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Omslagsbilden

Uppbyggnaden av den tillfälliga campen inför Mali 01 
är igång. Foto: Carl-Axel Blomdahl

SVF 
expertråd 
etablerat

”2014 – året med 
många viktiga 
händelser”

”Det är absolut 
nödvändigt för vår 
auktoritet som ve-
teranorganisation 
att åstadkomma 
ett avsevärt lyft av 
medlemsantalet. 
Vi kommer att göra 
stora ansträngningar 
för att uppnå detta.”

Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande

Inledaren 
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blir medlemmar i SVF
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Överstelöjtnant Carl-Magnus
R Svensson leder Mali 01
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"De svenska förban-
den ska förse FN med 
underrättelser, men 
får räkna med strid."

FAKTA OM ZOOM

• En eldriven terränggående fyrhjulsdriven cykel
• Räckvidd ca 2-4 mil beroende på körstil
• Får köras i stan eller i skog, i snö eller sand, 
   i lera eller sörja, och andra roliga ställen
• Ingen åldersgräns eller körkort krävs 
• Utvecklas av Zoomability AB 
• Tillverkas av Ferex AB
• CE-märkt
• Garanti: 2 år

ERBJUDANDE

Vi erbjuder privatkunder 5.000 kr i rabatt vid beställning 
under 2014. Betala 79.900 kr. eller avbetalning 1.250 kr/mån 
(kreditprövning, 84 mån, 8,23% effektiv ränta)
Priserna är exkl. frakt.
Skriv till info@zoomability.com och boka kostnadsfri 
provkörning eller besök www.zoomability.com

Låt oss presentera det svenska terrängfordonet Zoom. 
Ett revolutionerande elfordon som levererats till över 100 skadade krigs-
veteraner i USA. Zoom levererar äkta körglädje överallt – i skog och mark, 
i snö eller i sand, men även i stan.

Skadade veteraner kan ansöka till Kungafonden för bidrag till Zoom

Liten och stark

 Terrängående 
 Fyrhjulsdrift
 Dubbla 48 V lit jon batterier
 0-20 km/h på 1 sek. 
 Vikt 80 kg
 Får plats i en Passat kombi 

     eller liknande bil

84.900:- inkl. moms

Möt nya
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Inledaren 

Året	 som	gått	 har	 varit	mycket	
intensivt	 med	 många	 viktiga	
händelser	och	aktiviteter.	Flera	
jubileer	har	avhållits	och	Sveri-
ges	Civila	Veteraner	har	etable-
rats	i	SVF.	Veteranmarschen	har	
samlat	ett	stort	antal	veteraner	
och	 också	 gett	 oss	 ett	 utomor-
dentligt	positivt	medialt	gensvar.	
Samarbetet	 med	 Invidzonen	
och		ABF	Grön	Famn	som	med-
arrangör	 för	att	arrangera	Lilla	
Veteranmarschen	 var	 mycket	
lyckat	 och	 en	 manifestation	
över	att	veteranen	och	hens	 fa-
milj	ses	som	en	helhet	i	vår	verk-
samhet.	Det	finns	all	anledning	
att	utveckla	den	sidan	framöver.	

Veteranträffen	 ÖS	 i	 Halmstad	
under	ledning	av	Tony	och	Ral-
le	samlade	som	vanligt	en	trogen	
skara	 veteraner	 och	 anhöriga	
som	 fick	 uppleva	 några	 fina	
sommardagar	på	västkusten.	
Årets	 stora	 händelse	 beträffan-
de	 veteranpolitiken	 var	 utan	
tvekan	 när	 riksdagsman	 Allan	
Widman	 överlämnade	 Vetera-
nutredningen	 till	 regeringen.	
Det	som	nu	återstår	är	att	se	till	
att	Veteranutredningen	inte	lig-
ger	 och	 samlar	 damm	 i	 Reger-
ingskansliet	utan	att	regeringen	
under	 nästa	 år	 formulerar	 sig	
i	 en	 proposition	 till	 riksdagen.	
I	 skrivande	 stund	 har	 Vetera-
nutredningen	 ännu	 inte	 sänts	
ut	 på	 remiss,	 vilket	 börjar	
kännas	 oroväckande.	 I	 väntan	
på	 remissen	 har	 nu	 de	 lokala	
föreningarna	 fått	 underlag	 för	
att	framföra	sin	syn	på	de	stora	
frågorna	 i	 Veteranutredningen,	
så	att	vi	framöver	kan	föra	fram	
synpunkter	som	är	väl	förankra-
de	i	vår	organisation.	

Arbetet	 i	 kansliet	 i	 Örebro	 har	
bedrivits	i	ett	utrymme	som	rät-
teligen	 klassats	 som	 lagerlokal.	
Alla	 som	 arbetat	 där	 har	 visat	
ett	 enastående	 tålamod	 med	
den	 dåliga	 arbetsmiljön.	 Om	

inte	 personalen	 i	 kansliet	 varit	
veteraner	 med	 erfarenhet	 av	
att	 arbeta	 under	 primitiva	 för-
hållanden	hade	de	förmodligen	
för	länge	sedan	gett	upp.	Nu	är	
det	glädjande	nog	förbättring	på	
gång	och	någon	gång	på	nyåret	
kommer	kansliet	att	omgruppe-
ras	till	ändamålsenliga	lokaler.	

För	 att	 öka	 mervärdet	 i	 med-
lemskapet	för	våra	medlemmar	
och	inte	minst	för	att	få	tillgång	
till	 mer	 expertis	 för	 kansliet	
och	 styrelsen	 har	 ett	 expertråd	
etablerats.	 Mer	 om	 detta	 finns	
beskrivet	på	annan	plats	 i	den-
na	 tidning.	 Det	 nyligen	 etable-
rade	 samarbetet	 med	 Isaksson	
Rekrytering	 hoppas	 vi	 kunna	
hjälpa	 till	 med	 att	 förmedla	
jobbmöjligheter	till	veteraner.	

Denna	 resumé	 över	 händel-
ser	 under	 det	 gångna	 året	
och	 som	 avslutningsvis	 be-
skriver	mervärden	i	att	vara	
medlem	 i	 SVF	 leder	 in	 till	
fokus	 för	 verksamheten	
nästa	år	–	rekrytering!	Det	
är	 absolut	 nödvändigt	 för	
vår	 auktoritet	 som	 vete-
ranorganisation	 att	 åstad-
komma	ett	 avsevärt	 lyft	 av	
medlemsantalet.	
Vi	 kommer	 att	 göra	 stora	
ansträngningar	 för	 att	 uppnå	
detta.	 Avgörande	 kuggar	 i	 re-
kryteringsmaskineriet	 är	 lokal-
föreningar	 och	 enskilda	 med-
lemmar.	Alla	måste	hjälpa	till	att	
rekrytera	nya	medlemmar.

För	att	samla	krafter	inför	den-
na	stora	utmaning	har	vi	en	jul	
att	se	fram	emot.	Jag	ber	att	få	
tacka	 för	alla	goda	 insatser	un-
der	det	gångna	året	och	önskar	
alla	veteraner	och	anhöriga	-	ute	
i	 världen	 och	 här	 hemma	 -	 en	
riktigt	God	Jul	och	ett	Gott	Nytt	
År	2015!

2014 – året med många viktiga händelser

Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se 

Redaktör
Daniel Jansson
08 - 25 50 30
redaktion@fredsbaskrarna.se

Annonser
Dmind Communication
daniel@dmind.se

Grafisk form och original
Dmind Communication
www.dmind.se

Tryck
Elanders
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Tidningen Fredsbaskern, ISSN-02843765 är av generell 
karaktär och kan inte, på grund av områdets komplexitet, 
ligga till grund i specifika frågor. Vi ansvarar ej för skada 
som kan uppkomma till följd av upplysning i publicerat 
material, eller i annan lämnad information. Redaktionen 
ansvarar ej för icke beställt material samt förbehåller sig 
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tionen har rätt att publicera insänt material på webben 
och i andra forum relaterat till verksamheten utan att 
först tillfråga upphovsmannen. Org.nr: 828001-0359.

Aktuellt 

 Nordic Veterans Golf 
Tournament 2015

Bengt Wiktorsson, 64 år är förbundsordförande i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
och har en bakgrund som officer i Flygvapnet. Han har tjänstgjort som FN-observatör och 
arbetar som konsultchef på Rote Consulting AB.

Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

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

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:

Jonas Hahne, Mikael Persson, Bill Ronny 
Lindberg, Peter Johansson, Nemco AB, 
Claes-Göran Bjernér, Eddie Bäckström
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Bengt Wiktorsson

Nordic	Veterans	Golf	Tournament	(NVGT)	2015
kommer	att	spelas	på	Gumbalde	Golfklubb,	
11-13	september	och	tävlingen	kommer	att	
avgöras	lördagen	den	12	september.	
Spelformen	är	singel	slaggolf.	

Läs	mer	på	m.nvgt.webnode.se
Har	du	frågor	kontakta	Peter	Enström	på	e-post	
enstrom@telia.com	eller	telefon	070	218	58	06.

 Eurotreff 2014 arrangerades i Norge

Helgen	 19-21	 september	 genomfördes	 årets	Eu-
rotreff	 2014	 på	 Veterancenter	 i	 Baereia,	Norge.	
Eurotreff	är	en	träff	för	de	lite	äldre	veteranerna	
och	åldern	var	på	de	flesta	av	de	åttio	deltagarna	
över	60	år.	De	kom	från	åtta	nationer	varav	fem	
veteraner	från	Sverige.	

Träffen	var	mycket	välarrangerad	med	ett	digert	
program.	 Bland	 annat	 besöktes	 Vinger	 Garni-
sionskyrka	och	Kongsvinger	fästning	där	krans-

nedläggning	 vid	 det	 fina	 UNIFIL-monumentet	
skedde.	 En	 guidad	 tur	 genomfördes	 också	 på	
fästningen.	
Samkväm	 och	 middag	 hölls	 med	 över	 hundra	
deltagare	 på	 Baereia	 i	 deras	 nyrenoverade	 och	
utbyggda	anläggning.		

År	2015	genomförs	träffen	i	danska	Ålborg.	

Per Lennartsson

 Cyperninsatsen, UNFICYP, 50 år
Den 12 november uppmärksammade 
Cyperns ambassadör Andreas Kakouris 
UNFICYP 50 år med en kransnedläggning 
och invigning av en fotoutställning på 
Armémuseum.

Utställningen	 invigdes	 av	 förbundets	 höge	 be-
skyddare	 H.K.H.	 Prins	 Carl	 Philip.	 Tal	 hölls	
även	av	Cypernveteranerna,	Statssekreterare	Jan	
Salestrand	 och	Pär	Hedlund.	Båda	 vittnade	 om	
sina	insatser	och	riktade	sin	tacksamhet	att	detta	
uppmärksammades	denna	dag.	Pär	 som	bor	på	
Cypern	 beskrev	mycket	 livfullt	 och	med	 känsla	
sin	kärlek	till	ön	och	sin	insats	där	för	40	år	se-
dan.	 Fotoutställningen	 visades	 13-26	 november	
på	Armémuseum.	

Fotnot:	UNFICYP:	United	Nations	Peacekeeping	
Force	in	Cyprus

Per Lennartsson

Den Civile Soldaten

Den Civile Soldaten är en kortfilm där 
veteraner berättar om hur det är att 
komma hem efter avslutad insats. 

Filmen vann juryns hedersomnämnande 
i Novemberfestivalen 2014. Den är gjord 
av Elin Högberg, Erik Sjöstrand och Robin 
Olofsson vid Högskolan i Dalarna med 
stöd av Sveriges Veteranförbund Freds-
baskrarna.
Se filmen på www.Youtube.com 
– sök på "Den Civile Soldaten".

Veteranmarschen 2015

Från slott till slott är 2015 års tema för 
Veteranmarschen. Start i Örebro den 14 
augusti och målgång i Stockholm den 
22 augusti. Boka in i kalendern och se till 
att dina anhöriga och kamrater kommer 
med och går, hela eller delar av mar-
schen. Alla kan delta! Hur går du?

Vi behöver fler funktionärer som vill hjäl-
pa till med både planering och arbete un-
der själva marschen. Om du inte kan eller 
orkar gå, är du alltså ändå välkommen att 
bidra. Kontakta lg@veteranmarschen.se

Följ arbetet inför Veteranmarschen 2015 
på www.veteranmarschen.se

Foto: Kim Svensson

Ceremoni och kransnedläggning vid UNIFIL-monumentet som finns nedanför Kongsvinger fästning.
Foto: Björn Eggeblad

Skänk gärna en slant till 
Kamrathjälpen som julgåva!
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Aktuellt Aktuellt 

FN-dagen firades på Gärdet SVF expertråd etablerat
Vanligen	 brukar	 det	 vara	 fint	 höstväder	 på	
FN-dagen	 den	 24	 oktober.	 Men	 i	 år	 var	 Norra	
Djurgården	insvept	 i	dis	och	dimma	och	ett	an-
nalkande	 regn	 hängde	 luften	 –	 något	 som	 inte	
märktes	på	åskådarantalet	då	det	blev	besöksre-
kord.	Publiken	bestod	av	ett	hundratal	veteraner	
samt	många	anhöriga	och	 intresserade.	Det	har	
nog	aldrig	samlats	så	många	kring	minnesmärket	
på	FN-dagen	som	i	år.	

Flaggparaden	utgordes	av	 fanvakter	 från	Freds-
baskrarna,	 Kongoveteranerna,	 Rikspolisstyrel-
sen,	 Folke	 Bernadotteakademin	 och	 Swedint	
kamratförening.	 Tal	 hölls	 av	 SVF:s	 förbunds-
ordförande	 Bengt	 Wiktorsson,	 Kongo-vetera-
nernas	ordförande	Karl-Olof	Fransson,	Svenska	
FN-förbundets	 ordförande	 Aleksander	 Gabelic	
samt	överste	Anders	Stach	från	Försvarets	vete-
ranavdelning.

Paraden	 av	 kransnedläggare	 var	 längre	 än	 van-
ligt	 och	 förutom	 etablerade	 organisationer	 och	
veteranföreningar	fanns	flera	nära	anhöriga	som	
nedlade	blomster	för	att	hedra	de	stupade,	vilket	
gjorde	 ett	 starkt	 intryck.	 Ceremonin	 avslutades	
med	en	tyst	minut.

Text: Bror Richard Svärd
Foto: Kim Svensson

För att få tillgång till nödvändig expertis inom olika områden har SVF nu etablerat ett expertråd. 
Expertrådet är förbundsstyrelsens och kansliets rådgivare för att följa forskning och kunskaps-
utveckling inom de områden som har anknytning till veteraner samt identifiera brister i forsk-
ningsinsatser, lagstiftning, kamratstöd etc. som bör bli föremål för förbättringar. 

Rådet	medverkar	också	till	kunskapsspridning	genom	artiklar	i	vår	tidning.	För	att	bredda	intresset	
för	och	kunskapen	om	veteranfrågor	i	samhället	tar	expertrådet	också	fram	förslag	till	ämnen	för	upp-
satser	vid	universitet	och	högskolor.

