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Veterandagen 2014 på Gärdet i Stockholm.
I bakgrunden Sjöhistoriska museet och Kaknästornet.
Läs mer om Veterandagen på sidorna 8 och 9.Veteran-

frågan i
Almedalen

Veteraner
– nu tar vi nästa
steg framåt

”De positiva erfaren-
heterna och beho-
vet av att samverka 
i missionsområde-
na kommer med 
säkerhet också att 
visa sig i vårt arbete 
för veteraner och 
deras anhöriga.”

Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande

Inledaren 
 04

Fredsbaskern #2 2014

FS26 möter skolan 
som fixade klapparna
Aktuellt 
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Johan Landgren, Fredrik Öberg och Carl Norman jobbar med Folke Bernadotte-
samlingarna för att bevara dina minnen. Foto: Per Lunqe
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av professionella inom HR tycker att 
engagemang och lojalitet – en tydlig 
veterankompetens – är meriterande 
eller mycket meriterande i de flesta fall.

Aktuellt 
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60,7%



Inledaren 

Nyligen avslutades Viking 14, en 
sedan	många	 år	 internationellt	
välkänd stabstjänstövning. Den 
lanserades 1999 som ett svenskt 
initiativ ”in the spirit of Part-
nership for Peace”, och fokuse-
rar	 på	 civil-militär	 samverkan.	
Viking-övningarna betraktas av 
många	 som	 ”the	 premier	 Mul-
tinational and Comprehensive 
Approach exercise in the world”. 

Övningen	 bygger	 på	 insikten	
om att fredsfrämjande insatser 
gynnas	 av	 en	 effektiv	 samver-
kan mellan militära och civila 
aktörer, anpassat efter kon-
fliktens	 karaktär	 och	 konflikt-
lösningskoncept. Samverkan 
mellan dem som ska svara för 
vapenstillestånd	 och	 säkerhet,	
uppbyggnad av en fungerande 
demokratisk statsbildning, ett 
fungerande rättssystem, kom-
munikationsinfrastruktur, för 
att	 ta	 några	 exempel,	 är	 en	 av-
görande	faktor	för	framgång.
Glädjande nog är denna insikt 
på	väg	att	 få	ett	 tydligt	genom-
slag även i utvecklingen av Sveri-
ges Veteranförbund Fredsbask-
rarna. 

Vid Folke Bernadotteakademin 
pågår	 arbetet	 med	 att	 etablera	
en förening för civila veteraner. 
Ett inledande möte för att son-
dera intresset genomfördes med 
mycket positivt resultat och 
föreningen ”Sveriges Civila Ve-
teraner” konstituerades och be-
viljades inträde som en förening 
i SVF lagom till Veterandagen. 
Detta manifesterar att vi är inte 
bara en organisation som enga-
gerar militära veteraner.

Vi har all anledning att välkom-
na denna utveckling. De positiva 
erfarenheterna och behovet av
att	 samverka	 i	 missionsområ-

dena kommer med säkerhet 
också	 att	 visa	 sig	 i	 vårt	 arbete	
för veteraner och deras anhö-
riga. Alla har sina erfarenheter 
att förmedla till omgivningen. 
Att berätta sin historia för den 
som har liknande erfarenheter 
är berikande – att vidga cir-
keln är stimulerande. Sveriges 
Civila Veteraner kommer att 
ge nytt energitillskott till verk-
samheten,	både	centralt	och	
på	 våra	 träffplatser	 över	
landet.

Veterandagen den 29 maj 
är en manifestation för 
alla veteraner, Veteran-
monumentet är tillägnat 
såväl	 civila	 som	 militä-
ra veteraner. Veteran-
begreppet	 börjar	 få	 en	
tydligare innebörd i 
Sverige,	 vilket	 också	
framgår	av	den	nyligen	
presenterade Veteran-
utredningen. Det är 
vår	 uppgift	 att	 se	 till	
att	 vi	 om	några	år	kan	
säga ”Jag är veteran!” – 
och	 man	 då	 i	 samhället	
vad det innebär i form 
av vunnen erfarenhet, och 
i	 vissa	 fall	 svåra	umbäranden,	
efter	att	ha	tjänat	vårt	land	och	
världssamfundet.

Med	detta	ber	jag	att	få
tillönska alla veteraner där ute 
och	här	hemma	en	fin	sommar.	
För	er	som	har	möjlighet	finns	
det	under	tiden	flera	tillfällen	
att	 sammanstråla:	 Halm-
stad i juli, Veteranmarschen 
Hindås-Örebro	 i	 början	 av	
augusti, och inte minst Lilla 
Veteranmarschen i trakten 
av Örebro samma tid, samt 
golftävlingen	 på	 Gotland	 i	
september.

Veteraner 
– nu tar vi nästa steg framåt

Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se 
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 FS26 möter skolan som fixade klapparna

Bengt Wiktorsson, 63 år är förbundsordförande i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
och har en bakgrund som officer i Flygvapnet. Han har tjänstgjort som FN-observatör och 
arbetar som bidmanager på Rote Consulting AB.

Våra samarbetspartners

Försvarsmakten
Folke Bernadotteakademin
Kriminalvården
Invidzonen
Svenska Soldathemsförbundet
Sveriges militära kamratföreningars riksf.
AFF
Folk & Försvar
FN-förbundet

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@fredsbaskrarna.se

TACK FÖR ER GÅVA!
Vi får regelbundet äran att ta emot gåvor 
från olika givare. Pengarna går oavkortat
till Kamrathjälpen som hjälper veteraner 
och anhöriga ekonomiskt. Den senaste 
tiden har pengar kommit från:

• Insamling, ÖB:s födelsedag
• FS26 
• Richard Bengtsson, Mölndal
• Jan Kallström, Frösön
• Johan Eklöv, Linköping
• Pink Wild Roses, Rabbalshede

Försvarsmakten 
inför Veterankortet
Veterankortet kommer att ge veteranen 
olika typer av förmåner och även inne-
hålla erbjudanden från Försvarsmaktens 
ideella samarbetesorganisationer. Res-
pektive organisationsenhets veteransam-
ordnare kommer att administrera korten.

De som kan ta del av förmånerna är:
• Alla tidigare medarbetare i Försvarsmak-
ten oavsett militär eller civil befattning.
• Alla tidigare medarbetare i utlandsstyr-
kan eller jämställd internationell militär 
tjänstgöring.

Läs mer på 
www.forsvarsmakten.se/veteran eller hör 
av dig till e-post: veteran@mil.se

För de veteraner som saknar möjlighet att 
ansöka om kortet via internet görs detta 
per telefon med den lokala veteransam-
ordnaren. Denna nås via Försvarsmaktens 
växel: 0505-45 10 00.
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Halmstad firar också!

Rättelse: I	föregående	nummers	intervju	med	
David Bergman om PTSD blev ett citat olyckligt 
återgett	och	kan	tolkas	som	att	HR-centrum	inte	
har	något	program	för	att	hantera	PTSD.	
Försvarsmakten	med	HR-centrum	har	rutiner	
för att hjälpa veteraner, men själva behand-
lingen för de som lider av stressreaktioner eller 
PTSD sker inte alltid inom myndigheten.

Bengt Wiktorsson

Tony förmedlade hur mycket julklapparna betytt 
för hela FS26, hur förväntansfulla de alla varit 
när	de	fick	veta	att	julklapparna	var	på	väg.	Han	
återkom	flera	gånger	till	hur	viktigt	ungdomarnas	
jobb varit för soldaterna under julhelgen.

Tony	visade	stillbilder	och	en	liten	film	från	mis-
sionen	 och	 beskrev	 hur	 livet	 sett	 ut	 på	 campen	
och	vad	arbetet	gått	ut	på,	bl.a.	samverkan	med	
byäldste, utbildning och stöd till kvinnlig och lo-
kal polis.
Som tack för elevernas insats för FS26 över-
lämnades bataljonens sköld till var och en av 
ungdomarna.	 De	 fick	 även	 motta	 Invidzonens	
hemmahjälte-medalj	och	varsitt	nyckelband	från	
Försvarsmakten.

Stort tack till Tony, 
som tagit sig tid till att 
besöka eleverna! Det 
uppskattades mycket!
Och välkommen hem 
till	alla	FS26:or!

Lottie Nordström

 H.M. Konungen överlämnade 
fana under nationaldagen
Fredsbaskrarna	Stockholm	mottog	under	nationaldagen	Sveriges	fana	av	H.M.	Konungen.
Med	i	tåget	från	Kungsträdgården	till	Skansen	gick	även	försvarsminister	Karin	Enström.

Tony Forsberg, Welfare officer och nyligen hemkommen från FS26 besökte den 4 juni 2014 klass 7C, Karl Johan skolan i Örebro. 
Detta som en uppföljning till julklappspaketeringen vid jultid förra året. 

Julklappsutdelning i 
Afghanistan. Julklapparna kom 
från Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna, Svenska 
Soldathemsförbundet och 
Invidzonen med stöd av 
Försvarsmakten.

Foto: Kim Svensson

Veterandagen	firas	inte	bara	i	Stockholm.	
I	Halmstad	finns	sedan	2012	ett	veteran-
monument, i Norre katts park invid 
Nissan, dit man samlas för att minnas, 
samtala och för att hedra dem som aldrig 
kom hem.
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Flera myndigheter utöver Försvarsmakten sänder ut per-
sonal i fredsfrämjande och humanitära insatser runt om 
i världen. Försvarsmakten har ett lagstiftat ansvar för att 
följa upp personalen efter en insats, men inte de övriga 
myndigheterna. Vad anser man om Veteranutredningens 
förslag?

Medverkande: riksdagsman Allan Widman, (FP); general Sver-
ker	Göranson,	Försvarsmakten;	generaldirektör	Helena	Lindberg,	
MSB;	rikspolischef	Bengt	Svenson,	RPS;	generaldirektör	Sven-Eric	
Söder,	Folke	Bernadotteakademin.	Moderator:	Stefan	Ring,	All-
männa Försvarsföreningen.

I anslutning till seminarielokalen arrangerar Fredsbaskrarna Got-
land	Försvarspolitiskt	café.	Här	kan	alla	försvars-	och	säkerhetspo-
litiskt	intresserade	mötas	över	en	kopp	kaffe.	Pengarna	går	direkt	
till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna.
Vi	håller	till	på	S:t	Hansgatan	11	i	Visby	under	Almedalsveckan.	

Säkerhetspolitiskt	sommartorg	håller	den	30	juni	kl	14.00	–	15.00	
ett seminarium med rubriken ”Efter hemkomsten - livet efter en 
internationell insats”. 

Medverkande:	Allan	Widman	(FP),	ordförande	Veteranutredning-
en;	Anders	Stach,	chef	Försvarsmaktens	veteranenhet;	Kjell	Rör-
ström,	säkerhetsskyddschef	på	Folke	Bernadotteakademin;	Matti	
Ek,	psykolog	Ersta	diakoni.	Moderator:	Marika	Griehsel
Platsen	för	seminariet	är	Antons,	Hamnplan	3D

Veteranfrågan i Almedalen – två viktiga seminarier
Den 1 juli kl. 13.00 – 13.45 arrangerar SVF inom ramen för samarbetsprojektet Försvarspolitisk 
arena ett seminarium med rubriken ”Vem bryr sig om våra veteraner och deras anhöriga?”

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Aktuellt Aktuellt 

Det blev en våldsam påsk för FN-polisen Mattias 
Magnestrand. Hans camp drabbades av artilleribe-
skjutning. Mattias gick ut på Facebook. 

FN-basen i Bentiu attackeras med artillerield. 
Där	 sitter	 polisen	 Mattias	 Magnestrand	 från	
Norrköping.	Det	är	påsk	2014	och	Mattias	kas-
tar	ut	några	meddelanden	på	Facebook	alldeles	
efter	beskjutningen:

Desperata inlägg
På	sociala	medier,	Facebook	och	Twitter,	upp-
märksammades	Mattias	desperata	inlägg.	
När	Fredsbaskern	går	in	på	Facebook	är	inläggen	borta.	
Skrivna	i	stundens	hetta.	Och	området	i	Sydsudan	är	hett.
–	Läget	är	prekärt,	säger	Alf	Norbeck	på	Armétaktiska	staben.
Mattias	pappa	Ola	vill	inte	ge	några	kommentarer	men	gav	en	
intervju	för	Norrköpings	Tidningar.	Han	hade	pratat	med	
Mattias	på	långfredagen:
–	Han	lät	piggare	då	än	tidigare.	Det	har	lugnat	sig	lite.	
Men	häromdagen	var	det	olidligt.	De	sköt	något	så	fruktansvärt,	
säger	Ola	Magnestrand	till	NT.

Vill därifrån
Mattias	hade	då	ett	klart	mål:	Att	han	vill	därifrån.	Han	sade	det	
igår	och	de	andra	poliserna	håller	med.	”Vi	är	som	en	man”,	sade	
han.	–	Som	det	är	nu	kan	de	inte	vara	kvar.	De	vill	bli	förflyttade,	
det är väldigt farligt där de är nu. Det skjuts med automatvapen, 
säger	Ola	Magnestrand.	På	Rikskriminalpolisen	 som	ansvarar	
för	det	uppdrag	Mattias	Magnestrand	och	hans	kamrater	utför	
i	Sydsudan	vill	 inte	pressekreteraren	Jessica	Krasser	Fremnell	
svara	på	frågan	hur	säkerheten	är	ordnad	för	poliserna.

Per Lunqe

Svenske FN-polisen beskjuten i Bentiu
Veteranmarschen samlar alla Sveriges veteraner – både 
civila och militära. Marschen återkommer varje år, i 
regi av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. 
År 2014 startar den i Hindås den 29 juli och avslutas i 
Örebro den 9 augusti.

Det	går	bra	att	delta	utan	föranmälan,	men	om	du	anmäler	
dig	och	betalar	innan	27	juni	bjuder	vi	på	lite	extra	godsaker!

Läs	mer	och	anmäl	dig	på	www.veteranmarschen.se

Nu går det att anmäla sig till Veteranmarschen

Bentiu
Sydsudan

UNMISS

• Missionen ska totalt omfatta 900 FN-poliser
• 34 länder bidrar med personal till UNMISS
• Från Norden deltar Sverige, Norge och Danmark
• I mars 2014 tjänstgjorde 14 svenska poliser i missionen
• Förutom poliser bidrar Sverige med en militär styrka samt 
   kriminalvårdspersonal

Svenska poliser tjänstgör i Sydsudan sedan landet bildades 2011. 
United Nations Mission in South Sudan, UNMISS, verkar för säkerheten. 
De svenska poliserna är rådgivare till lokal polis. Efter två veckors grund-
utbildning och en missionsspecifik utbildning börjar tjänsten i Sydsudan. 
De svenska poliserna har då tagit del av landanalys och fått medicinsk 
information. De träffar polisens debriefinggrupp som går igenom stress- 
 och krishantering. Frågor om försäkrings- och anhörigstöd behandlas.

Lilla Veteranmarschen
SVF,	Grön	Famn	och	Invidzonen	arrangerar	tillsammans	
sommarens	roligaste	läger	för	barn	med	tema	Rasmus	på	luffen.

Under	 fem	dagar	kommer	vi	på	 luffarvis	 ta	oss	ända	 fram	till	
slutsträckan av veteranmarschen i Stadsparken i Örebro. Vi tar 
oss	fram	med	ånglok,	häst	och	vagn	samt	till	fots	och	upplever	
en massa skoj längs vägen. Slutligen promenerar vi den sista 
biten	av	Veteranmarschen	ända	in	i	mål.

Är	du	barn	till	någon	som	är,	ska	eller	har	varit	på	insats	utom-
lands?	Då	är	du	varmt	välkommen	på	detta	fantastiska	äventyr!	

Mer information och anmälan: anna@invidzonen.se, 
telefon: 073-508 97 78

NYHET

”Skärtorsdag i Bentiu. Artillerield in i FN campen. 
Vi kastade oss ner på golvet o slet på oss skyddsvästarna. 
En pojke som blivit föräldralös fick min väst. Laila skyddar 
hunden Bert med sin kropp. BTW.. 
Vi kan inte få tag på ägg.. Minst en död FN arbetare.”

