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Veteranmarschen startade vid Stockholms slott i strålande väder och gick i mål
9 dagar senare i Gävle.
Foto: Kim Svensson

"Jag måste ändå erkänna
att jag tycker det är
tryck i veteranfrågan
just nu. Må vara att
det är beklagligt tyst
från politikerhåll men
det skrivs en hel del.
ÖS 23 på Ringenäs
samlade över 800
deltagare, nytt rekord! Veteranvänner
samlar genom VRR in
100.000-tals kronor till
stöd för veteraner. Och
svenska veteraner med
flera gör armhävningar
som aldrig förr."
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande
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Utsänd – Arbeta,
leva och älska i
krigets mitt

28

"När man har besvär
ska inte plånboken eller
myndigheter som inte vill
samarbeta vara ytterligare
ett bekymmer"
Björn Eggeblad
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Den totala tomheten när
kriget tar slut

Inledaren

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

Den totala tomheten när kriget tar slut

020 - 666 333

Sommaren närmar sig sitt slut. Känns lite tomt
sådär. Jan Gradvall skriver i Di Weekend den
26 augusti en krönika under rubriken ”Den totala tomheten när kriget tar slut”. En helt annan
och mer tydlig tomhet. Han refererar till en bok
av Sebastian Junger, Tribe, i vilken författaren
beskriver den känsla soldater får efter hemkomsten. Soldaterna har levt i en gemenskap med en
självklar mening. Alla har en roll att spela, alla
behövs och ens säkerhet står och faller med att
alla bidrar med sin del. När de återvänder hem så
återvänder de till den totala tomheten, de behövs
inte längre. Nog är det en känsla många av oss
känner igen. Det tar ett tag att komma tillbaka
till den ytliga och kanske slentrianmässiga vardagen. För några tar det mycket lång tid. Några
hittar aldrig hem.

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.

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

Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Chefredaktör
Per Lennartsson
070 - 879 90 86
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

22 armhävningar

Det är detta som är bakgrunden till den utmaning som många av oss har fått via Facebook att
göra 22 armhävningar varje dag i 22 dagar för att
uppmärksamma att det dagligen begås 22 självmord bland amerikanska veteraner. Fler amerikanska veteraner har de senaste decennierna
tagit sina liv efter hemkomst än de som stupat.
Jag har inte några svenska jämförelsetal men jag
skulle inte vara förvånad om förhållandet är det
samma för oss. Politikers minne är ofta kort. Det
går fort att besluta om en insats men det är alltför
många politiker som glömmer att man därmed
tagit beslut som kan komma att påverka människors liv för alltid. Det gäller därför att synliggöra
vår existens. Veteranmarschen tjänar detta syfte!

Veteranmarschen synliggör

Flera hundra veteraner har varit engagerade i
marschen som under augusti i 10 dagar dragit
fram från Stockholm till Gävle. Marschen har lett
till pressartiklar och inslag i radio och TV. Man
har samlat in mer än 100 000 kr till Gula Bandet
till stöd för veteraner som har det svårt.

60-årsjubileum

Sveriges tradition att stötta länder som har det
svårt är lång. Just i år är det 60 år sedan bildandet av United Nations Emergency Force 1956.
Första insatsen var på Sinaihalvön. Sverige har
sedan dess en obruten tradition av insatser för
FN världen över. Kongo, Cypern, Mellersta östern, Bosnien, Kosovo, Liberia, Afghanistan, listan
är lång! Vi talar om 120 internationella uppdrag
i 60 länder. Därutöver en lång rad civila obe-

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

Goda krafter finns och behövs

Jag måste ändå erkänna att
jag tycker det är tryck i veteranfrågan just nu. Må vara
att det är beklagligt tyst från
politikerhåll men det skrivs
en hel del, läs exempelvis Patrik Oksanens artikel i
Hela Hälsingland, eller den artikel från Di
som jag berör ovan,
eller lyssna på inslag
i You Tube-kanalen
Hildebrandt&Madon bara för att nämna några. ÖS 23 på
Ringenäs samlade
över 800 deltagare,
nytt rekord! Veteranvänner samlar
genom VRR in
100 000-tals kronor
till stöd för veteraner.
Och svenska veteraner
m.fl. gör armhävningar
som aldrig förr.

Det finns hopp om framtiden! Själv ska jag försöka hitta
Sebastian Jungers bok Tribe
att studera i hängmattan i sensommarens sista solstrålar eller
kanske inomhus i brasans sken.

Lennart Bengtsson
Förbundsordförande

Tryck
Elanders
Utgivningsplan, kommande 4 nummer
Nummer
4
1
2
Manusstopp
20/11
29/1
28/5
Utgivningsvecka 50
10
25

3
27/8
39

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 rätten att redigera och korta ner insända artiklar. Redaktionen har rätt att publicera insänt material på
webben och i andra forum relaterat till verksamheten utan att först
tillfråga upphovsmannen. Org.nr: 828001-0359.
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Lennart Bengtsson, 63 år
Brigadgeneral (RO) från Norrtälje, gift och två vuxna barn. Tidigare chef för Swedint.
Utlandsmissioner i Kosovo. Har efter tiden på Swedint bl. a. arbetat på Utrikesdepartementet.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Växel: 08 - 25 50 30 Kamratstöd: 020 - 666 333 E-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se

Foto: Therése Särnbäck

Värdegrund

väpnade insatser i fredens tjänst. Vi brukar räkna mer än 80 000 personer som ställt upp som
svenska representanter för fred och frihet när det
internationella samfundet kallat. Det har ofta varit svåra uppgifter. De flesta har kommit hem friska, fyllda av intryck och tacksamma för att man
varit med och bidragit till människors väl. Men
alltför många har kommit hem med skador för
livet. Alltför många har gjort den yttersta uppoffringen. Det är alltför många svenskar i allmänhet
och politiker i synnerhet som blundar för att det
finns enskilda människor som i gärning har utfört den säkerhetspolitik man beslutat om.

Aktuellt

Sverige stod värd för minövningen
Bison Counter med 1000 deltagare

Internationellt
intresse för
Kriminalvården
Kriminalvården som har verksamhet på flera FN-missioner drar också på sig intresse
från kriminalvårdande myndigheter utomlands. Det internationella intresset är stort.
Under de två första veckorna i september
har tre utländska medier varit i Sverige för
att visa vad svensk kriminalvård går för.
TV-kanalen France 3, tyska TV- och radiokanalen ARD och en amerikansk radiostation var på plats. De besökte Hall, Skänninge och Österåker.

Hantering av IED:er är inte bara minröjning.
Foto: Monica Sandsvik Svensson / Försvarsmakten

IED:s, hemmagjorda bomber, förbistrar tillvaron för trupp på internationella insatser. Nu har bombexperter från 20 länder övat sig i hanteringen av IED:s. Svenska erfarenheter, bland annat från Afghanistan,
kom väl till pass under övningen Bison Counter 2016 i södra Sverige.
Första Bison genomfördes 2013 i Holland, då
med deltagare från fem länder. Namnet Bison
Counter kommer från den holländska 43:e mekaniserade brigaden vars symbol är en bisonoxe.
1000 soldater och officerare vässade sin förmåga
på skjutfältet i Skillingaryd och på platser i hamnen och på vatten utanför Karlskrona, i Jönköping och Eksjö.

– Det finns ingen ”silver bullet” för det här. Därför utnyttjar en sådan här övning olika typer av
sensorer och grupper av militär personal. Somliga är duktiga på att använda minsökare, andra
på att röja bomber, hundarna är duktiga på att
använda nosen medan andra jobbar med spaning
och underrättelser, säger en av övningsledarna,
Jonny Nilsson till Ny Teknik.

Denna gång övades förmågan att agera i hotfulla
situationer när terrornätverk eller statliga aktörer använder improviserade sprängladdningar,
IED:s. Det skriver Ny Teknik.

Med på övningen fanns ett avancerat europeiskt
fältlabb, Jedal, som tillkommit för att kontrollera
spår av till exempel bombmaterial, fingeravtryck
och dna.
– Hittar vi då ett fingeravtryck eller något på en
tryckplatta eller en IED och får in det i våra datasystem kan det hjälpa oss att så småningom hitta
förövarna, säger Jonny Nilsson.

Att oskadliggöra IED:s är en tålamodsprövande
verksamhet. Det är dock bara en liten del i hanteringen av hotet. Det som tar mest tid, energi och
analys är att spåra nätverken bakom bomben och
att förhoppningsvis stänga fabriken där den är
tillverkad. Det kallas Counter IED.

Folke Bernadotteakademin, FBA, rekryterar
allt fler svenskar till olika FN-uppdrag.
”FN är den viktigaste globala aktören för
fred och säkerhet. Det här är en del av
FBA:s bidrag till att stärka FN och organisationens arbete i konfliktdrabbade länder.”
Det säger Anna Wikner, biträdande chef
för FBA:s enhet för personalförsörjning till
internationella insatser på FBA:s hemsida.
FBA har i dag civila experter på plats i Somalia, DR Kongo och Liberia, på FN:s huvudkontor i New York, i Genève, Ukraina
och Senegal.
– Inom kort kommer vi även ha experter
på plats i Nigeria, Kenya och Myanmar, säger Anna Wikner.
FBA har flera pågående och kommande
FN-rekryteringar.
– Att stärka Sveriges roll i FN är något som
regeringen tydligt prioriterar nu. […] FBA:s
sekunderingar är ett sätt att bidra till detta,
säger Anna Wikner.

Övningen stod under värdskap av Göta ingenjörregemente.

Kustbevakningen förlänger insats
Kustbevakningen har förlängt uppdraget i EU-insatsen Poseidon i vattnen mellan Grekland och
Turkiet. Myndighetens två patrullbåtar stannar
året ut trots att antalet migranter som når Grek-

Fler svenskar på FNuppdrag genom FBA

land från Turkiet minskat mycket kraftigt. Totalt
har den svenska kustbevakningen gripit 19 misstänkta människosmugglare sedan insatsen inleddes den 1 oktober förra året.

Multinationella
Northern Coast
Svenska flottan deltog i mitten av september i
den multinationella övningen Northern Coast.
Övningsvatten var utanför Danmark, Tyskland
och Sverige. Flera länders försvarsmakter deltog. Majoriteten av länderna är medlemmar i
Nato eller deltar i Partnership for peace.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Gävle

Aktuellt

Sandviken

Falun

Borlänge

Hedemora

Sala
Uppsala

Veteranmarschen

Veteranmarschen startade vid Stockholms slott i strålande väder och gick i mål 9 dagar senare i Gävle.
Foto: Kim Svensson

31 mil på 9 dagar – för äventyr,
kamratskap och erkännande

Stockholm

Veteraner fortsätter marschera, en marsch för uppemot 100 000 veteraner, vad de gjort och gör för Sverige
och svenska intressen. De marscherar för att sätta lampa på frågan: Tar vi hand om våra veteraner? Samtidigt
samlades det under marschen in pengar till Gula Bandet och Kamrathjälpen. I år deltog 150 personer på delsträckorna. Nio personer gick hela vägen; 31 mil på nio dagar.

I årets upplaga av veteranmarschen gick nio personer hela vägen mellan kungliga slottet i Stockholm och Gävle. Det var en marschsträcka på 31
mil och tio dagars asfaltsnötande. Den längsta
etappen var mellan Falun och Sandviken, 47 km.

Stora sponsorer kvar

Projektledare för veteranmarschen var i år P-G
Dolk från Fredsbaskrarnas kansli. Efter marschen
är det saker som ska förrådsställas inför nästa år
och budgeten ska kollas, gick den runt?
– Ja, säger P-G Dolk.
Siffrorna stämmer trots att sponsorer från förra året dragit sig ur. Men de stora är kvar, BAE
Hägglunds, Svea Catering och Försvarsmakten.
Utan dessa skulle en veteranmarsch få genomföras på minsta sparlåga.
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Med vid slottet i Stockholm var sex danska veteraner som gick med första etappen. Deras tidning
Baretten var snabb med ett reportage om danskt
deltagande i Sverige över mittuppslaget. Där säger en av dom: ”Denna tur gör att jag kan leva ett
halvår normalt.”