SVF	erbjuder	medlemmarna	viss	rådgivning	i	juridiska	ärenden	och	rehabiliteringsärenden,	men	gör	
inga	åtaganden	vad	gäller	kostnader	 för	 juridiskt	biträde	vid	 tvister	eller	ekonomiska	åtagande	vid	
rehabilitering.	För	närmare	information	om	detta	kontaktas	SVF	kansli.

Det är en stor glädje att kunna presentera ett expertråd med mycket gedigna personliga 
erfarenheter från den verklighet som veteraner upplever under sina uppdrag.

Alf Ingesson -Thoor

Stridsflygare i Flygvapnet till 1990. Legitimerad psykolog. Han har deltagit i hem-

komst-program för utlandsstyrkan, byggt upp Flygvapnets krisstödsprogram och del-

tagit i krisstödsaktioner, bl.a. tsunamin 2004. Alf är ordförande i Stiftelsen Jesper Lind-

bloms minne, till minne av den förste svenske specialförbandssoldat som stupat i strid.

Johanne Hildebrandt

Prisbelönt journalist och författare som rapporterat från många konfliktområden 

i världen och i flera böcker från insidan skildrat förhållandena för svenska soldater 

i insatsområden. Johanne är ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademin.

Lars Edeby

Leg. psykoterapeut som deltagit i insatser på Cypern, i Sinai och Libanon och 

med erfarenhet från att medverka i hemkomstsamtal med personal i Försvarsmakten.

Lars Johan Svensson

F.d. polismästare, jur. kand. och med erfarenhet som legal adviser m.m. under 

uppdrag i Libanon, Kosovo, Bosnien och Afghanistan. Han har också skrivit en 

spänningsroman inspirerad av sina utlandstjänster. 

Lars är utbildad samtalsledare inom Polisen. 

Robert Helenius

Advokat med erfarenhet från flera militära fredsinsatser som legal adviser i bl.a. 

Afghanistan och Libyen. Roberts specialitet är främst skadeståndsrätt, 

försäkringsrätt, skadereglering, arbetsskador och han har gedigen erfarenhet 

som ombud i olika rättsliga processer.
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PTSD: Ny studie med 
möjligheter
I en ny studie undersöks möjliga nya be-
handlingar av PTSD. Grunden i behand-
lingen är ett nytt läkemedel som fors-
karna på Uppsala universitetssjukhus 
testar på vuxna patienter som blivit di-
agnosticerade med PTSD och som ofta 
har allvarliga symptom. Patienterna ska 
också haft sådana symptom i minst tre 
månader. Dessutom ska händelsen som 
utlöst symptomen ha inträffat inom de 
senaste 15 åren.

Du som kan vara med i studien börjar med 
en s.k. screeningperiod för att du ska få 
en uppfattning om detta passar dig. Den 
pågår i upp till fyra veckor. Sedan följer 
en behandlingsperiod på sju månader. Då 

blir du behand-
lad med någon 
av medicinerna 
paroxetin el-
ler sertralin. Du 
kan också ingå 
i en kontroll-
grupp och då 
får du placebo, 
dvs. sockerpil-
ler som inte har 
någon medi-
cinsk effekt. 
Varken du eller 
s tud ie teamet 
vet om du ges 
medicin eller 
placebo. Under 

behandlingen gör du regelbundna besök 
på studiekliniken. 

I juni startade studien med två veteraner 
och under augusti och september fort-
satte den med ytterligare fyra. 

Veteranerna upplever att de får först-
klassig hjälp och behandling. De får inte 
bara prova ny medicin utan får också en 
grundlig medicinsk undersökning. 
– Projektet är av stor vikt för oss på Freds-
baskrarna, säger Björn Eggeblad på SVF.

En klinisk forskningsstudie är en medi-
cinsk studie gjord för att besvara frågor 
om säkerhet och verkan hos möjliga nya 
behandlingar och prövningsläkemedel. 
Utan forskningsstudier skulle inga nya lä-
kemedel utvecklas och några medicinska 
framsteg skulle inte göras.

Per Lunqe

Är du redo för  
en förändring?

PORT-STUDIEN
En klinisk forskningsstudie för 
personer med posttraumatiskt 
stressyndrom

Patientinformation

A CLINICAL STUDY 
IN POST-TRAUMATIC 
STRESS DISORDER

Vem kan delta  
i denna studie?
För att få delta i PORT-STUDIEN måste du:

�	vara mellan 18 och 65 år gammal

�		blivit diagnostiserad med PTSD och fortfarande  
ha ofta förekommande och allvarliga symptom

�		ha haft PTSD-symptom i minst 3 månader.

Händelsen som utlöste dina symptom ska ha inträffat 
inom de senaste 15 åren.

Vad mer behöver  
du tänka på?
�	 Att delta i studien är helt frivilligt. Du kan  

avbryta ditt deltagande i studien när som  
helst utan förklaring.

�	 Studieteamet kommer att be dig ta din 
studiemedicin precis enligt instruktionerna,  
samma tid varje dag.

�	 Du måste samtycka till att komma på alla besök  
och studieundersökningar.

�	 Studierelaterade läkemedel och alla hälsorelaterade 
undersökningar är kostnadsfria för dig. Du får 
ersättning för rimliga resekostnader.

�	 Samtliga deltagare kommer att få hög vårdstandard 
och stå under noggrann observation under  
hela studien.

�	 De erfarenheter vi gör under studien kan hjälpa  
oss förbättra framtida behandling av PTSD.

Om du vill hjälpa oss att utvärdera  
en potentiell ny behandling mot PTSD, 
vänligen ta kontakt med studieteamet 

med hjälp av kontaktuppgifterna nedan.

Vi ser fram emot att höra av dig.

PORT STUDY, Patient Brochure [V01 SE(SE)01] PORT-studien är en klinisk 
forskningsstudie för personer 
med PTSD.

Hundratalet anhöriga, veteraner och intresserade mötte upp vid FN-minnesmärket.

FN-minnesmärket med vackra nedlagda kransar och buketter. Förbundets hedersvakt, Lars-Göran 
Nyholm.

Elisabeth Kindbom Soldathemsförbundet lägger en bukett 
vid Minnesmärket.
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SVF inleder samarbete
med rekryteringsbolag

Nystartad civil veteranförening i SVF
Antalet civila i internationella freds- och krishanteringsinsatser har ökat markant under de senaste åren och numera skickar Sverige 
ut nästan lika mycket civil som militär personal. Sveriges Civila Veteraner, SCV, har genomfört sin första medlemsaktivitet.

Anna-Linn Persson har arbetat som civil observatör och senior 
koordinator för FN:s Joint Monitoring Teams (JMT) i östra Kongo.

I början av november skrev SVF och Isaks-
son Rekrytering & Bemanning under en 
avsiktsförklaring om ett samarbete inom 
rekrytering, karriärutveckling och perso-
naluthyrning. De veteraner som av olika 
anledningar behöver hjälp att ta sig till-
baka till arbetsmarknaden kommer också 
kunna få stöd tack vare samarbetet.

Syftet	med	samarbetet	är	att	erbjuda	SVF:s	med-
lemmar	ett	attraktivt	nätverk	av	arbetsgivare	och	
uppdragsgivare	inom	branscherna	infrastruktur,	
bygg,	anläggning	och	fastighet.	I	dessa	branscher	
är	Isaksson	Rekrytering	&	Bemanning	ledande	i	
Sverige.

Veteraner	bär	med	sig	erfarenheter	och	kunska-
per	 som	 är	 värdefulla	 på	 arbetsmarknaden.	Att	
ha	gjort	utlandstjänst	civilt	eller	militärt	fungerar	
därför	som	en	extra	kvalitetsstämpel	i	en	rekry-
teringsprocess.

–	Veteraner	är	ofta	kvalificerade	kandidater	med	
den	 attityd,	 bakgrund	 och	 erfarenhet	 som	 våra	
kunder	efterfrågar.	Vi	är	glada	att	kunna	erbju-
da	stöd	till	Sveriges	veteraner	och	ser	det	som	en	
viktig	samhällsnytta.	Det	här	är	personer	som	vi	
gärna	vill	ha	kontakt	med,	säger	Ira	Isaksson,	vd	
och	grundare	på	Isaksson	Rekrytering	&	Beman-
ning.

Undersökningar	som	SVF	och	andra	har	genom-
fört	har	kommit	fram	till	att	veteraner	har	särskilt	
attraktiva	kompetenser	och	erfarenheter	i	högre	
utsträckning	än	andra,	 jämförbara	grupper.	Det	
stöds	 även	 av	 vetenskaplig	 forskning	 som	 SVF	
har	sammanställt.

–	Det	här	 är	 verkligen	ett	 samarbete	där	 jag	 är	
övertygad	om	att	båda	parter	kan	hjälpas	åt	och	
lyfta	 varandra,	 säger	 Ira	 Isaksson.	 Vår	 huvud-
anledning	att	gå	in	i	samarbetet	är	att	vi	hoppas	
på	det	här	sättet	kunna	göra	skillnad	för	många	
enskilda	 veteraner,	men	vi	 ser	 såklart	 också	 att	
det	 stärker	 vårt	 kunderbjudande	 och	 vår	 verk-
samhet.

SVF:s	 generalsekreterare	Anders	Ramnerup	 sä-
ger	att	både	Isaksson	Rekrytering	&	Bemanning	
och	SVF	på	varsitt	håll	gått	och	tänkt	i	de	här	ba-
norna	under	en	längre	tid.	Nu	har	tankarna	änt-
ligen	nått	 fram	till	varandra	och	då	var	det	 inte	
särskilt	svårt	att	skriva	en	avsiktsförklaring	som	
båda	parter	känner	sig	väldigt	nöjda	med.

–	Vi	 vet	 att	 veteraner	 har	 kompetenser	 som	 är	
attraktiva	när	företag	ska	rekrytera,	och	att	Isaks-
son	 Rekrytering	 &	 Bemanning	 vill	 samarbeta	
med	oss	på	det	här	sättet	visar	att	även	branschen	
kan	 förstå	det.	Vi	ser	väldigt	mycket	 fram	emot	
samarbetet,	säger	Anders	Ramnerup.

Svårt att komma på vad du vill ha i julklapp?
Önska dig nya kängor! 

Har du vad som krävs? Upplev Göteborg samtidigt som du deltar i Elfsborgsmarschen! 

Internationell  2-dagars marsch i Göteborg
13–14 juni 2015 www.ElfSborGSmarScHEn.SE

Är du företagare och söker personal? 
Kontakta Pontus Gustafsson, Regionchef
Militärpolis 79-80 K1
Telefon 0736-003198
E-post pontus@isakssonrekrytering.se

Veteran eller anställd inom Försvarsmakten 
och är intresserad av nya utmaningar?
Kontakta Jonas Bessing, Senior Rekryteringskonsult
FA/Major, 10 år på SWEDINT/Förbandsenheten
L114, SO 03, SO 04
Telefon 0736- 26 47 50 
E-post jonas@isakssonrekrytering.se

Läs hela pressmeddelandet på 
www.korta.nu/rekrytering

Den	nystartade	föreningen	Sveriges	Civila	Vete-
raner	har	genomfört	sin	första	medlemsaktivitet	
på	Försvarshögskolan	i	Stockholm	där	även	Fol-
ke	Bernadotteakademin	har	sina	lokaler.	

Gästföreläsare	var	Anna-Linn	Persson,	som	nyli-
gen	kom	hem	till	Sverige	efter	att	ha	jobbat	som	
civil	observatör	och	senior	koordinator	för	FN:s	
Joint	 Monitoring	 Teams	 (JMT)	 i	 östra	 Kongo.	
Teamen,	 som	 består	 av	 civila	 observatörer	 och	
FN-poliser	från	olika	länder,	är	ett	unikt	initiativ	
i	FN-insatsen	MONUSCO	(United	Nations	Orga-
nization	Stabilisation	Mission	in	the	Democratic	
Republic	of	the	Congo)	som	Sverige	varit	med	att	
utveckla	och	Anna-Linn	var	inledningsvis	sekon-
derad	av	Folke	Bernadotteakademin.	

Med	 inlevelse	berättade	Anna-Linn	om	det	ofta	
strapatsrika	 arbetet	 med	 patrullering	 på	 dåliga	
vägar	på	landsbygden	som	ofta	varade	flera	dagar	
och	innebar	övernattningar	på	mindre	FN-baser	
eller	 ute	 i	 byarna	bland	 lokalbefolkningen,	 som	
syftade	 till	att	 följa	upp	utvecklingen	av	 landets	
administration	och	rättstatsfunktioner.	

Sveriges	Civila	Veteraner	är	en	rikstäckande	för-
ening	som	samlar	och	verkar	för	civila	veteraner	
från	 internationella	 freds-,	 krishanterings-	 eller	
humanitära	 insatser	och	 fungerar	som	ett	kom-
plement	 till	 SVF:s	 lokala	 föreningar	 runtom	 i	
Sverige.	

Mika Sörensen
ordförande SCV

Ira Isaksson och Anders Ramnerup
Foto: Per Lennartsson
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Aagaard och SVF 
– inkomster från armbandsförsäljning

När vindarna vände – seminarium 
om Kongoveteranerna och ”de tysta”

I Sverige fick man en vag bild av att det 
var något skumt med FN-operationerna i 
Kongo, sa historikern Anders Tullberg.
Han har disputerat på FN-insatsen i Kon-
go 1960-1964, de svenska bataljonerna, 
mediebilden och det politiska spelet i Sve-
rige om den svenska insatsen. 
–Den vaga bilden har lett till en tystnad 
från dem som tjänstgjorde i Kongo, sa An-
ders Tullberg.

Bilden stördes
I	Sverige	hade	vi	på	1960-	och	1970-talen	en	god	
självbild.
–	Vi	var	världens	bästa	land,	vi	var	en	moralisk	
supermakt,	sa	Anders	Tullberg.
Den	bilden	stördes	av	det	som	de	svenska	Kong-
osoldaterna	varit	med	om.	Därför,	blev	det	locket	
på.	”En	tystnad”	som	Anders	Tullberg	sa.
–	Ni	blev	ombedda	att	inte	ljuga,	då	blev	ni	tys-
ta,	sa	Sven-Eric	Söder,	generaldirektör	på	Folke	
Bernadotteakademin.
Med	 på	 seminariet	 var	 också	 journalisten	 och	
filmaren	Marika	Griehsel	som	berättade	om	sin	
film,	 Kongoveteranerna	 och	 deras	 resa	 tillbaka	
till	Kongo.
–	Det	är	en	film	om	veteraner,	men	det	är	ock-
så	en	film	om	svenska	värderingar,	om	vad	som	
händer	när	man	gör	insats	utomlands,	sa	hon.	

Film om upplevelser
Marika	Griehsel	står	själv	nära	veteraner,	hennes	

pappa	var	med	 i	 andra	världskriget	och	hennes	
man	är	veteran.	Hon	har	rapporterat	från	Afrika	
under	lång	tid.
–	Jag	är	inte	samma	person	i	dag	som	innan	jag	
bevakade	konflikten	i	Rwanda,	sa	hon.
Marika	Griehsels	film	skulle	vid	seminariet	snart	
ljudläggas	och	premiären	satt	på	SvT	23	oktober.	