Commens & Share

  Comments

Torsdag
12.00 Första insläpp 
19.00     Musik i partytältet, grillning
20.00     Musik-quiz och dans

Fredag
08.30    Frukost
11.00 Tipspromenad 
16.00 Ev. föreläsning
19.00    Grillen öppen.
22.00    Fältartister Blå Band fullt ÖS

Lördag

Lördag
08.30  Frukost
10.00   Buss avgår till   
 Veteranmarschen
11.00   Avmarsch från Stora Torg 
12.00   Uppställning, Norre katts park 
13.00   Slut
13.45   Buss till Ringenäs
13.45   L-G Nyholm går till 
 Ringenäs! Alla som vill kan  
 göra honom sällskap
16.00   Stig von Bayer, föredrag
17.00  Ev. föredrag
19.00  Grillen tänds
21.00   Berkan sjunger sina hits i  
 partytältet
22.00   Fältartisterna Blå Band 

Söndag
08.30   Frukost
 Hemåt det bär!Läs mer på www.fn-traffen.snabber.se

Vid anmälan och betalning innan den 27 juni får du även
Marsch T-shirt och tygmärke, rabattkupong till Terrängbutikerna 
samt mat, frukt och dryck under hela marschen. 

Anmäl dig via webbsidan eller gör en inbetalning till 
PlusGiro 197056-5- (ange ditt personnummer). 
Kostnad: 100 kr.

Program, ÖS

ÖS-deltagare från 2013.
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Veterandagen Veterandagen 

Årets veteran heter Lars-Göran Nyholm
Lars-Göran Nyholm har genom personliga initiativ på ett synnerligen påtagligt sätt bidragit till att sprida kunskap om och 
ge uppmärksamhet till Sveriges veteraner. Som grundare till Veteranmarschen har han skapat kontaktytor och bidragit till 
en långvarig tradition – helt i linje med SVF:s värdeord kamratskap, omtanke och medmänsklighet. 

Veteranmarschen	mellan	Ystad	och	Hindås	
sommaren	2013	utvecklades	till	en	magnifik	
manifestation för veteraner och deras anhö-
riga. Projektet genomfördes med ett före-
dömligt ledarskap och Lars-Göran Nyholm 
visade	prov	på	att	vara	föregångsman	genom	
att	själv	gå	hela	sträckan.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
gratulerar till denna gedigna insats och har 
äran att utse Lars-Göran Nyholm till Årets 
veteran 2014 och samtidigt tilldela förbun-
dets förtjänstmedalj i silver.

Hej Lars-Göran, hur känns det?
–	Jag	vet	inte	(skratt).	Hedrande	och	väldigt	
roligt.

Kom detta som en överraskning?
– Ja, helt klart, syftet har ju inte varit att bli 
Årets	veteran,	utan	att	skapa	något	beståen-
de för andra veteraner.

Märker du någon skillnad på 
intresset för årets marsch redan nu?
– Det är väldigt stor skillnad. Stabschefer 
kommer fram och pratar med mig och vill 
vara med och stötta, vi har suttit i möten 
med	flera	parter	som	visar	intresse.	Vår	egen	
organisation har vuxit väldigt mycket mot 
förra	 året.	 Det	 kommer	 att	 bli	 större	 men	
hur mycket vet jag inte.

Hur vill du få de civila veteranerna 
att känna större delaktighet?
–	Det	är	en	stor	utmaning,	vi	ses	av	många	
som en marsch för militärer, men marschen 
är ju öppen för alla veteraner och här har vi 
en stor utmaning framför oss. 

–	Vi	pratar	med	polisen,	kriminalvården	och	
andra civila delar och hoppas att budskapet 
går	fram		–	att	marschen	är	för	veteraner	–	
civila som militära.

Lars-Göran Nyholm, grundare av Veteranmarschen, tilldelas utmärkelsen 
Årets veteran på Veterandagen i Stockholm. Foto: Kim Svensson

Lars-Göran Nyholm, 49 år
Familj: Sambo och trillingar
Insatser: L104, SA01, L112

Veterandagen firades på Djurgården

Strålande sol, flaggor, baskrar, anhöriga och veteraner. 
Veterandagen den 29 maj på Djurgården i Stockholm 
bjöd på en magnifik inramning med tal av bland andra 
H.M. Konungen, ÖB Sverker Göranson, vice statsminis-
ter Jan Björklund och försvarsminister Karin Enström.

Redan	från	kl.	0900	kunde	den	nyfikne	besökaren	bekanta	sig	med	
myndigheter och ideella organisationer som visade upp sin 
utrustning och verksamhet ur ett veteran- och anhörigperspektiv.  

Veteranceremonin innehöll tal, musik, kransnedläggning, 
medaljering	och	ett	särskilt	hedrande	av	Kongoveteranerna	då	det	
i	år	är	50	år	sedan	missionen	ONUC	avslutades.

På	kvällen	bjöd	Försvarsmakten	in	till	Veterankonsert	i	Berwald-
hallen	där	Arméns	musikkår	uppträdde	med	bland	andra	Anders	
Ekborg	och	Stefan	Sauk	under	ledning	av	Mats	Janhagen.

Sveriges Veteranförbunds förbundsordförande Bengt Wiktorsson vid kransnedläggningen på veteranmonumentet Restare. I bakgrunden publikhav framför Sjöhistoriska museet på Djurgården.
Foto: Daniel Jansson

Magnifik inramning av bland andra Kongoveteranerna under Veterandagen. 
Foto: Daniel Jansson

SVF delade ut medaljer under Veterandagen
Sverker Göranson (SVF guld)
Har	under	sin	tid	som	myndighetschef	gjort	
stora insatser för Sveriges veteraner. Enga-
gerad	och	har	 lyssnat	på	de	 som	har	något	
att berätta samt varit väl synlig i debatten.

Thorsten Hagelberg (SVF guld)
Har	i	många	år	stöttat	SVF	vid	olika	arrang-
emang och aktivt engagerat sig för SVF och 
dess	medlemmar.	Är	på	alla	sätt	en	god	am-
bassadör för Sveriges veteraner.

Gunilla Fondelius (SVF silver)
För	mångårigt	arbete	med	utlandsstyrkan	på	
LG IntUtbE, har ställt upp utöver vad tjäns-
ten	kräver	för	att	utlandssoldaten	ska	få	ett	
bra	mottagande	från	start	till	mål.

Roland Andersson (SVF silver)
Mångårigt	förtjänstfullt	arbete	med	
medlemstidningen Fredsbaskern.

Per-Olof Michel (SVF silver)
Har	 genom	 sitt	 brinnande	 engagemang	 för	
veteranfrågan	blivit	en	samlande	kraft	i	det	
skandinaviska veteransamarbetet och en 
frontfigur	i	veteranarbetet.

Lars-Göran Nyholm (SVF silver)
Se Årets veteran ovan.Thorsten Hagelberg, Peo Michel, Gunilla Fondelius, Roland Andersson, Lars-Göran Nyholm och ÖB Sverker Göranson.

Foto: Kim Svensson

”Ni har givit många miljoner barn på 
många platser i världen en bättre framtid. 
Tack för att ni har gjort vår gemensamma 
värld till en bättre plats att leva på.”
Jan Björklund
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Aktuellt Aktuellt 

SVF lyfter veteraners kompetens 
Förbundet har under våren arbetat med att bättre lyfta den kompetens som veteraner 
har med sig efter sin insats. Med hjälp av mer tillförlitlig fakta och statistik är det 
lättare att förklara vilken kompetensresurs veteraner är. I slutändan är målet att ge 
veteraner den erkänsla och respekt som de förtjänar.

Att	synliggöra	vilken	kompetens	veteraner	får	under	sin	utlandsinsats	är	en	
av	SVF:s	profilfrågor	som	vi	driver	långsiktigt	och	strategiskt.	Det	är	en	del	
i att ge veteranerna den erkänsla och respekt som de förtjänar. Tidigare har 
dock	faktaunderlaget	och	beläggen	för	alla	våra	påståenden	om	veteraners	
kompetens varit väldigt svaga. 

För	att	råda	bot	på	det	har	förbundet	under	våren	genomfört	ett	arbete	för	
att samla ihop fakta och argument som underlättar opinionsbildningen. 
Alla	 argument	 kommer	 att	 sammanställas	 i	 en	 profilfrågeplattform	–	 en	
sorts lathund. Lathunden kommer att kunna användas av alla medlemmar 
som vill prata om veteraners kompetens, men framför allt kommer den att 
bli ett viktigt verktyg för styrelsen och kansliet i arbetet gentemot politiker, 
beslutsfattare och media.

En del i arbetet har 
varit den unders-
ökning som legat öppen 
på	vår	hemsida	under	
mars och april. 
Responsen	från	er	har	varit	enorm	–	nästan	800	medlemmar	har	svarat.	
Vi	har	även	frågat	personer	som	jobbar	med	rekrytering	och	HR-frågor	om	
hur	de	ser	på	veteraners	kompetens.	

Tack vare undersökningarna vet vi bland annat att 60,7 % av rekryterarna 
tycker	att	 lojalitet	och	engagemang	är	mycket	meriterande	i	de	flesta	fall.	
Det	är	också	en	egenskap	som	84,4	%	av	veteranerna	säger	är	känneteck-
nande för deras kollegor inom insatsen i hög eller mycket hög grad.

av professionella inom HR tycker att 
engagemang och lojalitet – en tydlig 
veterankompetens – är meriterande 
eller mycket meriterande i de flesta fall.

60,7%

Veterandebatt utan veteranförbund

Du kanske såg på SVT 20 mars i år. Då såg du en debatt där 
veteranfrågan diskuterades. Det märkliga var att redaktionen 
bakom programmet valde att inte släppa in SVF eller någon 
anhörigorganisation. Förbundet fick inte vara med.

Ingen organisation?
Nu	framstod	det	på	bästa	sändningstid	som	om	vi	i	Sverige	inte	har	någon	
organisation	som	kämpar	för	dina	frågor,	för	veteraner.	
– Den stödverksamhet vi bedriver för veteraner och anhöriga är jätteviktig, 
för en del veteraner helt avgörande för hans eller hennes överlevnad, säger 
Per	Lennartsson	som	är	informationschef	på	SVF.
Förbundet	stöttar	hundratals	veteraner	varje	år,	något	som	inte	framgick	
i	SVT:s	debattprogram.	Inte	heller	Invidzonen,	Soldathemsförbundet	eller	
Sveriges	Militära	Kamratföreningars	Riksförbund	fick	möjlighet	att	berätta	
om sina verksamheter.

Skev bild
Programmet	följde	efter	inlägg	på	SVT	Debatt	på	där	veteraner,	chefen	för	
Försvarsmaktens	veteranenhet	Anders	Stach	och	SVF:s	generalsekretera-
re	Anders	Ramnerup	gav	sina	bilder	av	veteraners	situation	och	om	stöd	
behövs,	i	så	fall	hur?	
Hur	ser	du	på	mediebilden	av	veteranfrågor	och	SVF:s	verksamhet?
– Tyvärr verkar media mest vara intresserad av blodiga bilder, de ger en 
skev	bild	av	veteraner,	säger	Anders	Ramnerup.

Ingen kompetens?
Anders	Ramnerup	menar	att	Försvarsmaktens	stöd	till	veteraner	som	
behöver	det,	framställs	som	dåligt	i	media.
–	För	tio	år	sedan	kan	man	nog	säga	att	Försvarsmakten	var	sämst	i	
klassen	på	det	här	området,	men	i	dag	gör	de	ett	bra	arbete.	Medier	som	är	
konfliktdrivna	vill	kasta	paj,	säger	han.
Före	debattprogrammet	hade	SVF:s	förbundsordförande	Bengt	Wiktors-
son ett samtal med redaktionen.

–	Där	påstod	de	att	vi	inte	hade	kompetens	eller	erfarenhet	av	frågorna,	
säger	Anders	Ramnerup.
Hur	ser	du	på	att	SVF	inte	fick	vara	med	i	debattprogrammet?
–	Det	är	ungefär	som	att	ha	en	debatt	om	arbetsrättsliga	frågor	och	inte	
låta	någon	av	arbetstagarnas	fackförbund	vara	med,	säger	Anders	
Ramnerup.

Per Lunqe

Debatt om veteraner där SVF nekades medverkan. Det var nog många veteraner som undrade.

SVF Fredsbaskrarna tillfrågades först att vara med i SVT debatt, men nekades senare tillträde. 
Istället blev det en skev debatt där det påstods att erfarenhet och kompetens inom veteran-
arbetet saknas i Sverige.
Foto: SVT

Onsdagen den 7 maj överlämnades Ve-
teranutredningen till försvarsminister 
Karin Enström (M) av riksdagsmannen 
och utredaren Allan Widman (FP). Förra 
året överlämnades en delrapport. Det är 
en gedigen och väl utförd utredning som 
har haft som uppgift att belysa helheten 
för omhändertagande av veteraner och 
ta svensk veteranpolitik vidare. Nu är det 
dags för politikerna – oavsett färg – att 
sätta igång verkstaden.

Bakgrunden	 till	 utredningen	 står	 att	 finna	 i	 vår	
egen	 närhistoria,	 från	 Kongo	 på	 sextiotalet	 till	
dagens internationella operationer. Sverige har 
skickat, skickar och kommer att skicka kvinnor 
och	män	på	internationella	uppdrag	till	kris-	och	
konfliktområden	över	hela	världen.	
Det	 handlar	 om	 både	militär	 personal	 och	 civil	
personal som under olika myndigheters ansvar 
markerar svenska intressen inom humanitära 
insatser, övervakande insatser och militära mis-
sioner.	Kort	sagt,	de	är	den	förlängda	armen	av	
vår	utrikes-,	säkerhets-	och	biståndspolitik.

Sverige duktiga på att hjälpa andra
Vi	har	varit	duktiga	på	att	hjälpa	utsatta	i	andra	
länder	och	mindre	bra	på	att	hjälpa	våra	egna	när	
de	kommer	hem,	i	synnerhet	om	de	har	fått	pro-
blem.
De	senaste	åren	har	mycket	gjorts	 för	att	ändra	
på	denna	 situation.	En	 rad	åtgärder	har	 lett	 till	
att	hemvändande	tas	om	hand	på	ett	bättre	sätt.	
Men	stora	brister	har	kvarstått.

Bra utredning – nu kommer farorna
Den	widmanska	utredningen	har	på	ett	förtjänst-
fullt	 sätt	 identifierat	 kvarvarande	 brister	 och	
kommer med förslag. De viktigaste torde vara 
tydliggörandet av anställningsmyndigheternas 
ansvar	för	sin	personal,	fokus	även	på	civila	vete-
raner,	fokus	på	forskning	och	kunskapsuppbygg-
nad samt förslaget om en ny veteranmyndighet 
samt	ambitionen	att	i	samverkan	med	våra	nord-
iska	grannar	gå	vidare	med	upprättande	av	vete-
rancentrum.
Vi	 veteraner	 gläds	 åt	 att	 frågorna	 får	 ny	 skjuts	
framåt	 men	 vill	 samtidigt	 peka	 på	 några	 faror	
runt hörnet.

Myndighet ersätter inte veterancenter
Vissa ställer sig kritiska till om inrättandet av en 
ny myndighet är en vettig del av lösningen. De 
frågar	 sig	 om	vi	 verkligen	behöver	fler	myndig-
heter?	Vi	tror	att	den	om	den	ges	rätt	mandat	på	
ett kraftfullt sätt paradoxalt nog kan motverka 
den	byråkrati	som	är	veteranernas	problem	idag,	
nämligen att ”hamna mellan stolarna” när man 
behöver hjälp. 

Men	 ett	 veterancenter	 behövs	 fortfarande.	 En	
myndighet	kan	inte	ersätta	detta.	 	Myndigheten	
kan	vara	dörröppnare	åt	 ett	 veterancenter,	 som	
sedan tar hand om operativa och praktiska saker, 
men	får	aldrig	bli	ett	substitut.
Det	finns	enligt	vår	mening	inte	heller	någon	an-
ledning	att	ytterligare	vänta	på	ett	veterancenter.	
Arbetet	med	att	skapa	detta	måste	börja	nu.

Specialistsjukvården ska inte avgöras 
på bostadsort 
En	viktig	utmaning	är	också	att	hitta	en	lösning	
för	de	veteraner	som	behöver	 tillgång	 till	 speci-
alistvård	 för	 psykiska	 och/eller	 fysiska	 skador.	
Idag handlar det om var man bor huruvida man 
får	kvalificerad	vård	eller	inte.	
Varje landsting gör sina egna prioriteringar och 
likabehandlingsprincipen är problematisk i detta 
avseende. Det är kanske här som den föreslagna 
Veteranmyndigheten kan fylla en viktig funktion 
att	säkerställa	den	kvalificerade	vården	i	samver-
kan med landstingen.

Tanken är klar – dags för handling!
I höst stundar det val. Oavsett vem som bildar re-
gering	i	höst	är	vårt	budskap	följande:	Nu	är	ut-
redningen klar; agera och agera skyndsamt med 
att implementera utredningens förslag i verklig-
heten.