Folkfest i Vittinge

Två landshövdingar, i Uppsala och Gävle, tog
emot de marscherande veteranerna. Flera kommunpolitiker mötte också upp under sträckan.
Det blev lite av en folkfest när veteranerna tågade
in i byn Vittinge mellan Uppsala och Sala. Veteranerna blev kungligt bjudna på trerätters i Vittinge
och till det musikunderhållning. Sedan somnade
dom mätta och belåtna i byns skola.
Det blev också en celeber överflygning av en Her-

cules från F7.
– Den gick lågt, så lågt de nu fick flyga. De visste
inte exakt var vi var så de följde helt enkelt vägen mellan Vittinge och Uppsala, säger P-G Dolk.
Det blev optisk målsökning och det lät rejält på
vägen mot Vittinge. Längre fram överraskade en
besättning från Helikopterflottiljen i Linköping.
De landade sin Blackhawk, Helikopter 16, steg ur
och serverade veteranerna färskbryggt kaffe och
smörgåsar.

Media hakade på

Marschen fick bra täckning i radio, TV och lokaltidningar. Pressenheten i veteranmarschen räknade till 30 presskontakter.
– Det visade sig också att all lokalmedia som skrev
om oss också satte fart på debatten om veteraner i

Aktuellt

Hannus dotter sjuk
– pengar från VRR
När veteranen Hannu Karjalahtis dotter Sophia opererats i slutet av
sommaren kom räkningarna. Han hade inte pengar och vände sig till
VRR som på mindre än en vecka samlade ihop 350 000 kr.
– Jag var beredd att gå i personlig konkurs, säger han.
Hannu har tjänstgjort på flera missioner,
KS02, KS04, KS05, FS19 och FS23. Där fick
han många kamrater och det var självklart
att man hjälpte varandra. Hannu var inne
på att organisera något som kunde hjälpa
kamrater som behövde hjälp. Nu blev det
han själv som var i behov.
Hannu flyttade till Tyskland, till en liten
stad utanför Frankfurt där han gifte sig.
Dottern Sophia föddes för tre år sedan.
Förlossningen gick bra, men efter sex
veckor opererades Sophia för lipom, en
tumör. Efter den operationen tecknade
Hannu och hans fru en privat försäkring
för Sophia.
– Det är vanligt här i Tyskland att man tar
en sån försäkring. Den ger bättre och om
det behövs mer avancerad vård.

Det skulle också visa sig att det behövdes
avancerad vård. Sophia led inte bara av av
epilepsi utan även av en mycket ovanlig
genetisk sjukdom, proteus syndrom. Den
opererades Sophia för i slutet av sommaren.
– Det var tufft att gå från sjukhuset och
operationssalen.
Operationen gick bra, men när räkningarna kom visade det sig att försäkringsbolaget vägrade betala.
– Dom påstod att vi skulle ha känt till epilepsin innan vi tecknade försäkringen, säger Hannu.
Nu blev det i stället veteranerna som betalade operationen. VRR kände Hannu till så
det var bara att ta kontakt.
– Det känns bra, säger Hannu.

Per Lunqe

Tips!
Sök på Youtube efter

"Hildebrandt & Madon"
Foton: Kim Svensson

– en intressant kanal
om Veteranmarschen
och andra aktuella
ämnen.

kommuner runtom.
En av frågorna som kom upp
är om inte veterandagen också ska bli en allmän
flaggdag.
Johanne Hildebrandt, reporter, författare och
debattör, gick med. Hon lyfte marschen och veteranfrågan i sin podd på Youtube, Hildebrandt
och Madon.
Vad tyckte du bäst om?
– Alla gofikor vi blev bjudna på, men också den
fina gemenskapen säger P-G Dolk.
Lika uppskattad var den ideellt drivna koktrossen
från Strängnäs som följde med fyra dagar och som
dukade upp frukost, lunch och middag.
20 funktionärer såg till att allt flöt, från trafiksäkerhet, sjukvård och proviant till presstjänst.

Hannu Karjalahti fick pengar från VRR, Veteranstöd Rapid Reaction till sin dotter.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Aktuellt
INBJUDAN

FN-dagen på
Armémuseum
Måndagen den 24 oktober håller
Armémuseum extraöppet för att
uppmärksamma FN-dagen.
15.00 Föredrag
Mali – med livet som FN-insats
Hör FN-soldaten Oscar Karlflo (se sid 31)
berätta om sin tillvaro i Malis stekande
ökenhetta på ett av nutidens farligaste
FN-uppdrag. Ingen förbokning behövs.
16.00 Föredrag
Människor på flykt
Hör intendent Anna Fredholm berätta om
Armémuseums dokumentationsprojekt
om människor som flytt till Sverige för att
undkomma krig. Ta del av deras berättelser och få en inblick i hur museet arbetar
för att dokumentera dagens flyktingsituation. Ingen förbokning behövs.
Riddargatan 13, Stockholm.
Fri entré.

Gotland försvaras
permanent igen
ÖB Micael Bydéns beslut om
att placera permanent trupp på
Gotland påskyndar stridsgruppens verksamhet på ön. Obekräftade uppgifter i DN pekar på
ett ökat hot från Ryssland.
Betydelsen av Gotlands försvar har i riksdagen och på högkvarteret svängt. Dåvarande ordföranden i den parlamentariska
försvarsberedningen vidhöll att ön inte
var viktigare att försvara än någon annan
del av Sverige. Dåvarande ÖB såg inget
behov av försvar på Gotland.
USA:s vice försvarsminister Robert Work
och vice presidenten Joe Biden menar
dock att Gotlands försvar är av högsta
prioritet – en åsikt som nu även verkar
delas av svenska beslutsfattare.

Almedalen slog
rekord igen
Läs mer på sidan 18.
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Värnplikten utreds – även
kvinnor kan rycka in 2019
Den utredning som regeringen beställt och som handlar om
Försvarsmaktens personalförsörjning, kommer att föreslå att
värnplikten, eller totalförsvarsplikten aktiveras 2019.
Utredningens förslag är att såväl män som kvinnor kommer att mönstra. Men det är inget nytt.
När riksdagen 1995 röstade om totalförsvarsplikten så gjordes den samtidigt könsneutral.
Det betyder att Sverige och Norge är de länder i
Europa där kvinnor kan bli uttagna att med plikt
och vapen försvara sitt land.

"I en årskull finns normalt 50 000 pojkar
och lika många flickor. Av dem blir det,
enligt Svenska Dagbladet, några tusen
som tas ut för plikttjänstgöring."

Utredningen som letts av den tidigare riksdagsledamoten Annika Nordgren Christensen, ska
presenteras i slutet av september. Det viktigaste
förslaget kommer att bli att värnplikten aktiveras, erfar Svenska Dagbladet.
Det skulle innebära att Rekryteringsmyndigheten nästa år tar kontakt med landets 17-åringar,
för vidare hantering och urval inför en mönstring 2018. 2019 är lumpen tillbaka. Men det blir
inte kalla krigets personalförsörjning av fördelningar. I en årskull finns normalt 50 000 pojkar
och lika många flickor. Av dem blir det, enligt
Svenska Dagbladet, några tusen som tas ut för
plikttjänstgöring.
Det system som i dag används av frivilligorganisationer inom försvaret, kommer att bli en mall
för uttagning till mönstring. Hälsa, skolgång, intressen etc. är intressanta uppgifter för Rekryteringsmyndigheten.

Kvinnlig soldat på vaktrunda.
Foto: Josef El Mahdi / Försvarsmakten

Vi fyller 60 år och bjuder er veteraner på

Jubileumskonsert

Scalateatern, Stockholm, 13 november kl 15.00
Information och anmälan: www.veterankonsert.se

Reportage

400 insatser med Räddningsverket
När planerna för en ny myndighet, Räddningsverket, drogs upp fanns
där ingenting om internationell verksamhet. Jordskalvet i Armenien 1988
förändrade allt. Under 20 år genomförde Räddningsverkets personal över
400 internationella insatser. Per Lunqe har träffat Lennart Myhlback.
Lennart Myhlback organiserade Räddningsverket,
ledde det och 400 internationella insatser.
Foto: Per Lunqe

1988 var det inte långt mellan tanke och
handling. Torsdagen den 8 december kl.
12:40 får Räddningsverkets generaldirektör Lennart Myhlback ett telefonsamtal från Försvarsdepartementet: Vilken
typ av personal och materiel kan Sverige
bistå med i Armenien?
– Jag ringde brandchefen i Stockholm, Lars Henricsson och han fick en halvtimme på sig att se
om det var möjligt, säger Lennart Myhlback.
Det var möjligt och efter dygnet-runt-verksamhet på Räddningsverkets huvudkontor i Karlstad,
på Räddningsskolan i Rosersberg, på räddningstjänsten i Stockholm, på civilförsvarsförråden
och på regeringskansliet lyfter det första av Försvarsmaktens Hercules från Arlanda lördag efter
lunch 13:20 med destination Jerevan i Armenien.
Detta var det första uppdraget och inte utan risk.
– Hade det gått åt… hade vi nog aldrig fått fortsätta.

Brandmän åkte

Brandmännen, brandingenjörerna, brandmästarna och hundförarna, en styrka på 37 personer
kom till staden Leninakan, en stad i kaos. 25 000

människor dog i jordbävningen och efterskalven.
Tält, uppvärmningsanordningar och dieselgeneratorer kom till användning.

Identifikationen med Räddningsverket?
– Den var stark. Vi som jobbade på myndigheten
var stolta.

Räddningsverket, en helt ny myndighet som aldrig varit utomlands på uppdrag, hade nu varit i
Jerevan via sovjetkommunistiska Moskva, 410
mil från Karlstad. Hemma drogs lärdomar av den
första insatsen. Det som hade kunnat vara bättre
var bygget av baslägret och sambandet. Men, det
var helt rätt att sända ut brandmän.
– De är vana att lösa problem.
När Lennart Myhlback och hans kollegor valde ut
personal att åka ut i världen efter en katastrof, då
blev det till stor del brandmän.
– De hade ofta dubbel kompetens, många hade
jobbat som ambulanssjukvårdare, säger Lennart
Myhlback.
Det fanns brandmän som också var snickare,
elektriker, rörmokare eller hade andra yrken
som är värdefulla vid en insats. Och de var vana
vid att se människor i nöd, i kaos liksom på en
trafikskadeplats.
Det som drev dem ut på insatser var inte bara att
lindra nöd.
– De ville visa att vi klarar det här.

Tacksam för stabil personal

Lennart Myhlback reste med på några insatser.
– Dels för att se vad jag skickade ut dem till och
dels för att få respekt, säger han.
Efter att ha sett liken i kyrkan utanför Nyamata i
Rwanda 1994, var han tacksam för att vara med i
en grupp med stabila brandmän.
När insatspersonalen kommit hem hade man
debriefingar, en helg på ett trevligt hotell och
Lennart Myhlback skickade efter särskilt svåra
insatser brev till de anhöriga före hemkomsten:
”När de kommer hem vill de berätta och ingen
annan är bättre än du på att lyssna.”
Alla kom hem berörda, några med sår i själen.
– Vi hade några, väldigt få med det som i dag
skulle ha klassats som PTSD. Två eller tre fick
åka hem i förtid och då var det problem med alkohol.
Räddningsverkets personal ute i världen var ofta
brandmän i 40-årsåldern. De hade till skillnad
från yngre soldater som i dag gör tjänst för Försvarsmakten utomlands erfarenhet av kaos och
trasiga människor. De hade sett och vårdat skadade människor efter trafikolyckor och de hade
burit ut människor ur brinnande hus. Räddningsverkets personal hade förutsättningar att
bättre klara sig under och efter en insats.