–	Det	är	en	film	som	
ger	ord	till	upplevel-
ser	och	känslor	som	
under	många	år	inte	
kunde	berättas.
En	 av	 de	 veteraner	
som	 lyssnade	 vid	
seminariet	 var	 Rolf	
Larsén.	 Han	 var	 i	
Kongo	 1961	 och	 var	
inte	 med	 i	 några	
strider,	 men	 vid	 ett	
par	 tillfällen	 gick	
pulsen	upp.

–	 Jag	 var	med	 om	 en	 200	mil	 lång	 patrull.	 Vi	
var	på	en	bro	över	en	flod	och	blev	stoppade	av	
gendarmer	och	 legosoldater.	Vi	 gjorde	oss	 redo	
för	 strid,	 men	 det	 blev	 inget.	 Folk	 förstår	 inte	
rädslan,	sa	han.

Att ha erfarenheter
Det	mest	dramatiska	som	hände	Rolf	Larsén	var	
flygresan	hem	från	Kongo.	Över	Sahara	hamnade	
planet	 i	 en	 tornado	 och	 tappade	höjd.	Men	det	
gick	bra.	Mediebilden	var	skev.

–	Tidningen	SE	var	där.	De	arrangerade	oss	för	
en	bild	så	att	det	skulle	se	ut	som	om	vi	var	i	strid.	
Han	som	höll	ksp:n	var	inte	ksp-skytt,	hade	ald-
rig	hållit	i	någon,	sa	Rolf	Larsén.
Tre	 Kongoveteraner	 berättade	 om	 att	 ha	 varit	
med	 om	 traumatiska	 händelser,	 att	 ha	 erfaren-
heter	och	sedan	berätta	för	döva	öron.	Bror	Svärd	
var	MP	 i	 Kongo.	 När	
han	kom	hem	till	sina	
svenska	 poliskolle-
gor,	så	frågade	de	vad	
han	 varit	 med	 om.	
Han	 berättade	 om	
vad	 medicinmannen	
i	tältlägret	kokade	för	
att	ge	männen.
–	Då	sa	mina	kollegor,	
sådant	 här	 händer	
inte,	sa	Bror	Svärd.
–	 Det	 var	 en	 annan	
verklighet,	 långt	 från	
nedre	Norrland.

–	På	1970-talet	målades	vi	ut	som	våldsverkare,	
vi	var	tysta	i	20	år,	sa	Bror	Svärd.
Men	sedan	vände	vindarna.	
–	Vi	startade	FN-Veteranerna	Kongo.	I	dag	är	vi	
respekterade,	sa	Bror	Svärd.

Text och foto:
Per Lunqe

Det som kan sägas, men inte sägs och som den som hör inte lyssnar till, detta handlade ett 
seminarium om som Folke Bernadotteakademin höll på Försvarshögskolan 17 september.

Bror Svärd (tv), Kalle Fransson och Bengt Wicksén berättade.

Marika Griehsel, journalist och 
filmare som ger Kongo-
veteranerna ett ansikte, en röst. 

– Det mest dramatiska hände 
på flyget hem, när vi lämnat 
Kongo, sa Rolf Larsén.

Det armband som bärs av många soldater och veteraner, 
säljer riktigt bra. Det betyder också att SVF får del av 
inkomsterna från försäljningen av From soldier to sol-
dier-armbandet. 

I	 september	 gav	 Jens	 J.	 Aagaard,	 vd	 för	 det	 tillverkande	 och	
danska	 företaget	 Aagaard,	 en	 check	 på	 412	 000	 kr	 till	 SVF.	 
Överlämningen	 av	 den	 symboliska	 checken	 ägde	 rum	på	Grand	
Hotel	i	Stockholm	i	samband	med	guldsmedsmässan	i	Älvsjö	och	
på	Stockholmsmässan.

Då	var	det	belopp	som	SVF	fått	från	Aagaard	uppe	i	1,7	miljoner	
kronor.	Försäljningen	började	i	Sverige	2011,	två	år	efter	starten	i	
Danmark	där	SVF:s	dotterförening	Stött soldaten	också	får	del	av	
inkomsterna.

–	Pengarna	går	till	att	bredda	vår	verksamhet,	till	exempel	för	att	
kunna	 genomföra	 Veteranmarschen,	 säger	 SVF:s	 informations-
chef	Per	Lennartsson.

Per Lunqe

Internationella räddningsinsatser 
– så började det
Det är snart 30 år sedan Räddningsverket ryckte ut på 
första internationella insatsen. 1988 skakade marken i 
Armenien, en kraftig jordbävning raserade vägar, broar 
och hus. Människor låg i rasmassor. 

Med	några	timmars	varsel	satt	40	brandmän	med	utrustning	och	
hundar	i	en	Hercules	på	väg	i	en	operation	som	blev	den	första	i	
sitt	slag	för	Räddningsverket.
–	Vi	fick	förfrågan	fredag	kväll	och	 lördag	morgon	åkte	styrkan,	
säger	 Lennart	Myhlback	 som	 var	myndighetens	 generaldirektör	
till	2009.
Det	var	också	första	gången	som	Sovjetunionen	bad	om	interna-
tionellt	 krisstöd.	 Sedan	 fortsatte	 Räddningsverkets	 räddningso-
perationer,	 nålarna	 på	myndighetens	 karta	 täcker	 länder	 i	 hela	
världen.

Räddningsverket	 kännetecknades	 av	 snabbhet	 och	 korta	 beslut-
svägar	och	 en	 attityd	 som	kom	 till	 nytta	 vid	 räddningsoperatio-
nerna.
–	Jag	kunde	väcka	en	brandman	mitt	i	natten.	Då	skulle	han	kun-
na	säga,	vårt	uppdrag	är	att	skydda	och	rädda	 liv,	egendom	och	
miljö,	säger	Lennart	Myhlback.
Många	 räddningsoperationer	 lämnade	 myndighetens	 personal	
med	erfarenheter	som	var	av	en	art	som	krävde	bearbetning.	
–	Två	sådana	var	Rwanda	och	Bosnien.	De	hade	sett	förskräckliga	
saker.	Även	om	vår	personal	var	vana	vid	traumatiska	händelser	
bar	de	med	sig	minnen,	säger	Lennart	Myhlback.
2009	bildades	Myndigheten	för	samhällsskydd	och	beredskap	ur	
Räddningsverket,	 Krisberedskapsmyndigheten	 och	 Styrelsen	 för	
psykologiskt	försvar.

Per Lunqe

MSBs tidning MSB International Operations Magazine, juni 2013. 
Bilden visar ammoröjare i Brazzaville 2012.
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I väntan på Mali 01 I väntan på Mali 01 

Mali 00 väntar på Mali 01. I januari är 250 
soldater och officerare på plats i den camp 
som då ska vara färdigbyggd i Timbuktu. 
Mali 01 med överstelöjtnant Carl-Magnus 
R Svensson använder tiden före nedresan 
till förberedelser.

Styrkan	 har	 rekryterat	 sedan	 i	maj	 och,	 förstås	
övat.	Uppgiften	i	Mali	blir	att	under	FN-flagg	dri-
va	underrättelseoperationer.	Soldaterna	är	vana	
vid	 sådan	 verksamhet.	 Det	 är	 jägare	 och	 fall-
skärmsjägare	 från	K3	 i	 Karlsborg	 som	 kommer	
att	se	och	lyssna	i	nordvästra	delen	av	det	delade	
landet.
–	Vi	kommer	att	möta	en	komplex	hotbild,	säger	
Carl-Magnus	R	Svensson.
Han	 och	 förbandet	 ska	 röra	 sig	 i	 en	 karg	miljö	
med	många	olika	folkslag	och	många	olika	grup-
per	som	agerar	för	sina	intressen	i	den	pågående	
fredsprocessen	som	FN	leder.	Där	finns	också	Al	
Qaida-affilierade	 grupper,	 till	 exempel	Al	Qaida	
i	 Islamiska	Maghreb,	AQIM.	Det	finns	också	en	

brokig	skara	andra	grupper.
–	Man	kan	enkelt	uttryckt	säga	att	det	finns	grup-
per	 som	 accepterar	 fredsprocessen	 i	 landet	 och	
sådana	som	inte	gör	det.

45 grader varmt
Besväret	 kommer	 naturligen	 från	 de	 grupper	
som	inte	vill	ha	fred.	De	blir	en	utmaning	för	alla	
kommande	 svenska	maliförband.	Det	 första	 får	
beteckningen	 Mali	 01.	 K3	 ska	 också	 sätta	 upp	
Mali	02	och	03.
Det	som	förbandet	 inte	kan	förbereda	sig	 för	är	
klimatet.
–	Temperaturen	ligger	nu	på	45	grader.	Ungefär	
som	i	Liberia,	men	utan	luftfuktigheten.
För	 Carl-Magnus	 R	 Svensson	 blir	 det	 här	 hans	
fjärde	mission.	Tidigare	har	han	tjänstgjort	i	Ma-
kedonien	för	FN	och	i	Kosovo	två	omgångar	för	
Nato.	Skillnad	FN	och	Nato?
–	 Jag	 upplever	 att	 FN	 har	 en	 större	 palett	 av	
verktyg,	det	är	fler	nationer	med	en	större	mång-
fald,	säger	han.

”Det kommer att bli 
lika varmt och 
varmare, men är inget 
Afghanistan 2.0. 
De svenska förbanden 
ska förse FN med 
underrättelser, men får 
räkna med strid."

Sverige tar på sig de blå 
baskrarna i Västafrika

Soldater från Ing 2 i Afghanistan. –Mali blir inget Afghanistan 2.0 säger Carl-Magnus R Svensson. 
Foto: Joakim Hallberg / Ing 2 / FM

Fler	nationer	betyder	också	fler	olika	kulturer	och	
olika	sätt	att	se	på	verksamhet	och	uppgifter.
Också	språket	kan	förbistra.
–	Det	som	för	oss	i	Sverige	betyder	omedelbart,	
har	i	andra	kulturer	kanske	en	annan	innebörd.	
Det	måste	vi	förhålla	oss	till	och	acceptera.

Politisk organisation
Något	som	hör	FN	till	är	byråkratin.
–	Det	kan	vara	lite	tungrott	ibland,	men	man	får	
komma	 ihåg	att	FN	 inte	är	en	militär	organisa-
tion	med	en	militär	struktur	och	militära	order-
vägar.	FN	är	i	första	hand	en	politisk	organisation	
med	militära,	polisiära	och	andra	komponenter.

Missionen	heter	Minusma	och	har	många	uppgif-
ter	att	lösa	i	Mali	vid	sidan	av	de	rent	militära,	till	
exempel	samhällsutveckling	i	vid	bemärkelse	och	

att	utveckla	säkerhetssektorn.
Jägarna	kommer	att	röra	sig	i	gränslandet	mellan	
savann	och	öken,	området	ligger	i	södra	Sahara.	
Det	är	till	stor	del	väglöst,	ett	faktum	som	inte	ska	
ställa	till	problem.
–	Våra	soldater	är	övade	för	det.
Jägarna	är	i	sitt	rätta	element	när	de	tar	in	under-
rättelser	som	ska	användas	för	att	skydda	civilbe-
folkningen	och	FN-personal,	 att	driva	 fredspro-
cessen	framåt.	Räknar	ni	med	strid?
–	Ja.	Det	måste	vi	göra	även	om	vår	huvuduppgift	
är	underrättelser.

Kapitel 7
I	oktober	dödades	nio	FN-soldater	i	ett	eldöver-
fall	i	Mali.	Den	dystra	sammanräkningen	blev	då	
30	 dödade	 och	 90	 skadade	 FN-soldater	 sedan	
FN	började	agera	 i	Mali	med	 trupp.	Nu	har	det	
svenska	 förbandet	 långtgående	 befogenheter,	

enligt	FN-stadgans	kapitel	7.	Den	innebär	att	de	
svenska	 soldaterna	 får	 bruka	 sina	 vapen	 enligt	
nödvärnsrätten.
I	 november	 gjorde	 förbandet	 hemma	 i	 Sverige	
de	 sista	 finputsningarna	 på	 färdigheter,	 det	 var	
insatsspeciell	 befattningsutbildning.	 Soldaterna	
har	varit	ute	förr.
–	Majoriteten	har	varit	på	minst	en	mission	för-
ut.	Att	vara	långt	hemifrån	är	inget	nytt.	De	be-
höver	inte	börja	med	att	anpassa	sig	till	 livet	på	
mission.	 Jag	 känner	mig	 trygg	med	 soldaterna,	
säger	Carl-Magnus	R	Svensson.

När	jägarna	ska	prata	med	byborna,	hur	ordnar	
ni	språkförståelsen?
–	Vi	har	tolkar,	både	egna	och	lokalanställda.
Lever	människor	 i	 byarna	 under	 tryck	 från	 era	
motståndare	som	i	Afghanistan?

–	 Det	 här	 är	 inget	 Afghanistan	 2.0.	 Förutsätt-
ningarna	 är	 helt	 olika.	 Det	 är	 en	 ny	 konflikt.	 I	
de	områden	vi	kommer	att	vara	ser	 jag	 inte	det	
problemet.	 En	 annan	 skillnad	 är	 att	 vi	 inte	 har	
områdesansvar.
Men	det	blir	en	tuff	uppgift?
–	Absolut.	Vi	får	räkna	med	att	attacker	och	eld-
strider	kan	 inträffa.	Det	 är	 vi	 förberedda	på.	Vi	
har	bra	utbildning,	vi	har	bra	materiel	och	vi	tar	
hand	om	varandra.

Ing 2 bygger
Sedan	 början	 av	 november	 finns	 soldater	 från	
Ing	 2	 på	 plats	 i	 Timbuktu,	 som	bygger	 campen	
maliförbanden	ska	bo	i.	Den	byggs	på	sand,	men	
kommer	att	ge	soldaterna	drägliga	förhållanden	
när	de	inte	är	ute	på	patrull.
Etableringsstyrkan	 bygger	 nu	 campen	 som	 ska	
vara	basen	för	de	svenska	förbanden.    

Mali 01 är namnet på underrättelse-
förbandet som Sverige bidrar med till 
FN-insatsen i Mali, Minusma.

Försvarsmaktens 32. underrättelse-
bataljon vid Livregementets husarer, 
K 3, i Karlsborg bidrar med merpar-
ten av den svenska förmågan.

Storlek på svensk trupp
230 personer bestående av stab, 
underrättelseskvadron, stabs- och 
understödsskvadron samt en natio-
nell stödenhet.

Staben
40 personer. Planerar och leder 
förbandets operationer. 
Sammanställler och analyserar.

Underrättelseskvadronen
90 personer. Har underrättelsein-
hämtning som sin huvuduppgift.

Stabs- och understödsskvadronen 
100 personer. Stödjer förbandet och 
dess verksamhet. Innehåller ledning, 
reparationsgrupp, sjukvårdspluton, 
underhållspluton, transporttropp, 
sambands- och informationssystem-
grupp och en militärpolisgrupp. 

Källa: FM

FAKTA
Svenska insatsen i Mali

Peter Hultqvist, 
försvarsminister

"Det är en mycket viktig insats 
och jag har följt Försvarsmaktens 
förberedelser noga.

Operationen är inte enkel, den är 
komplex. Utmaningen ligger i säker-
hetsläget som Försvarsmakten mås-
te anpassa sig till."