Oavsett	politisk	färg	och	syn	på	Sveriges	interna-
tionella deltagande i civila och militära missioner 
borde	alla	kunna	vara	överens	om	en	sak:	att	he-
dra och respektera veteranernas behov av erkän-
nande, stöd och hjälp. De är alla människor som 
löst	uppgifter	för	Sveriges	räkning	i	svåra	och	ut-
manande situationer utomlands. 

Anders Ramnerup
Generalsekreterare, SVF

Alf Ingesson Thor
Ordförande, Stiftelsen Jesper Lindbloms minne

Veteranutredningen är överlämnad 
– nu är det dags för verkstad!

Allan Widman överlämnar utredningen till Karin Enström. Foto: Marcus Björkman / Regeringskansliet

”Oavsett politisk färg och syn 
på Sveriges internationella 
deltagande i civila och 
militära missioner borde alla 
kunna vara överens om en 
sak: att hedra och respektera 
veteranernas behov av 
erkännande, stöd och hjälp.”
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Vi firar 30 år Vi firar 30 år 

Vår historia: 30 år av 
kamratskap, omtanke
och medmänsklighet

Bo Wranker och 
Fredsbaskrarna bidrar 

till veteranlagen.

2010

 Fredsbaskrarna samlar 
veteraner från 40 länder i 

Stockholm och står värd för
Peace and Security Summit.

2013

FN-minnesmärket på 
Djurgården invigt efter 

påtryckningar från 
Fredsbaskrarna.

1995

Hans Henriksson träffar 
statsrådet Anders Björck och 
det blir startskottet för FN-

minnesmärket.

1993

Janne Runesson och Rolle 
Eskilsson träffas i Libanon.

1982

Föreningen får snabbt 500 
medlemmar och medlems-

tidningen föds.

1983 - 1985

30-års-
jubileum i 
Skillingaryd
Helgen den 16-18 maj bjöd på 
strålande vacker väder och 
många kamrater och anhöriga 
slöt upp för att fira förbundets 
första 30-år. Under fredagsefter-
middagen och kvällen anlände 
de flesta till festligheterna. Det 
blev samkväm med många goda 
skratt och djupa diskussioner om 
livet och missioner. 

Lördagen bjöd på olika uppvisningar 
så som uniformsparad, MC-utställning, 
Smålandshusarer m.fl. Miliseum var öp-
pet och fick många besök. Folke Berna-
dottesamlingarna (läs mer på sid 16-17) 
hade förstärkt med sin utställning om 
veteransamlingen. Under dagen ge-
nomförde BBMC sitt årsmöte och lun-
chen blev vi utspisad vid en kokvagn i ett 
vackert skogsparti.

På kvällen samlades alla för en middag 
med representanter från bl.a. De Blå 
Baretter Danmark, Invidzonen, Försvars-
makten, Soldathemsförbundet, Folke 
Bernadotteakademin. Under midda-
gen delades det ut medaljer* till Jör-
gen Ferm, Marianne Bernhorn, Rikard 
Johansson och Lars Andersson. Därtill 
tackades Bo Lindqvist, Ronald Eskilsson, 
Jan Runesson, Douglas Gustavsson 
och Hans Henriksson med vackra ord, 
blommor och presenter för den start de 
engång gav veteranarbetet i och med 
att de startade Kamratföreningen Batal-
jonen. Även tidigare förbundsordföran-
de Pecka Korström och Bo Wranker fick 
ta emot presenter och hyllningar. Sam-
tidigt passade förbundet på att tacka 
Lars ”Laken” Andersson för hans mycket 
viktiga arbete med vetenskapligarådet 
och hans aldrig sinande vilja att ge oss 
veteraner rätt. 
Kvällen avrundades med en bejublad 
konsert med Fältartisterna. Framåt nat-
timmarna kunde man fortsatt höra surr 
av samtal och skratt. 
Den underbara helgen avrundades med 
brunch och sedan, Hemåt det bär…

*Medaljmotiveringarna 
och bilder hittar du på sidan 19

Processen	var	igång.	Gruppen	började	träffas	och	
fick	fram	en	struktur,	namnet	Bataljonen	och	inte	
minst viktigt, en logga eller ett märke som visade 
bärarens hemvist.
Föreningen	 hade	 ambitioner	 om	 att	 spåra	 upp	
gamla FN-kamrater, ordna en permanent FN-ut-
ställning med ”prylar”. Det skulle även bli ett för-
eningshus som samlingspunkt, där förslaget var 
Skillingaryd och information skulle spridas om 
FN och aktuella missioner.

Omtanke
Kärnverksamheten	 var	 och	 är	 till	 stor	 del	 fort-
farande	 att	 upprätthålla	 den	 kamratskap	 som	
vuxit	 fram	 under	 missionerna.	 Då	 liksom	 nu	
kan erfarenheter under missioner ge ärr i själen. 
Idag	PTSD,	på	1980-talet	psykosociala	problem.	
Här	gjorde	Bataljonen	en	viktig	insats	genom	de	
kamratträffar	som	anordnades	-	både	för	muntra	
samtal och mer allvarliga.

Lokala	 träffpunkter	började	dyka	upp	 i	Skövde,	
Halmstad,	Stockholm,	Östersund	och	i	Värnam-
området	 där	 föreningens	 och	 förbundets	 vagga	
står,	 där	 Rolle	 Eskilsson	 1983	 kunde	 använda	
kiosken vid järnvägsstationen till föreningens 
nytta.
Nästa	 anhalt	 för	 Bataljonen	 blev	 Post-tvåan	 i	
Värnamo. Där möttes kamraterna. Där hölls pro-
tokollförda	 möten	 och	 därifrån	 distribuerades	
Bataljonsbladet.	Lokalfrågan	var	ännu	inte	löst.

Medmänsklighet
År	2014	känns	ambitionerna	från	1982	högst	ak-
tuella och rimliga. Att samlas runt gemensamma 
internationella	 erfarenheter,	det	kan	en	Kongo-
veteran	 göra	 på	 samma	 sätt	 som	 soldaten	 från	
Afghanistan	eller	polisen	från	Sydsudan.

Erfarenheterna skulle inte bäddas in i glömska, 
de	 skulle	 hållas	 vid	 liv.	 Detta	 var	 den	 bärande	
tanken	på	Kamratföreningen	Bataljonens	 första	
protokollförda	möte	på	Skillingaryds	soldathem	
som hölls 28 januari 1983, och här har förening-
en	börjat	existera.	Några	pengar	fanns	inte.	Ba-
taljonens	kapital	låg	i	idén	och	drivkraften	hos	de	
som skulle förverkliga den. Verksamheten bygg-
de	mycket	på	att	en	kände	någon	som	hade	tryck-
eri,	en	annan	kände	någon	som	kunde	hjälpa	till	
med annat.

Tidningen – medlemmarnas röst
En	viktig	fråga,	den	största	under	uppbyggnaden,	
var	att	få	ut	information.	Idén	var	att	göra	en	be-
händig tidning som skulle vara lite som Cypres-
sen, Sandpappret eller Cederbladet. Stabsredak-
tören	Lars	Strandell	på	Arménytt	köpte	idén,	han	
gillade känslan för kamratskap. Lars stöd med 
hans kontakter i branschen betydde mycket för 
Bataljonsbladet.	 Tidningen	 trycktes	 1983	 både	
på	kredit	 och	på	Lindbergs	 tryckeri	 i	Värnamo.	
Medlemmarna	betalade	sina	avgifter	för	att	vara	
med i föreningen och upplagan växte. Snart var 

den uppe i 500 ex vilket speglade medlemsan-
talet.	Kamraten	Björn	Lekman	var	 typograf	och	
tryckare.	Han	övertygade	styrelsen	om	 fördelen	
med A4-format. År 2008 ändrade tidningen 
namn till Fredsbaskern.

Örebro och nytt namn
Vid	 årsmötet	 1989	 var	 ett	 nytt	 hus	 i	 Skillinga-
ryd aktuellt, den gamla stabsbyggnaden. Trots 
köpeskillingen noll kronor avfördes alternati-
vet, driften skulle bli för dyr. Samtidigt kändes 
Post-tvåan	 trång.	 År	 1997	 slog	 sig	 kansliet	 ner	
i	 Jönköping.	 Senare,	 med	 början	 2012	 flyttade	
kansliet in i Fredsbaskrarna Örebros lokaler, 
centralt	 på	 Fredsgatan	 i	 Örebro.	 Flytten	 blev	
verklighet samtidigt som antalet medlemmar i 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna räk-
nades	 till	 4496,	 inklusive	medlemmar	 i	Kongo-
veteranerna	och	UNEF-kamraterna.	Då,	den	23	
mars 2013 hälsade förbundsordföranden Bengt 
Wiktorsson	välkomna	 till	 årsmöte.	Ett	nytt	 för-
bund var ett faktum. Namnbytet till Sveriges 
Veteranförbund Fredsbaskrarna hade arbetats 
fram	under	 en	 längre	 tid.	Fyra	år	 tidigare	hade	
Kamratföreningen	 Bataljonen	 ömsat	 skinn	 och	
kallades Fredsbaskrarna Sverige.

Veteranmonument
Marschen	fortsatte	1993	och	ett	monument	som	
skulle	hedra	veteraner	fördes	på	tal.	En	motion	i	
riksdagen	1979	hade	inte	lett	någonvart.		

Bataljonens	 ordförande	 Walter	 Meijer	 fortsat-
te 1992. Föreningen erbjöd staten egna medel 
från	sina	medlemmar	för	ett	monument.	Frågan	
låg	på	is	tills	Hasse	Henriksson	i	Värnamo	1993	
träffade	statsrådet	Anders	Björck,	som	tyckte	att	
det var skamligt att inte hedra veteraner med ett 
monument. Den 24 oktober 1995 blev FN-min-
nesmärket	invigt	utanför	Sjöhistoriska	museet	på	
Djurgården	i	Stockholm.

Kamrathjälpen startas
På	1980-talet	tog	Försvarsmaktens	arbetsgivar-
ansvar	slut	när	anställningen	upphörde.	Hos	Ba-
taljonen fanns kamratstöd, lokala nätverk och 
här	kunde	gamla	kamrater	komma	framåt	om	det	
uppstått	problem.
Kamrathjälpen	 utvecklades.	 Frivilliga	 kamrat-
stödjare utbildades. Jourtelefoner inrättades. 
Genom kamratstödkonto och Gula bandet sam-
lades	pengar	in,	som	på	ett	enkelt	sätt	kunde	ges	
till	kamrater	som	hade	akuta	behov.	Kamratstöd-
jarna var ett bra öra och kunde för de veteraner 
som	 behövde	 hjälp	 också	 tipsa	 om	 samhällets	
skyddsparaply.
 
Veteranutredning i en ny tid
Fredsbaskrarna växte och nya regionala eller lo-
kala föreningar bildades. År 2007 fanns sju och 
2014 var antalet 22. Som medlem i WVF, World 
Veterans Federation, anordnade Fredsbaskrar-
na 2013 ett möte, Peace and Security Summit i 
Stockholm,	med	delegater	från	40	länder.

Bo Wranker som var förbundsordförande un-
der	 åren	 2007	 till	 2013	 ledde	 veteranerna	 i	 en	
ny	 tid.	Riksdagsmannen	Allan	Widman	som	för	
regeringen	från	2008	utredde	veteraners	villkor	
samtalade	med	och	rådfrågade	Bo.	Utredningen	
startades 2008 och ledde till veteranlagen som 
trädde i kraft 2010. Inspiration och erfarenheter 
hade	hämtats	från	Nederländerna,	Danmark	och	
Norge.	 Arbetsgivaren,	 Försvarsmakten	 har	 från	
2010	ett	livslångt	ansvar	för	veteraner.	Nu	var	ve-
teraner	erkända	av	staten.	Och	som	ett	tecken	på	
detta invigdes Veteranmonumentet 29 maj 2013. 

Från	Veteranutredningen	 lämnades	 den	 15	maj	
2014	ett	betänkande	som	nu	också	införlivar	de	
civila myndigheterna. Vi tar nu nya stora steg 
framåt	gällande	erkänsla	och	respekt	för	alla	ve-
teraner	–	både	civila	och	militära.

Per Lunqe

När börjar en förening, ett förbund att existera? Tankar föds som blir verklighet i sinnevärlden. 
För Kamratföreningen Bataljonen fanns tankar om att samla gamla kompisar från FN-missioner. 
De kom fram när Janne Runesson och Rolle Eskilsson träffades i Libanon 1982.

Årets veteran 
(Peacekeeper of the Year) 

delades ut för 
tionde gången!

2014

Christer Persson, Ast/FN, Lars-Åke Strand, Ronald”Rolle” Eskils-
son och Jan Runesson samt bakom kameran Hans Henriksson.
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Fördjupning Fördjupning 

Soldater	som	skadats	i	krig,	som	fått	sår	i	själen:	
Om	det	 handlar	 fyra	 program	 i	 Sveriges	Radio,	
Dokumentär	och	Tendens.	Vi	 får	 lyssna	 till	 sol-
dater,	officerare,	 anhöriga	och	Försvarsmaktens	
chef för veteranenheten. Programmen sändes i 
början	av	mars,	men	går	förstås	att	lyssna	till	på	
webben.

Inte de fysiska skadorna
När	Kongo	berättar	sin	historia	lyssnar	jag	upp-
märksamt. Dialekten är göteborgsk och han ver-
kar förnuftig och rationell. Snart visar det sig att 
han	bär	på	ett	riktigt	helvete.	Han	blev	skadad	i	
nacke och ben av en IED (improvised explosive 
device)	16	oktober	2010	under	FS19.	Men	det	är	
inte de fysiska skadorna som är problemet.
Kompisen	Kenneth	Wallin	omkom.	”Hade	jag	nå-
got	ansvar?”	frågar	sig	Kongo.	Han	satt	vid	ratten	
och	Kenneth	stod	i	luckan	för	att	de	skulle	kunna	
navigera	i	beckmörkret.	Det	första	Kenneths	an-
höriga	sa	till	Kongo	när	han	kom	hem	var:	”Det	
var	inte	ditt	fel.”	Då	släppte	en	klump	hos	Kongo.	
Men	i	krig	tar	man	risker.	Hade	fordonets	mör-
kerutrustning fungerat bättre etc.

Fordonsförare behövs
Också	Kongos	mamma	Daina	är	med	i	ett	av	pro-
grammen.	När	Kongo	fått	samtalet	från	Arméns	
jägarbataljon om att en fordonsförare behövdes 
tvekade han inte. Det gjorde Daina men visste 
att	det	var	det	Kongo	ville.	Nu,	2014	med	facit	i	

hand, är det lätt att säga vilket beslut som skulle 
ha fattats.
Kongo	 börjar	 få	 problem	 hemma	 i	 Göteborg.	
PTSD:n	kommer	krypande.	Han	håller	sig	hem-
ma.	Mamma	Daina	 gör	 så	 gott	 hon	 kan	 för	 att	
hjälpa	honom.	Hon	kramar	om	sin	son.	
Efter	två	år	får	Kongo	komma	till	psykolog.	”Då	
säger	hon:	Jag	tror	inte	att	försvaret	gör	såna	här	
saker.”	 Kongo	 öppnar	 sig	 för	 psykologen,	 men	
”hon	har	mage	 att	 säga	 att	 jag	hittar	på”,	 säger	
Kongo	i	programmet.	Han	har	nu	förstås	fått	en	
diagnos	 av	psykiatrin:	 ”…uttrycker	 oro	 för	bris-
tande empati.”

Empati för själen
Oron	 för	 att	 andra	 inte	 ska	 fatta	 hur	 han	mår,	
delar	han	med	alla	soldater	som	fått	ett	sår	i	sjä-
len. Det är lätt att ha empati med en person som 
brutit benet, men när själen är trasig, blir det 
svårare.	År	2014	är	vi	inte	förmögna	att	hantera	
en	situation	där	vår	kamrat	säger:	Jag	har	en	sån	
fruktansvärd	ångest,	jag	är	heldeppig.	Vi	vet	inte	
vad	vi	 ska	 säga,	 för	vi	kan	 ju	 inte	 säga:	Det	går	
över ska du se, inget att hänga läpp för, kom igen 
nu,	du	är	ju	jägare…

Kongo	är	klar	i	tanken	och	säger	saker	som	borde	
ramas	in:	”Jag	stod	ut	med	brinnande	krig	i	främ-
mande	land.	Men	när	det	civila	mörkret	sluter	sig	
runt	mig,	då	står	jag	inte	ut.	Och	det	är	det	kriget	
jag utkämpar i dag. Det tar inte slut.”  