FN-standards

Tuffa uppgifter för Räddningsverket. Hundförare med hund söker i staden Leninakan efter en jordbävning med 25 000 omkomna.
Foto: Stig Dahlén

Efter Armenien gick insatserna slag i slag, Exxon Valdez, Lettland, flyktingkatastrofer... Det
blev erfarenheter som inte bara Räddningsverket utan även FN hade nytta av. Istället för att
uppfinna det bekanta hjulet om och om igen, var
Räddningsverket starkt drivande för standards
som FN tillämpar vid räddningsinsatser.
– Vi hade en roll i att skapa sådana här standards inom sök och räddningsarbete vid större
katastrofer, säger Lennart Myhlback.
Räddningsverket löste samtidigt andra uppgifter i Sverige. Det var befolkningsskydd, frågor
om transporter av farligt gods och räddningstjänstutbildning som var huvuduppgifterna.
2009 bildades Myndigheten för samhällsskydd
och beredskap ur Räddningsverket, Krisberedskapsmyndigheten och Styrelsen för psykologiskt försvar.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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SUEZKANALEN, 1956
Suezkanalen – källa till konflikt och konfliktlösning där en svensk
FN-bataljon sattes in för första gången. Det blev hemmaplan för över
12 000 svenskar och starten för svenska internationella FN-insatser.

60 år sedan första
svenska FN-insatsen
10
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En orolig tid
I november 1956 skapades Förenta Nationernas första insats
med trupp. Idégivare var den kanadensiske utrikesministern
Lester B. Pearson. Det var en orolig tid. I Europa var det politisk
kris i Polen och uppror i Ungern. I Algeriet pågick den nationella befrielsekampen mot Frankrike.

Egypten behövde en stor damm över Nilen för att
kunna få bra vattenförsörjning till sitt jordbruk. Finansiering skulle ske genom lån från Internationella
valutafonden men USA sade nej till lånet. Nasser såg
då möjligheten att finansiera dammbygget genom
att nationalisera Suezkanalen och låta intäkter från
kanaltrafiken bekosta dammen. Kanalen hade varit
under brittisk kontroll men de brittiska trupperna
lämnade landet under 50-talets början. Den 27 juli
1956 tillkännagav Nasser att kanalen nu var under
egyptisk kontroll.
Under flera år hade Israel vägrats tillträde till såväl
Suezkanalen som Tiranasundet och kunde därmed
inte utnyttja sin södra hamn, Eilat. Israel hade redan
tidigare informerat Frankrike och Storbritannien om
sitt beslut att anfalla Egypten för att bl.a. häva blockaden av Tiranasundet. De tre länderna planerade nu
att Israel först skulle anfalla mot södra Sinai och efter några dagar skulle Storbritannien och Frankrike
anfalla mot kanalens norra del för att skydda sina
ekonomiska intressen. USA hölls helt utanför krigsplaneringen.
I gryningen den 29 oktober startade Israel markanfallet in i Sinai och mot Tiranasundet och tog snart
bl.a. Sharm el-Sheikh, en plats där svensk trupp
senare kom att vara stationerad under många år.
Egypten stängde omedelbart Suezkanalen och började sänka fartyg i kanalen för att förhindra trafik.
Säkerhetsrådet möttes den 31 oktober och USA begärde att Israel skulle dra tillbaka sina trupper men
veto från Frankrike och Storbritannien medförde att
förslaget inte antogs. Med blockerat säkerhetsråd
flyttades debatten till Generalförsamlingen. Den 5
december luftlandsatte Frankrike och Storbritannien i anslutning till kanalens norra del. Flyganfallen
utgick från såväl hangarfartyg som baser på Cypern
och Malta.
Pearson föreslog en truppstyrka för övervakning av
angriparnas tillbakadragande. Den 4 november gav
generalförsamlingen i uppgift till generalsekreterare Hammarskjöld att inom två dygn presentera ett
förslag. Den 7 november antogs mandatet för styrkan UNEF. Egypten var emot NATO-länder som
Danmark och Norge men övertygade då om, att i så
fall skulle även Sverige utebli och generalsekreterare
Hammarskjöld var ivrig att få med Sverige.

Foto: Roland Frid

Som ett resultat av sina ansträngningar att övertyga FN:s medlemmar om nyttan av en militär stryka
kom Lester B. Pearson att utses till mottagaren av
Nobels Fredspris 1957.
Alf Görsjö

FAKTA

Insatsen i Gaza/Suez
Missionsnamn
UNEF I: United Nations Emergency
Force I.
Varaktighet
November 1956 – juni 1967
Personalstyrka
Närmare 50 000 man från 10 länder
deltog under nästan elva år.
Svensk styrka
Totalt 12 160 varav 503 fanns på
sjukhuskompaniet i Rafah 1963 till
1965. Här återfinns också de 13 första
kvinnorna i FN-tjänst från Sverige. 1948 deltog Sverige med sina
första observatörer i UNTSO (United
Nations Truce Supervision Organization), Mellanöstern. UNTSO är idag
den FN-mission som pågått längst.
Dödsfall
13 svenskar dog under sin tjänstgöring i Gaza. Utöver naturliga dödsorsaker är här även inräknat de som
dog i traﬁkolyckor, minolyckor, av
vådaskott och en som stupade i strid.
Bakgrund
Egypten hade planerat att använda
amerikanska lån för att kunna bygga
Assuandammen. När USA beslöt att
inte bevilja lånen valde Egypten att
nationalisera Suezkanalen för att
via kanalavgifter kunna finansiera
dammbygget. Genom nationaliseringen påverkades bland annat Israels
möjligheter till fri sjöfart i Tiranasundet varför Israel anföll i Sinai i slutet
av oktober.
När den arabisk - israeliska konﬂikten
bröt ut 1956 väcktes en massiv internationell reaktion och FN enades om
att framtvinga ett tillbakadragande av
de anfallande styrkorna.
Under ledning av Dag Hammarskjöld
organiserades en militär styrka, UNEF,
som övervakade tillbakadragandet av
båda sidors trupper i en zon mellan
Israel och Egypten från Akabaviken
till Gazaområdet. Sverige beslöt att
delta med en reducerad bataljon.
Stegvis efter att svenskarna blivit stationerade i Gaza övergick verksamheten till vanlig bevakningstjänst.
Avslut
När sexdagarskriget bröt ut den 5
juni 1967 låg den svenska bataljonen
i basen Tre Kronor. Tre dagar senare
evakuerades styrkan till Cypern för
vidare transport hem. Sveriges första
FN-insats var avslutad.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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"Det hade tidigare inte hänt att Sverige
bidragit i en väpnad insats för världssamfundet. Detta var något helt nytt."

Vägen till insatsområdet gick via flera mellanlandningar och sista sträckan med tåg.
Foto: Roland Frid

Efter värnplikt och snabbutbildning i Strängnäs blev nu vardagen öken.
Foto: Roland Frid

När Suez brann kylde
svenska bataljoner ner läget
Första svenska väpnade bataljonen 1956 i
FN:s tjänst blev starten på en lång rad insatser i fredens tjänst. Vi har pratat med
Olle Brennius som var med.
Mellanöstern brann, Israel hade anfallit Egypten
som förstatligat Suezkanalen. Israeliska styrkor
anföll Sinai i oktober 1956. Storbritannien och
Frankrike gick in i kriget. Det spända läget behövde kylas av och FN satte i blixtfart upp UNEF,
United Nations Emergency Force. Säkerhetsrådet
var blockerat, det blev en fråga för generalförsamlingen.
Krisen, det var storpolitik, letade sig ner till svenska bensinstationer. Olja som skulle ha fraktats genom Suezkanalen, kom inte fram.
– Det blev tal om bensinransonering. Kriget var
riktigt stort hemma i Sverige, enormt stort, säger
Olle Brennius, i dag 84 år gammal, då 24.

Grusgropar

Olle bodde strax söder om Stockholm och hade
muckat från värnplikten på Ing 1 i Solna. Då. I
oktober 1956 fick han en lördag order om instäl-
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lelse på P 3 i Strängnäs. Efter helgen mötte han
på måndagen nya kamrater som han skulle skriva
historia med, de utgjorde tillsammans en reducerad men beväpnad bataljon. Det hade tidigare
inte hänt att Sverige bidragit i en väpnad insats för
världssamfundet. Detta var något helt nytt.

Frankrike. På andra, Egypten och i viss mån terrororganisationer, palestinska fedayeener. Den
första sidan förfogade över 250 000 soldater, den
andra 300 000. UNEF:s uppgift var att förmå Israel, Storbritannien och Frankrike att dra sig tillbaka.

Det var inte mycket tid att spela med. Efter tågresan till Strängnäs fräschades Olles och hans kamraters färdigheter upp. De skulle till en öken och
tränades därför i vad P 3 kunde erbjuda av öken,
grusgropar.
– På fredagen kom kungen, Gustaf VI Adolf, och
inspekterade oss. Vi var nu efter fem dagar redo
för Suez och Sinai.

Olle var i denna storpolitiska händelse fordonsförare. Med bas i Port Said rörde han sig i öknen och
till andra städer. Han förde noggrann dagbok och
är också utrustad med ett gott minne.

Föregångare

En förtrupp om 34 man flögs ner. Bataljonen bestod av ett stabskompani och två skyttekompanier, organiserade av generalstabskaptenen Nils
Sköld. Den skulle kunna uppträda självständigt
utanför Sverige och var en föregångare till dagens
bataljoner för utlandstjänst.
Där skulle två sidor av stridande hållas ifrån varandra. På ena sidan Israel, Storbritannien och

Olle tjänstgjorde först med bas i Port Said, därefter stegvis längre in i Sinaiöknen.
Hur var det att köra i öken?
– Det kunde vara otäckt och det var besvärligt att
hitta. Vägskyltarna, om det fanns några, var textade på arabiska och jag hade ingen radio, säger
Olle.

Fedayeener sköt

Vid ett tillfälle körde han fast och fick i ökenhettan vänta ett dygn på förstärkning. Han kom vid
ett annat, i nattens mörker, in på israelisk mark
och blev, som han säger, hårdhänt behandlad men
släppt efter förhör.

Första svenska FN-insatsen

Kock i fredens tjänst

RECEPT

Ökenmacka

(i lyxversion – 4 portioner)

Det var mycket som var nytt vid Suez. Det var första gången en svensk bataljon
sändes ut för FN:s räkning. Det var också första gången bagaren Sten Jaselius flög och käkade pizza under en mellanlandning utanför Neapel på väg till
insatsområdet. Det var första gången Ökenmackan tillagades och serverades.
– Ökenmackan blev legendarisk, vi kom på
den en kall kväll. I tältet hade vi ett eldaggregat och på en stekplåt la vi skivor av vitt
bröd, gjorde hål i dom och hällde på ägg.
Sedan bacon, säger Sten Jaselius, i dag 82
år.
Ökenmackan gjorde snabbt succé i bataljonen och fortsatte mätta soldater i Gaza,
Libanon och i andra insatser där svenska
soldater tjänstgjort eller tjänstgör.

Maten och måltiderna var lika viktiga i
Suez som på alla insatser. Först fick Sten
Jaselius och kokgrupperna uppfinna matsedlar med varianter på corned beef, men
när den kanadensiska kontingenten börjat
leverera fryst kyckling, kalkon och nöt blev
det bättre. Det uppskattade soldaterna.

Tillagning
Bryn paprika, fläsk och lök.
Gör ett hål i brödet med exempelvis
ett nubbeglas.
Stek brödet på ena sidan och vänd.
Lägg den brynta fyllningen och den
rivna osten i hålet och knäck ett ägg
över fyllningen.
Servera med ketchup och en kall öl.

Sten Jaselius hade gjort värnplikt på I 15
som kock och det var en bra utbildning.
– Vi lärde oss grunderna och de hade vi
nytta av på bataljonen vid Suez.
Då fanns ingen inbunden inlaga av SäkI,
men hade nog behövts. De amerikanska
bensindrivna spisarna exploderade med
ojämna mellanrum.
– Det var alltid med skräck vi tände upp
dom, säger Sten Jaselius.