Överstelöjtnant Carl-Magnus
R Svensson leder Mali 01 som 
roterar ner i början av 2015.
Foto: Rigmor Beck-Friis

Fallskärmsjägare under örnmarsch, nu stundar patrullering i ökenhetta. 
Foto: Marie Rosenquist / CC / FM
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I väntan på Mali 01 Utblick 

Soldaternas 
flaggdag

Välbesökt på K3 när 
anhöriga träffades

Tanken som föddes på träffen i Norge var att vi till en början ak-
tivt skulle medverka på veterandagarna i våra olika länder. Detta 
för att manifestera att vi stödjer varandra över nationsgränser-
na. Den 5 september var det i Danmark Soldaternas flaggdag. Da-
gen kan jämföra med Veterandagen i Sverige och handlar om att 
uppmärksamma danmarks soldater som tjänstgjort eller tjänst-
gör utomlands. Dagen har samma datum varje år. 

Med	denna	bakgrund	var	vi	fyra	svenska	veteraner	som	reste	över	till	Kö-
penhamn	tidigt	på	morgonen	den	5	september	för	att	delta	i	flaggdagen.	När	
vi	rullat	in	i	Köpenhamn	mötte	vi	en	dansk	veteran	som	lotsade	oss	vidare	
till	Kastellet	och	dagens	första	stopp.	
Väl	på	Kastellet	träffade	vi	våra	danska	värdar	samt	en	norsk	veteran.	Där-
efter	 bevittnade	 vi	 kransnedläggning	 samt	 ceremonin	 vid	 veteranmonu-
mentet	som	finns	inne	på	Kastellet.	Representanter	från	den	danska	reger-
ingen	samt	kungahuset	var	närvarande	för	att	hedra	soldaterna.
Det	var	en	kort	men	vacker	och	värdig	ceremoni	där	man	mindes	och	he-
drade	sina	fallna	kamrater.Vi	blev	vi	medbjudna	till	De	Blå	Baretter	Köpen-
hamns	träffplats	som	finns	inne	på	Kastellet	och	ligger	i	en	gammal	bunker.	
Här	hade	man	ordnat	det	snyggt	och	där	fanns	möjlighet	till	förfriskningar.	
Vi	var	ju	trots	allt	i	Danmark.	

Efter	samkväm	började	vi	röra	oss	ner	mot	centrala	Köpenhamn	och	Chris-
tianborgs	slott	där	det	skulle	hållas	medaljcermoni	för	soldater	som	kommit	
hem	från	sin	utlandstjänst	detta	året.	
När	ceremonin	avslutades	var	det	samkväm	inne	på	gården	vid	Christians-
borg	där	det	bjöds	på	enklare	förtäring	samt	öl.	Det	var	också	veterankon-
sert	framför	Christiansborg.	Flera	av	oss	fick	också	tillfälle	att	hälsa	på	och	
utbytta	några	ord	med	Danmarks	 försvarsminister	som	informerades	om	
varför	vi	var	veteraner	från	Sverige,	Danmark	och	Norge	på	plats	gemen-
samt.	
Efter	en	heldag	i	Köpenhamn	som	var	mycket	trevlig	och	värdig	tog	vi	sedan	
tåget	 över	 bron	hem	 till	 Sverige	 igen.	Många	 känslor	 och	 trevliga	möten	
upplevde	vi	under	dagen.	Sverige	har	mycket	att	lära	av	vårt	broderland	när	
det	gäller	veteranfrågor.	Jag	vill	också	rikta	ett	stort	 tack	till	våra	danska	
bröder	och	systrar	samt	vår	broder	från	Norge	som	gjorde	dagen	och	kväll-
en	till	en	mycket	minnesvärd	dag.

Andreas Holmberg

Vid en träff i Norge under våren 2014 diskuterade svenska, danska och 
norska veteraner möjligheterna hur vi på soldatnivå skulle kunna inleda 
ett bättre samarbete och visa gemensamt stöd för våra nordiska 
veteraner. Genom åren nere i konfliktområdena har våra nordiska 
bataljoner vid många tillfällen haft ett gott och utvecklat samarbete med 
varandra vilket även bör fortsätta nu när vi är hemma igen.   

Kastellet i Köpenhamn där man firar hemkomna utlandssoldater på flaggdagen. 
Foto: Andreas Holmberg och Jörgen Ferm

Mannen i rött har jag inget namn på. Från V. Christian Ring Dk. Jörgen Ferm SWE, 
Anders Hagström SWE, Sören Edlund SWE, Hanna Munkebo Dk, Arild Lihaug No.
Foto: Andreas Holmberg och Jörgen Ferm

Danska veteraner samlar sig för att fira Danmarks Flaggdag.
Foto: Andreas Holmberg och Jörgen Ferm

   Huvudentreprenör	är	FMV.
–	Vi	bygger	skalet	och	FMV	installerar	led-
ningssystem	 med	 mera,	 säger	 Carl-Axel	
Blomdahl	som	leder	Mali	00.
Campen	är	nu	en	stor	byggarbetsplats	inne	
i	det	som	ska	bli	en	jättecamp	i	närheten	av	
Timbuktus	flygplats.

–	 Läget	 vid	 förbandet	 är	mycket	 gott.	 Vi	
upplever	att	vi	har	livets	nödtorft	på	plats	
och	gör	de	förberedelser	som	är	möjliga	ut-
ifrån	de	förutsättningar	som	gäller.

Carl-Axel	Blomdahl	 rör	 sig	 i	 en	miljö	där	
hans	uppfattning	om	hotet	ligger	på	sam-
ma	 nivå	 som	 andra	 förband	 på	 campen	
har.
–	Den	samverkan	som	genomförts	med	öv-
riga	förband	i	området	har	bekräftat	att	vi	
gör	samma	hot-	och	riskbedömningar	som	
de	gör.	Vi	bedömer	att	vi	nått	en	acceptabel	
nivå	för	skydd	och	bevakning.
Mali	00	har	mer	att	göra	förutom	bygget.
–	 Förbandet	 kommer	 även	 fortsättnings-
vis	att	enligt	påbörjad	rutin	öva	och	träna	
campförsvar	 för	 att	 öka	 samordningen,	
men	också	för	att	upprätthålla	den	person-
liga	färdigheten,	säger	Carl-Axel	Blomdahl.

Skorpioner
Från	 Skövde	 och	 Kärnsjukhuset	 re-
ser	 i	 mars	 narkossjuksköterskan	 Malin	
Bjerntoft	 med	 destination	 Timbuktu	 för	
att	jobba	i	Mali	01	och	sjukvårdsplutonen.	
Tillsammans	med	25	kollegor	kommer	hon	
att	 vårda	 i	 första	 hand	 skadade	 soldater,	
om	någon	skadas,	inför	transport	med	flyg	
hem.
–	Vi	ska	se	till	att	de	är	stabila	inför	resan,	
säger	Malin	Bjerntoft.
Soldaterna	som	kan	få	vård	kommer	förut-
om	från	Sverige	också	från	Holland.
Vilka	scenarier	föreställer	ni	er?
–	Vi	 jobbar	 förstås	med	 en	massa	 scena-
rier,	typer	av	skador	och	sjukdomar.	Infek-
tionssjukdomar	är	vi	beredda	på.
En	typ	av	fall	som	kan	dyka	upp	kommer	
från	skorpioner,	ormar	och	spindlar.
–	Vi	har	serum.
Det	 är	 inte	 första	 gången	Malin	Bjerntoft	
reser	ut.	Tidigare	har	hon	tjänstgjort	i	Ko-
sovo.	 Då	 hade	 hon	 ingen	 familj,	 det	 har	
hon	nu.
–	 Vi	 har	 pratat	 om	 det,	 min	 mission,	
och	 det	 kommer	 att	 gå	 bra,	 säger	 Malin	
Bjerntoft.

Mali	är	ett	 land	som	sedan	2012	är	 i	krig	
med	 sig	 själv,	 delat	 i	 norr	 och	 söder.	
Fransk	trupp	finns	på	plats	liksom	FN	som	
engagerades	i	landet	2013.

Per Lunqe

Inför resan i januari samlades persona-
len i Mali 01 med anhöriga på en träff på 
K3. Den blev välbesökt. 1000 soldater och 
partners med familjer ställde frågor, fick 
svar och umgicks i en hangar, stor nog att 
ge rum åt alla.

På	K3	är	Jenny	Toftén	anhörigsamordnare.	
Hur	gick	det?
–	Bara	bra,	säger	hon.

Efter	presentationer	av	regementschefen	på	K3,	
Dag	Lidén,	arméinspektören	Anders	Brännström	
och	 förbandschefen	 Mali	 01,	 Carl-Magnus	 R	
Svensson,	 var	 fältet	 öppet	 för	 frågor.	En	 timme	
räckte	knappt	till	för	det.
–	Det	var	många	 frågor,	om	säkerhetsläget,	om	
sjukdomar	i	Mali,	hur	dom	ska	bo.	

I	hangaren	fanns	montrar	dit	de	anhöriga	gick	för	
att	få	veta	mer.	Fredsbaskrarna	hade	en,	Invidzo-
nen	var	där	 liksom	Soldathemmet	och	Officers-
förbundet.

På	plats	var	också	sjukvårdspersonal	som	förevi-

Soldaterna i Mali ska veta att deras anhöriga har det bra hemma. 
Det gör de om familjerna vet att soldaterna har det bra.

sade	omhändertagande	och	 traumavård.	Läkare	
berättade	om	ebola.	
Vad	sker	i	fortsättningen?
–	Det	 är	 olika	 spår.	Vi	 ska	 ha	 en	 anhörigträff	 i	
mitten	på	missionen	och	vid	hemkomsten.	Vi	har	
också	rehabverksamhet,	säger	Jenny	Toftén.

När	soldaterna	kommer	hem	får	de	göra	en	själv-
skattning	 av	 sin	 hälsa.	Den	 ligger	 till	 grund	 för	
eventuellt	 stöd	 och	 naturligen	 för	 hur	 anhöriga	
ska	hantera	sina	veteraner.
–	Blir	det	för	många	poäng	på	röda	frågor,	då	vet	
vi	att	här	kan	vi	behövas.
Hon	 stödjer	 sig	 på	 kunskap	 från	 Försvarsmak-
tens	veteranavdelning	och	vet	att	det	är	en	låg	an-
del	av	hemvändande	soldater	som	behöver	stöd.	
Men	 skulle	 det	 behövas,	 då	 finns	 Jenny	 Toftén	
och	samtalsledare	där.	Och	om	det	som	inte	ska	
hända,	men	ändå	händer,	att	en	soldat	stupar?
–	Då	handlar	vi	snabbt	för	att	 få	tag	på	anhöri-
ga.	I	Karlsborg	som	är	en	liten	ort,	där	känns	det	
som	om	alla	 är	 anhöriga.	Drabbas	någon,	 så	 är	
det	många	som	drabbas.	Nätverken	är	stora,	sä-
ger	Jenny	Toftén.	

Per Lunqe

Minröjningsinsats i Mali

Rebellstyrkor	har	kontroll	över	delar	av	maliska	
arméns	 ammunitions-	 och	 vapenförråd.	 Sto-
ra	 områden	 har	 kontaminerats	 av	 oexploderad	
ammunition.
–	Säkerhetsläget	ställer	krav	på	insatsens	utform-
ning	och	måste	beaktas	i	all	operativ	verksamhet,	
säger	 Christofer	Wärme	 som	 leder	 det	 svenska	
teamet	med	uppgift	att	 inte	bara	röja	utan	även	
utbilda	lokal	personal,	på	msb.se.
MSB:s	 verksamhet	 har	 ändrat	 karaktär	 sedan	
Christofer	 Wärme	 åkte	 på	 sin	 första	 mission	
2007.
–	Personligen	upplever	 jag	att	MSB	numera	ar-
betar	 i	områden	med	högre	säkerhetsrisk,	säger	
han.	

Per Lunqe

På plats i Mali sedan januari 2013 
finns EOD-experter från MSB med 
uppgift att kartlägga och röja oexplo-
derad ammunition. Sådan finns det 
tyvärr gott om.

Foto: Daniel Jansson
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Ute i landet 

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

Medlemsregister och adressändringar
kansliet@sverigesveteranforbund.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@sverigesveteranforbund.se

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

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

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

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 2015
När Vad Var

11 – 13 januari Folk och Försvar Sälen

25 april  Förbundskongress  Varberg

29 maj  Veterandagen  Stockholm

9 – 12 juli  Veteranträffen ÖS 22  Halmstad

14 – 22 augusti Veteranmarschen  Örebro-Stockholm

Nominera Årets veteran 2015
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets veteran 2015?

FN har utlyst den 29 maj till International Day of United Peacekeepers.
SVF vill ge uppmärksamhet åt dagen genom att ge en svensk fredsbevarare utmärkelsen. 
Utmärkelsen tilldelas en person som utöver vad tjänsten normalt kräver gagnat svenska 
veteraner i internationell tjänst eller på annat sätt gynnat medmänsklighet, fredsutveckling 
eller solidaritet på den internationella arenan.

Fortsätt att värva 
nya medlemmar!
Formuläret är 
anpassat för 
smartphones 
— snabbt och enkelt.

www.svfmedlem.se

SUCCÉ FÖR SVFMEDLEM.SE

Alla medlemmar i SVF kan nominera sina kandidater tillsammans med en motivering. 
Skicka den nominerades namn tillsammans med motivering senast den 1 april.

Vem blir
Årets veteran

2015?

Vi lämnar ett jubileumsår
bakom oss - och blickar framåt
Under	hösten	har	 vi	 veteraner	
fått	 en	 hel	 del	 uppmärksam-
het,	 framförallt	 de	 som	deltog	
i	 Kongo	 och	 de	 som	 var	 på	
Cypern.	 Kongo	 uppmärksam-
mades	med	 en	film	 av	Marika	
Griehsel	 som	 i	 mitt	 tycke	 var	
mycket	 bra.	 Ni	 som	 missade	
denna	bör	på	något	vis	se	den.	

De	 som	 deltagit	 vid	 insatsen	
på	 Cypern	 fick	 av	 Cyperns	
ambassad	 ett	 offentligt	 tack	
för	 deras	 insats.	 Det	 genom-
fördes	 en	 kransceremoni	 vid	
veteranmonumentet	 av	 Prins	
Carl	 Philip,	 Statssekreterare	
Jan	 Salestrand	 samt	 Cyperns	
ambassadör.	 Därefter	 var	 det	
ett	 offentligt	 öppnande	 av	 en	
utställning	 på	 Armémuseum.	
Där	var	ett	tal	av	ovan	nämnda	
samt	 Per	 Hedlund	 som	 är	 Cy-
pernveteran	och	numera	boen-
de	på	Cypern.	Vill	tacka	honom	
för	det	fina	tal	han	framförde.	

I	 höst	 har	 även	 två	 föreningar	
firat	 jubileum.	 Först	 var	 det	
föreningen	 i	 Jämtland/Härje-
dalen,	Z-bataljonen,	som	fyllde	
20	år.	Var	en	mycket	trevlig	till-
ställning	 med	 bland	 annat	 en	
utflykt	till	Frösön.	Senare	i	höst	
var	de	 föreningen	 i	Jönköping,	
Fredsbaskrarna	F-län	som	fyll-
de	 10	 år.	 Där	 blev	 det	 en	 god	
middag	med	libanesiskt	tema.	