”När det civila mörkret 
sluter sig runt mig, då 
står jag inte ut”

Risken mindre bland militärer
Temat	för	radioprogrammen	är:	Vad	händer	med	
soldaten	 när	 han	 kommer	 hem?	 Kongos	 berät-
telse	är	det	svar	många	soldater	har.	PTSD	är	ett	
sjukdomstillstånd	 som	 drabbar	 både	 militärer	
och befolkningen. I Sverige är sannolikheten 4,6 
procent	att	någon	ska	drabbas	av	PTSD	under	sin	
livstid (kapten David Bergman), bland militärer 
är risken mindre. Försvarsmakten har ett lag-
stadgat	livslångt	ansvar	för	sina	soldater.	Samtal	
genomförs före och efter mission.
Veteranenhetens chef Anders Stach säger i ett av 
radioprogrammen:	”…har	man	varit	med	om	nå-
got	ska	man	vara	tydlig	med	det.	Det	finns	inga	
tabun att prata om psykiska problem i Försvars-
makten.”

Hur mår du?
Johanne	Hildebrandt	menar	att	det	 är	 svårt	att	
prata	om	sår	i	själen,	hon	har	själv	symptom	efter	
sitt	liv	som	krigskorrespondent.	En	officer,	Mats,	
som	tjänstgjort	under	BA01	berättar	om	det	svåra	
att	tala	med	sin	19-årige	son	Nico	om	vad	han	går	
igenom.	Av	vuxna	har	han	väntat	sig	frågan:	Hur	
mår	du?	Men	aldrig	fått	den.	
Mats	 trauma	 är	 en	 skenavrättning	 i	 Bosnien	
1993.	Han	minns	till	och	med	det	metalliska	lju-
det	när	avtryckaren	går,	det	flinande	ansiktet	hos	
innehavaren	av	Kalashnikoven,	hur	han	bagatel-
liserat händelsen första veckorna, ”en kustjägare 
ska	väl	stå	ut	med	sånt”.

Men	oron	kom,	Mats	pratade	med	bataljonspas-
torn,	och	det	blev	hemresa	i	förtid.	I	Kalmar	visa-
de	sig	symptomen	allt	oftare,	han	blev	frånvaran-
de	i	samtal,	flashbacks	kom.
”Nu dör jag, jag ser min hjärna tapetsera himlen”, 
säger	han.	Han	var	med	om	mycket	elände	i	Bos-
nien, det var trasiga barn, nedbrända hus. Varför 
pratade han inte om sina upplevelser? ”Jag ville 
inte	 känna	mig	 svag	 som	 officer,	man	 ska	 vara	
chef, ett ideal.”

Fredsbaskermöten
Men	hemma	i	Kalmar	träffar	han	sina	kamrater	
en	 gång	 i	månaden	 på	 Fredsbaskrarnas	möten.	
Där	 är	 det	 öppen	 stämning.	Mellan	 de	mötena	
upplever	Mats	tystnaden.	Ett	tag	åkte	han	till	en	
stökig	Stockholmsförort	på	helgnätter.	I	det	hot-
fulla kände han sig lugn där han gick omkring. 
Sonen	 Nico	 ger	 honom	 också	 en	 anledning	 att	
leva. 

På	Danderyds	 sjukhus	har	han	 fått	 behandling,	
s.k.	EMDR-terapi.	Den	går	ut	på	att	koppla	sam-
man	ett	minne	om	något	som	hänt	och	känslan	i	
den	händelsen.	EMDR	har	visat	sig	ha	gynnsam	
effekt	på	personer	som	drabbats	av	PTSD.
Om Försvarsmaktens uppföljningsansvar säger 
BA01-chefen	öv	Ulf	Henricsson:	”Om	inte	lands-
tinget	klarar	sin	uppgift,	finns	det	privata	läkare.”	
Han	har	gjort	flera	resor	till	Bosnien	efter	kriget	
och	tagit	med	sig	soldater	och	officerare	som	har	
trauman	efter	missionen.	På	plats	har	de	tillsam-
mans	gått	igenom	vad	som	hänt.	Då	har	knuten	
lösts upp.

År 2014 är det okej 
att säga hur man mår 
– även om det inte 
är ett brutet ben som 
spökar. 

— om sår i själen och vad andra borde säga

Ulf Henricsson, chef BA01

...tog år efter missionen med sig 
soldater som bar på trauman tillbaka till 
Bosnien för att de på plats skulle kunna 
bearbeta minnena. Det var en terapi 
som fungerade.

Johanne Hildebrandt, reporter

...som själv bär på trauman menar att det 
är svårt att prata om sår som inte syns. 
”Nu vet vi att det behövs 
uppföljning för soldaterna”, säger hon.

Veteranen Mats

...träffar sina missionskamrater på 
möten med Fredsbaskrarna i Kalmar. 
Där kan han säga som det är.

Anders Stach

”Har man varit med om något ska man 
vara tydlig om det.”

Diana, mamma

...till veteranen Kongo, såg tomhet i 
sonens blick. Hon kramade om honom, 
men han behövde mer. Kongo själv fick 
inte den vård från landstinget han var i 
behov av.

Per Sandberg, psykolog

...säger att det finns en bra behandling 
mot PTSD: En terapi där minnet och 
känslan möts.

Pelle Andersson

”Man håller käften, vill inte visa sig vek.”

Per Lunqe

Foto: Pixhill.com
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Reportage Reportage 

Om man knappar in sig i veteranarkivet och söker på Kongo, 
dyker flera intressanta dokument upp. Det var ett blodigt krig 
men mellan varven var det också lugnt och de svenska solda-
terna levde ett normalt liv. Så här står det i ett brev:

”Elisabethville den 8/7 -61, Hejsan! Hur har ni det därhemma nu? Har 
sommaren kommit på allvar? Här nere är det fint väder som vanligt men 
lite kallt på nätterna… Vad beträffar nöjen så är de sällsynta, här finns 
inga dansställen som hemma men här finns flotta restauranger som vi 
brukar gå till… Ps. Hälsa grabbarna" – Lasse

2,5 miljoner
På	FBS	som	har	två	rum	i	Försvarshögskolans	lokaler,	jobbar	tre	personer	
med att fylla samlingarna och veteranarkivet. Det är Johan Landgren, Carl 
Norman	och	Fredrik	Öberg.	 I	samlingarna	finns	två	och	en	halv	miljoner	
handlingar.	Nu	kraftsamlar	FBS	för	att	bygga	på	veteranernas	minnen.
–	I	veteranarkivet	har	vi	 i	dag	dokument	 från	17	personer	och	ytterligare		
åtta	är	under	inskanning,	säger	Carl.
Med	100000	veteraner	som	varit	ute	finns	det	också	mycket	material	 för	
FBS	att	få	in.
– Det blir som ett pussel med hundra tusen bitar, säger Johan.
Ibland	får	han	frågan,	det	här	kan	väl	inte	vara	av	intresse?	
–	Allt	är	intressant,	säger	han.	Även	små	delar	är	delar	av	en	helhet.
För vem är det intressant?

–	I	första	hand	för	forskare	och	journalister,	förstås	också	för	alla	veteraner,	
men	också	för	allmänheten,	säger	Johan.

PUL inget hinder
FBS är ett litet projekt vid myndigheten Folke Bernadotteakademin. Ett 
problem	2006	när	insamlingen	drogs	igång	var	PUL,	personuppgiftslagen.	
En	myndighet	får	inte	lagra	uppgifter	om	personer	på	det	sätt	som	FBS	ville.
–	Vi	hade	kontakt	med	Datainspektionen	och	fick	2007	en	ändring	i	förord-
ningen,	vilket	innebär	att	vi	får	publicera	uppgifterna	i	FBS,	säger	Johan.

När Fredsbaskern besöker FBS är det en vanlig dag för Johan, Carl och 
Fredrik.	Carl	 skannar	 in	dokument	 från	Korea	 1956.	Fredrik	 jobbar	med	
bilder	från	Kongo.	Han	skriver	också	ett	FBS-inlägg	på	Twitter,	117	tecken	
och	en	länkad	bild	från	Sveriges	första	fredsinsats,	Saarbataljonen	1935.
– Twitter är en bra kanal för att vi ska synas, säger Fredrik.

FBS	besöker	också	möten	där	de	berättar	om	sin	verksamhet,	bland	andra	
på	Kongoveteranernas	årsmöte.	
– Vi vill synas mer, säger Carl.
Om	FBS	syns	mer,	blir	det	också	fler	veteraner	som	delar	med	sig	av	sina	
minnen.	Men	det	finns	begränsningar,	personalen	räknas	till	tre.
–	Vi	vill	verkligen	ta	hand	om	de	dokument	vi	får	in.	Därför	är	det	en	för-
troendefråga	att	vi	inte	tar	på	oss	mer	än	vi	kan	hantera,	säger	Johan.		

Om Folke Bernadottesamlingarna, FBS

Folke Bernadotteakademin har sedan 2006 drivit ett 
projekt för att dokumentera svenska fredsinsatser. Folke 
Bernadottesamlingarna, FBS, underlättar forskning, 
studier, utvärdering och erfarenhetsinsamling. 
Historiska	dokument	sparas	på	ett	sätt	så	att	de	inte	
förslits.	Hundratals	hyllmeter	dokument	är	eller	ska	bli	
digitalt	sparade:	brev,	bilder,	filmer,	rapporter,	krigs-
dagböcker och lägesorienteringar. Dokumenten visar 
förberedelser, insatsförlopp och avveckling av insatser.

Folke Bernadottesamlingarna:
– Det vi gör i dag är morgondagens historia

Fi röktes ut med fosforrökhandgranat. Kongo december 1961. 

Foto: Torsten Dahlén

Användarkonto
FBS	ligger	nu	inne	med	en	ansökan	hos	Riksbankens	jubileumsfond	om	medel	
för		två	tjänster	under	tre	år.
–	Vi	är	med	i	andra	ansökningsomgången	och	vid	positivt	besked	kan	vi	lägga	alla	
resurser	på	att	samla	in	veteranminnen	efter	nyår,	säger	Johan.

Hur	gör	man	för	att	komma	åt	samlingarna,	veteranarkivet?	
–	Man	kan	besöka	FBS-anslutna	universit,	högskolor,	museer	och	bibliotek.	Man	
kan	också	ansöka	om	ett	tidsbegränsat	personligt	användarkonto	hos	oss,	säger	
Johan.

Alla	veteraner	som	skickar	sina	brev,	bilder	och	filmer	får	inloggning	om	de	öns-
kar. Och deras dokument är av stort värde för FBS.
–	 Myndighetshandlingar	 om	 missioner	 ger	 ett	 makroperspektiv.	 Veteranerna	
står	för	mikroperspektivet,	säger	Johan.

FBS	får	också	dokument	från	Krigsarkivet.	De	omvandlas	till	digitala	filer.
–	Det	underlättar	förstås	för	den	som	vill	veta	mer	om	en	speciell	insats.	Man	kan	
ju	sitta	vid	en	dator	och	snabbt	gå	igenom	det	som	finns,	säger	Johan.

Men	all	information,	alla	dokument	publiceras	inte	på	FBS.
–	Vi	tar	inte	med	läkarjournaler,	disciplinprotokoll	eller	bilder	på	döda.	Vi	måste	
handla i enlighet med god sed säger Johan.

Per Lunqe

Johan Landgren, Fredrik Öberg och Carl Norman jobbar för att bevara dina minnen. 
Foto: Per Lunqe

Läs mer och anmäl dig på
VETERANMARSCHEN.SE

SNART 
ÄR DET 

DAGS 
IGEN

Det är ett stort arkiv för veteraner – 
Folke Bernadottesamlingarna, FBS. 

Du kanske har brev eller bilder på 
vinden? Tveka inte att skicka dom till 
FBS, där omvandlas de från gulnat 
papper till digitala dokument, 
originalen får du sedan tillbaka.
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Ute i landet 

Silvermedalj-
motiveringar
Marianne Bernhorn
Mångårigt arbete med utlandsstyrkan 
på LG IntUtbE. Alltid ställt upp utöver 
vad tjänsten kräver för att utlandssol-
daten ska få ett bra mottagande vid 
inryckning och hemkomst. Det är få 
utlandssoldater som passerat IntUtbE 
som inte vet vem Marianne är. 
Styrelsemedlem i FBS Stockholm 
sedan starten.

Rikard Johansson
Drivande kraft bakom Fredsbasker-
marschen 2013. Fredsbaskermar-
schen är ett så omfattande projekt 
och har bestått av allt från en ljus idé, 
via en omfattande planering, till ett 
otroligt jobb med genom förandet. 
Rikard var en nyckelperson för att ge-
nomföra Veteranmarschen.

Jörgen Ferm
Drivande kraft bakom Fredsbasker-
marschen 2013. Jörgen Ferm som 
supportade med egen bil från Ystad till 
Hindås med dryck och mat och här-
lig support till alla som gick. Sträckan 
mellan Halmstad och Ringenäs kom 
att innehålla hundratalet människor 
och flertalet motorcyklar som hedra-
de samtliga veteraner och anhöriga 
med allt vad det nu innebär. En ma-
kalös händelse som är värd att upp-
märksammas.

Lars Andersson 
Lars är en väldigt god kamrat som all-
tid ställer upp när någon har det job-
bigt. Han har varit medlem i styrelsen 
som kassör i Blue Berets mc i över 10 
år och han blir ständigt omvald, detta 
är en god indikator på att han gör ett 
väldigt gott arbete.
Förutom att han är kassör så har han 
också varit vår medlemsregistrator 
under en del år och gjort det myck-
et bra. Han är dessutom en flitig fö-
respråkare av att poängtera att vi är 
fredsveteraner som kör motorcykel, 
inte tvärt om.

Stort grattis till Er alla!

Ute i landet 

Med Er veteraner i fokus 
- och en trevlig sommar!

Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13, 703 63 Örebro
Tel 08 - 25 50 30

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

Varje medlem har en egen inloggning på vår 
hemsida där det går att administera sitt med-
lemsskap och sina kontaktuppgifter.
Kontakta oss om du behöver inloggnings-
uppgifterna på nytt.

Medlemsavgift
200 kr/1 år, 900 kr/5 år, 1800 kr/10 år

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

Lars Nyblom
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
070 - 879 90 89
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se

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

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

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

Styrelsen
Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande
Tel. 073 - 142 11 56
bengt.wiktorsson@fredsbaskrarna.se

Alvi Olsson
Vice förbundsordförande
alvi.olsson@fredsbaskrarna.se

Ledamöter
Bo Carlsson
bo.carlsson@fredsbaskrarna.se

Sture Fredell
sture.fredell@fredsbaskrarna.se

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Örjan Noreheim
orjan.noreheim@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

Händelsekalender
När Vad Var

29 juni - 6 juli  Almedalen Visby

10 - 13 juli  Veteranträffen ÖS 21 Halmstad

12 juli  Veteranmarschen, uppstart Halmstad

5 - 9 aug Lilla Veteranmarschen Örebro

29 juli - 9 aug  Veteranmarschen 2014  Hindås – Örebro

16 aug Ten Island Race 2014 Öckerö/Göteborg

23 aug  Z-bataljonen, 20-årsjubileum Östersund

30 aug  Tough Viking Stockholm 

12 - 14 sept Nordic Veteran Soldiers Golf Trophy Visby

24 okt FN-dagen Stockholm och hela Sverige

25 - 26 okt Förbundsråd Gotland

30-årsjubileum i Skillingaryd
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Nu kan du skicka in ditt svar från korsordet via sms!

Ge portokostnaderna till Gula bandet istället för till Posten.

Lös korsordet på sid 34.

Jag vill börja med att tacka 
alla	 som	 deltog	 på	 förbundets	
30-årsjubileum	 och	 alla	 som	
hjälpte till. Det var en lyckad 
tillställning. Att vi dessutom 
fick	 ett	 sådant	 vackert	 väder	
var ett plus i kanten. Efter detta 
kalas börjar man se fram emot 
träffen	 i	 Halmstad.	 Där	 kom-
mer	även	i	år	att	vara	en	marsch	
genom	centrala	Halmstad	med	
en	musikkår.	Så	jag	hoppas	på	
stor	uppslutning	även	i	år.	

Veterandagen
Veterandagen tycker jag blev 
en värdig ceremoni med en av-
slutande konsert i Berwaldhal-
len.	 Det	 finns	 självklart	 saker	
man	kan	peka	på	och	känna	att	
det	skulle	varit	på	ett	annat	sätt	
men	jag	måste	säga	att	jag	tyck-
er	 att	 det	 var	 bra	 på	 det	 stora	
hela. Det som jag skulle önska 
är att de civila myndigheterna 
gavs	ett	större	utrymme	på	själ-
va ceremonin.