Ingredienser
• 1 röd paprika
• 100 g tärnat rökt sidfläsk eller bacon
• ½ hackad rödlök
• 4 skivor formfranska
• 25 g riven ost
• 4 ägg
• Gräslök till garnering

Recept och bild från ”Fredskockarna”
Köket med den amerikanska spisen.
Bild ur Fredskockarna

FAKTA
Delar av den svenska bataljonen låg förlagd i tält,
och de var rejält nedgrävda i sanden.
– Det var de för att vi skulle undvika att bli träffade
av beskjutning nattetid från fedayeenerna, palestinsk gerilla.
Olle berättar om minor, moskiter, ormar och skorpioner. Om beduiner som lärde honom och hans
kamrater hur man skulle handskas med detta, hur
man ordnar med vatten i öknen.
– Beduinerna var till stor glädje.
Vad har du lärt dig av dina erfarenheter på de två
bataljoner som du deltog i?
– Man ska vara förutseende. Där nere visste jag
inte hur dagen skulle utvecklas. Att alltid ha med
mig reservproviant var en självklarhet. Man ska
tänka på säkerheten, ungefär titta runt hörn, säger
Olle.

Värnpliktsutbildade

Olle och hans kamrater var inte tränade för ökenterräng, utan fick improvisera när vägarna i öknen
hade blåst igen av sand. Bilar fick slaktas för att
reservdelar skulle sättas på bilar i bättre skick.
Verksamheten gick bra och det gjorde den för att

soldaterna fått arméns värnpliktsutbildning.
– Vi hade ju gjort rekryten.
När Olle ser tillbaka på den dramatiska tiden vid
Suezkanalen och sedan i Gaza, då tänker han att
det han och kamraterna gjorde, inte bara i de
svenska bataljonerna, utan i hela UNEF, det var
något stort.
Bataljonerna löste sina uppgifter, att övervaka vapenstilleståndet. De övervakade också britternas,
fransmännens och israelernas evakuering. Sedan
besatte de och övervakade gränsen mot Israel. De
såg till att freden upprätthölls.
– Fram till krigsutbrottet 1967 var det ju fred i området. Tusentals människoliv som helt troligt skulle ha gått förlorade, gjorde inte det och det var tack
vare att vi var där. Aldrig tidigare hade svenska
soldater tjänstgjort under liknande förhållanden.
Två av Olles kamrater omkom under tjänstgöringen. Vid 50-årsjubileet på Livgardet nåddes 200
man. 104 kom. Då, 1956, var medelåldern knappt
26 år.
– I dag lever troligtvis knappt en fjärdedel av ursprungsstyrkan, säger Olle.
Per Lunqe

Krigförande länders
soldaters syn på
svenska truppen
Den brittiska och franska truppen
fanns kvar i kanalzonen till den 22
december 1956. Dessa soldater hade
färsk krigserfarenhet och betraktade
därför soldater utan erfarenhet som
mindre värdefulla.
Britterna kom från upproret på Cypern och många i den franska truppen hade erfarenheter från Indokina
(Vietnam) och Algeriet.
Efterhand ökade respekten för de
svenska soldaterna som visade sig
även ha förmåga att hantera problem
i det civila samhället, förmågor som
inte alltid fanns bland yrkessoldaterna.

Alf Görsjö
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Minnesbilder från första FN-bataljonen
Den 14 november 1956 fick jag ett överraskande besked: uttagen till
den första FN-bataljonen. Sex tusen unga män hade anmält sitt intresse efter arméstabens upprop i radio och tidningar några dagar tidigare. 305 ryckte in till P 3 i Strängnäs den 19 november, samma dag som
förpatrullen på 35 man flög till Suezområdet i Egypten. Jag heter Bror
Richard Svärd och det här är några av mina personliga reflektioner.

ett slutet samhälle, isoleringen från Andra världskrigets dagar dröjde kvar.

FN-byråkrati

Efter tio dagars försening på en Nato-bas i Neapel
i Italien landade vi i Abu Suweir, en oas i kanalzonen den 4 december. Skälet till uppehållet i Italien
var bristen på mindre plan, som tog oss över Medelhavet. Byråkratin inom FN var omfattande och
senfärdig redan på den tiden.

"Jag insåg nu att detta inte
var någon ofarlig sällskapsresa till Främre Orienten."
I Abu Suweir mötte vi andra FN-soldater från
Danmark, Norge, Finland, Kanada, Indien, Indonesien och Columbia – men även hetta, sand,
ståtliga kameler och palmer, österlandets mystik.
Vi mötte krigets konsekvenser. Trettio utbrända
egyptiska jaktplan av rysk tillverkning på flygfältet
efter en brittisk luftattack, kulhål i våra logement,
mörkläggning och en fantastisk propaganda för
president Nasser och Egyptens sak.

Scener från Suez

Tälten grävdes ner i sanden för att ge skydd mot beskjutning och sandstormar. Orden löd att endast tältets topp fick synas, vilket
löstes genom att den uppgrävda sanden lades i en vall runt tältet.

Jag var lycklig över uttagningen. Men min
närmaste krets var reserverad. Tjänstgjorde som poliskonstapel i Säter på den tiden.
Landsfogden i Falun blev upprörd. Han avslog såväl tjänstledighet som dispens från
körförbudet för körning med privatbilar
på helger, som införts för att spara bensin
– en bristvara till följd av Suez-krisen.
Nåväl. Ett telefonsamtal från försvarsdepartementet fick landsfogden på andra tankar. På avsides belägna finnskogsvägar trotsade jag körförbudet för att med min ”folka” ta mej till Alfta för att
ta adjö av föräldrar och syskon. Min far var nästan
lika upprörd som Landsfogden. Han var övertygad
om att jag skulle råka i strid. Forna skol – och arbetskamrater betraktade mig som en legoknekt på
väg till fronten.

En stressig tid

Inryckning, utrustning, utbildning, läkarundersökningar, vaccinationer, kontraktsskrivning,
presskonferens och kungliga avskedsord. Tiden
i Strängnäs var stressig. Upphetsningen var stor
bland allmänhet och press. Spekulationer gick ut
14
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på att svensk trupp skulle delta i krigshandlingar
för första gången på 150 år.

Globemaster

En gråkall morgon, den 14 november, lyfte tre
amerikanska trupptransportplan – Globemasters
från Bromma – efter att ha slukat hela bataljonen
i sina enorma gap framtill. 100 man i varje plan
plus all utrustning vari även ingick ett fåtal lastbilar och jeepar. Startbanan föreföll kort för dessa
flygande mastodonter. Vi såg till vår förskräckelse
att den första Globemastern klarade skogsridån
bortom startbanan med ett nödrop. Sedan var det
vår tur...
Väl uppe bland molnen fick vi kränga på oss fallskärmar och flytvästar. En amerikansk pilot förklarade vad vi skulle göra om det blev nödlandning. Piloten talade en utpräglad sydstatsdialekt
och var svår att förstå. Jag insåg nu att detta inte
var någon ofarlig sällskapsresa till Främre Orienten.
Äventyret hade börjat. Knappast någon i truppen
hade flugit förut eller varit utomlands. Sverige var

Några dagar senare. Tågresa till Port Said genom
kanalzonen. Vi passerade först de egyptiska ställningarna. Sedan genom ”No mans land” innan vi
nådde fram till de brittiska och franska fallskärmstrupperna. Mellan dessa välbeväpnade enheter
indisk trupp, som var lika illa beväpnade som vi,
således med i stort sett närstridsvapnet k-pist. Det
var inte förtroendegivande.
Egyptiska civila hurrade och applåderade till vår
ära vid stationerna i Ismalia och El Kantara. Men
i El Cap kom vi ner på jorden. En tuff fransk främlingslegionär som stod vaktpost vid stationen ropade till oss på skånska:
– Res hem småpojkar. Det här klarar vi upp. Senare visade det sig att han var svensk. Före Suez hade
han tjänstgjort i kriget i Indokina.
Jag tjänstgjorde som korpral i en pluton som i
Port Said bevakade Suezbolagets kanalkontor.
Den 20 december tågade vi in i detta lyxiga komplex, som inom sina väggar hade konst och annat
värt miljoner. På den tiden var Suez-bolaget en av
världens mest inkomstbringande företag. Vi övertog bevakningen efter brittisk trupp som av FN:s
förhandlare tvingats att evakuera. Britterna halade Union Jack under stram giv akt, hoppade i sina
trupp-fartyg och satte kurs mot Cypern. Vi stod på
parkett och bevittnade en för britterna smärtsam
händelse: Slutpunkten på en epok. Dagen då Suezkanalen – vägen till Indien och kolonierna bortom
haven – definitivt gick förlorad för britterna.

Första svenska FN-insatsen
FAKTA

Utrustning
Uniform
Försöksuniform fm/55 (föregångare
till uniform m/58), senare tillkom
försöksuniform fm/56 som var lättare
och därefter uniform m/ind (indisk)
som var än lättare.
Vapen
Kulsprutepistol 45, pistol m/40,
kulspruta 42 och granatgevär 48
Förläggning i kvarter alternativt tält.
Mathållning
Kokgrupper
Kontakt med Sverige
Fältpostkontor etablerades tidigt, men
i övrigt ingen annan möjlighet att
kommunicera med familj och vänner
hemma i Sverige.
Fordon
Inledningsvis iordningställdes 65 terrängbilar och 12 motorcyklar i Sverige
men FN valde att köpa fordon av
evakuerande brittiska förband. Därför
medfördes endast tre jeepar och
tre radioterrängbil 915. FN tilldelade
förbandet 35 fordon.

Artikelförfattaren står på post utanför UNEF-generalen Burns bostad i Gaza i april 1957.

Vi hissade under lika stram giv akt den blå FN-fanan och en hård vakttjänst började. Egypterna sköt
hela natten, men som tur var över våra huvuden.
Egypterna firade ”segern” genom att skjuta rakt upp
i luften så länge de brittiska och franska trupp-fartygen låg ute på redden. När de under natten avseglade blev skottlossningen hysterisk och förstärkt av
husväggarnas stenbarriärer. Rikoschetterna ritade
fyrverkerigranna ljusbågar i mörkret. Vackert att se
på, men kämpigt, ty det fanns egyptiska krypskyttar
som riktade sin eld.

Hängd minister

Morgonen kom med demonstrationer och festyra.
Stora plakat med texten ”Go to hell” och dockor i
naturlig storlek föreställande den brittiska premiärministern Eden hängdes upp med strypsnaror i
gatukorsningarna. På julafton fick vi lämna kanalbolaget. Egyptisk polis avlöste. Suezkanalen var nu
helt i Nassers hand. En timme efter det att vi lämnat
området sprängdes statyn av kanalens byggherre, fransmannen Ferdinand de Lesspes. Den höga
kolossen vräktes i vattnet, endast Lesspes ena arm
stack upp, som när en drunknad sträcker armen i
skyn. Egypterna menade att det var ett utslag av
”folkets vrede", men det var inte någon pöbelhop
som utfört dådet, utan välklädda civila, sannolikt
officerare, som tagit av sig sina uniformer. Så bittert
slutade det franska Suez-äventyret.

ständigt nya områden som skulle bevakas allteftersom israelerna evakuerade.
I februari besköts våra posteringar av palestinska
stråtrövare så att vi tvingades att gräva ner de relativt stora grupptälten ett par meter under markytan
och lägga höga sandvallar runt om. Endast tälttoppen stack upp ur sanden, men det gav ett gott skydd.
Nätterna var kalla och fuktiga, solen under dagtid
stekande het. Maten var mycket tråkig, oftast potatispulver – utrört i dåligt vatten – med corned beef
eller bacon. Förkylningar och magsjukdomar grasserade. Minfaran var stor, varje ny förläggningsplats måste minpikas.
Den 6 mars 1957 lämnade israelerna Rafah och vi
kunde äntligen tåga in i Gazaområdet. Två månader senare avlöstes vi av den andra bataljonen. Vi
anade inte då att vi skulle bli historiska pionjärer i
en ny svensk folkrörelse. I dag har hundratusentals
svenskar tjänstgjort under fredsfanan.

Nationalitetsmärket 1956.

Bror Richard Svärd
Armbindel med texten United Nations
förekom. Vid jultid 1956 började den
idag välkända FN-baskern att anlända.
Märket i baskern var tillverkat för
UNEF. Senare operationer har haft
ett generellt märke. Baskern kom
efterhand att användas även av den
militära personalen i FN:s observatörsmissioner i mellersta östern och
Kashmir.

