 
ange kampanjkod svf i kassan så bjuder vi på frakten. 
du sparar 99:- gäller t.o.m. november 2015.

√

√

 
√