Veteranutredningen
I	 början	 på	 maj	 överlämnade	
Allan Widman sin utredning 
till försvarsministern.  Det är 
en spännande läsning att ta 
del	av.	I	den	utredningen	finns	
bland	 annat	 förslag	 på	 en	 ny	
myndighet, Veteranmyndig-
heten. Den kommer att ledas 
av en styrelse och inte under 
en	 minister.	 Det	 finns	 även	
ett	 förslag	 på	 att	 de	 som	 varit	
ute	 från	 andra	 myndigheter	
än Försvarsmakten kommer 
att omfattas av ett veteranlag-
skydd.	Man	förslår	även	att	den	
nuvarande veteransoldatlagen 
görs	om	på	så	sätt	att	man	tar	
bort retroaktiviteten som idag 
är satt till 1991. I det lagförslag 
som	ligger	för	de	civila	finns	det	
ingen	retroaktivitet	så	det	bor-
de vara ”naturligt” att justera 
lagen om veteransoldater.

 Vår stödverksamhet
Jag	 har	 fått	 en	 del	 frågor	 om	
hur	 förbundet	 håller	 ordning	
på	 gåvor	 till	 kamratstödet	 och	
om	 hur	 vi	 finansieras.	 Vi	 har	
sedan 2013 avtal med Försvars-
makten som ger oss ett verk-
samhets- och organisations-
stöd. De pengarna använder vi 
till	olika	aktiviteter	såsom	träf-
fen i Skillingaryd, Veteranda-
gen,	 stödja	 träffen	 i	Halmstad	
och Veteranmarschen för att 
nämna	 några.	 	 Vi	 använ-
der även pengarna till 
lönekostnader och ad-
ministrativa kostnader. 
De	pengar	 vi	 får	 in	 för	
medlemskap använder 
vi i huvudsak till att 
stödja föreningarna 
och	träffplatser.	Gåvor	
till	 Kamrathjälpen	 går	
oavkortat	 in	på	ett	sär-
skilt konto. De pengar-
na används sedan att 
stödja veteraner och 
anhöriga enligt de reg-
ler	som	finns	för	detta.	

I dagsläget har vi hjälpt 
personer med rehabili-
teringsbehov av olika slag 
samt att vi köpt in juridisk 
kompetens	 till	 någon	 som	har	
haft behov av detta i ett för-
säkringsärende.  Det har även i 
särskilda fall betalts ut pengar 
för	att	man	ska	kunna	ha	åter-
träffar.	Jag	hoppas	att	detta	ger	
lite klarhet i hur vi arbetar. 

Sommarvärva!
Nu	 hoppas	 vi	 på	 en	 bra	 som-
mar med mycket sol och värme. 
Ha	 det	 riktigt	 gott	 och	 se	 till	
att	 värva	 några	 veteraner	 som	
medlemmar och ta med dem 
på	träffarna.	

Anders Ramnerup
Generalsekreterare

NYHET

Kalle Fransson, ordförande Kongoveteranerna och 
Klas Eksell, stf personaldirektör, Försvarsmakten, 
minglar inför middagen. Foto: Gullmar Svensson

Gullmar Svensson på scen med fältartisten 
Linda Andersson. Foto: Gullmar Svensson

Smålands Husarer genomförde en imponerande 
uppvisning. Foto: Gullmar Svensson

Alla är på väg att sätta sig till bords.
Foto: Gullmar Svensson

Janne Runesson hänger upp föremål i tältet. 
Här en skylt som hängt i Libanon.
Foto: Per Lennartsson

Fältartisterna värmde upp under lunchen.
Foto: Per Lennartsson
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Vill Du vara med och starta en träff-
plats för veteraner i Kronoberg? 
En träffplats är på gång och nu 
behöver vi din hjälp!

Boka in onsdagen den 10 september i Din 
kalender.	 Vi	 ses	 på	 Mässen	 (50	 m	 väs-
ter	 Hennings	 konditori),	 Storgatan	 72,	 i	
Växjö, kl. 18.00.

Vi	 behöver	 träffas,	 byta	 idéer,	 prata	 om	
framtiden,	kanske	få	ihop	en	interimssty-
relse.

Vi	 kan,	 om	 vi	 har	 tur,	 få	med	 veteraner	
från	 Sinai	 1956	 till	 Er	 som	 just	 kommit	
hem	 från	 Afghanistan	 eller	 fortfarande	
tjänstgör	någonstans.	
Det gäller även för Dig som jobbat inom 
CIVPOL,	SRV	(motsvarande).

Ge	oss	gärna	goda	råd	om	vad	vi	bör/kan	
göra för varandra. 
Kolla	i	Din	omgivning	om	det	finns	någon	
som kan sponsra oss. 
Det	 gäller	 från	minsta	 sak	 upp	 till	 att	 få	
tag	i	lokaler	vi	kan	få	låna/disponera.

Det är just Dina idéer som behövs för att 
vi	skall	komma	igång.

Vänta inte utan hör av Dig nu!

Anders Broman
Islandsvägen 15
352 46  VÄXJÖ
Mob: 0705-721 523
Epost: bromans5@hotmail.com

Benkt Sjödahl
Seminarievägen 23
352 38  VÄXJÖ
Mob: 0706-385 780
E-post: benkt.sjodahl@blixtmail.com

Följ gärna SVF Fredsbaskrarna 
på Facebook och Twitter.

Upprop
Kronoberg!

Stöd oss genom Gula bandet

Stöd Kamrathjälpen
- Köp Gula bandet-prylar

22. T-shirt 150:- 

24.  Pin  25:-

32.  Mössa  100:-

33.  Collegetröja  495:-

34.  Tygmärke, runt 30:-

35.  Klisterdekal, stor  25:-

36.  Klisterdekal, liten  20:-

42.  Broderat tygm. siluett  50:-

43.  Broderat tygm. kardborre  60:-

46.  Träningsflaska  70:-

49.  Tablettask i plåt, mint 25:-

44.  Funktions t-shirt  100:-

45.  T-shirt fredsbaskermarsch.  100:-

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.

sverigesveteranforbund.se

Stilren collegetröja med hel dragkedja. 
Krage och mudd i 2x2 ribb. Dekorativa 
flatlocksömmar, fina detaljer i nedre 
mudd och påsydda fickor. 

Material: 80% bomull, 20% polyester 
Vikt: 315 gr/m² 
Storlekar: S, M, L, XL

Beställningsinformation finns på sid 33.

Året var 1974 och den svenska FN-bataljo-
nen 53 C under ledning av överstelöjtnant 
Svante Kristenson från dåvarande KA5 
i Härnösand hamnade rejält i hetluften. 
Sveriges bidrag till UNFICYP var vid den-
na tid reducerat till 215 soldater och 40 
poliser. 

Det var en regelrätt militär statskupp som orga-
niserades av den grekcypriotiska paramilitära 
organisationen	EOKA-B	med	 stöd	 av	 det	 cypri-
otiska nationalgardet och den grekiska militär-
juntan.	 President	 Makarios	 var	 grekcypriotisk	
biskop och ledde Cypern vid denna tid men av-
sattes	 den	 15	 juli	 1974	 	 varvid	Makarios	 flydde	
till Storbritannien och ersattes av pro-Enosis (för 
förening med Grekland) med den nationalistiska 
Nikos Sampson som diktator. 

Turkiet	såg	sin	 turkiska	befolkning	på	ön	hotad	
och	det	turkiska	svaret	lät	inte	vänta	på	sig.	Tur-
kiets	 dåvarande	 premiärminister	 Bulent	 Ecevit	
gav order om invasion redan den 20 juli under 
förevändning att det var en fredsbevarande ope-
ration	i	enlighet	med	fördragsgarantin	från	1960.	
Turkiet landsatte sex tusen man, fallskärmssol-
dater som tog kontroll över de norra delarna av 

ön. USA vädjade till parterna om besinning ef-
tersom	både	Turkiet	och	Grekland	var	en	del	av	
Natos	östra	flank.		

Nikos	Sampson	avgick	efter	endast	en	vecka	på	
sin	befattning.	Militärregimen	som	utsett	honom	
kollapsade	 och	Makarios	 återvände	 till	 Cypern.	
Till	följd	av	Turkiets	invasion	på	Cypern	och	den	
grekiska regeringens stöd till grekcyprioterna föll 
även den grekiska regeringen som vid denna tid 
var en militärjunta ledd av Georgios Papadopou-
los. (Juntan tog makten i Grekland 1967 när det 
grekiska kungahuset störtades men efter krisen 
på	Cypern	1974	så	avgick	hela	juntan	varvid	den	
landsflyktige	och	mäkta	populäre	Konstantin	Ka-
ramanlis	återkom	från	sin	exil	i	Paris.)
I dessa dagar är Cypern fortfarande delat även 
om rörelsefriheten är större än tidigare för Cy-
perns större folkgrupper, grekcyprioter och 
turkcyprioter.	Några	av	de	många	svenskar	som	
befann	sig	på	Cypern	 i	denna	hetluftens	 tid	var	
Fredsbaskrarnas förre kassör Bosse Carlsson 
med hustru Birgitta Carlsson.

Källa:	Soldat	i	FN	(Forsbergs	1978).

Lars Andersson

Cypern brinner – 40 år senare

Tema: Cypern i nästa nummer av Fredsbaskern

Hälsning 
från Gotland
Årsmötet den 18 februari blev 
förhållandevis välbesökt (30-talet 
deltagare) och om Du vill läsa 
mer om detta så rekommenderas 
hemsidan där ett reportage finns 
publicerat. För övrigt kan vi varmt 
rekommendera hemsidan som ju är 
såväl förbundets som föreningens. 
Du loggar in på 
www.sverigesveteranforbund.se 
för att sedan kryssa på föreningar 
där du hittar vår förening.

I skrivande stund har vi tappat en del 
medlemmar	 över	 årsskiftet.	 Det	 kan	 ju	
bero	på	att	man	valt	att	kliva	av	men	också	
mer triviala faktorer som att man glömt 
att betala. Förbundet kommer under nästa 
vecka	att	gå	ut	med	en	påminnelse	och	vi	
vill	 naturligtvis	 också	 här	 och	 nu	 passa	
på	 att	 påminna	 om	 inbetalningen	 av	 de	
200 kronorna. Efter sista mars gör man 
avräkning	och	de	som	då	inte	betalat	stryks	
ur medlemsregistret. Vi hoppas att just Du 
skall känna att Du vill vara med oss även 
fortsättningsvis.

På	 såväl	 förbundsnivå	 som	 hos	 oss	 lokalt	
försöker	vi	bredda	vår	medlemsbas	till	att	
omfatta	alla	veteraner	som	varit	ute	i	någon	
internationell insats antingen militär eller 
civil. Det uttrycks hos oss bland annat i att 
vi	i	styrelsen	representeras	av	såväl	poliser	
(Dan	Paulsen)	som	av	sjukvårdssidan	med	
Lena	 Fridman	 som	 varit	 ute	 i	 åtskilliga	
uppdrag	 för	 Röda	 korsets	 räkning.	 Men	
också	 av	 att	 vi	 den	 26	 mars	 bjöd	 in	
poliskommissarien	 Karl-Georg	 Andersson	
att	 berätta	 om	 sina	 tio	 år	 i	 internationell	
polistjänst	bland	annat	i	Mellersta	Östern,	
Balkan, Cypern och i FN-högkvarteret i 
New York. 

Missa	inte	golftävlingen	för	veteraner	som	
går	 av	 stapeln	 i	 september	 på	Visby	GK:s	
fantastiska	 golfbana	 ute	 på	 Kronholmen.	
Du	 hittar	 annonsen	 på	 sidan	 26.	 Tänk	
vad	kul	att	 få	 lira	golf	 samtidigt	som	man	
snackar	 missionsminnen.	 Kan	 det	 bli	
bättre?

Sitter	 du	 på	 bra	 missionsbilder?	 Kanske	
kan du tänka dig att dela med dig? Skicka 
i	så	fall	in	dem	till	
stig.skallak@gmail.com 
så	 kan	 vi	 använda	 dem	 på	 hemsidan	
vid lämpliga tillfällen samt lägga in i en 
bildbank till veterankamraters studium 
och glädje.

Stig Skallak

Hjälp katastrofdrabbade Balkan

För att skänka pengar till Röda Korsets insatser på Balkan:
Sms:a AKUT BALKAN till 72 900
Ge bidrag via redcross.se
Inbetalningar via BG 900-8004 eller PG 900 800-4 märks med ”Balkan”

Mer än 40 miljoner människor befinner sig just nu på flykt. Röda Korset ställer upp 
med hjälp hela vägen. Vi finns där och delar ut mat i flyktinglägret, vi återförenar 
familjer som har blivit splittrade och vi behandlar trauman från krig och tortyr som 
många har med sig i bagaget.
Ställ upp för människor på flykt du med. Sms:a MED till 72 900 så ger du 50 kronor.

Mer än 40 miljoner människor befinner sig just nu på flykt. Röda Korset ställer upp 
med hjälp hela vägen. Vi finns där och delar ut mat i flyktinglägret, vi återförenar 
familjer som har blivit splittrade och vi behandlar trauman från krig och tortyr som 
många har med sig i bagaget.
Ställ upp för människor på flykt du med. Sms:a MED till 72 900 så ger du 50 kronor.

Accomodation deal A, 140 €, includes:
 Two nights (fri–sun)  Friday dinner  Saturday

breakfast, lunch and dinner  Sunday breakfast
 Saturday Sauna  ”Summer Days 2014 T-skirt
 All programs

Accomodation deal B, 90 €, includes:
 One night (sat–sun)

PE A C E K E E P E R S ’ A S S O C I AT I O N  FI N L A N D (PKAF) NO R D I C  SU M M E R D AY S 2014
E S P O O , H OT E L  S I I K A R A N TA  9.–10. AUG 14
Arranged by four peacekeeper clubs and Peacekeepers’ Association Finland

Danish, Norwegian and Swedish veterans invited

Collect your firends and book Your reservation – www.helrt.org – by 2. JUN 14.
ADDITIONAL INFORMATION – EXCLUSIVE SUMMER DAYS DUTY OFFICER: +358-46-624-7989  and venue details www.hotellisiikaranta.fi

Activities: frisbeegolf, mölkky, tennis, volley

ball, swimming (lake), rowing boats, fishing.

Nuuksio National Park 0,5 km – Finlands

nature centre Haltia.

PROGRAM

Friday 8.8.
 Accomodation available from 14:00
 Possibility to visit Suomenlinna

Marine Fortress in Helsinki

Saturday 9.8.
 Check-in at INFO counter in Hotel lobby by 10:00
 Lunch available
 Formal flag opening at 12:00
 Program and play for friends and family
 Traditional gentlemans competition
 ”Kuorokillit” and Finlands only ”Peacekeepers’

Brass Band Faitterit” Dinner
 Sauna & Evening activity

Sunday 10.8.
 Breakfast
 Summer days formal closing by 11:00
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Man	 började	 1894	 samla	 in	 pengar	 till	 ett	 sol-
dathem	och	fick	dåvarande	kungens	godkännan-
de	att	döpa	hemmet	 till	Konung	Oscar	 II:s	Sol-
dathem.

Planerna	lades	dock	på	is	några	år	men	pengar-
na sparades och efter diverse turer kunde Sol-
dathemmet invigas 6 november 1912 och nyttja-
des	av	många	soldater.

Under	första	världskriget	1914-18	kom	ännu	fler	
soldater till Boden.  Soldathemmet nyttjades 
flitigt.	Hundratals	soldater	kom	dagligen	dit	 för	
olika aktiviteter och det uppstod ett behov av en 
utbyggnad,	så	nya	pengar	 från	olika	håll	ordna-
des fram och projektet genomfördes, med bland 
annat en stor och mycket vacker samlingssal som 
fick	 namnet	 Oscarssalen.	 En	 återinvigning	 ge-
nomfördes 1925. 

År	1976	döptes	gården	om	till	Oscarsgården	och	
1980 anlades Bodens första minigolfbana som 
nyttjades	 flitigt.	 I	 byggnaden	 finns	 numera	 en	
restaurang som heter Oscar II.
Själv	har	 jag	genom	mina	år	som	anställd	 inom	
Försvarsmakten deltagit vid olika kurser och 

konferenser i denna byggnad men nu har jag sett 
en mycket fantastisk uppfräschning här. Vilken 
förändring,	men	ändå	med	bevarande	av	den	ur-
sprungliga karaktären av lokalerna och en myck-
et	vacker	 takmålning	 i	Oscarssalen.	Alla	rum	är	
uppfräschade	 med	 tapeter,	 målarfärg,	 textilier,	
inredning i stort och allt är mycket bra gjort. Det 
finns	sköna	soffor,	TV-	och	datarum	som	nyttjas	
av	soldater.	Numera	finns	också	ett	nyrenoverat	
och fullt utrustat musikrum som soldaterna kan 
nyttja, samt biorum, 104 tums storbildsskärm 
med surroundljud där man även kan spela tv-
spel,	som	används	flitigt	kan	tilläggas.	Dessutom	
finns	lånecyklar	för	de	som	önskar	ta	en	tur	runt	
om i staden.