Scener från Sinai

Efter nyår blev vår uppgift att övervaka den israeliska reträtten över Sinais öken. Det var ett tufft företag med övernattning gruppvis i tält. I vår grupp
flyttades tältet över 30 gånger på 100 dygn. Det var

Igenkänningstecken
På vänster axel bars ett nationalitetsmärke, som inledningsvis var tvådelat.

Med fältposten fick vi tidningar hemifrån. En beduin har fått tag i
tidningen Ljusnan från Bollnäs. "Var är kamelannonserna?"

Alf Görsjö

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Kamratstödstelefon
Direkt berörd eller anhörig är alltid
välkommen att kontakta någon av
våra kamratstödjare.

020 - 666 333

Telefon, växel
08 - 25 50 30

FN-dagen på Djurgården
den 24 oktober
Den 24 oktober högtidlighålls traditionsenligt FN-dagen
vid FN-minnesmärket på Djurgården.
Alla som har möjlighet är välkomna att delta vid en kort ceremoni,
som avslutas med att SVF bjuder på fika på Sjöhistoriska museet.

Telefontid kansliet
mån-fre 09.00 - 15.00
(lunchstängt 12.00 - 13.00)

Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Medlemsregister och adressändringar
kansliet@sverigesveteranforbund.se
Medlemsavgift
230 kr/1 år, 1100 kr/5 år, 2100 kr/10 år

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare (sjukskriven)
Per Lennartsson
Tillförordnad generalsekreterare
Information och marknadsföring
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se
Johnny Jensen
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se
Björn Eggeblad
Kamratstöd
bjorn.eggeblad@sverigesveteranforbund.se
Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Foto: Kim Svensson

P-G Dolk
Projektledare/kamratstödjare
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Program
14.00 Ceremonin inleds
Tal av Tor Cavalli Björkman, styrelseledamot SVF
Tal av Bengt Wicksén, vice ordförande Kongoveteranerna
Tal av konteramiral Anders Grenstad, chef FM Veteranenhet
Medaljeringar, kransnedläggning och tyst minut
14.30 Ceremonin avslutas
Fika på Sjöhistoriska museet

Styrelsen
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande
lennart.bengtsson@fredsbaskrarna.se
Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se

Ledamöter
Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Välkommen!
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna och Kongoveteranerna.

Tor Cavalli-Björkman
tor.cavalli-bjorkman@fredsbaskrarna.se
Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se
Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Daniel Sandberg
daniel.sandberg@fredsbaskrarna.se
Ylva Ehrlin
ylva.ehrlin@fredsbaskrarna.se
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Veteraner från SVF inbjudes av C Livgardet till ceremoni på
Livgardet med samling 0850. Gratis kaffe och FN-bakelse.
För de som senare önskar deltaga på ovan ceremoni vid
Sjöhistoriska museet, avgår transport från Swedint kl. 13.00.
Föranmälan till Livgardet krävs
Thorsten Hagelberg, 0706885587 eller thorsten.hagelberg@mil.se

Ute i landet

Kamratstödet – på din sida
En veteran ska ha samma självklara stöd hemma när det kärvar som
han eller hon fick på insats. Det är grunden för Fredsbaskrarnas
kamratstöd. Runt om i landet finns kamratstödjare som veteraner
kan ringa till för råd, stöd, avlastning och fortsatt hänvisning.
På kansliet i Örebro jobbar Björn Eggeblad och
han ser till att kamratstödet hålls ihop.
– Det står på tre ben, förutom våra kamratstödjare ute i landet; Gula Bandet och våra upparbetade samarbeten med Myndighetslotsen och med
Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i
Uppsala, säger Björn.
Det här är möjligheter för den veteran som råkat
ut för en olycka på insats eller som av andra skäl
har stött på svårigheter efter en insats.

Det ordnar lotsen

Den som brottats med svensk myndighetsbyråkrati vet att det kan vara som att försöka springa
framåt i kall sirap.
– Det är en mängd kontakter som kan behöva tas,
blanketter som ska fyllas i och råkar man skriva

– De flesta vi förmedlar får hjälp med ett pris på
ungefär 1500 kr.
Den summan betalar Fredsbaskrarna med pengar som kommit in från Gula Bandets insamlingar.
– Under flera år har det funnits behov av att någon tar tag i byråkratiproblemet. Den beredskap
som saknats finns nu, säger Björn.

300 000

Kamrathjälpen

Juristerna är experter på att handskas med myndigheter.
– När man har besvär ska inte plånboken eller
myndigheter som inte vill samarbeta vara ytterligare ett bekymmer. Man ska fokusera på att bli
bättre.
Från Gula Bandet går också pengar för resekost-

Björn Eggeblad

Ett samtal, 450 myndigheter

Som veteran får man ett fast pris på den juridiska
hjälp man behöver.

Kamratstödet

Kamratstödet ger precis vad det låter som,
stöd mellan kamrater. Närmare 60 veteraner i landet, från Boden till Ystad, ger
stöd till kamrater som av någon anledning
behöver hjälp. Det kan vara så enkelt som
ett samtal där kamraterna har liknande erfarenheter. Kamratstödjaren kan vara med
på jobbiga myndighetsmöten. På kansliet
i Örebro jobbar Björn Eggeblad och P-G
Dolk, de stöttar såväl kamratstödjare som
kamrater i behov.

"När man har besvär ska inte plånboken eller myndigheter
som inte vill samarbeta vara ytterligare ett bekymmer"

fel på en så… behöver det inte vara kört om man
vänder sig till Myndighetslotsen.
Kamratstödet har gott samarbete med juristerna
som jobbar på Myndighetslotsen. Verksamheten
är delvis finansierad med statliga medel och vem
som helst som stött på den ibland tröge byråkraten, kan vända sig till Myndighetslotsen.

Tillgängliga
resurser

nader för veteraner som får vård vid Veteranmottagningen.
Genom Gula Bandet samlade Fredsbaskrarna in
ungefär 300 000 kr förra året, pengar som används för att göra livet lättare för kamrater som
är i behov av stöd. 2015 gick 150 000 kronor till
resor.
– Nu går vi fullt ut 2016 och gör nya satsningar
2017. Därför är det positivt att insamlingen via
Gula Bandet också går så bra, säger Björn.
Per Lunqe

Björn har fokus på kamrathjälpen, där
medel används för att hjälpa veteraner och
anhöriga i ekonomiska svårigheter. Ungefär 300 000 kr gick denna väg förra året.

Veteranmottagningen

Fredsbaskrarna förmedlar också kontakt
med Veteranmottagningen på Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Hittills har drygt 80
veteraner fått kvalificerat stöd på denna
mottagning som blivit mycket populär.

Myndighetslotsen

Är du vilse i myndighetsdjungeln? Då har
Fredsbaskrarna ett avtal med Myndighetslotsen. Genom den här lotsen får du en
kompass i en ibland snårig terräng. Det är
rådgivning om hur du ska bete dig för att få
myndigheterna att samarbeta.

INBJUDAN

Kallelse till
förbundsråd
Helgen den 19-20 november är det förbundsråd i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Konferensen kommer att hållas
i Arlanda Stad.

Händelsekalender
När

Vad

Var

26-27 september

NORDEFCO

Lidingö

21 oktober

Invigning av Minnessten

Brigadmuseet, Karlstad

24 oktober

FN-dagen

Hela Sverige

19-20 november

Förbundsråd

Arlanda Stad, Stockholm

Detta är ett utmärkt tillfälle för alla medlemmar att kontakta sin lokala styrelse med idéer,
förslag, frågor och utmaningar. Föreningarna
meddelar genom sina styrelser de ämnen
och frågor som behöver tas upp och diskuteras under konferensen. Gör din röst hörd!
Inbjudan har skickats ut till samtliga föreningar. OSA senast den 25 september. Frågor
besvaras också av kansliet.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Minnesplatser
tillgängliga för alla

Almedalen 2016 – rekord igen

Befintliga minnesplatser för
fredsbevarande tjänst

Almedalsveckan slog som vanligt rekord, 3794 seminarier genomfördes av 1756 arrangörer. Den uppskattade besökssiffran uppgick
till 40 000. Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna deltog som
vanligt inom ramen för Försvarspolitisk Arena (FPA).

Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst
Sjöhistoriska museet
Veteranmonumentet ”Restare”
Sjöhistoriska museet

lat till ett eventuellt hot från Ryssland ”Ryssen
kommer – hur gör han?” liksom ”Två scenarier
för ett ryskt angrepp mot Sverige”. Vid de två
senare seminarierna deltog bl.a. den i säkerhetsoch försvarspolitiska kretsar mycket välmeriterade Karlis Neretnieks, generalmajor och f.d. chef
för Gotlandsbrigaden m.m.

Minnesstenar över stupade i utlandstjänst
Livgardet i Kungsängen
Malmöhus län
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai
(FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård
Hallands län
Minnesmärke ”I fredens tjänst”
Halmstad, Norre Katts park
Jämtlands län
Minnesmärke ”Hedra dem som gjort en
insats för freden - Minns de stupade”
Badhusparken, Östersund
Norrbottens län
Minnesmärke i Boden på I19/A9
Minnesmärke i Arvidsjaur på AJB
Minnesmärke i Luleå på F21

Kommande
Arvika: Minnesmärke bereds, eventuellt
privat finansiering
Borås: Minnesmärke bereds. Borås stad
bereder finansiering, måldatum Veterandagen 2017
Karlstad: Minnesmärke med planerad
invigning den 21 oktober 2016
Malmö: Minnesmärke med planerad
invigning under 2017
Sundsvall: Minnesmärke bereds av
kommunen, planerad invigning under 2017
Trollhättan: Sten inköpt, plats klar
Västerås: Minnesmärke planeras

Försvarsminister Peter Hultqvist i samspråk med ÖB Michael
Bydén och särskild utredare Annika Nordgren Christensen.
Foto: Lennart Bengtsson

FPA är en sammanslutning av ett antal organisationer med koppling till försvarspolitik. Efter
ett fjolår med ett flertal seminarier med veteranfrågan i centrum valde SVF i år att ligga något
lägre med endast två deltagare utöver visst stöd
från Gotlandsavdelningen. Vi genomförde inga
egna seminarier men bidrog tillsammans med
de andra samarbetspartnerna inom FPA till att
genomföra ett stort antal seminarier med frågeställningar som är högst relevanta även för oss.

"Veckan ger oss stora
möjligheter att möta
och diskutera med
såväl politiker som
för oss viktiga
myndighetsföreträdare"
Totalt genomfördes 21 seminarier och därutöver
ett Försvarspolitiskt morgonpass vardera med
samtliga riksdagspartier. Särskilt publikdragande seminarier var ”Personalförsörjning under
utredning – plikt och frivillighet för soldater och
sjömän” med Försvarsministern, ÖB och Annika
Nordgren Christensen, särskild utredare för 2015
års personalförsörjningsutredning som skall avrapporteras i dagarna, samt två seminarier kopp-

Ett mycket uppskattat inslag var det Försvarspolitiska Kafé som Fredsbaskrarna som vanligt
hade huvudansvaret för. I år sponsrades det av
Hewlet Packard Enterprise som tillhandahöll
frallor, pålägg och kaffebröd. Fikat var gratis men
hugade besökare informerades om att de gärna
kunde bidra med en slant till Gula Bandet, som
därigenom kunde fylla på kassan med 12 000 kr.
Dessutom gavs vi stora möjligheter att informera
om vår verksamhet.
Man kan säkert ha olika uppfattning om detta
”jippo” men en sak är säker. Alla är där! Veckan
ger oss stora möjligheter att möta och diskutera
med såväl politiker som för oss viktiga myndighetsföreträdare och alltid kan vi värva några nya
medlemmar.
Redan nu kan jag orientera om att vi nästa år avser delta och vara något mer aktiva än i år. Vi ser
framför oss ett seminarium som kan komma att
rubriceras ”Veteranutredningen – blev det ens
en fingertutt?” En fråga som dessvärre verkar bli
alltför relevant.
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande

Generalmajor Karlis
Neretnieks och brigadgeneral Lennart Bengtsson,
förbundsordförande
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna.
Foto: Lars Sjölin

NYHET

Veteranarmband 30:SE SID 29

Stöd veteraner och deras anhöriga genom Gula Bandet
Vi 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.
www.sverigesveteranforbund.se
sverigesveteranforbund.se
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Sista mötet med BNBB
Den 29-31 augusti genomförde vi det som visade sig bli det sista mötet med BNBB (Board
of Nordic Blue Berets) i Bergen i Norge. Förbundsordförande Lennart Bengtsson, Kamratstödsansvarige på Kansliet Björn Eggeblad och undertecknad (tillsammans med min hustru
Cecilia) representerade Sverige.
rup och fick sedan en brief om flottbasen av
baschefen. Sedan var det dags att arbeta med
punkterna på agendan. Alla delegationerna redovisade vad som hänt under det gångna året och
vad som är på gång det kommande. Kamratstödet och sätten att genomföra det avhandlades. Vi
fick en genomgång om olika sätt att kommunicera kopplat till alla sociala nätverk och genomförde ett par grupparbeten om hur (och om?)
man kan/ska besvara olika påhopp som sker på
Facebook osv. Mötet förra hösten med World
Veterans Federations 28th General Assembly
kommenterades och nyttan med organisationen
diskuterades kort. Alla nordiska länder avser
kvarstå som medlemmar i WVF tills vidare. Det
kommande mötet i NORDEFCO (Nordic Defence
Cooperation) berördes också.