Under	hösten	fick	vi	ett	ekono-
miskt	 bidrag	 från	 vår	 sponsor	
Aagaard	som	säljer	bland	annat	
armbandet	 ”From	 Soldier	 to	
Soldier”.	Det	är	ett	välbehövligt	
tillskott.	

Vi	har	skrivit	ett	avtal	med	ett	
rekryteringsföretag	 som	 vill	
ta	 vara	 på	 veteraners	 egen-
skaper,	 Isakssons	rekrytering.	
Dessa	kan	hjälpa	till	om	ni	vill	
karriärväxla	eller	om	det	är	
någon	 som	 har	 sär-
skilda	 behov	 efter	
sin	tjänstgöring.	
Är	 ni	 egna	 företa-
gare	 eller	 arbetar	
med	 att	 anstäl-
la	 personal	 kan	
Isaksson	 hjälpa	
till	 med	 rekryte-
ring	 av	 ny	 perso-
nal.

Nu	 går	 vi	 raskt	
mot	ett	nytt	verk-
samhetsår	 och	
nya	 utmaningar.	
Vi	 kommer	 att	 få	
ett	fortsatt	stöd	av	
Försvarsmakten	
under	 2015.	 Jag	
hoppas	 att	 vi	 hittar	
fler	som	vill	stödja	vår	
verksamhet.	 Vår	 stora	 ut-
maning	är	att	vi	ska	bli	fler	
medlemmar	 så	 jag	 hoppas	
att	 alla	ni	ute	 i	 landet	hjäl-
per	till	med	det.	

Jag	 vill	 också	 passa	 på	 att	
slå	 ett	 slag	 för	 vår	 första	
kongress	som	är	beslutad	 till	
sista	helgen	 i	april	och	denna	
gången	 kommer	 vi	 att	 vara	 i	
Varberg.	

Till	slut	vill	jag	önska	er	en	rik-
tigt	God	Jul	och	ett	Gott	Nytt	
år	var	i	världen	ni	än	är.	

Anders Ramnerup
Generalsekreterare SVF
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En första inbjudan till vår första kongress!

Kongressen kommer att hållas den 
25 april i Varberg. 
Mer information kommer att finnas i 
nästa nummer av Fredsbaskern.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda två 
månader före kongressen, dvs. den 
25 februari. 
De ska vara både skriftligt och digitalt.

Motioner sänds till: 
SVF, Fredsgatan 13 
703 62 Örebro och
kansliet@sverigesveteranforbund.se

På samma adresser skickas 
nominering till medaljer och 
Årets veteran. 
Den senare senast den 1 april. 

Post: SVF, Fredsgatan 13, 703 62 Örebro
 Märk kuvertet ”Årets veteran” 

God Jul &
Gott Nytt År! 

önskar 
Sveriges Veteranförbund 

Fredsbaskrarna

Inför 2015-års kongress

E-post:  kansliet@fredsbaskrarna.se

NYHET

I PROFILBUTIKEN

TENNSOLDATER

SID 29

Till minne av
Lars Nyblom

 
Vår medarbetare och vän har 
hastigt lämnat oss. Lars gick 

hastigt bort den 28 november.
Våra tankar går till hans familj 

och nära. Han kommer att 
vara saknad av många.

Vila i frid Lars.
 

En sista hälsning från alla 
dina vänner genom 
Anders Ramnerup
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Kommande årsmöten 2015 Succé i Växjö
Första träffen på många år i Krono-
berg genomfördes den 10 september 
på Mässen, Storgatan 63 i Växjö. Det 
blev en succé med 36 deltagare som 
har stor spridning och bred erfarenhet 
från alla tänkbara missionsområden. 
Nästa träff är den 24 februari kl. 18.00 
på samma plats. 

Kontaktperson: Urban Ahlm 
urban.ahlm@hotmail.com 
0470-61878 och 0703-904234 

Veteraner visar tillhörighet på husvagnstaken.

Skönsång för att 
hedra veteraner
 
På Z-Bataljonens septemberträff var 
det inte bara det vanliga trevliga surret 
och diskussionerna kring genomför-
da och kanske kommande missioner. 
Denna tisdag gästades vi av skön-
sjungande Elin Persson och Lars Han-
sander vilka bjöd på väl utvalda låtar 
med både tanke och innebörd. 

Servettåtgången steg markant när 
duon avslutade spelningen med Bal-
laden om den blå baskern. Elin tog i 
våras kontakt med en av medlem-
marna i Z-Bataljonen och frågade 
om hon inte kunde få göra ett litet 
uppträdande för hedra och visa sin 
uppskattning för det som vi har gjort. 
Elin själv har flera nära släktingar som 
har varit iväg och har därför förståelse 
för vad det innebär för både soldaten 
men kanske framförallt de som är kvar 
här hemma. Av den anledningen var 
denna kväll även tillägnad anhöriga 
och det blev en fantastiskt trevlig kväll 
på Captain Cook. 

Från Z-Bataljonens och samtliga när-
varandes sida så vill vi tacka Elin och 
Lars för att de satte guldkant på hös-
tens första tisdagsträff.

Magnus Kardin

Elin Persson och Lars Hansander bjöd på skönsång 
under Z-batalonens septermberträff.

FN-träff i Gävle

Torsdag	 den	 11	 september	 var	 vi	 27	 veteraner	
som	träffades	vid	Helikopterskvadronen	på	Mal-
men	för	att	få	information	om	insatsen	med	heli-
kopter	i	Afghanistan.	Där	fick	vi	först	träffa	Skva-
dronchef	Lars	Eklind	som	berättade	i	ord	och	bild	
om	insatsen	med	helikopter	16.	

Helikopter	16	som	köptes	in	från	USA	togs	fram	
väldigt	 snabbt	 för	 att	 ersätta	 den	 tidigare	 heli-
kopter	10	B.	Den	har	bl	a	en	bättre	 förmåga	att	
hämta	 sårade	 i	 nära	 anslutning	 till	 stridsområ-
det.	Från	mars	2013	till	maj	2014	då	uppdraget	
avslutades	har	fyra	helikopter	16	använts.	Besätt-
ningarna	har	jobbat	i	 intervall	om	två	månader.	
Man	har	stått	i	beredskap		i	två	dygn	för	att	vid	in-
kommande	larm	kunna	starta	med	en	rote	inom	
15	minuter	och	hämta	sårade	eller	akut	sjuka	och	
inom	en	timme	överlämna	dem	för	vård.	Under	
insatsen	har	man	haft	180	beredskapsdygn,

16	 insatsuppdrag	 och	 också	 utfört	 flera	 trans-
portuppdrag.	Risk	vid	insatser	har	alltid	bedömts	
noga	och	uppgifterna	har	kunnat	lösas	utan	någ-
ra	incidenter.	

Efter	 Lars	 Eklinds	 intressanta	 information	 fick	
vi	besöka	hangaren	där	helikopter	16	fanns	upp-
ställda	och	där	Tobias	Wedner	berättade	om	heli-
kopterns	utrustning,	tekniska	finesser.	
Vi	 fick	 också	möjlighet	 att	 ”känna	 på”	 den	 och	
provsitta,	men	någon	uppstigning	blev	det	inte	
denna	 kväll.	 Därefter	 tog	 vår	 veteran	 Christer	
Lindell	som	ordnat	träffen	oss	med	till	den	vack-
ra	mässen	 där	 vi	 avnjöt	 en	 god	 räkmacka	med	
lämplig	dryck	därtill.	Vi	fick	även	en	bra	informa-
tion	mässens	historia	av	mässchefen.	Ett	mycket	
bra	och	givande	besök.

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

Veteranträff på Malmen
Veteranträff hos SVF Fredsbaskrarna Norrköping med ett besök 
vid Helikopterskvadronen på Malmen

Den 11 november träffades vi på mässen i Hälsinge regementes gamla 
Soldathem (www.soldathemmet.se).
Här träffas vi årligen på våren och hösten för att äta, dricka KEO/Efes 
och minnas vår tid på Cypern, samt uppdatera oss om nuläget.

Hans Beminge

Fr. vänster: Mats Skuncke 41C-42C MPchef, Björn Weissman 42C, Måns Hedin 42C, Tomas Bornestaf 42C, UNMOGIP 88-89, 
Rolf Gustafsson Civpol 36C, Lars-Åke Sund Civpol 79, 86, Leif Larsson 79C, Carl Ekenberg Civpol 69
Foto: Hans Beminge 90C

BBMC Sweden kallar till årsmöte

Datum Lördagen den 9 maj
Plats Mässen i Skillingaryd  
Tid 12.00  

Skillingaryds Läger 8-10 maj 2015
I	samband	med	årsmötet	har	vi	vår	årliga	
återträff.	Det	blir	tävlingar,	lotterier,	mid-
dag,	musik	och	givetvis	en	massa	mingel	i	
mässen	med	kända	och	okända.
 
Motioner	skall	vara	sekreteraren	Nina	
Nord	tillhanda	senast	den	8	mars	2015.	
sekreterare@bbmc.se

Anmälan	senast	den	1	maj	2015	till	
ordförande	Maria	Sääf-Westin
ordforande@bbmc.se	

Mer info 
www.bbmc.se	för	mer	info.

FB Skåne kallar till årsmöte

Datum Söndagen den 1 mars
Plats Grand Hotell, Stenbocksalen
 Helsingborg  
Tid 13.00 

Gästföreläsare:	Ulf	Henricsson
"Sheriffen	i	Vareš"

Anmälan	senast	27	februari	2015	till	
Rikard	Johansson
rikard1986@hotmail.com
0733-86	04	23

Mer info
www.sverigesveteranforbund.se/
fredsbaskrarna-skane

FB Västerbotten kallar till årsmöte

Datum Söndagen den 15 februari
Plats Mässen SkyddC,
 Umeå Garnison
Tid 13.00

FB Stockholm kallar till årsmöte

Datum Torsdagen den 26 februari
Plats Drottning Victorias Örl.hem,
 Teatergatan 3, Stockholm 
Tid 18.00 

Motioner	skall	vara	styrelsen	tillhanda	
senast	den	26	januari	2015.
hans-ove.gortz@telia.se

Anmälan	senast	15	februari	2015	till	
stockholm@fredsbaskrarna.se

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

Styrelse-
medlemmar 
sökes i Skåne
 
Valberedningen för Fredsbaskrarna 
Skåne efterlyser medlemmar som är 
intresserade av att deltaga i förening-
ens  styrelse. Kontakta Ernie på 
kenneth.ernstedt@telia.com  
eller Annette Jörgensen på
annettejorgensen@hotmail.com  
om du är intresserad.
 
Med vänlig hälsning Kenneth Ernie 
Ernstedt, Valberedningen

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)
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FN-dagen i Jönköping
– mer än 50 års historia

Återträff, FN-bat XXIII G, 50 år

Träffplats Kronoberg

Helgen 3-5 oktober, hade FN-bat XXIII G, 
2:a kompaniet, sin 50-årsåterträff på Ing 
2 i Eksjö.
Kontaktperson på regementet var Vete-
ransamordnare Maria Hedbrant, som till 
100% ställde upp och hjälpte till med att 
ordna förläggning, förplägnad och kon-
takten med Swedec samt andra praktis-
ka ting kring återträffen, varför hon med 
råge förtjänade ett stort och varmt tack 
för ett utmärkt och fördömligt utfört arbe-
te. Totalt var vi 18 veteraner som på fre-
dagskvällen checkade in på regementet.

Under	 fredagseftermiddagen	 träffades	 vi	 i	 Sol-
dathemmets	 café	 Grenadjären	 där	 en	 av	 kom-
paniets	hundförare	Björn	Almér	hälsade	vetera-
nerna	 hjärtligt	 välkomna	 till	 återträffen	 i	 Eksjö	
samt	till	Garnisonen.	Efter	anförandet	intogs	en	
kamratmåltid,	 smörgåstårta	 med	 kaffe/the/lät-
töl,	varpå	var	och	en	i	kortfattad	form	berättade	
om	sitt	liv	efter	hemkomsten	till	Sverige.	Kvällen	
avslutades	med	att	vi	veteraner,	i	samlad	trupp,	
med	basker	blå,	marscherade	till	kasern/förlägg-
ning.

Lördagen	började	med	frukost	varpå	vi	samlades	
vid	Swedec	(Swedish	EOD	and	Demining	Centre)	
där	 Överstelöjtnant	 Michael	 Isaksson	 tog	 emot	
och	föreläste	om	förbandets	verksamhet.	Swedec	
är	Sveriges	kompetenscentrum	för	nationella	och	
internationella	 uppgifter	 inom	 ammunitions-	
och	minröjning.

Föredragningen	 avslutades	 med	 ett	 besök	 på	
Ränneslätt	 där	 gamla	 ridhuset	 som	 förvandlats	
till	museum	och	utbildningslokal	 för	 förbandets	
personal,	besöktes.

Efter	lunch	samlades	vi	åter	i	Swedecs	lokaler	där	
Överste	1:a	graden	Thore	Bäckman	berättade	om	
sina	 missioner	 i	 Bosnien	 och	 Kroatien.	 Genom	
en	återblick	till	de	båda	ländernas	historia,	från	
300-talet	och	fram	till	våra	dagar,	fick	vi	en	god	
bakgrund/förklaring	till	många	av	oroshärdarna	
på	Balkan.	Vidare	berättade	Öv	1,	Bäckman	om	
sin	tid	som	chef	för	BA	08,	Bosnien,	och	om	hur	
det	var	att	 leda	den	svenska	styrkan,	samt	sam-
verka	med	Natoförband.	 Föreläsningen	 var	 lik-
som	Övl	Isakssons	presentation	mycket	fängslan-
de,	 givande	och	uppskattad.	Eftermiddagskaffet	
intogs	på	militärrestaurang	Traktören,	varpå	de	
som	kände	sig	hågade	begav	sig	till	regementets	
bastu	 för	 en	 stund	 i	 värmen,	medan	 övriga	 tog	
tillfället	 i	 akt	 och	 förberedde	 sig	 inför	 kvällens	
begivenheter.

Efter	bastubad	och	vila	samlades	vi	till	en	kam-
ratstund,	och	där	Lars-Göran	”Klammer”	Lindhe	
visade	 en	 film	 från	 motståndsnäste	 Falkenberg	
och	huvudkampen	Tre	kronor.	Erland	Lundqvist	
visade	 diabilder	 från	Gaza	 och	 Sharm	 el	 Sheik.	
Vid	 samma	 tillfälle	 valdes	 en	 arbetsgrupp,	 som	
fick	i	uppdrag	att	om	tre	år	arrangera	en	återträff.	
I	gruppen	 ingår	Leif	Broman,	samordnare,	Uno	
Backström,	 Västra	 Tunhem,	 och	 Rolf	 Wester-
berg,	Vallda.