En av initiativtagarna till denna uppfräschning 
är	den	sedan	ett	antal	år	anställde	projektledaren	
Ulf Johansson.
Enligt	 den	 nye	 föreståndaren,	 Frederic	 Olsson,	
finns	många	nya	idéer	om	utveckling	av	verksam-
heten, bland annat ny minigolfbana, uteplatser 
m	m.	Men	allt	måste	 få	 ta	sin	 tid	 för	det	kostar	
ju pengar.

Just nu är det bilen som förhoppningsvis kommer 
att	ge	en	ljusglimt	till	våra	soldater.	En		”marka-
bil”	som	ersatt	den	före	detta	marka-lådan	för	er	
som minns gamla tider. 
Bilen kommer att köras ut till övningsplatser för 
försäljning av allt som soldaten kan tänkas behö-
va	för	magen	och	själen:	varm	korv,	toast,	godis,	
chokladbitar,	 gobitar,	 läsk,	 energy	 bars,	 kaffe,	
te, varm choklad, glass, tandborstar, tandkräm, 
tobak, nötter och tamponger (ökande antal kvin-
nor) till att börja med.

Vår	garnisonspastor	Helge	Stålnacke	var	med	ut	
på	premiärturen	och	det	känns	lite	som	att	”cir-
keln	slutit	sig”.	Förr	träffades	soldaterna	en	gång	
om	året	för	att	öva	(innan	regementena	fanns)	på	
hedarna	 runtom	 i	Sverige.	Dit	kom	också	en	av	
orternas	 pastorer	 och	 höll	 korum,	 bjöd	 på	 kaf-
fe och umgicks med soldaterna. Där har vi sol-
dathemmets	födelse	och	i	och	med	bilen	nu	så	ser	
vi det lite som att vi är där igen; soldathemmet 
tillsammans med garnisonspastorn kommer ut 
till soldaterna.

Lillemor Nilsson

Soldathemmet i Bodens garnison

Helge Stålnacke var på plats under premiärturen med markabilen. 
Foto: Elisabeth Johansson

Ett samarbete mellan Invidzonen, Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och ABF Grön Famn.

Missa inte chansen att leva som Rasmus på luffen i sommar! 
– Lägret är kostnadsfritt!

Buskul läger för barn mellan7 och 12 år i Rasmus påluffens fotspår. 5–9 augusti.

KONFERENS I KÖPENHAMN

INVIDZONEN  •  NR 2  •  2014

Läs mer om Lilla Veteranmarschen på sid 7!
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Kongokamrater minns fortfarande

Ute i landet 

Ordförande	 i	 föreningen	är	Kalle	Fransson,	han	
var	i	Kongo	som	skyttesoldat	och	signalist	1961,	
och	kom	dit	ganska	direkt	efter	muck	från	värn-
pliktsutbildning	på	A6:
–	Vi	hade	hårda	strider	i	september	och	decem-
ber, säger han.
Nitton	kamrater	stupade	i	Kongo	och	det	är	na-
turligt	för	Kalle	och	de	andra	i	föreningen	att	he-
dra	dem	på	FN-dagen	och	Veterandagen.	Det	blir	
fler	och	fler	som	kommer	på	de	dagarna.	
Kongoveteranerna	har	ökat	i	medlemsantal.	Vid	
starten 1980 räknades 200, nu är det 480.
–	 Vi	 har	 bra	 uppslutning,	 på	 senaste	 årsmötet	
kom 130 medlemmar.
Det	 blev	 kamratsnack,	 årsmötesförhandlingar	
och	 föredrag	 för	 tionde	 året	 i	 rad	 på	Lednings-
regementet	 i	 Enköping.	 Bra	 plats,	många	med-
lemmar bor norröver och kan bekvämt köra till 
mötet.
En	av	många	kamratträffar	hölls	i	samband	med	
årsmötet	 i	 Enköping.	 På	 plats	 var	 ett	 produk-
tionsbolag	som	gör	en	dokumentärfilm	om	vete-
ranerna.	Det	blir	ett	program	i	SVT	någon	gång	
i höst.

En	viktig	uppgift	som	Kalle	Fransson	och	de	an-
dra	i	föreningen	har	är	att	vara	med	och	föreslå	
och motivera utdelningar av Försvarsmaktens 
förtjänstmedalj	Sårad	i	strid.

– Vi var ju med och minns vad som hände, säger 
Kalle	Fransson.
På	jazzklubben	Engelen	i	Stockholm	träffas	kam-
raterna ibland under lite mindre formella om-
ständigheter. 
–	Vi	som	är	med	kan	också	lyssna	till	kamrater-
nas berättelser. En del nya i föreningen har efter 
Kongo	inte	alls	pratat	om	upplevelserna.	Kanske	
har	de	inte	velat	ta	tag	i	det.	De	har	gått	hemma	
och	burit	på	det	i	kanske	30	år.	Nu	kan	de	få	upp	
det till ytan. De blir som förvandlade.
Veteranavdelningens chef Anders Stach höll fö-
redrag	på	senaste	årsmötet.	
–	Hans	pappa	och	jag	var	i	samma	pluton	i	Kon-
go,	säger	Kalle	Fransson.
Band som knyter kamrater i tjänst under kärva 
omständigheter sitter bra resten av livet.

Kongoveteranerna
FN-veteranerna	Kongo	är	en	kamratförening	som	
står	öppen	för	alla	som	deltog	 i	ONUC,	Förenta	
nationernas	 fredsmission	 i	 Kongo	 under	 åren	
1960-1964,	samt	de	som	på	senare	år	tjänstgjort	
i	Kongo	inom	MONUC	och	Operation	Artemis.
Föreningen är kamratstödjande och skall tillva-
rata	medlemmarnas	intressefrågor,	som	uppstått	
som	en	följd	av	deras	tjänstgöring	i	Kongo.	Sedan	
1981 har föreningen samlat in medel till humani-
tär	verksamhet	i	Kongo	i	en	hjälpfond.	Ur	denna	

har	under	åren	flera	utbetalningar	gjorts	till	Pan-
zisjukhuset	i	Bukavo-Kongo	på	sammanlagt	över	
100 000 kr.

Föreningen stödjer verksamheten i Föreningen 
Fredsmuseum	 på	 Uppsala	 slott	 och	 Dag	 Ham-
marskjöldstiftelsen i Jönköping.
Föreningen	deltar	årligen	i	Försvarsmaktens	of-
ficiella	 manifestation	 på	 Veterandagen	 29	 maj	
vid	 Minnesmonumentet	 på	 Norra	 Djurgården	
i Stockholm, som hedrar de som givit sina liv i 
fredens tjänst.

Per Lunqe
 

Kamraterna träffades 3 april i Skåne för medaljutdelning Sårad i strid. Fr v Agne Lindau, Kalle Fransson, Bengt Helm, Lars Frost, Ernst Dahl, Arne Jönsson och en av medaljörerna, Leif Persson. 
Foto: Anders Persson

Banden är starka mellan kamraterna som stred i Kongo i början på 1960-talet. 
I år är det 50 år sedan missionen ONUC avslutades. FN-veteranerna Kongo förvaltar 
minnet av insatsen.

I samband med vår förenings femte års-
möte den 13 februari hade vi besök av 
Henrik Blomberg, som till vardags är an-
ställd vid P4 Kvarn och 2012 utsågs till 
Årets fredsbevarare bland annat för sitt 
mod att öppet berätta om sina traumatiska 
och psykiska symtom från sin tjänstgöring 
i Afghanistan. 

Henrik	 började	 först	 berätta	 om	 dagens	 rekry-
tering och utbildning inom Försvaret efter att 
värnplikten lades ned 2010 samt problemen med 
personalförsörjningen till utlandstjänst.
Inom	 officersyrket	 finns	 officer	 eller	 specialist- 
officer.	För	att	bli	offi-
cer	läser	man	officers-
programmet	i	3	år	och	
blir sedan fänrik och 
till	 specialistofficer	
läser	man	 1,5	 år.	 Spe-
cialist-officeren	 blir	
expert inom ett visst 
område	 och	 är	 solda-
tens närmaste befäl. 
Man	anställs	antingen	
som	yrkesofficer	(fast)	
eller	reservofficer	(tid-
vis).
Grundutbildningen 
(GMU)	 för	soldater	är	
3	 månader	 och	 intag-
ning	 sker	 flera	 gånger	
per	år	och	vid	olika	förband.	Därefter	kan	man	bli	
anställd	på	heltid	i	8	år	eller	max	12	år	inom	en	
18-årsperiod.	 Möjlighet	 till	 vidareutbildning	
finns.	Man	kan	också	bli	anställd	på	deltid	och	
tjänstgöra	enligt	en	bestämd	plan.	Det	finns	inget	
krav att ta anställning inom Försvaret efter avslu-
tad	GMU.	

Henrik	 tror	 att	 militära	 internationella	 insatser	
för Sveriges del kommer att minska. Veteraner 
kan	fortfarande	komma	ifråga	för	utlandstjänst-
göring. Inriktningen blir mer utbildningsinsatser 
på	uppdrag	från	EU.

Henrik	 avslutade	 sin	 föreläsning	med	att	 berät-
ta	 upplevelsen	 från	den	 granatbeskjutning	hans	
grupp utsattes för i Afghanistan, vilken bidrog till 
att	han	hamnade	i	ett	chocktillstånd	och	därefter	
inte	kunde	fungera	i	sin	roll.	Han	fick	mycket	stöd	
av	sina	kamrater	och	sjukvården.
Läkarens förslag blev att han skulle avsluta sitt 
uppdrag för att inte förvärra sin skada. 
Efter hemkomsten söker han kontakt med che-
fen	 för	 sitt	 hemförband	 och	 får	 där	 förståelse	
och	stöd.	Han	får	också	visst	stöd	från	Försvarets	
HRC-personal.	Efter	några	veckor	blir	problemen	
större	då	han	drabbas	av	skuldkänslor	över	att	ha	
lämnat sina kamrater och förband i sticket. 

Några	 i	 Afghanistan	
har blivit skadade och 
han känner sig verkli-
gen som en svikare.

Han	 blir	 övertalad	 att	
delta i hemkomstpro-
grammet	 och	 får	 där	
stöd	av	HRC-psykolog	
för att komma till rätta 
med sina problem vil-
ket	också	skett	så	små-
ningom.	Enligt	Henrik	
kan man mentalt för-
bereda sig för fysiska 
skador men upplevel-
ser som ger psykiska 
symtom kan man inte 

förutse.	Tyvärr	har	han	upplevt	att	den	förståel-
sen	 inte	finns	hos	alla.	Genom	att	öppet	berätta	
om sina upplevelser och de psykiska symtom han 
fick	av	dem,	har	han	förhoppningsvis	bidragit	till	
en förändring.

Vi	var	34	veteraner	som	samlats	till	årsmöte,		in-
tog	god	mat	och	dryck	och	 lyssnade	till	Henriks	
intressanta föreläsning. Den omvalde ordföran-
den Janne Frisk avtackade honom med en bok 
och	en	varm	applåd.

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

Årsmöte hos FB Norrköping Veteranträff i Norrköping med 
förläsning av Joakim Almström 

Vid	 vårens	 sista	 veteranträff	 den	 8	 april	
hade vi besök av Joakim Almström som till 
vardags arbetar inom psykiatrin vid US i 
Linköping.	Han	 berättade	 om	 sina	 upple-
velser	från	en	svår	olycka	under	sin	tjänst-
göring i Afghanistan.

Joakim	arbetade	som	chef	 i	 en	sjukvårds-
vagn. Under ett transportuppdrag där man 
skulle understödja den afghanska armén 
körde fordonet framför Joakims sjuk-
vårdsvagn	på	en	nedgrävd	sprängladdning.	
Laddningen var mycket kraftig, bilen fram-
för	blev	 svårt	 skadad.	Joakims	 första	 tan-
ke är att alla i fordonet är döda. En soldat 
hittas utanför fordonet, de andra fyra varav 
en	 tolk	 finns	 kvar	 i	 fordonet	 som	hamnat	
på	taket.	I	allt	kaos	måste	Joakim	och	hans	
grupp	 agera	 snabbt.	 Helikopter	 beställs,	
soldaten utanför visar livstecken. I fordo-
net	är	tolken	död,	de	övriga	svårt	skadade.	
Det	 blir	 ett	 svårt	 och	 känslosamt	 arbete	
att	 få	 ut	 alla	 skadade.	 Helikoptern	 tar	 de	
fysiskt skadade till sjukhus. Flera soldater 
får	 efterreaktioner,	 gråter,	 spyr,	 hamnar	 i	
chocktillstånd.	 Alla	 får	 debriefing	 i	 större	
eller mindre grupper. Efter en tid börjar 
Joakim	 må	 dåligt,	 sömnproblem,	 mar-
drömmar,	 svårt	 att	 koncentrera	 sig.	 Han	
får	dock	bra	hjälp	från	Försvarets	HRC,	och	
har	fått	bra	kamratstöd	och	mår	nu	bättre.	
Alla som blev skadade vid sprängningen 
klarade sig och fungerar i sin vardag.

Vi	var	cirka	30	veteraner	som	lyssnade	på	
Joakims känslomässiga berättelse om hur 
han och hans kamrater fungerade under 
räddningsinsatsen och vilka reaktioner 
man	drabbades	av	efteråt.
Joakim avtackades med en bok av ordfö-
randen Janne Frisk.

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

Henrik ”Blomman” Blomberg bidrig med sina erfarenheter kring 
psykisk ohälsa efter utlandsinstas. Henrik blev utsedd till Årets 
fredsbevarare 2012 tack vare sin öppenhet kring dessa frågor.

Info och anmälan på
VETERANMARSCHEN.SE

ONUC: “Inga spadar, men gräva måste vi för skydd mot grk-eld.”
Foto: Torsten Dahlén, FBS

Joakim Almström avtackas av ordföranden
Janne Frisk efter sitt anförande om Afghanistan.
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Nordic Veteran Soldiers Golf Trophy
12-14 september 2014

Fredsbaskrarna Gotland i samarbete med Destination Gotland och Visby golfklubb 
inbjuder alla veteraner som har gjort utlandstjänst till golftävling.

Boka nu och var garanterad plats!

12 september - Resa med båt till Visby och boende på Scandic hotell Visby. 
13 september - Efter frukost avfärd med buss till Visby Golfbana. Första start kl. 11.00. 
På kvällen 3 rätters middag med underhållning på Koggen.
14 september - För den som är intresse finns möjlighet till Golf på Gotska GK. 
Avfärd med båten kl. 16.00

Pris 2 195:-, inkl. resa, boende i dubbelrum 2 nätter (inkl. frukost), golftävling, transport till Visby GK, 
3 rätters middag med underhållning. Sista dag för anmälning är 1/8. All anmälan sker vi Destination 
Gotlands hemsida.  Det finns givetvis möjlighet att anmäla sig bara till golf och/eller middagen. 
Alla är hjärtligt välkomna även du utan golfintresse.

www.destinationgotland.se      www.nvgt.n.nu      Kontaktperson: Peter Enström, 070-218 58 06, enstrom@telia.com

I
I

FB Gotland

www.byaagaard.com

From Soldier to Soldier 
Armbandet i brun, grön, svart, sand, 
grå, marin och camouflage fallskärmslina.
Låsen till herrmodellen finns i silver.  
Hjärtlåsen till dammodellen finns i  
silver eller förgyllt silver med  
briljanter.

Design Claus Scheelke 

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Startskottet	 för	 säsongen	 var	 mc-mässan	 ”På	
två	 hjul”	 i	 Göteborg	 där	 helgen	 inleddes	 med	
första styrelsemötet. Vi besökte restaurang On 
Stage	där	Jerker	hade	fixat	en	bra	deal	med	res-
taurangägaren. Det blev stor uppslutning med 
sammanlagt 65 medlemmar, stödmedlemmar 
samt	deltagare	från	BBMCDK	och	UNVMCC.	Vi	
planerande	nästkommande	event	BMCDK	”Start	
of	Sesaon”	som	gick	av	stapeln	i	mitten	på	april	i	
Hou	på	Jylland.	Vi	blev	ett	glatt	gäng	som	drog	
iväg efter ett kort stopp i Westinska palatset.  Det 
blev	en	helg	 fylld	med	aktiviteter	såsom	årsmö-
te,	middag,	60-årsfirande,	dekorering	med	mera.	
Arne	fyllde	år	samma	helg	och	fick	äran	att	avfyra	
salutkanonen.