Namnbyte
Deltagare på BNBB-möte i Norge.

Vi hämtades på Bergens flygplats med fordon
m/ä. Jag och Cecilia, tillsammans med de danska kamraterna, fick åka Pltgb 903 i vitmålad
norsk version. Lennart och Björn fick nöjet att
åka med en Willy’s Jeep. Inkvarteringen var på
befälshotellet Briggen som ligger granne med
Haakonsvern Naval Base. Första kvällen gjorde
vi en utflykt till Veteranernas Hus ”Kronstad”
där vi visades runt och tog en öl i puben i källaren. Kvällen avslutades sedan med en informell
BBQ-middag på Briggen. Grillmästaren, som är
medlem av det norska militära kocklandslaget,
lyckades mycket väl med uppgiften.

Avslutningsvis beslutades om några BNBB-medaljer samt att byta namnet på vår gemensamma
samarbetsorganisation till ”Board of the Nordic
Veterans Federations”. Anledningen till namnbytet är att även det danska förbundet bytt namn
och att det nu är så många medlemmar som gjort
internationell tjänst utan att bära blå basker.
Sista dagen var det ”The Great Tour of Bergen”
med Vigar Aabrek och Halfdan Larsen som guider. Vi fick bl.a. lära oss om den stora explosionen i hamnen den 20 april 1944 som ödelade
stora delar av staden och tittade på Bergenshus
fästning och muséet.

Ljusceremoni
på FN-dagen
Fredsbaskrarna Stockholm hälsar alla veteraner och anhöriga välkomna till en ljusceremoni vid FN-minnesmärket på FN-dagen.

Tid: måndag 24 oktober 2016, kl 17:00.
Plats: FN-minnesmärket vid Sjöhistoriska
museet, Djurgården, Stockholm
Vi samlas vid FN-minnesmärket, tänder
87 stycken ljus och håller en stillsam och
värdig ceremoni till minne av våra stupade
kamrater. Tillsammans läser vi dikten ”Döden betyder ingenting”. Dikten hittar du på
förbundets hemsida.
Vi ordnar med ljusen och du har möjlighet
att lägga ned en blomma. Du som har deltagit i förbundets program under eftermiddagen hoppas vi stannar kvar även under
ljusceremonin. Ingen föranmälan behövs.
Varmt välkomna!
Styrelsen
Fredsbaskrarna Stockholm

Mötet nästa år sker i Köpenhamn den 21-23/8.

Mötet på tisdagen inleddes med att vi hälsades
välkomna av BNBB President, Britt T. B. Brest-

Jerker Westdahl
Vice Förbundsordförande
INBJUDAN

Fira FN-dagen
med oss i
Helsingborg
Vi fyller 60 år och bjuder er veteraner på

Jubileumskonsert

www.veterankonsert.se

Fredsbaskrarna Skånes Helsingborgssektion
bjuder in till firande av FN-dagen 24 oktober.

Plats: S:ta Maria Kyrka, Helsingborg
Tid: 19:07
Ett evenemang i samverkan mellan Svenska
kyrkan, Hemvärnets musikkår, FN-förbundet,
Invidzonen och Fredsbaskrarna Skåne.
Varmt välkommen!

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Återträff KS05
Maskinplutonen planerar en återträff helgen 3-6 juni 2017. Då är det 15 år sedan
missionen avslutades. Planen är att vi på
kvällen den 3 juni ska gå ombord på någon av färjorna som går till Helsingfors
eller Tallin med avresa från Stockholm. Vi
beräknas åter till Stockholm under förmiddagen den 5 juni som är en klämdag före
nationaldagen.
En bra plan tyckte vi från plutonen som arrangerar resan. Jag har inte sett någon inbjudan till återträff för KS 05 sedan den som
var i Boden ett år efter att vi roterat hem förutom kallelser till ÖS.
Därför har vi ett förslag till övriga plutoner
som var med på KS 05. Vill ni åka med så vill
vi att någon ur er pluton kontaktar oss. Antingen är denna person plutonens samordnare eller så har denne namn på den som
är plutonens samordnare. Vi vill ha en samordnare i varje pluton eftersom vi tror att er
pluton fungerar ungefär som vår. Vi har bara
bra kontakt med de som var i vår pluton.
Andra som ingick i bataljonen, men tillhörde
andra plutoner och på andra kompanier, har
vi mycket sämre kontakt med.

Lokalt nätverk för Veteranoch anhörigstöd i Göteborg
Det var drygt 200 anmälda, det blev en fin sommarkväll med veteranceremoni, musikunderhållning, hunduppvisning, mingel mm. Försvarsmakten och stödorganisationerna i Göteborg
med omnejd hade ordnat denna kväll tillsammans för att hedra veteraner och deras anhöriga
och för att vi skulle få möjlighet att umgås med
varandra under trevliga former.

Vi har ett lokalt nätverk som arbetar för att få ett
så bra veteran- och anhörigstöd som möjligt. Alla
skall känna sig välkomna och veta vart man kan
vända sig om man behöver stöd. Förhoppningsvis är det lättare att ta kontakt om man skulle
behöva det när man träffat oss på en kväll som
denna.

Under kvällen invigdes också Soldathemmets
fotoutställning. Det är en utställning som berör
med starka bilder ifrån olika insatser ute i världen. Vi är tacksamma för de veteraner som valt
att bidra med sina foton och berättelser. Utställningen kommer att finnas kvar. Intresserade är
välkomna att vända sig till Soldathemmet i Göteborg.

Monika Alfredsson,
Veteran- och anhörigsamordnare
Försvarsmakten Göteborg
Soldathemmet Göteborg
Fredsbaskrarna Västkust            
Invidzonen                                  
SMKR/Kamratföreningar Göteborg

Svar från respektive pluton vill vi ha senast
28 november 2016.
Vad gäller kostnader är mycket ännu oklart.
Kryssningen kostar ca 300 kr/person med
boende i de små dubbelhytterna. Dessutom
kan antalet resenärer ha betydelse för priset.
Kostnader för kost och resa från hemorten
till hamnen i Stockholm tillkommer.
Hälsar Maskinplutonen genom
André Hällsten, 070-3990443
Fredrik Strimell, 070-3243531
Ny e-post för ändamålet:
andre.hallsten@spray.se

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

Ovan:
Under kvällen invigdes
Soldathemmets
fotoutställning.
Foto: Ali Ravan,
Försvarsmakten
Vänster:
Drygt 200 anmälda
bidrog till en lyckad
veterankväll.
Foto: Ali Ravan,
Försvarsmakten
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Veteranceremonier i Norr

Publikrekord på
veteranträffen ÖS
På veteranträffen ÖS utanför Halmstad
slogs publikrekord i somras. Det nya lyder: 800 besökare. Veteranerna fortsätter
besöka Ringenäs skjutfält och arrangörerna är nöjda.
– Så länge det kommer folk fortsätter vi,
och det har hela tiden ökat, säger Ralle
Leppäla som tillsammans med Tony Petersson driver ÖS sedan 23 år tillbaka.
Vädret var på sitt bästa humör, bara några
droppar över veteranerna som marscherade från minnesstenen i Norrekatts Park
inne i Halmstad till Ringenäs, men annars
lös solen över alla som var med på träffen.

Ceremoni vid I19/A9.

Ceremoni vid AJB

Ceremoni vid I19/A9

Vid Arméns Jägarbataljon (AJB) i Arvidsjaur genomfördes veteranceremoni den 27 maj under
klarblå himmel och i underbart väder under ledning av C AJB.

Fredag 27 maj genomfördes veteranceremoni
gemensamt för I 19/A9 vid minnesstenen i regementsparken I 19. Allt genomfört under ledning av Cheferna för respektive regemente.

Förutom anställda vid AJB deltog inbjudna jägare från Sodankylä, nyss hemkomna "veteraner"
från FS 30 samt fd anställda från K4 / AJB.
Kransar och blomsterarrangemang lades ned av
AJB, SVF, Arvidsjaur kommun, Kriminalvården,
Soldathemsförbundet, Invidzonen och kamratföreningen Blå Dragoner.

Deltog gjorde fanvakter från respektive regemente, representant för Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna samt ett stort antal representanter för Kamratföreningar från Bodens Garnison
med respektive fanor. Även soldater från respektive regemente deltog samt en del anhöriga.

Efter korum och skönsång fortsatte högtidlighållandet i filmsalen med att bataljonsförvaltaren
berättade om "Grafströmska räden" 1940.

Kransnedläggning av Cheferna samt Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna. Därefter tyst
minut, korum, nationalsång samt vacker sång av
kör från Björknäs gymnasium.

Hans Uhlander
Sekr FB Norr

En mycket vacker och värdig ceremoni under en
klarblå himmel.
Lillemor Nilsson
Ordf FB Norr

Förutom trevlig samvaro var det musik
från scenen och det tände till.
– När Rolle gick upp bredvid bandet
Mowgli, då gick publiken loss, det var
magiskt, säger Ralle.
Kongoveteranen Roland Ahlström pratade om sina erfarenheter och det gjorde
också Kent Härstedt från OSCE. Det blev
föreläsningar om både militär och civil
krishantering.
Per Lunqe

Nordic Veteran
Golf Trophy
Årets Nordic veteran golf trophy
avgjordes på Lindö Dals golfbana.
24 stycken glada veteraner deltog i strålande
väder. När röken skingrat sig på slagfältet så
stod slutligen Niklas Sahlback som segrare i
årets tävling. Niklas segrade på 69 slag, vilket
är ett toppresultat.
I lagtävlingen segrade Niklas Sahlback Jon
Flood, Patrik Ågren och Asko Aro. Närmast
hål vann Patrik Ågren. Longest Drive vann
Niklas Sahlback.
Dagen avslutades med prisutdelning,
middag och trevlig samvaro, med humöret
på topp.
Nästa års tävling kommer att gå på Gotland.
Boka redan nu in lördagen den 9 september
2017.

Peter Enström
Ceremoni vid AJB.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Tack för alla REKORD
värdefulla gåvor

30-årsreunion för L12 (1986)

Vi har ett nytt rekord i antalet givare sedan
förra numret av Fredsbaskern. Hela 195 personer har bidragit till insamlingen där pengarna oavkortat går till Gula Bandet.
Vi är oerhört tacksamma för alla er som bidragit, men då listan på alla namn skulle uppta
två sidor i tidningen väljer vi att istället tacka
er, ingen nämnd och ingen glömd, på det här
sättet istället.
Gula Bandet är vårt sätt att kanalisera de goda
krafter som finns i samhället och ge stöd och
bidrag till de som behöver det som mest.

Stöd Gula Bandet så här
Swish: 123 181 44 82
Gula Bandet BG (Danske Bank): 706-7630
Köp våra Gula Bandet-produkter

I behov av ekonomiskt stöd?
För ansökan till Kamrathjälpen, besök
www.sverigesveteranforbund.se
Klicka på Kamratstöd
Klicka på Kamrathjälpen
Fyll i formuläret
www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod/
kamrathjalpen

Genom Gula
Bandet stödjer du
utlandsveteranerna
och deras
anhöriga.