Eftermiddagen	 avslutades	 med	 att	 P	 G	 Dolk,	
Eksjö,	 Sveriges	Veteranförbund	Fredsbaskrarna	
(SVF)	 informerade	 om	 förbundets	 verksamhet,	
och	där	SVF:s	värderingar	om	kamratskap,	om-
tanke	 och	 medmänsklighet	 särskilt	 framhölls.	
Kamratstöd	i	form	av	jourtelefon	och	bidrag	från	
kamrathjälpskonto	till	veteraner	och/eller	deras	
anhöriga,	togs	också	upp	och	diskuterades.

På	kvällen	samlades	vi	i	Husarmässen	där	vi	in-
tog	 en	middag	 bestående	 av	 en	 trerättersmeny,	
och	där	huvudrätten	bestod	av	helstekt	fläskfilé	
med	 ugnsgrillade	 grönsaker,	 portvinsstuvade	
champinjoner	och	potatiskaka.	Till	huvudrätten	
serverades	ett	glas	rödvin.	För	den	som	så	önska-
de	fanns	möjlighet	att	till	maten	inhandla	snaps	
och	andra	starka	drycker,	eftersom	mässens	bar	
hölls	öppen	under	kvällen.
Söndagen	började	med	frukost	från	kl	06.15,	för	
de	som	var	intresserade,	och	i	form	för	detta.	Ef-
ter	 frukosten	 vidtog	 städning	 av	 logement,	 kor-
ridor	och	 toalett/duschutrymmen	som	dispone-
rats.	När	 städning	 var	 klar	 och	 godkänd,	 tog	 vi	
ett	varmt	och	hjärtligt	avsked	av	varandra,	med	
målsättningen	vi	ses	igen	om	tre	år,	varpå	hemre-
sorna	tog	sin	början.	Spridningen	av	veteranerna	
var/är	stor,	 från	Helsingborg	 i	 söder	 till	Luleå	 i	
norr,	vilket	har	 inneburit	många	mil	 i	bil	 för	en	
del	veteraner.

Sammanfattningsvis	har	återträffen	varit	lyckad,	
många	av	oss	har	 inte	 träffats	 sedan	vi	avsluta-
de	 vår	mission	 i	Egypten	 1964,	 så	 det	 har	 varit	
många	hjärtliga	och	glada	 stunder	 i	 gamla	vän-
ners	 lag.	 Från	 flera	 håll	 har	 man	 hört,	 ”ja	 det	
känns	 som	 det	 var	 i	 förra	 veckan,	 vi	 muckade	
ifrån	Gaza”,	och	att	en	återträff	om	tre	år	är	ett	
måste	även	om	rullatorn	måste	med.

I	samband	med	en	av	kamratmåltiderna	framför-
de	Leif	 Broman	 sitt	 och	 de	 övriga	 veteranernas	
stora	 tack	 till	 arbetsgruppen	 som	 tagit	 initiativ	
och	genomfört	återträffen	på	ett	utmärkt	och	för-
dömligt	sätt.	I	arbetsgruppen	ingick	Björn	Almér,	
Lars-Göran	”Klammer”	Lindhe,	Leif	Sjökvist,	den	
inre	 kretsen,	 och	 Bertil	 Heyman	 samt	 Ingemar	
Arvidsson,	 samtliga	 hedrade	 med	 passfodral	 i	
skinn	för	sina	insatser.

Björn Almér

Anders Edstam, Björn Almér, 
Uno Backström, Karl-Erik Andersson, 
Rolf Westerberg, Kenneth Karlsson, 
Börje Papem, Lars-Göran Lindhe, 
Kenneth Svensson, Ture Alatalo, 
Leif Sjökvist, Claes Thel, 
Erland Lundqvist, Leif Broman, 
Per-Åke Nilsson, Rolf Sellbrand, 
Ingemar Arvidsson

Foto Bertil Heyman (ej i bild)

En	oförglömlig	kväll	gav	oss	alla	som	var	där	Fd:	Kongoveteranen	plutons-
befäl	 Lars-Olov	 Andersson.	 Berättaren	 som	 varit	 ute	 i	 många	missioner	
började	en	gång	i	Gaza	7:e	bataljonen,	blev	intresserad	då	han	hörde	talas	
om	 Suez-kanalen,	 gjorde	militärtjänst,	 blev	 fallskärmshoppare	 och	 sökte	
FN-tjänst,	fastän	skolchefen	Wrang	ej	riktigt	var	med	på	detta.

Kvällen	skulle	handla	om	kongotiden.	LOA,	som	vi	kallar	honom,	berättade	
ingående	om	sina	tre	bataljoner	10,	14	och	16	i	Kongo.
Kongo	är	ett	stort	land,	fem	gånger	större	än	Sverige.	LOA	beskrev	det	som	
avståndet	från	Växjö,	Stockholm,	Göteborg	och	Malmö.	Detta	område	skul-
le	på	något	sätt	övervakas	och	rapporteras	till	Högkvarteret.	Många	spän-
nande	och	även	roliga	historier	hann	LOA	med	att	berätta	under	kvällen.
Många	bilder	visades	från	tiden	i	Afrika.	Som	medhjälpare	var	LOAs	dotter,	
som	även	under	kvällen	gjorde	 en	 insamling	 i	 form	av	penninggåva	 som	
skulle	skänkas	till	Panzisjukhusets	verksamhet	där	den	kände	doktorn	De-
nis	Mukwege	arbetar.

Så	förflöt	kvällen	i	många	FN-kamraters	lag,	och	tänk	inte	kunde	man	väl	
tro	att	det	var	över	50	år	sedan	detta	hände!?																						

Göran Rydén                                                                           
Kongoveteran                                                     

grteknik@hotmail.com  Från vänster Göran Rydén, Lars Lagerman, Sture Wallin och Lars-Olov Andersson.

"Synen kan inte fördunklas 
ens av ett helt livs   
erfarenheter och minnen"

"För vi var soldater en gång     
och vi var unga"

Fredsbaskrarna i F-län firade FN-Dagen på John Bauer hotell i Jönköping dit ca 30 personer kommit för att höra Hans Henriksson berätta om 
”Cypern - mer än 50 års historia” och sin mission på Cypern 1974. Hans visade ett bildspel från missionen och fram till nu.
Det samlade veterangänget hade gjort allt från 1 till 20 missioner, fördelat på oss som varit ute det blev ca 3,7 i snitt.
 
Efter föredraget samlades vi i restaurangen för att avnjuta en utsökt middag tillsammans i trevliga vänners gemenskap. 
Tiden rann i väg och vissa av oss var inte hemma förrän fram på småtimmarna.

Janne Runesson

Foto: Björn Claesson
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Sommartouren	 började	 den	 2/6	 med	 att	 ett	
gäng	 grenslade	 sina	 järnhästar	 och	 for	 ner	 till	
Normandie	för	att	uppleva	70	års	jubileumet	av	
D-day	på	plats.	I	Anse	du	Brick,	en	liten	camping	
norr	om	Cherbourg,	sammanstrålade	vi	med	våra	
bröder	ifrån	BBMCDK,	för	att	sedan	landa	i	Diep-
pe.	Vi	lyckades	inte	se	allt,	men	en	hel	del	hann	
vi	med	under	veckan	vi	var	där.	En	av	anledning-
arna	med	vår	 resa	 till	Normandie	 var	 att	hedra	
de	WW2	veteraner	som	fortfarande	lever	och	visa	
vår	respekt	för	vad	de	har	gått	igenom	och	offrat,	
men	också	att	se	alla	de	platserna	som	man	har	
läst	om	och	även	sett	i	olika	filmer	om	WW2.	Re-
san	till	Normandie	var	en	riktig	höjdarresa	som	
jag	varm	rekommenderar	andra	som	är	intresse-
rade	av	krigshistoria.

Johan Schaller, Do Väst

Så	kom	då	äntligen	den	helg	som	så	många	väntat	
på,	i	alla	fall	sedan	i	fjol;	ÖS21!
Starten	på	årets	semester	 för	många,	starten	på	
återupplivad	vänskap	mellan	veteraner	från	olika	
missioner	 och	 dess	 säregenskaper!	 	 Tillström-
ningen	brukar	ju	ske	under	torsdagen	redan,	allt	
för	att	passera	startlinjen	till	kollot	först.	Det	om	
något	säger	väl	lite	om	hur	uppskattat	Tony	och	
Ralles	”veteran-sommarkollo”	har	blivit.	Vi	hade	
dessutom	 en	 fantastisk	 tur	med	 SMHI.s	 väder-
gudar	 som,	 åtminstone	 under	 torsdag-	 lördag	
bjöd	 på	 sommar.	 Söndagen	 och	 hemresan	 bjöd	
däremot	på	en	Norén	pjäs	avseende	färgnyansen	
grått		med	tillägg	av	blött,	i	alla	fall	när	man	var	
sittandes	på	två	hjul!

Det	stora	partytältet	bidrog	till	kvälls	samlingar	
med	musik	 från	både	 trubadur	och	 två	 kvällars	
rivig	 röck´n	 röll	 från	 Rolle	 och	 Fältartisterna.	
Det	blev	under	lördagen	stor	parad	genom	Halm-
stad	med	tillhörande	MC	kortege,	från	torget	till	
Norre	katts	park	för	minnes	ceremoni.	Veteran-
marschen	mötte	upp	på	torget.	BBMC:s	 tält	var	

välbesökt	och	där	var	det	full	rulle,	till	och	från.	
Konstigt	folk	dessa	tvåhjulsakrobater,	men	härli-
ga!		Sammantaget	kan	väl	sägas	att	detta	var	väl	
en	ganska	skön	debriefing	för	många	och	så	tack-
ar	vi	i	BBMC	Tony	o	Ralle	för	en	makalös	insats	
som	vanligt.	Vi	ses	på	ÖS	22.

Hasse Westin

Efter	ÖS	i	Halmstad	så	förflyttades	evenemang-
en	 för	BBMC	från	västkust	 till	Normandie	 igen.	
Denna	gång	med	ett	nytt	gäng	som	grenslade	sina	
järnhästar	och	satte	kurs	mot	bl.a.	Omaha	beach	
och	historisk	mark.
Åter	 till	 Sverige,	 denna	 gång	 till	 Roslagen	 och	
Roslagsturen,	som	gick	för	5:e	året	i	rad	med	start	
vid	Järva	krog	och	slutdestination	Camp	Borwin	
i	Roslagen.	
Som	vanlig	gick	turen	på	slingriga	vägar	via	kaf-
festopp	 i	 Edsbro	 och	 lunch	 i	 Älmsta	 vid	Väddö	
kanal.	 Vårt	 hemliga	 besök	 var	 i	 år	 Roslagens	
luftvärnsmuseum.	Riktigt	kul	även	för	dom	som	
varken	gjort	värnplikt	eller	gjort	den	på	ett	annat	
truppslag.	

Sedan	 var	 det	 västkust	 som	 gällde	 igen	 och	
7-kamp	på	Liseberg.	Som	en	 favorit	 i	 repris	ge-
nomfördes	en	lekdag	på	Liseberg	i	slutet	på	au-
gusti.	Allas	vår	Hasse	Kongo	var	lekledare	och	var	
den	som	samlade	in	skocken	som	taggade	kasta-
de	sig	in	på	Liseberg.	Mellan	att	skjuta	på	ankor,	
klubba	grodor,	fylla	vattenkrus	mm	pausades	det	
vid	lämpliga	vattenhål.	Det	tar	ju	på	krafterna	när	
man	 skall	 ligga	 på	 topp.	 Det	 blev	 en	 kanondag	
med	många	glada	skratt.	Även	vädergudarna	var	
med	oss	och	vi	undslapp	regn.	Av	någon	underlig	
anledning	så	lyckades	Hasse	ta	hem	första	priset.	
Undrar	om	inte	domaren	var	mutad?	

Nu	kryper	vi	in	i	september	och	nästa	begivenhet	
som	var	Tändsticksträffen.
Tändsticksträffen	 i	Bankeryd,	strax	norr	Jönkö-

BBMC on tour 
– sommar/höst 2014

Ute i landet 

Torsdagsträffar
i Örebro
Torsdagen den 6 november hade vi 
som vanligt vår torsdagsträff. Den-
na gång hade vi ärtsoppa och varm 
punsch. Vi var 15 personer som in-
mundigade denna torsdagstradition. 
Vi fick dock inga pannkakor till ärtsop-
pan. Som alltid så pratades det gamla 
minnen. Det var meningen att vi skulle 
ha en föreläsning om Dagen D 2014 
men p.g.a. att snön föll i stora flingor 
i Östergötland så fick vi ställa in detta 
föredrag - föreläsaren kom från Linkö-
ping. Nu får vi höra denna föreläsning 
någon gång under 2015. 

Välkomna till Örebro-föreningen den 
5 december, då blir det glögg och 
pepparkakor.

Hälsar Styrelsen i Örebro-föreningen

Bowling i Örebro
Nu har den årliga Bowlingtävlingen 
avgjorts. Vinnare detta år är Johan 
Andersson. 
Priset delades ut av Ordf i Örebro för-
eningen, Stefan Andersson. Nu är han 
mästare i ett år och önskar en ny ut-
maning nästa höst.
Tjejligan bestod i år av två tjejer, och 
de kom på delad 1:a plats.

Vi välkomnar nya och gamla med-
lemmar till våran lokal på fredagarna. 

ping	på	vägen	mot	Hjo,	är	en	mc-träff	med	lång	
tradition,	årets	träff	var	den	39:e	i	ordningen.	
I	år	var	vi	12	st	från	BBMC	som	var	inskriva	(to-
talt	var	vi	17	st	inräknat	de	medlemmar	som	bara	
kom	förbi	över	dagen)	och	detta	gjorde	att	vi	i	år	
fick	en	hedrande	2:a	plats	som	största	klubb	på	
träffen.
Vem	kunde	tro	det	för	tre	år	sedan	då	vi	var	3	st	
medlemmar	som	fick	för	oss	att	köra	dit	tillsam-
mans.
Nästa	år	är	det	40-års	 jubileum	för	Tändsticks-
träffen,	och	förhoppningsvis	kommer	vi	att	vara	
ännu	 flera	 som	 deltager	 på	 denna	 synnerligen	
trevliga	träff.	Kommer	du?

Anders Wermén, Do Syd

Från	Bankeryd	är	 ju	 inte	steget	 långt	 till	Bulga-
rien	och	en	60	 timmars	 leave	 i	 Sofia,	 eller..	 det	
kanske	det	är.
En	tidig	morgon	samlades	ett	gäng	trötta	resenä-
rer	 från	BBMC	på	Sturups	flygplats	 för	att	bege	
sig	till	Bulgarien	och	Sofia.
Förväntningarna	var	höga	på	reseledaren	Anders	
Wermén	som	planerat	ett	gediget	program	som	
innehöll	de	mesta	av	de	bästa.	Allt	från	god	mat	

och	dryck	till	oförskämt	billiga	priser	på	restau-
rang	till	besök	på	militärmuseum	och	en	heders-
plats	 för	 stupade	 soldater.	 Sammanfattningsvis	
kan	man	säga	att	det	blev	en	helg	där	alla	förvänt-
ningar	uppfylldes.	Tyvärr	när	vi	flugit	ända	hem	
till	gamla	Skåne	så	var	där	så	mycket	dimma	att	
de	inte	gick	att	landa,	så	vi	fick	en	gratis	flygtur	
till	Köpenhamn...men	det	 är	 en	helt	 annan	his-
toria.