Årsmöte och 30-årsfirande
Därefter var det dags för nästa stora begivenhet, 
nämligen	vårt	årsmöte	med	tillhörande	fest	i	Skil-
lingaryd.	Veteraner	reste	från	när	och	fjärran	för	
att	kunna	delta.	Vi	var	cirka	75	medlemmar	från	
Sverige inklusive support och hade även besök av 
sex	veteraner	från	BBMC	Denmark	och	från	Nor-
ge	närvarade	sex	veteraner	från	United	Veterans	
MCC	Norway.		Ett	litet	extra	hedersomnämnande	
för	våra	vänner	från	Norge	som	tog	sig	till	oss	på	
sin nationaldag, 17 maj.
Nu var det ju inte riktigt som vanligt i Skilling-
aryd	detta	år.	Vi	hade	nämligen	slagit	 ihop	vårt	
årsmöte	 med	 SVF	 och	 deras	 stora	 30-årsjubi-
leum.

Helgen	löpte	vidare	med	fest,	bar	och	PX-försälj-
ning	på	fredagen	för	att	sedan	starta	upp	lörda-
gen	med	vårt	årsmöte	där	vi	fick	lite	nytt	blod	på	
några	befattningar.	Nina	Nord	tog	plats	i	styrel-
sen	som	ny	sekreterare	och	Groo	tog	klivet	från	
att vara DO Syd till vice ordförande. Som ny DO 
Syd	valdes	Anders	Wermén	och	 till	ny	DO	Mitt	
valdes Tommy Löhr. Till ny medlem av valbered-

ningen	valde	årsmötet	Johan	Josefsson.	Vi	hälsar	
samtliga	välkomna	på	sina	nya	befattningar.

I	och	med	att	det	var	nytt	folk	på	olika	befattning-
ar	avtackades	också	fyra	personer	med	diplom
Förutom	 undertecknad	 så	 fick	 Per	 Yxpil,	 Arne	
Larsson	och	Rose-Marie	Larsson	var	sitt	vackert	
diplom	med	Krigsmans	erinran.	Direkt	på	årsmö-
tet var det dekoreringscermoni av fem medlem-
mar.	Micke	Karlsson	fick	sin	frontpatch.	Grattis!
Fullt ryggmärke tilldelades Tommy Löhr, Dennis 
Olausson, Anders Wermén och Thomas Walden-
stedt. Ett stort grattis till er!

Efter	det	 sedvanliga	gruppfotot,	hade	Smålands	
Husarer	 en	 uppvisning	 med	 häst	 och	 därefter	
var det uppvisning av utlandsuniformer genom 
tiderna	på	catwalken.	Därefter	startade	vår	årliga	
tävling i form av en tipspromenad, som Jällreus 
knåpat	ihop	och	där	vinsten	består	av	vårt	vackra	
vandringspris	 (hrmm!)	 som	efter	 förra	 året	 fått	
en ny sorts patina med doft av avgasrör och väg-
ren.
Eftersom	 frågorna	 hade	 gett	 många	 högskole-
poäng, var det inte bara att svara, utan att tänka 
efter	före.	Annars	var	tydligen	sten,	sax	och	påse	
inte	helt	fel.	I	år	var	det	ett	team	om	två	personer	
som	tog	hem	priset.	Grattis	Nina	och	Tor	till	årets	
vandringspris.

Efter	frågetävlingen	startade	vår	lotteridragning	
med	ett	bord	som	dignade	av	fina	priser.	Alla	pri-
ser var skänkta till föreningen av medlemmar och 
olika företag. Det tackar vi för och hoppas att det 
nästa	år	ska	vara	minst	lika	mycket.
Och därmed är vi tillbaka till Fredsbaskrarnas 
30-årsjubileum	 som	 gjorde	 att	 Skillingaryds	
skjutfält	 var	 fyllt	 av	 veteraner	 i	 alla	 åldrar	 från	
alla	missioner.	Kanonkul!

I	ett	stort	tält	åt	vi	en	fantastisk	god	kall	buffé	och	
där	avhandlades	allt	 från	fina	tal,	avtäckning	av	
porträtt, prisutdelningar och medaljeringar, där 
vår	egen	kassör	Lars	”von	Anka”	Andersson	fick	
SVF:s	förtjänstmedalj	i	silver.	Grattis	Lars!
Vi	fick	även	i	samband	med	detta	uppleva	Hans	
Westin	som	blomsterflicka.	Huvva!

Efter att middagen dukats av öppnade baren och 
med	det	gjorde	komikern	Lasse	Nielsen	entré	på	
scenen och körde lite uppvärmning innan de här-
liga	fältartisterna	i	form	av	bandet	Blå	Band	klev	
upp	på	scenen	och	rockade	 loss	så	 ingen	kunde	
stå	still.	Jag	 tyckte	 till	och	med	att	en	viss	R-M	
Larsson	var	uppe	på	scen	och	rockade	loss.	Här-
ligt	gung	på	musiken.
Många	 var	 det	 som	 rockade	 tillsammans	 med	
fältartisterna, men det var även en hel del som 
sökte sig tillbaka till mässhuset för att där börja 
varva ner efter ett par hektiska dagar och förbe-
reda sig för morgondagens hemfärd, i alla fall 
mentalt. 

Söndagen bestod mest i att käka en god brunch 
och därefter städa ur rummen, packa hojar, en 
massa avskedskramar och löften om att vi snart 
skall	 träffas	 på	ÖS	 i	Halmstad	 där	 vi	 fortsätter	
vår	härliga	gemenskap	som	bottnar	i	vår	utlands-
tjänstgöring	och	kärlek	till	våra	motorcyklar.
Tack SVF för en härlig helg.
Tack alla veteraner som gjorde den möjlig.
Och	 framför	 allt	 tack	 till	 alla	 i	 BBMC	 Sweden,	
medlemmar och support.

Lars ”Sheriffen” Borwin
Redaktör 

BBMC Sweden

Föråret i BBMC 2014 - nu är sommaren på väg
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Vid en ceremoni i Barsebäck den 3 april erhöll Kongo-veteranerna 

Hans Holmberg och Leif Persson Försvarsmaktens medalj Sårad i strid.

Erkännande till Hans 
Holmberg och Leif Persson

Hans	Holmberg	 skadades	den	7	december	 1961	
under	strider	i	Elisabethville.	Han	träffades	i	hö-
ger sida av en projektil som gick igenom högra 
armen	 och	 in	 i	 högra	 sidan	 där	 den	 trots	 flera	
operationer	fortfarande	sitter	kvar	–	efter	53	år.

Leif Persson skadades den 16 december 1961 
under	 framryckningen	mot	Camp	Massart.	Han	
träffades	av	en	projektil	i	halsen	som	fortsatte	ner	
i	lungan,	och	kunde	räddas	till	livet	genom	rådigt	
agerande	från	kamrater	och	kirurgen	doktor	Ci-
polat	på	italienska	sjukhuset	i	Elisabethville.

Före medaljutdelningen höll överste Anders 
Stach	ett	tal	från	ÖB	till	medaljörerna	och	deras	
anhöriga. Efter medaljutdelningen överlämnades 
gåvor	till	medaljörerna	från	Försvarsmakten	och	
FN-veteranerna	 Kongo.	 Tal	 hölls	 av	 Karl-Olof	
Fransson	 och	 Inge	 Kamstedt,	 Hans	 Holmbergs	
plutonchef	 i	 Kongo.	 Därefter	 blev	 det	 gruppfo-
tografering,	pressintervjuer	och	lunch	på	Hamn-
krogen.

Bror Richard Svärd

Överste Anders Stach och medaljörerna Hans Holmberg och Leif Persson vid ceremoni på Hamnkrogen i Barsebäck.
Foto: August Hedlund

Lars Erkstam fick utmärkelsen Katangakorset.
Foto: Bror Richard Svärd

Vårt årsmöte med kamratträff genomför-
des vid Ledningsregementet i Enköping 
den 25-27 april 2014. Cirka 130 medlem-
mar deltog och de flesta av dem kom till 
Enköping redan på fredagskvällen för del-
taga i kamratträffen på officersmässen.

Stämningen var god och hela Sverige var där allt-
ifrån	Lars	Frost	från	Trelleborg	i	Skåne	till	Bertil	
Niemi	från	Lovikka	i	Norrbotten.	Trots	att	mer	än	
50	år	har	gått	sedan	det	begav	sig	i	Kongo	dyker	
det	upp	nya	medlemmar	när	vi	träffas.	I	år	var	det	
sju	medlemmar	som	besökte	årsmötet	för	första	
gången.	En	av	dem	var	 Inge	Kamstedt,	 löjtnan-
ten som i december 1961 med sin trupp ledde in-
brytningen	till	Camp	Massart.	En	annan	var	Lars	
Långström,	 som	 tjänstgjorde	 som	 stabsfotograf	
på	bat.	11.	På	kamratträffen	presenterade	han	ett	
50-tal	utomordentliga	bilder	 från	verksamheten	
i	Kongo.	Hedersgäster	vid	mötet	var	Bengt	Wik-
torsson	och	Anders	Ramnerup	från	Sveriges	Ve-
teranförbund Fredsbaskrarna (SVF).

Årsmötets protokoll
Årsmötet	 hölls	 på	 lördagens	 förmiddag.	 Här	
kommer	ett	sammandrag	av	årsmötets	protokoll:
Karl	Olof	Fransson	hälsade	alla	välkomna	varef-
ter	han	äskade	en	tyst	minut	för	under	året	avlid-
na	medlemmar.	Pelle	Mohlin	valdes	att	leda	mö-
tet	och	Stig	Högberg	att	skriva	protokollet.	Sedan	
följde en bildkavalkad över föreningens angeläg-
enheter under 2013 sammanställd av Bror Svärd 
och	Rolf	Noberg.	 I	 förväg	utdelad	verksamhets-
berättelse och ekonomisk redogörelse godkändes 
liksom revisorernas redovisning, varefter styrel-
sen beviljades ansvarsfrihet.

Glenn Altsten hade i en motion förslagen 1) att 
föreningen	 lämnar	 ett	 årligt	 bidrag	 till	 i	 första	
hand	 Dag	Hammarskjöld	 School	 och	 även	 Dag	
Hammarskjölds	minnesplats	i	Zambia	–	samt	2)	
att	styrelsen	framför	till	Sida	att	de	vidtar	åtgär-
der för minnesplatsens bevarande. Styrelsen ytt-
rade att de avslog den första delen av motionen, 
men	tillstyrkte	den	andra	delen.	Så	blev	årsmö-
tets beslut. Stig von Bayer redogjorde för att en 
ny förening har bildats, som skall sköta om gamla 
militärgravar i utlandet.
Rune	Brink	meddelade	att	han	avgår	som	kassör.	
Han	 avtackades	 för	 en	 12-årig	 hängiven	 insats.	
Till ny kassör valdes Per Carlborg. I övrigt blev 
det omval av styrelsen, som redovisas i en fakta-
ruta.

Efter	 information	 från	 styrelsen	 angående	 ett	
nytt samverkansavtal med SVF (Fredsbaskrarna) 
utbröt	en	livlig	debatt	om	avtalets	innehåll.	Rolf	
Larsén föreslog att avtalet skulle omarbetas och 
förtydligas.	 Ordföranden	 ställde	 proposition	 på	
de	två	förslagen:	Styrelsen	förslag	om	att	godkän-
na avtalet och Larséns förslag om omarbetning. 
Styrelsens	förslag	godkändes	av	årsmötet.
Mötet	beslutade	att	årsavgiften	fortfarande	skulle	
vara	225	kronor	och	att	 inga	arvoden	skall	utgå	
till	 styrelsen.	 (Stig	 Högberg	 skrev	 protokollet,	
Bror Svärd har gjort sammandraget.)

Föredrag
Överste	Anders	Stach	 från	Försvarsmaktens	ve-
teranavdelning	var	årets	föredragshållare.	Sedan	
han	 gått	 igenom	 veteranavdelningens	 organisa-
tion och arbetsuppgifter berättade han att ÖB 
beslutat	att	inbjuda	alla	Kongo-veteraner	till	Ve-
terandagen den 29 juni vid Sjöhistoriska museet 
i	Stockholm.	Varje	veteran	kommer	att	få	en	per-
sonlig	 inbjudan	av	ÖB	Sverker	Göranson.	Mera	
om detta i nästa Fredsbaskern. 

Lars Erkstam	visade	en	intressant	film	om	en	
resa till Nordkorea.
Marika Griehsel rapporterade att dokumentä-
ren	 om	Kongo-veteranerna	 kommer	 att	 bli	 klar	
för visning i tv under hösten 2014.
Git Skiöld	–	 fältartist	 i	Kongo	1962,	underhöll	
före	 banketten	 ackompanjerad	 av	 Pelle	 Karl-
ström	 (elpiano)	 och	 Hasse	 Larsson	 (bas).	 Det	
blev en intensiv och bejublad föreställnig. Git var 
i	strålande	form	och	med	sedvanlig	esprit	sjöng	
hon	en	blandning	av	kända	och	mindre	kända	lå-
tar:	All	 of	me,	En	månskenspromenad	och	Edit	
Piafs välkända franska ballader, exempelvis La 
vie en rose. En nästan bortglömd gammal goding 
var	ny	på	hennes	repertoar,	den	amerikanska	Ci-
viliztation,	som	på	svenska	har	textraden:	"Bon-
go-bongo-bongo.	Jag	far	aldrig	ifrån	Kongo."

Under banketten var stämningen mycket god 
med god mat, snapsvisor och historieberättare. 
Lars	Erkstam		och	Gösta	Karlsson	tilldelades		Ka-
tangakorset.	 Tacktalet	 hölls	 av	 SVF:s	 förbunds-
ordförande Bengt Wiktorsson. 

Bror Richard Svärd

Noteringar från Enköping

Försvarsmaktens medalj 
Sårad i Strid

Efter 12 års hängivet arbete som kassör gjorde Rune Brink 
”patron ur". Foto: Bror Richard Svärd

”All of me” – Git Skiöld svarade för ett excellent artisteri. 
Foto: Bror Richard Svärd

Ordförande Karl-Olof Fransson
Vice ordförande Stig von Bayer
Kassör  Per Carlborg
Sekreterare Stig Högberg
Vice sekreterare Alf  Gustavsson

Ledamot  Bengt Wicksén
Revisorer  Rolf Noberg, Bengt Kjellman
Revisorssuppeleant Glenn Altsten
Valberedning Lars Frost, Arne Björklund

Styrelsen efter årsmötet

”Han träffades av en projektil 

i halsen som fortsatte ner i 

lungan, och kunde räddas till 

livet genom rådigt agerande 

från kamrater”
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Ute i landet 

Föreningar

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

FB Dalarna
Claus Dehlin, 070-559 51 38
cdehlin@gmail.com

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 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
lillemor.n@telia.com

FB Norrköping (Östergötland)
Janne Frisk, 0708-97 01 45
janoloffrisk@hotmail.com 

FB Skåne
Jerker Westdahl, 070-656 40 72 
jerker@bosagarden.com

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

FB Stockholm
Bo Gyllingtoft, 073-510 88 13
stockholm@fredsbaskrarna.se

FB Västervik
Göran Nilsson, 0490-192 69 
go.nils@telia.com

FB Västerbotten
Jonas Granström, 070 - 255 96 48

jonas.granstrom@gmail.com

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

FB Örebro
Peder Stenbäck, 0707-67 32 19
peder.stenback@swipnet.se

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

Y-Bataljonen (Västernorrland)
P-A Forsgren 073-271 01 75
paforsgren49@hotmail.com

Rikstäckande 
föreningar

BBMC
Maria Sääf Westin, 0709-525 774
ordforande@bbmc.se

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

MSSS (Multinational Senior Service 
Society)
Kjell Boman, 070-586 29 67
boman.kjell@gmail.com

Sveriges Civila Veteraner
Mika Sörensen, 0702 - 248 975
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

UNEF-kamraterna
Erik Westerberg, 031-465 524
erik.westerberg2@comhem.se

Träffplatser

Blekinge
Peter Larsson, 0455-124 72

Borås
Träffas tredje torsdagen i varje 
månad kl 19.00 på Restaurang Renässans 
(öl- och vinkällaren), Sandgärdsgatan 25, Borås 
Johan Nolén, 0768-59 18 56
nolenjohan@gmail.com

Falun
Polishuset ”Pub SABEL & KASK” 
första torsdagen i varje månad kl 19.00, feb, mars, 
april, okt, nov. Myckelmyra tjärn samma tid maj, 
juni, aug, sept och dec julbord hos Mats. Januari 
och juli semester.
Mats Berglind, 070-316 60 36 
mats@mattsb.com

FB Norr
Träffplatserna varierar från gång till gång. Plats 
presenteras på hemsidan, under föreningar samt 
vid utskick till medlemmarna.
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

Gotland
Träffar och program finns på hemsidan.
Mats Ekeroth, 070-517 58 65 
mats.ekeroth@swipnet.se

Göteborg
Träffas första onsdagen varje månad 18.00 på 
The Bishops Arms, Järntorget 6.
Per Neij, peppeneij@hotmail.com och Maria 
Sääf-Westin, 0709-52 57 74.