Deltagare i 30-årsreunion för L12 i Helsingborg.

L12 (1986) hade sin 30-årsreunion helgen den
25-28 augusti i Helsingborg! Det var vår 15:e träff
under dessa år och vi var närmare 50 st som närvarade. Denna gång hade vi utökat träffen med
en dag - man hinner ju inte prata med alla annars. Det blev mycket lyckat!

Skånegänget hade verkligen ansträngt sig för att
göra en minnesvärd träff. Tack till er!
Nu blir det två år till nästa träff!
Kerstin Anderstig Arntsen

Veterankväll på Göta
ingenjörregemente

sverigesveteranforbund.se

Veteraner samlade.

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

SVF:s förening i Jönköpings län arrangerade tillsammans med Göta ingenjörregemente en veterankväll den 9 september. Det har blivit tradition
att ha en veterankväll innan regementets dag. Ett
30-tal veteraner samlades för att avnjuta en buffé
samt att lyssna på en lokal trubadur.
Ett varmt tack från oss veteraner till överste Patrik Ahlgren och regementets veteransamordnare
Maria Hedenblad som gjort detta till tradition
kvällen innan regementets dag.
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Kransnedläggning vid regementets grav.

I samband med regementets dag informerade
föreningen den besökande allmänheten om vårt
förbund vid ett särskilt tält. Intresset var stort.
Tillsammans med regementschefen genomfördes en kransnedläggning vid regementets grav på
Sankt Lars kyrkogård i Eksjö. Det var en värdig
ceremoni med fanvakt och tapto. Vår förbundsordförande Lennart Bengtsson deltog också. En
minnesplatta över omkomna kamrater kommer
inom kort att sättas upp vid graven.

pendagar i Sunne
Ute i landet
Veteranfotoutställning
på bibliotekt i Sunne

Veteranveckan i Värmland

Veteranseminarium
med CO för den första
Maliinsatsen Carl-Magnus
Svensson

Veteranfotoutställning på biblioteket
med Sven Monanders
tidigare opublicerade
Kongobilder.

Veteranhögtid
i kyrkan med korum och SunVeteranseminarium
ne Manskör. Kamratmåltid
på
med chefen för den
Sunne gästgiveri med första
PoliMaliinsatsen
Carl-Magnus Svenssen, MSB och Jonny Jensen
son.
Sveriges Veteranförbund.

Text och foto: Laken

Veteranmarschen
under ledning av
Ingemar Robertson
och Mats Kåreskog.

Veteranhögtid i
kyrkan med korum
och Sunne Manskör.
Kamratmåltid på
Sunne Gästgiveri
med Polisen, MSB
och Johnny Jensen,
SVF (ej på bild).

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

laken.a@hotmail.com juli 2016

Design: Claus Scheelke
Hitta din återförsäljare på
www.byaagaard.com

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna
(SVF)ett
Varje
gång du köper
"From Soldier to Soldier"-smycke
skänker Aagaard 10% till förbundet.
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Rolf Larsén bar vår fana vid intåget.
Foto: Lars Erkstam

Veterandagen: Starka känslor, stor
glädje och en historisk dimension
Veterandagen den 29 maj inleddes i strålande väder för en stor skara veteraner med en marsch genom Stockholm på sträckan Kungsbron – Kungsgatan – Stureplan – Strandvägen fram till det
ursprungliga FN-minnesmärket och efterföljaren
Restare vid Folke Bernadottes väg vid Sjöhistoriska museet. I täten för att hålla ordning fanns
ridande polis och bilpatruller. Längst fram gick
fanbärarna för skilda föreningar. Kongoveteraneras fana fördes av Rolf Larsén och Per Carlborg.
Under en så lång vandring är det bra att dela på
bördan. Marschen uppmärksammades av såväl
stockholmare som turister, vilka flitigt brukade
sina kameror för att få minnesvärda bilder. Fanbärarnas långa intåg på arenan var festlig och
effektfull.
Veterandagens ceremoni vid monumentet Restare hade sedvanliga inslag av Livgardets Dragonmusikkår och hedersvakt. Tal hölls av bland
andra Riksdagens talman Urban Ahlin, statsminister Stefan Löfven och ÖB Micael Bydén. HMK
Carl XVI Gustaf lade ner en krans för att hedra
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stupade och omkomna och medaljerade fyra veteraner som ”Sårats i Strid” på skilda håll i världen. Den äldste var 73-årige Olle Wänick, som
skadades i Gaza 1976.
Talmannen framhöll att Sverige är det enda land
i världen där det är Riksdagen som beslutar om
vilka väpnade insatser som utlandsstyrkan skall
göra. Det är värdefullt för då ligger besluten nära
folkets vilja. Stefan Löfven, den förste statsminister som deltagit i Veterandagen, betonade de
uppoffringar som görs av de som reser ut men
framförallt av hemmafronten – de anhöriga, som
därmed fick ett officiellt tack för sina insatser.
Han fortsatte med att nämna de otroliga förmågor som många veteraner skaffat sig genom
upplevelser, men talade också om dem som fick
betala det högsta priset, de som aldrig kom hem
igen: Vi minns er, vi saknar er, ni finns kvar, sa
statsministern.
ÖB Micael Bydén berättade i sitt tal vid Veterankonserten i Berwaldhallen om dagens möten

med veteraner men även med anhöriga till svenska finlandsfrivilliga från 1940-talet samt norska
frihetskämpar som utbildades i Sverige under
andra världskriget. ÖB summerade: Det har varit en dag med starka känslor och en stor glädje.
Detta gav en historisk dimension till Veterandagen, som förstärktes av det tal som generaldirektören Sven-Erik Söder för Folke Bernadottestiftelsen höll vid ceremonins avslutning. Han
erinrade om att greve Folke Bernadotte var den
förste som organiserade en fredsmission under
FN:s fana nämligen UNTSO i Jerusalem 1947 för
att åstadkomma fred i Mellanöstern bland annat
genom verksamhet från militära observatörer
från Sverige och andra länder. Han var också den
förste som fick plikta med livet genom att han
mördades i Jerusalem 1948. En hälsning till alla
veteraner från Folke Bernadottes anhöriga lästes
upp. Det var goda ord att höra kanske framförallt
för oss äldre veteraner som reste ut till Suez, Gaza
och Kongo, ty Folke Bernadotte var en av våra
stora inspiratörer.
Bror Richard Svärd

Ute i landet
Sammanfattning av årsmötesprotokollet
Årsmötet genomfördes på Ledningsregementet i
Enköping den 14 maj 2016. Kalle Fransson hälsade
120 medlemmar välkomna till mötet, varefter följde en tyst minut för under året avlidna kamrater.
Bengt Wicksén valdes att leda förhandlingarna och
Alf Gustavsson att föra protokoll. En bildkavalkad,
som handlade om föreningens verksamhet under
det gångna året hade sammanställts av Bror Svärd
och Rolf Norberg. Per Carlborg redogjorde för föreningens ekonomi och fick ett påpekande om att
redovisningssystemet borde förändras. Styrelsen
och årsmötet ansåg att det nuvarande systemet
skulle behållas. I förväg utdelad verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse godkändes
liksom revisorernas redovisning, varefter styrelsen
beviljades ansvarsfrihet.
Glenn Altsten hade inkommit med två motioner.
I den ena yrkade han på att föreningens stadgar
ändras så att medel från hjälpfonden kunde skänkas till Dag Hammarskjölds skola och minnesplats
i Ndola, som inte ligger i Kongo utan i Zambia. Årsmötet stödde styrelsens avslag med hänvisning till
beslutet på årsmötet 2015 i samma fråga. I en senare del av motionen yrkade Altsten att föreningen
tillskriver SIDA och hemställer om att stödet till

Zambia även används i Ndola. Styrelsen fick i uppdrag att verka för detta och att rapportera i ärendet
till nästa årsmöte.
I den andra motionen yrkade Altsten att vår förening stöder den ideella försvarsföreningen SVOF,
som verkar bland annat för höjda försvarsanslag
och återinföra värnplikten. Årsmötet beslutade att
säga nej till motionen med motiveringen att vi är
en opolitisk kamratförening.
Beträffande hjälpfonden beslutades om fortsatt
stöd till Panzisjukhuset i Kongo. Utbetalning från
fonden kommer att ske när de insamlade medlen
uppgår till 25 000 kronor. Aktuell summa vid årsmötet var 23 300 kronor. Beslut fattades om att
årsavgiften blir 225 kronor och att inga styrelsearvoden utgår.
Genom val och konstituering har styrelseposterna
fördelats på det sätt som redan redovisades i förra
numret av Fredsbaskern.
Alf Gustavsson skrev protokollet och
Bror Richard Svärd gjorde sammanfattningen
Glenn Altsten, en av profilerna på årsmötet.

Veterandagen
Kongoveteranerna var som vanligt väl
representerade på Veterandagen.
Foto: Lars Erkstam

FN-dagen den 24 oktober

Årsmötet 2017

Kommer att firas vid FN-minnesmärket
i Stockholm i samarbete med Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna.
Se sid 16 för program.

Årsmötet 2017 kommer att arrangeras
på Ledningsregementet i Enköping den
5-7 maj 2017. Inbjudan med program
kommer med posten i slutet av februari.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

Rapport från UNEF-kamraterna

Till minne av Bo Stråhle
Född 1939 död 2016-06-28. Begravning
hölls 27 juli i Uppståndelsens kapell i Borås. Vid begravningen deltog följande representanter från FN Veteranerna Kongo
och UNEF-Kamraterna, Alf Gustafsson,
Per-Olof Wikström, Erik Höglund och Anders Gabrielsson. Dessa deltog med FN-fanan och FN Veteranerna Kongo´s fana. Bo
Stråhle har gjort följande bataljoner: 20K,
24, 26C.
Bo Hellqvist
Deltagare på höstträff.
Foto: Bo Hellqvist

Höstträffen hölls sedvanligt i Hökerum och arrangerades av Alf
Gustafsson. Vi började eftermiddagen med att lyssna på jazzbandet Hill blues Unit och därefter grillfest. Jazzevenemanget hölls i
Ågården i Varnum och var mycket välbesökt. Vi samlades klockan 1400 för gemensamt kaffe i den nu ombyggda ladan där det
hade inretts en stor kafeteria. Det hade även byggts nya toaletter
inomhus. Det var trevligt ordnat med lotteri, lyckohjul, korv och
kaffeförsäljning. Konserten höll på i tre timmar med paus i halvtid. UNEF-kamraterna var 20 stycken inklusive respektive.
Efter konserten for vi till Alfs äng där vi grillade, nytt på grillen
i år var revbensspjäll som var mycket utsökta. Det hela höll på
fram till ca. 2100 då det började att mörkna.
Bo Hellqvist

Bengt Ekeroth 100 år
Att närvara vid Bengt Ekeroths 100-årsjubileum var en trevlig sammankomst där
man fick se så mycket släkt och vänner som
Bengt och Märtha skaffat sig genom livet.
Bengt uppvaktades av många vänner under
kvällen. Från Fältjägarna I5 Östersund erhöll han guldmedalj. Bengt tilldelades hedersmedlemskap i föreningen Fredsbaskrarna. Från UNEF-kamraterna erhöll han
blommor och en modell av en FN soldat i
Kongo.
Erik Karlsson

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

www.medaljmaster.se
info@medaljmaster.se
073 - 974 04 73
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Föreningar och träffplatser
Föreningar
FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

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

FB H-län (Kalmar)

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

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

Göran Nilsson, 0706-15 64 70
go.nils@telia.com

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

FB Halland

FN-veteranerna Kongo

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

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

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

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

Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

Träffplatser

FB Norrköping (Östergötland)

Blekinge

Jan-Olof Frisk, 070-897 01 45
janoloffrisk@hotmail.com

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

FB Sjuhärad

Boden

FB Skåne
Carl Wachmeister, 0705-90 14 22
carl.wachmeister@valinge.se

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

FB Södermanland

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

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

Eksjö

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

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

FB Västerbotten

Eskilstuna

Christer Åström, 070-37 800 93
cribba55@hotmail.com

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

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

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

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

Veteranerna Värmland

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

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

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

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

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

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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