Groo

Oktober	dundrar	in	och	hösten	med	den.
I	syfte	att	ordna	FN-dagens	firande	för	
BBMC-medlemmar	i	distrikt	Mitt	så	samlades	ett	
gäng	ur	BBMC	under	ledning	av	Do	Mitt	tillsam-
mans	med	massor	av	andra	veteraner	vid	Sjöhis-
toriska	 för	 att	 högtidlighålla	 FN-dagen.	 Efter	
kransnedläggningar	och	tal	bjöd	SVF	på	fika	inn-
an	våra	medlemmar	styrde	kosan	mot	restaurang	
Cassie	på	Narvavägen	för	att	äta	middag.
Några	av	våra	medlemmar	var	så	pass	fulla	av	en-
ergi	att	de	hade	fyllt	en	bil	i	Skåne,	åkt	till	Stock-
holm,	genomförde	ceremonin	på	Kungliga	Djur-
gården	vid	minnesmonumentet,	fikade	med	SVF	
och	övriga	veteraner,	satte	sig	i	bilen	och		åkte	till	
Bunkern	i	Skövde	för	att	där	fortsätta	firandet	av	

FN-dagen.	Respekt!
Lördagens	 överraskning	 var	 när	 Kapten	 Had-
dock	..hrmm,	Westin	tog	med	sig	de	som	ville	av	
oss,	till	sin	arbetsplats	på	P4	och	förevisade	bl.a.	
stridsfordon	90.
Till	sist,	några	ord	från	vår	ordförande	så	här	
inför	2015.

Avslutningsvis	 vill	 jag	 tacka	 alla	 för	 att	 det	 har	
blivit	 en	 kanonbra	 hojsäsong	med	mycket	 akti-
viteter	runt	om	i	 landet.	Vill	flagga	 för	2015	års	
första	event	som	är	MC-Mässan	"På	två	hjul"	den	
22/1-25/1	som	kommer	att	hållas	på	Älvsjö-mäss-
san.	Mer	info	om	eventet	kommer	att	läggas	ut	på	
hemsidan	 samt	 Facebook	 där	 kontaktperson	 är	
Do	Mitt	Tommy	Löhr.	Inte	att	förglömma	årsmö-
tet	2015	som	kommer	att	genomföras	i	Skillinga-
ryd	den	8-10	maj.

Styrelsen	önskar	er	alla	en	riktigt	God	Jul	och	Ett	
Gott	Nytt	År!

Ordförande
Maria Sääf Westin, BBMC Sweden

Textförfattare där inget annat anges: Lars Borwin, 
Tor Cavalli-Björkman och Maria Sääf-Westin.

Sammanställt och redigerat av Lars Borwin, 
redaktör BBMC Sweden

Normandie

 Lagbild BBMC ÖS21

På väg till paradkörning i Halmstad 2:a priset Tändsticksträffen
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En händelserik höst

Det har varit en händelserik höst genom 
tillkomsten av filmdokumentären ”Kon-
goveteranerna.” Det började på Folke 
Bernadottedagen den 17 september. Då 
hölls på Försvarshögskolan i Stockholm 
ett seminarium i anledning av filmen ar-
rangerat av Folke Bernadotte Akademin. I 
paneldiskussionen deltog filmens regissör 
Marika Griehsel, fil. Dr Andreas Tullberg 
och veteranerna Bror Svärd, Kalle Frans-
son och Bent Wicksén. En redogörelse hä-
rom finns på vår hemsida, 
www.kongoveteranerna.se 

Premiären på Kongofilmen 
Den	 20	 oktober	 var	 det	 stor	 premiär	 på	 doku-
mentären	 ”Kongoveteranerna”	 på	 Filmhuset	 i	
Stockholm.	 Samtliga	 veteraner	 som	agerar	 i	 fil-
men	var	inbjudna	tillsammans	med	sina	anhöri-
ga.	I	vimlet	syntes	representanter	bland	annat	för	
Försvarsmakten	och	UD.	Gästerna	hälsades	väl-
komna	av	filmens	producent,	Malcolm	Dixelius.	
Efter	 förfriskningar	 som	SVT	 bjöd	 på	 samlades	
alla	i	Filmhusets	biograf	Mauritz,	som	blev	fylld	
till	sista	plats.	Marika	Griehsel	berättade	om	det	
två-åriga	arbete	som	låg	bakom	filmen	och	fram-
förde	 ett	 tack	 till	 SVT,	 Folke	 Bernadotteakade-
min	och	Jacob	Wallenbergs	stiftelse,	vars	finan-
siella	 stöttning	möjliggjort	 dokumentären.	 Hon	
tackade	alla	filmmakare	hon	samarbetat	med	för	

att	få	bild,	ljus,	ljud,	och	musik	till	verket	–	och	
naturligtvis	filmens	huvudpersoner	det	vill	 säga	
de	veteraner	som	agerar	i	filmen.	Och	så	var	det	
äntligen	 dags	 för	 Gullmar,	 Glenn,	 Bengt,	 Stig,	
Kalle,	Erik,	Yngve,	Åke,	Alf,	Björn,	Inge,	Lars	och	
Eskil	att	avge	sina	raka	berättelser	från	det	kao-
tiska	Kongo.	

Efter	 föreställningen	 berättade	Marika	Griehsel	
att	filmteamet	under	de	gångna	två	åren	samlat	
på	 sig	 mycket	 mer	 material	 än	 vad	 som	 finns	
redovisats	 i	 dokumentären.	 Allt	 detta	 material	
överlämnade	hon	med	varm	hand	till	Folke	Ber-
nadotteakademin.	 Det	 mottogs	 av	 akademins	
generaldirektör,	Sven-Eric	Söder.	Ett	omfattande	
material,	 som	skildrar	våra	 insatser	 i	Kongo	 för	
50	år	sedan,	är	därmed	räddat	till	eftervärlden.

I	 den	 efterföljande	 frå-
gestunden	 som	 leddes	
av	 Malcolm	 Dixelius	 fick	
Marika	 samt	 de	 agerande	
veteranerna	många	tanke-
väckande	 och	 intressanta	
frågor.	 Ett	 slående	 bevis	
på	att	filmen	hade	engage-
rat	premiärpubliken.	

En dundersuccé på TV2
Filmen	om	Kongoveteranerna	 sändes	 i	TV	2	på	
kvällen	den	23	oktober.	Enligt	SVT	sågs	då	pro-
grammet	av	310	000	tittare.	Det	är	med	hänsyn	
till	dagens	rika	programutbud	på	TV-marknaden	
en	imponerande	siffra.	På	SVT	Play	var	det	under	
den	följande	veckan	det	mest	sedda	programmet.	
Vår	ordförande,	Kalle	Fransson,	erhöll	ett	60-tal	
e-mail	sedan	dokumentären	visades	i	TV	2.	Per-
soner	 bosatta	 utomlands,	 exempelvis	 USA	 och	
Ryssland,	har	hört	av	sig.	Trettio	kongoveteraner,	
som	tidigare	inte	känt	till	kamratföreningen	har	
hört	av	sig	och	vill	bli	medlemmar	–	och	fler	lär	
det	bli.	Filmen	finns	nu	att	beställa,	se	inforuta.

Marika Griehsel – en kort presentation
Vem	är	hon,	kvinnan	som	ägnat	två	år	för	att	i	en	
dokumentärfilm	 skildra	 vår	 tillvaro	 i	 Kongo	 för	
50	år	sedan?
Marika	 föddes	 i	 Farsta	 i	 Stockholm	 i	maj	 1963.	
Hon	utbildade	sig	till	journalist	och	gjorde	sedan	
kortare	karriärer	på	såväl	Aktuellt	som	TV	3.	År	
1990	reste	hon	till	Sydafrika	där	hon	verkade	som	
frilansjournalist.	Under	1990-talet	var	hon	SVT:s	
Afrikakorrespondent	 och	 skildrade	 fortlöpan-
de	landets	väg	till	frihet	efter	Nelsson	Mandelas	
frigivning	 i	 täta	 reportage,	 som	 blivit	 klassiska	
genom	 hennes	 stora	 engagemang.	 Detsamma	
kan	sägas	om	hennes	övriga	reportage	från	Afri-
ka	i	vilka	hon	satte	fokus	på	svältkatastrofen	på	

Per Carlborg och Kalle Fransson efter kransnedläggningen för stupade kamrater. 
Foto: Kim Svensson

Åke Forslund har avlidit

Afrikas	horn,	kvinnors	utsatthet	i	krig	och	konse-
kvenserna	av	hiv-	och	aidsepidemierna.	Hon	har	
bevakat	de	svåra	konflikterna	i	Liberia,	Rwanda	
och	DR	Kongo.

Marika	 inledde	 sin	 karriär	 som	 filmare	 redan	
under	 sin	 tid	 i	 Sydafrika	 tillsammans	med	 syd-
afrikanen	 Simon	 Stanford,	 som	 hon	 nu	 är	 gift	
med.	Tillsammans	har	de	gjort	unika	filmer	om	
och	med	Nelsson	Mandela.	På	senare	har	Mari-
ka	producerat	dokumentärerna	Kvinnornas krig 
från	Bosnien	och	DR	Kongo	och	Wallströms re-
solution.	I	den	dokumentären	följer	hon	FN-sän-
debudet	Margot	Wallström	i	hennes	arbete	mot	
det	utbredda	sexuella	våldet	som	blivit	ett	vapen	

i	flera	krig.
Marika	 har	 berät-
tat	 att	 hennes	 in-
tresse	för	att	skilda	
Kongoveteranerna	
till	viss	del	beror	på	
att	hennes	far	är	en	
krigsveteran	 från	
Andra	världskriget.	

Från	unga	år	har	hon	drivits	av	ett	rättviseparos	
som	hon	nu	strävar	att	förmedla	i	sina	verk.	Hon	
har	sagt:	”Jag	tror	det	kommer	från	min	pappa.	
Rättvisa	var	ett	centralt	begrepp	för	honom	och	
det	har	följt	mig.”

Regn och rekord på FN-dagen
Vanligen	 brukar	 det	 vara	 fint	 höstväder	 på	
FN-dagen	den	24	oktober	när	vi	samlas	vid	mo-
numentet.	Men	i	år	var	Norra	Djurgården	insvept	
i	dis	och	dimma	och	ett	annalkande	regn	hängde	
luften.	Men	det	märktes	 inte	på	åskådarantalet.	
Det	blev	rekord.	Publiken	bestod	av	ett	hundratal	
veteraner	 plus	 många	 ”civila”	 anhöriga	 och	 in-
tresserade.	Det	har	nog	aldrig	samlats	så	många	
kring	minnesmärket	på	FN-dagen	som	i	år.	
Flaggparaden	 var	 den	 vanliga	 med	 fanvakter	
från	 Fredsbaskrarna,	 Kongoveteranerna,	 Riks-
polisstyrelsen,	 Folke	 Bernadotteakademin	 och	
Swedint	kamratförening.	Tal	hölls	av	SVF:s	för-
bundsordförande	 Bengt	 Wiktorsson,	 Kongo-ve-
teranernas	 ordf.	 Karl-Olof	 Fransson,	 Svenska	
FN-förbundets	 ordf.	 Aleksander	 Gabelic	 samt	
överste	Anders	Stach	från	Försvarets	Veteran-
avdelning.

Paraden	 av	 kransnedläggare	 var	 längre	 än	 van-
ligt.	 Förutom	 etablerade	 organisationer	 och	 ve-
teranföreningar	 fanns	 flera	 nära	 anhöriga	 som	
nedlade	blomster	för	att	hedra	de	stupade,	vilket	

gjorde	 ett	 starkt	 intryck.	 Ceremonin	 avslutades	
med	en	tyst	minut.
Dagen	avslutades	med	trevlig	samvaro	på	Sjöhis-
toriska	Museets	café	där	SVF	bjöd	alla	deltagare	
på	fika.

Åke	Forslund,	Västerås,	avled	den	12	juli	i	en	ål-
der	av	88	år.	Närmast	sörjande	är	hustrun	Gun.	
Åke	tjänstgjorde	i	bataljonerna	12K	och	18K	som	
hälsovårdsinspektör	med	 fanjunkares	grad.	Åke	
var	medlem	i	vår	förening	redan	från	början	och	
var	en	mycket	aktiv	ledamot	i	föreningens	styrel-
se	från	1983	till	2002,	således	i	19	år.	

Han	arbetade	envist	för	att	få	Försvarsmakten	att	
instifta	 medaljer	 eller	 åtminstone	 minnesnålar	
för	att	hedra	oss	veteraner.	 I	 föreningens	namn	

sände	han	flera	skrivelser	till	dåvarande	ÖB	utan	
att	få	någon	respons.	Detta	var	långt	innan	vi	fick	
en	svensk	veteranpolitik	som	bland	annat	resul-
terat	i	medaljen	”Sårad	i	Strid.”	Åkes	entusiasm	i	
denna	sak	ledde	dock	till	ett	bestående	resultat.	
Det	var	han	som	 föreslog,	utarbetade	och	skrev	
regler	för	föreningens	hedersnål	”Katangakorset”	
med	medföljande	diplom.	Åkes	utgångspunkt	var	
de	kors	som	i	 forna	tider	tillverkades	av	koppar	
och	 användes	 som	betalningsmedel	 i	 det	mine-
ralrika	Katanga.

Katangakorset	har	sedan	1999	utdelats	till	fören-
ingsmedlemmar	och	utomstående	som	gjort	he-
dervärda	insatser	för	föreningen.	Kända	personer	
såsom	Dr	Peter	Wallenberg	och	ÖB,	Sverker	Gö-
ransson,	har	tilldelats	hedersnålen.	

Åke	Forslund	begravdes	i	S:t	Ilians	kapell	i	Väs-
terås	 den	 6	 augusti.	 En	 hedersman	 har	 gått	 ur	
tiden.	

Bror Richard Svärd

Omslag till dokumentären 
Kongoveteranerna. 
En bild på Gullmar Svensson.

Marika Griehsel 
presenterar dokumen-
tären på Filmhuset den 
20 oktober. 
Foto Bror Richard Svärd

En regnig FN-dag med starka färger. 
Fanbäraren Alf Gustavsson vid minnesstenen. 
Foto Lars Erkstam

Missa inte årsmötet 2015
Årsmötet med kamratträff 
genomförs på Ledningsregementet 
i Enköping den 8-10 maj 2015.

Beställ filmen Kongoveteranerna som DVD

Nu kan du beställa ditt eget exemplar av filmen Kongo-
veteranerna, som sändes i SVT i slutet av oktober. 
Beställ filmen nu och få den levererad före jul. 

Filmen kostar 149 kronor och levereras med svensk och 
engelsk textning plus bonusmaterial. Beställning görs via 
länk på Armé-, Marin- och Flygfilms hemsida:
www.amf-film.se
 
OBS! För att vara säker på att få din kopia före jul, 
vill vi ha din beställning senast den 16 december.