Halmstad
Tredje tisdagen varje månad träffas vi på 
Soldathemmet i Halmstad
Christer Hallin, 0706-63 50 06

Helsingborg
Första söndagen i månaden, kl 09.00 på 
Grand Hotel, Stortorget, Helsingborg. 
Rikard Johansson, 073-3860423 
rikard1986@hotmail.com

Jönköping
Vi träffas på John Bauer Hotel, Södra Strandgatan 
15 i Jönköping, första onsdagen i månaden kl. 
19.00. Månaderna som gäller är februari, mars, 
april och maj under våren och september, 
oktober och november under hösten.
Mats Ruderfors, 073-941 09 86

Eksjö
Eksjö stadshotell
P-G Dolk, 070-563 73 64 
pg.dolk@hotmail.com

Kalmar
Krögers, Larmtorget, första onsdagen i månaden.
Stefan Johansson, 0480-42 03 23, 
070-386 45 45, 070-359 06 86

Karlstad
Steve Fogderud, 070-515 82 49

Kristianstad
Madeleine Ohlsson, 070-952 59 49
madols81@gmail.com

Malmö
Träffas på The Bishops Arms (vid järnvägsstatio-
nen), kl 19.00 första onsdagen varje månad.
Jörgen Ferm, 0708-48 36 23
veteranmalmo@limestone.nu

Norrköping
Hemvärnsgården F13 Bråvalla. 
Varannan månad (ej maj-augusti).
Janne Frisk, 011-31 11 88 eller 070-897 01 45

Stockholm
Zum Franziskaner, Skeppsbron 44 Gamla stan, 
första tisdagen varje månad, kl. 17.00-21.00. 
Örjan Noreheim, 070-592 75 24

Skultorp/Bunkern
Jespher Fröhlin, 073-021 84 61

Skövde
Johan Josefsson
0705-977653

Sundsvall
Anders Arvidsson
073-967 21 97

Såtenäs/Lidköping
Anders Olsson, 070-689 32 57

Träffplats Friluftsliv
Träffas på olika platser i Skåne.
Lars-Göran Nyholm, 072-849 93 70
friluftslivskane@gmail.com
Facebookgrupp, Träffplats Friluftsliv Skåne

Umeå
Jonas Granström, 070-255 96 48

Varberg
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B, 
Varberg, första tisdagen i månaden.
Tor-Björn Johansson, 
070-244 40 35 och
Lars-Åke Johansson, 070-519 52 54

Västervik
Träffas tredje onsdagen varannan månad, 
jan, mars, maj och sep, nov, dec.
Göran Nilsson, 0490-192 69
go.nils@telia.com

Örebro
Vi träffas första torsdagen i månaden kl 19.00 på 
Fredsgatan 13, Örebro.
Ej januari, juli och augusti då vi har uppehåll 
Måns Löf, 070-989 04 79

Örnsköldsvik
O'learys Bar & Restaurang, första onsdagen varje 
månad kl. 19.00. Första träffen blir den 2 april.
John-Erik ”Johne” Sandström
070 285 64 87
sfc.johnne@hotmail.com

Östersund
Captain Cook, Hamngatan 9, första tisdagen varje 
månad kl 18.30.
Lars Björklin, 063-51 54 57

Starta en förening 
eller träffplats
Det finns 20 föreningar med träff-
platser utsprida över landet, 
från Boden till Skåne. 

Det är inte svårt eller krångligt att star-
ta en träffplats eller förening. Du får 
all hjälp du behöver från kansliet med 
stöd av föreningarna i Sverige. Kans-
liet 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, Södermanland, Västman-
land 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@fredsbaskrarna.se

Föreningar och träffplatser

Ute i landet 

  Träffplatser

  Föreningar

UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

UNEF-kamraternas 
årsmöte
8	april	höll	UNEF-kamraterna	sitt	årsmöte	på	Befälsga-
tan	10	i	Göteborg.	Mötet	hade	samlat	15	deltagare.	Lars	
Nyblom	hade	kommit	till	årsmötet	ända	från	Örbyhus	
norr om Uppsala. 

Lars	är	medlem	hos	oss,	nu	var	han	också	representant	
för Fredsbaskrarna, och skulle förklara hur ett medlem-
skap skulle fungera om föreningen hade ett samarbets-
avtal med Fredsbaskrarna. Alla i styrelsen omvaldes. 
Efteråt	bjöd	föreningen	på	räksmörgås,	dricka,	kaffe	och	
kaka samt parkeringsavgiften.

Bo Hellqvist 70 år

Bo Hellqvist 70 år
Fredagen den 7 februari var Sture Pettersson och 
undertecknad	ute	på	ett	hedersuppdrag.	Vi	uppvaktade	
föreningens	viktigaste	medarbetare.	Han	fick	förutom	
blommor	även	ett	presentkort,	så	att	han	kan	köpa	flera	
komponenter till bygget av sin 3D-skrivare.

Hjärtliga	gratulationer	från	oss	alla	UNEF-kamrater.

Erik Westerberg.
Ordförande

Några av mötesdeltagarna, Nils-Göran Axfjord, Jackie Ragnarsson och Kurt Persson

Partille hemvärn
Den	28	april	var	vi	några	som	var	inbjudna	att	tala	för	hemvärnet	i	
Partille.	Kontaktpersonen	hos	hemvärnet	heter	Nilad	och	har	tjänstgjort	
i	Afghanistan.	Hemvärnsgården	var	en	mycket	fint	renoverad	bondgård,	
och bygget hade sponsrats av Partille kommun. Det hade samlats ett 15-tal 
hemvärnssoldater varav vissa hade gjort utlandstjänst. Det var Sture Pet-
tersson som hade kontakten med hemvärnet. Sture talade om sin tid 

i	Kongo.	Därefter	berättade	jag	(Bo	Hellqvist)	om	tid	på	Cypern.	Med	från	
UNEF-kamraterna	var	även	David	Olofsson	som	varit	två	vändor	i	Afgha-
nistan.	Den	29	april	fyllde	vår	medlem	Lars	Andersson	i	Uddevalla	80	år.	
Lars	har	varit	på	bataljon	1	G.

Bo Hellqvist

Deltagare från Partille hemvärn. Foto: Bo Hellqvist

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se

Kontakta oss om intresse finns för bildande av 
nya föreningar eller träffplatser.
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Profilbutiken 

T-shirt, 30-årsjubileum 
200:-

USB-minne 70:- Träningsflaska 70:-
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!

Du hittar hela sortimentet och beställer enklast på vår webshop 
www.sverigesveteranforbund.se

Vad var det egentligen som låg bakom 
delningen av Medelhavets pärla?
Anders Arvidsson ger svaren i sin nyut-
komna bok ”Med FN på Cypern 1964-
1974”. I boken klargör författaren de 
bakomliggande orsakerna till den mång-
åriga konflikten. Han låter även gräsröt-
terna komma till tals och gör något som 
ingen annan tidigare har gjort. Han låter 
nämligen beskriva konflikten och dess 
verkningar ur ett antal svenska FN-sol-
daters synvinkel. Efter ungefär ett halvt 
sekel får de sin historia på pränt.

Hur	upplevde	soldaterna,	vanliga	svenska	grab-
bar	 i	 20-25-årsåldern,	 sin	 vardag	med	 allt	 från	
vakttjänst och patrullering till fritid och vad 
minns	de	gärna	från	sin	tjänstgöring?
Många	av	dem	berättar	i	boken	om	sina	positiva,	
men ibland även negativa, minnen.

Anders Arvidsson 
tjänstgjorde själv 
i UNFICYP och är 
i hög grad insatt i 
händelserna som 
ledde till att ön, 
efter	 bara	 14	 års	
självständighet, 
i dag i prakti-
ken	 består	 av	 två	
länder, även om 
världssamfundet 
bara har erkänt 
ett av länderna.

Författaren	har	under	de	senaste	tjugo	åren	gjort	
otaliga resor till ön och han har inte enbart sam-
lat	på	sig	ovanliga	kunskaper,	utan	även	sett	till	
att	många	gamla	FN-soldater	kunnat	 ta	sig	 till-
baka till den norra delen av ön, där de tidigare 
tjänstgjorde.

Det är nog ingen överdrift att säga att boken 
kommer	att	bli	till	något	av	”en	bibel”	för	de	gam-
la	 soldaterna,	 som	 får	 sina	 gamla	minnen	upp-
väckta till liv – inte enbart genom texterna, utan 
även genom en mycket stor mängd bilder, som 
författaren	samlat	ihop	från	många	olika	håll.
Boken	består	av	460	sidor	och	kan	med	behåll-
ning läsas även av dem som inte tjänstgjor-
de	på	ön	mellan	 1964	och	 1974,	 alltså	åren	när	
FN respektive Turkiet ”kom” till ön. Även de 
FN-svenskar som tjänstgjorde efter Turkiets ock-
upation bör ha stor nytta av att veta vad som led-
de	fram	till	att	FN:s	uppgift	blev	så	annorlunda	
efter delningen.
Turister som besöker den södra, grekcypriotiska, 
delen	av	ön	bör	också	kunna	ha	glädje	av	att	veta	
vad som ledde fram till dagens situation. Propa-
gandan	på	sydsidan	är	nämligen	ganska	ensidig	
och beskriver inte verkligheten.

Göran Fagerlund (som 1970 tjänstgjorde i bat 
44C, 1 komp, 4 plut i Famagusta).

Utgiven	på	Fredsbaskerförlaget	
www.fredsbaskerforlaget.se
ISBN 978 91 85609 05 5

Delningen av Medelhavets pärla Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Luva, 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:-

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
         Fredsgatan 13, 703 63 Örebro

         Tel 08 - 25 50 30

1

2

3

Marinblå t-shirt av mycket hög kvalité 
Tryck på vänster bröst: ”Jubileums-logga” 
Tryck på rygg: Veteran + svenska flaggan. 
Text och logotype är tryckt i ”guld”,  svenska flaggan i vanligt gult och blått.

Färg: Marinblå
Material: 100% Bomull 150 gram
Storlekar: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL

46

58

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

Läst & Testat 

Jubileum

50

Lagra dina filer med stil.

Färg: Blått och guld
Tryck: Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Kapacitet: 2 Gb
Standard: USB 2.0

Vit träningsflaska i plast med bra grepp.

Färg: Vit
Tryck: Gula bandet
Volym: 50 cl 

sverigesveteranforbund.se

slut

Specialförband

Alexander Stilwell, författare och militärhistori-
ker,	har	skrivit	en	lättläst	bok	som	innehåller	rikt	
illustrerande bilder och förklaringar. 

Boken tar upp mer än 50 av specialförbandens 
taktiska moment, till exempel undervattensmi-
nering,	 defensiv	 och	 offensiv	 körteknik,	 land-
sättning	från	helikopter	och	fallskärmshopp	från	
över 10 000 meters höjd.

Boken skildrar elitförbandens operationer, 
utbildning	och	utrustning	med	utgångspunkt	
i verkliga händelser.

Ur innehållet:
• Anfallsteknik
• Vapenarsenal
•	Spårning
• Överlevnadsteknik

ISBN 978 91 86597 60 3

Stridande 
stykor -
deras 
hemliga 
vapen, 
taktik 
och teknik
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Veteranprofilen 

– Det känns bra när jag jobbar med loka-
la och internationella poliskollegor, att 
det visar sig finnas så många duktiga och 
ambitiösa människor, säger polisen Ulla 
Trulses som nu tjänstgör i Sydsudan.

Ulla	Trulses	 jobbar	 för	Rikskriminalpolisen	och	
gör nu sin andra mission. Den första gjorde hon i 
Liberia.	De	båda	är	inte	jämförbara,	menar	hon.	
Det	framgår	tydligt	för	henne	hur	viktigt	att	det	
är att göra rätt saker i rätt ordning.

– I Liberia genomfördes först avväpning och 
insamling	 av	 vapen.	 Därefter	 åtgärder	 för	 sys-
selsättning av soldater och rehabilitering av 
barnsoldater, säger Ulla.

Lika ordnat är det inte i Sydsudan. Där är det gott 
om	vapen	av	alla	 slag.	Regelrätt	krig	pågår	 i	de	
norra delarna av landet och i övrigt är säkerhets-
läget instabilt. Den svenska poliskontingenten i 
Sydsudan	består	av	tolv	poliser	 ifrån	olika	delar	
av	 Sverige.	De	 tjänstgör	 i	 Juba,	Bentiu	 och	Ka-
jouk.

Ulla kom till Sydsudan i december 2013 via En-
tebbe i Uganda med FN-uppdraget att utbilda 
lokal polis. Innan ankomsten ändrades fokus i 
mandatet	 till	 att	 skydda	 civilbefolkningen.	 Hur	
skyddar man som polis civila när artillerigranater 
viner?

–	 FN:s	 olika	 anläggningar	 i	 Sydsudan	 öppnade	
grindarna för lokalbefolkningen att komma in 
och	få	skydd.	Polisens	uppgift	är	att	i	samarbete	
med de civila och militära komponenterna jobba 
med	säkerhet	inom	de	olika	flyktinglägren.

Ulla är teamleader för en del av FN-insatsen i 
Sydsudan,	UNMISS.	Det	är	en	kommunikations-
enhet	på	UNPOL	där	tolv	poliser	ifrån	olika	delar	
av i världen jobbar. Den är belägen i Juba men 
har	 hela	 Sydsudan	 som	 upptagningsområde.	
Förutom att dagligen och dygnet runt ha kontakt 
med	personalen	i	flyktinglägren	rapporteras	ock-
så	dagligen	till	FN	i	New	York	om	vad	som	hän-
der. 

Ulla	vill	inte	nämna	någon	erfarenhet	som	sticker	
ut.
–	Det	händer	så	mycket	varje	dag,	säger	hon.
Men	hon	ger	det	slitna	uttrycket	göra	skillnad	en	
innebörd. Inte i det stora politiska perspektivet 
men det är människor hon möter som ger Ulla en 
känsla av uppskattning.

Per Lunqe

Veteran: Ulla Trulses, 54 år

Ulla Trulses är teamleader för en del av FN-insatsen i Sydsudan, UNMISS.
Foto: Per Lunqe

U
lla

Korsord 

  Insatser:     Liberia 2009-2010, Sydsudan sedan december 2013, pågående

Kamrathjälp

Kamrathjälpskontot ger bidrag för att 
stödja veteraner och deras anhöriga, som 
är i behov av till exempel ekonomiska 
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.

Jan Persson Cooper
Gråbo

Barbro Lagercrantz
Karlskrona

Kenneth Bodin
Sundsvall

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 29 augusti.

Du kan svara på två olika sätt.

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

Redaktion Fredsbaskrarna
Att: Daniel Jansson
Vantörsvägen 285, 12957 Hägersten

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, dessto större vinstchans!

Grattis!
Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2

3NYHET
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Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

Ordningsvaktsbutiken.se

Nya OV-uniformen
Vi erbjuder omgående
leverans av den nya 
uniformen för ordnings-
vakter, givetvis i godkänd 
färgkod. 

Utrustning
Vi erbjuder batonger, skydds-
västar, handskar, försvars-
spray, snabbrapportblock, 
light sticks och andra tillbe-
hör som förenklar och säkrar 
den operativa miljön.

Kommunikation
Vår egna radio för 155 MHz 
håller enastående kvalitet och 
pris med ett stort tillbehörs-
program. Nu erbjuder vi även 
Icoms sortiment av proffs-
radio för mycket tuffa krav.

Tekniska hjälpmedel
Med vår vattentäta handhåll-
na värmekamera från FLIR 
arbetar du helt oberoende av 
yttre ljuskällor, övervakar 
stora områden och genomför 
effektiva eftersök.

NÖJD KUND-GARANTI

PENGARNA TILLBAKA

OM DU INTE ÄR NÖJD!

100%

Betala med kort, 

mot faktura eller 

avbetalning

POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13
703 62 Örebro