Efterlysning
Var du en av de sex frivilliga som följde 
med mig ut i bushen i Kongo, den 15 
januari 1961, när vårt tåg blev omringat 
och beskjutet? Kontakta mig gärna. 
Sven Sterneld (10K), 08-85 83 86
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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)
Lapplandsjägargruppens stabsplats 
(vaktgatan 3 , Kiruna) 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

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud, 070-5158249
fogderud@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 
peter.larsson@hotlist.se

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

Enköping
Vi ses första torsdagen i varje månad kl. 19.00 
på The Corner Inn i Enköping.
Mattias Johansson, 070-853 77 23
johansson.g.mattias@mil.se

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
Från och med januari 2015 kommer vi att ha en 
fast träffplats på Soldathemmet i Boden, andra 
onsdagen varje månad, kl. 18.00 – 21.00.
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

Kronoberg
Mässen, Storgatan 63 i Växjö.
Urban Ahlm, 0470-61878 och 0703-904234
urban.ahlm@hotmail.com

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
Vi är snart 25 föreningar med 
träffplatser 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. 
Kansliet kan bistå med utskick per 
brev och/eller e-post till det området 
som du önskar att starta i. 

Det saknas föreningar i bl. a. Uppsala, 
Gävleborg, 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

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se

UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

Nio	UNEF-kamrater	sammanstrålade	på	FN-
dagen	i	den	lilla	orten	Sexdrega.	Vi	hade	hört	
ryktas	om	att	det	finns	två	intressanta	sevärd-
heter	där.

I	den	gamla	gården	Åkersta	fanns	det	fram	till	
1897	en	spritbutik.	Allt	var	bevarat,	förutom	
spriten	i	kaggar	och	flaskor.	På	disken	låg	
kassaböcker	och	vi	kunde	se	att	en	liter	brännvin	
kostade	90	öre.	Vi	fick	även	besöka	övervåning-

en	där	ägarna	en	gång	bott.	Där	var	också	allt	
bevarat.	Möbler	textilier,	glas	och	porslin.	Stort	
tack	till	Vera	Bondesson	som	visade	oss	runt
Nästa	ställe	att	besöka	låg	i	andra	änden	av	

samhället.	En	fantastisk	modell-järnväg	i	skala	1	
spårvidd	45	mm	(SBJ	Sexdrega	–	Borås	–	Järn-
väg)	ägaren	hade	arbetat	med	den	i	ca:	20	år.	
Allt	var	naturtroget	in	i	minsta	detalj.	Ångloket	
rök	och	pustade,	el-loken	smällde	i	kontaktorer-
na	samt	många	andra	ljud	och	ljuseffekter.
Visningen	inleddes	på	nedervåningen	i	garaget,	

med	en	flyguppvisning	av	en	radiostyrd	mini	
helikopter.	
Rena	julaftonen	för	oss	gamlingar	som	fortfa-
rande	har	barnasinnet	kvar.

Dagen	avslutades	med	en	god	bit	mat	och	trevlig	
samvaro	då	många	gamla	minnen	ventilerades.
Alla	enades	om	att	detta	var	ett	lyckat	koncept	
att	arbeta	vidare	med.

Styrelsen önskar alla medlemmar
En God Jul och Ett Gott Nytt År

Erik Westerberg,
ordförande	UNEF-KAMRATERNA

En dag att minnas

Deltagarna
Foto: Bo Hellqvist

Åkersta vin & spirituosaförsäljningslokal
Foto: Per G Norén

75 år 400524 Fredriksson Einar K Biblioteksgatan 6 C 435 30 MÖLNLYCKE
 400620 Henrysson Krister Gyssebergsvägen 53  430 83 VRÅNGÖ
 400630 Martinsson Per Hövdingagatan 1 442 35 KUNGÄLV
 400830 Johansson Kenneth Häggatorp 3 530 10 VEDUM
 400927 Erlandsson Arne Fridkullagatan 17 G  412 62 GÖTEBORG
 401114 Lundquist Bengt Parkgatan 11 532 32 SKARA 

65 år 500126 Andersson Pär Odonstigen 16 645 43 STRÄNGNÄS

85 år 300125 Monander Sven Sandbäcksgatan 7 653 40 KARLSTAD
 300814 Oskarsson Nils Stamrosstigen 4 432 36 VARBERG

80 år 350424 Pettersson Sture Parallellvägen 7 A   433 35 PARTILLE

FÖDELSEDAGAR 2015

Grattis Pher Planefors

6/10 fyllde Pher Planefors 85 år. 
Pher bor i Karlstad.
Pher har gjort följande bataljoner:
5 G, 14-16 K, 22 K, 24 C.
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Profilbutiken 

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

Beställ innan 14 december för att få produkterna före jul.
Mellan den 19 december och den 8 januari sker inga leveranser.
God jul och ett lyckosamt 2015 önskar personalen i Profilbutiken!

Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

05  Pin, Fredsbaskrarna 15:-

06  Pin, FN-logo 20:-

07  Pin, FN-basker 20:-

08  Örhängen, FN-basker 30:-

09  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

10  Slipsklämma, FN-basker 40:-

11  Slipsklämma, FN-logo 40:-

12  Slipsklämma, Fredsbaskrarna 35:-

13  Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

27  Baskermärke, Veteran 100:-

28  Klisterdekal, Veteran 25:-

29 Pin, Veteran 20:-

30  Tygmärke, Veteran 30:-

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

slut

Stöd oss genom 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.

sverigesveteranforbund.se

Skön höst- och
vintermössa, 100:-

Läst & Testat 

UN – I fredens tjänst

NYHET

Tennsoldater, 450:-
Tennsoldaterna "Kongo" och "Afghanistan" är 
handmålade med väldigt hög finish och detaljrikedom. 
De helt unika och exklusiva tennsoldaterna finns till 
försäljning exklusivt hos oss.
Storlek: 11,5 cm hög
Vikt: 240 gram
Tillverkare: Ancile Design AB

Tennsoldat Kongo
450:- 59

Tennsoldat Afghanistan
450:- 60

11,5 cm

Ribbstickad mössa med broderat märke. 

Brodyr: "Fredsbaskrarna Sverige"
Färg: Svart
Storlek: En storlek
Material: 100 % acryl

04

Kamrathjälpen har som syfte att genom bidrag 
från donatorer och insamlingar stödja veteranen 
och dennes familj vilka är i behov av ekonomiskt 
stöd p.g.a. skador, fysiska eller psykiska, som en 
följd av internationell tjänstgöring.

Att bygga fred där freden alltid hotas
”Liberias kvinnor är trötta på krig. Vi är trötta på att fly. Vi är trötta på att tigga mat 
till våra barn. Vi är trötta på att se våra barn våldtas. Vi tror att i morgon kommer 
våra barn att fråga oss: Mamma, vad gjorde du då? Vad ska vi svara dem? Ska vi svara: 
ingenting gjorde vi?” 

(Leymah Gbowee, mottagare av Nobels fredspris år 2011)

Det här en en bok om att bygga fred under närmast hopplösa förhållanden. En fred som börjar nerifrån, 
som inte påtvingas människor uppifrån. Det var hos Liberias kvinnor fredsarbetet fick fäste och kraft 
efter år av krig och okontrollerat våld.

Det här är också en bok om dom som vågade, som gjorde något. Men som sällan får en plats när den 
officiella historiens skrivs. Människor som Lazarus, Sunny, Patience, Daniel och mr Morrison. 

Hans Lindqvist är präst i Svenska kyrkan och har sedan tidigt 1970-tal arbetat i, och följt utvecklingen 
i, Liberia.  ”Att bygga fred där freden alltid hotas” är hans personliga berättelse om inbördeskriget 
och om fredsbyggandet i Liberia.  Det är också en bok om den överlevnadskraft som finns på hela den 
afrikanska kontinenten.

Fakta
• 284 sidor inkl omslag
• Fyrfärg
• Mått:165x242mm
• Mjuk pärm, limbunden
• Endast 150:-/st inkl frakt och moms

Beställ senast den 22 augusti 2014 via Västerås stifts web-
shop www.svenskakyrkan.se/vasterasstift eller via telefon 
021-17 85 00 så levererar vi den senast den 8 september. 
Överskott på bokförsäljningen kommer att gå till lutherska 
kyrkans freds- och försoningsarbete i Liberia

Att bygga fred där freden alltid hotas

"We are in the Congo now"

Hans Lindqvist, pensionerad präst i Västerås 
Stift, är en av Sveriges kanske största kännare 
av fredsprocessen i Liberia och om kyrkans 
roll i denna. Ett arbete som genom Leymah 
Gbowee mynnade ut i Nobels fredspris år 
2011. 

Hans deltog i de svenska FN-kontingen-
ternas utbildning i Sverige och mötte dem i 
Monrovia. I boken berättas närmare om deras 
insatser och om Hans personliga upplevelser 
från tiden i det krigsdrabbade Liberia.

Boken är en fantastisk skildring från mark-
plan av hur kyrkor enträget fortsätter sitt en-

gagemang och arbete trots en omvärld som 
signalerar allt annat än fred och försoning.

Det här är en bok om att bygga fred un-
der hopplösa förhållanden. Ett fredsbygge 
som börjar på gräsrotsnivå och som efter 
år av krig får fäste hos liberianska kvinnor 
– en skildring av hur lyckade fredsproces-
ser handlar om lokala människors engage-
mang.

Det här är också en bok om dom som vågade, 
som gjorde något. Men som sällan får en plats 
när den officiella historiens skrivs.

• 284 sidor 
• Illustrerad i fyrfärg 
• Mjuka pärmar 

• Limbunden 
• Utkom i september 2014
• Ca. pris: 150 kr

Beställ den från 
Svenska kyrkan eller
Fredsbaskerförlaget

– Hade bara inte den där jäkla tragedin med försvarsminis-
tern hänt, suckade Daniel, så hade det här varit en i det när-
maste perfekt sexmånadersperiod i Libanon. 

Nu blev den inte perfekt – sna-
rare tvärtom. De båda förfat-
tarna rullar upp en sanslöst ro-
lig och spännande historia om 
hur det kunde ha gått till un-
der deras uppdrag för United 
Nations, Förenta Nationerna. 
Eller Uno Nilsson som organi-
sationen vanvördigt benämns. 

Miljön och platserna är genui-
na, men om någon råkar kän-
na igen personerna i boken så 
är det en ren tillfällighet. De 
har ingen motsvarighet i verk-
ligheten. Vad vi vet...
www.bokforlaget.se

ONUC, 1960–1964, is known to be one of the largest and most violent 
peacekeeping missions in UN history. Until the end in 1964, Swedish 
battalions served in the ONUC trying to retain law and order. 

When the political tension in the provin-
ce of Katanga escalated into local war, it 
directly came to involve the Swedish 
battalions. In Sweden the events also 
served to challenge the understanding 
of what peacekeeping was, or ought 
to be, as well as raise questions about 
Sweden as a peacekeeping nation. 

Andreas Tullberg analyses the Swedish 
participation in the ONUC by examining 
newspapers, political rhetoric and mili-
tary sources in order to see how and why 
the consensus about Swedish ONUC 
participation in 1960 was challenged by 
the events in the Congo. 
www.adlibris.com

Expeditionskostnad
Från och med den 1 januari 2015 tillkommer 20 kr i expeditions- och fraktavgift på alla beställningar oavsett ordervärde. 

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.
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Veteranprofilen 

Veteran: Jonas Svensson, 55 år

Jonas Svensson bygger information på erfarenhet. 
Foto: Per Lunqe

Jo
n

as

Korsord 

  Insatser:     Cypern 79C 1981, Bosnien BA11 1998-1999, Liberia LA01 2004

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.

Vello Läns
Hisings-kärra

Lorenzo Palmblad
Örebro

Eva Johansson
Karlstad

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 23 januari.

Du kan svara på två olika sätt.

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

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13, 703 63 Örebro
Märk kuvertet med "Korsord"

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

Grattis!
Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

NY ADRESS

Första	missionen	för	Jonas	Svensson,	på	Cypern,	
blev	också	den	som	gav	starkast	 intryck	 för	ho-
nom.	
–	Jag	var	21	år	och	det	var	en	helt	ny	erfarenhet.	
Man	kan	säga	att	en	ny	värld	öppnade	sig	för	mig,	
säger	han.
FN	var	nytt,	utlandstjänst	var	nytt	och	en	annan	
kultur	öppnade	sig	för	Jonas.	Ett	av	de	starkaste	
minnena	är	hur	mycket	energi	befälen	 lade	ned	
på	att	förklara	det	stora	sammanhanget:
–	Jag	minns	hur	noga	de	förklarade	skyttegrup-
pens	roll	 i	 en	kedja	hela	vägen	upp	 till	general-
församlingen	och	säkerhetsrådet	i	New	York,	och	
det	minns	jag	med	tacksamhet	eftersom	det	gjor-
de	insatsen	så	mycket	mer	meningsfull.

Lidande
Bosnien	och	BA11	var	en	helt	annan	sorts	insats.	
Där	 fanns	de	 tydliga	spåren	efter	kriget	och	allt	
mänskligt	lidande.	Det	var	ruiner	och	minfara.	
Här	upplevde	Jonas	SFOR.
–	SFOR	hade	resurser	och	viljan	att	sätta	en	helt	
annan	 kraft	 bakom	 orden	 och	 mandatet.	 Hela	
Nato	stod	bakom,	säger	han.
Nästa	mission	blev	Liberia,	långt	från	den	

ebolaepidemi	som	nu	härjar	landet.	Där	togs	Jo-
nas	och	hans	kollegor	emot	på	ett	helt	annat	sätt	
än	tidigare.
–	Vi	mötte	en	fantastisk	glädje	var	vi	än	kom	ute	
i	landet.	I	Bosnien	och	på	Cypern	var	folk	så	vana	
vid	utländska	soldater	och	särskilt	i	Bosnien	var	
folk	 fortfarande	 upptagna	med	 att	 hantera	 följ-
derna	av	kriget.

Mali i januari
Nu	 jobbar	 Jonas	 på	 Försvarsmaktens	 informa-
tionsstab.	Där	började	han	efter	Bosnienmissio-
nen.	 I	 våras	 anmälde	han	 intresse	 för	Mali	 och	
före	semestern	fick	han	beskedet	att	han	var	väl-
kommen.	4	augusti	började	tjänstgöringen,	 i	 ja-
nuari	åker	han	till	det	västafrikanska	landet	och	
kommer	hem	i	mitten	av	juni	till	familjen.
–	Det	blir	varmt,	säkert	lika	varmt	som	i	Liberia.
På	Mali01	 har	 Jonas	 funktionen	 som	 PIO,	 han	
ansvarar	för	förbandets	interna	och	externa	kom-
munikation.
–	Jag	behöver	 inte	bygga	 från	noll.	Vi	har	erfa-
renhet,	säger	Jonas.

Per Lunqe
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13
703 62 Örebro

Taktisk lampa
från Acebeam
√ led: 1000 lumen (>400 meter)
√ 3400 mah uppladdningsbart batteri 
√ dubbelladdare och hölster
√ vattentät (ipx-8) och stöttålig
√ 4 effektlägen + strobe
√ 5 års garanti

995:- 
inkl. frakt och moms
kort, faktura, avbetalning
ord. pris 1495:-

Ordningsvaktsbutiken.se
läs mer och beställ på

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

på/av eller
momentan

effektväljare
med minne

slitstark
flygplansaluminium