Stockholm
Sjöfartshotellet, Katarinavägen
2/2, 1/3, 4/4 kl 17.00. Mer info på Facebook
Laila Johansson, 0736615566
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

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

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

Falun

Skaraborg

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

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

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

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

Y-bataljonen

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

Gotland
FB-grupp: Fredsbaskrarna Gotland

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

Y-Bataljonen (Västernorrland)

Göteborg

Örebro

Kennet Nordstrand, 070-531 56 52
kennet.nordstrand@gmail.com

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

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

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

Helsingborg

Meddela nya uppgifter
och korrigeringar till oss!
redaktion@fredsbaskrarna.se

Träffplatser

Norrköping

FB Norr (Norrbotten)

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

Föreningar

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

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

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

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

Starta en förening
eller träffplats
Vi är snart 25 föreningar med
träffplatser utsprida över landet,
från Boden till Skåne.
Det är inte svårt eller krångligt att
starta en träffplats eller förening. Du
får all hjälp du behöver från kansliet
med stöd av föreningarna i Sverige.
Kansliet kan bistå med utskick per
brev och/eller e-post till det området
som du önskar att starta i.
Det saknas föreningar i Uppland, Blekinge, Gävleborg, Västmanland och
Kronoberg.
Träffplatser kan vi ha fler i varje län så
saknas det en träffplats där du bor, hör
av dig så hjälper vi till.
Telefon: 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se
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Läst & Testat

I krigets mitt kan man ändå leva
Elisabet Hellsten har gedigen erfarenhet av konflikter. Sedan Libanon
1982 har hon varit på insatser, volontärsuppdrag och för SIDA:s och
UD:s räkning. Nu skriver Elisabet Hellsten om sina erfarenheter i boken
Utsänd – Arbeta, leva och älska i krigets mitt.

"Det är så mycket smärta vi möter och vilken
förtvivlan vi står ansikte mot ansikte emot.
Jag vill berätta vad jag sett."
Elisabet Hellsten, författare och veteran.

Att fortsätta med känslolivet intakt efter att ha
jobbat på Gaza-sjukhuset i Sabra efter massakern
1982, hur gör man det?
– Först tänkte jag, när jag kom hem till Sverige, att
det där med debriefing behövs väl inte. Men efter
ett år förstod jag att jag behövde prata med en psykolog, säger Elisabet Hellsten.
Det var dramatiskt i Sabra. Elisabet Hellsten som
jobbade som sjuksköterska fick springandes mellan
husväggarna och under eldgivning ta sig till sjukhuset. Väl inne mötte hon människor som inte bara
var trasiga i själen utan även lemlästade av milisens
vapen.

La Paz

Vad är det som driver dig att fortsätta efter en sådan
upplevelse?
– Jag vill göra skillnad. Jag vill hjälpa människor i
konflikter. Jag har nu varit ute i 16 år och det är det
som driver mig.
Elisabet Hellsten som hade skaffat mycket praktisk erfarenhet av att jobba i konflikter, började
även studera freds- och konfliktforskning i Uppsala 1996. Det ledde till en mastersexamen och teori
som är bra att ha på insatser och missioner, uppdrag som gått slag i slag.
I dag jobbar Elisabet Hellsten på svenska ambassaden i Bolivias huvudstad La Paz. Där är hon
ambassadråd och har ansvar för Sveriges stöd till
utvecklingen av mänskliga rättigheter i Bolivia. När
hon jobbade i Colombia med samma uppgift, visa28
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de det sig att en honorärkonsul jämställde sådana
som jobbade med mänskliga rättigheter, med ”vänsteraktivister och gerillasympatisörer”.
– Mänskliga rättigheter fanns inte på kartan. Ännu
mindre kvinnors.

”Vad jag sett”

Stora delar av Elisabet Hellstens liv har utspelats i
kriser, i krig.
– Jag vill jobba mot orättvisor och förtryck, säger
hon.

Nu har
den kommit,
Magnus
Ernströms
bok om BA01.

De flesta människor väljer en tillvaro som är någorlunda lugn. Skulle du inte kunna stanna i Sverige
och här göra skillnad?
– Jodå, jag har även arbetat många år på Sida i
Stockholm. Men när man arbetar i fält så är man
nära verkligheten och människorna. Det känns mer
på riktigt även om arbetet i Stockholm förstås är
lika viktigt.
Varför skrev du boken?
– Det är så mycket smärta vi möter och vilken förtvivlan vi står ansikte mot ansikte emot. Jag vill berätta vad jag sett, säger Elisabet Hellsten.
Boken ges ut av Fredsbaskerförlaget och presenterades på bokmässan i Göteborg i slutet av september där Elisabet Hellsten deltog i seminariet
”Utsänd - Med livet som insats” med anledning av
sin bok.
Per Lunqe

Författare: Elisabet Hellsten
Sidor: 332
Band: häftad
Utkom: 2016-06
Pris: 185:ISBN: 9789176831694
Boken kan beställas på Fredsbaskerförlaget

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

Profilbutiken
NYHET

Veteranarmband 30:-

Fler produkter
01
02
04
05
06
07
08
09
10
11
13
27
28
29
30

Broderat märke, Fredsbaskrarna 20:Klisterdekal, Fredsbaskrarna
15:Mössa, Fredsbaskrarna
100:Pin, Fredsbaskrarna
15:Pin, FN-logo
20:Pin, FN-basker
20:Örhängen, FN-basker
30:Örhängen, Fredsbaskrarna
30:Slipsklämma, FN-basker
40:Slipsklämma, FN-logo
40:Nyckelring, Fredsbaskrarna
30:Baskermärke, Veteran
80:Klisterdekal, Veteran
25:Pin, Veteran
20:Tygmärke, Veteran
20:-

VETERANMARSCHEN
T-shirt Veteranmarschen 2016 100:TSH-60-206 T-shirt Veteranmarschen 2015 50:TSH-60-106

Stöd vår verksamhet för veteraner.
SVF jobbar för alla veteraners intressen, välmående och respekt i samhället.
Att påverka kostar tid, kraft och engagemang. Tack för att du hjälper oss!
Färger: blå, khaki, grön, magenta och orange
Material: Silikon				
Storlekar: En storlek

Resepaket 995:-

25 Nobelmedalj, 35 mm
400:26 Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:VET-20-100

RES-20-01

-25%

RES-20-02

ÅTER I LAGER

FN-keps & scarf 60:-/st
Kontrollera din utrustning inför FN-dagen!
Traditionella FN-kepsen och scarfen äntligen i lager.
KEP-30-400

(Icke medlemmar betalar 560:- resp. 400:-)

TENNSOLDATER (11,5 cm höga)
59 Tennsoldat, Kongo
60 Tennsoldat, Afghanistan

Passa på! Den 26 september – 9 oktober kan du köpa
vår populära kabinväska till ett superbra pris!
Du betalar endast 995 kronor och får vår sköna Veteranhandduk på köpet. Välj orange eller blå färg på handduken
och spara 344 kronor! Du får rabatten automatiskt om du
inkluderar väska och handduk i samma order.
KAB-20-01

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

450:450:-

Handmålade med väldigt hög finish.
Tillverkare är Ancile Design AB.
Överskottet går till Kamrathjälpen.

Gula Bandet
sverigesveteranforbund.se

MUG-50-01

24
34
35
36
42
43
46
49

Mugg
Pin
Runt tygmärke
Klisterdekal, stor
Klisterdekal, liten
Tygmärke, siluett
Kardborremärke, siluett
Träningsflaska
Tablettask med mintpastiller

75:25:30:25:20:50:60:70:25:-

Beställningsalternativ

SCA-30-400

Expeditionskostnad
20 kr i expeditions- och fraktavgift tillkommer på alla beställningar oavsett ordervärde - om inget annat anges.
Beställningar under 100 kronor expedieras ej.
De förmånliga priserna gäller för inloggad medlem.

1

www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

2

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

3

Tel 08 - 25 50 30
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Korsord

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

Vinnare
1

Du kan svara på två olika sätt.

Arne Pettersson,
Sävsjö

Svara via brev
Skicka in de markerade orden tillsammans
med namn och adress till:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Märk kuvertet med "Korsord"

Eva Johansson,
Karlstad

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

30
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2

3
Rickard Eklund,
Umeå

Grattis!

Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numret

Veteranprofilen

Oscar

Tips!
Oscar föreläser på
Armémuseum på
Veterandagen den 24/10
kl. 1500 om sin tid i Mali.
Se mer info på sid 8.
Fri entré.

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

020 - 666 333

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

Oscar Karflo, understödsskytt i Mali.
Foto: Privat

Veteran: Oscar Karflo
Bakgrund:

Gula Bandet

Värnplikt: K 3, 2008, anställd vid förbandet som GSS/T
Mission: Mali 02, 2015

Människorna i byarna bästa minnet
Oscar Karflo ingick i en spaningspatrull
i Mali som understödsskytt. Värmen var
förstås något han och hans kamrater fick
hantera.
– Jag är imponerad över hur kroppen anpassar
sig, säger han.
Skulle han ge ett råd till någon som funderar på en
mission i Afrika, så skulle det bli att dricka mycket vatten. Ett annat är att förbereda sig på ganska
långa perioder på campen där det inte händer så
mycket mellan uppdragen.
Men när det väl hände under Mali 02, då Oscar
och hans grupp tog sig ut för att skaffa underrättelser, då slogs han av hur glada människorna i öknens byar blev när de svenska Galtarna kom.
– De hejade och vinkade. Barnen sprang omkring.

Samtal

För människorna betydde svenskarnas närvaro
trygghet.
– Det kunde ju ha varit al-Qaida som kommit i
stället.
Gruppchefen satte sig ner i ett tält eller ett hus om
det fanns något. Över te blev det samtal med byns
äldste.
– Ett mycket bra sätt att samla underrättelser på
och ett bra komplement till de UAV:er som vi an-

vände, säger Oscar.
Ditt bästa minne är de glada människor du träffade. Har du något dåligt?
– Hur FN jobbade. Det var väldigt frustrerande
att vara beredd på att göra något och att FN sedan
inte kunde ge klartecken. Ett annat var bristen på
sjukvårdshelikoptrar. Den var begränsande.

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.

Hemma igen i Sverige funderade Oscar på vad
han skulle jobba med. Han hade före Mali haft
en tjänst på Moderaternas riksdagskansli och där
jobbat med pressfrågor. Nu tänkte han i stället att
han skulle göra något nytt.
Oscar startade ett företag och började resa runt
bland landets gymnasieskolor och föreläste om sin
tid i Mali. Nu har han gjort över 50 föreläsningar
för 4000 ungdomar. Det är ungdomar som funderar över sin yrkesmässiga framtid.
– Det brukar komma fram flera stycken efter en
föreläsning och fråga hur man gör för att få jobba i
Försvarsmakten, säger Oscar.
I oktober börjar Oscar jobba som kanslichef för
Reservofficerarna. Samtidigt pluggar han till reservofficer på somrarna i Halmstad.
Per Lunqe

Vi är en av fem 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),
Svenska Soldathemsförbundet och Idrottsveteranerna.
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

Börja inte nästa måndag. Börja idag.
Vi älskar resultat.
Vi vet att du har en enorm potential.
Vi vet också att det inte finns några genvägar - inga 10-dagarskurer, vattenmelonbantning
eller magiska pulver som långsiktigt förändrar din kropp och din mentala kapacitet till det
bättre. Det är hårt arbete och målmedvetenhet som räknas, och att arbetet sker på rätt sätt
utifrån dina förutsättningar och med en bra kosthållning.
Därför har vi tagit fram egna produkter som skapar de förutsättningar du behöver för att nå
dina mål. Vi testar, utvärderar, smakar och laborerar med målet att regelbundet släppa nya
produkter så fort vi bara kan. Förutom resultat älskar vi kvalitet - och produkter från Fitnessmat kommer alltid att vara marknadens bästa både gällande innehåll, smak och pris. Vi vill
att du skall få möjligheten att göra samma resa som vi har gjort
- och gärna fortsättningsvis dela den med oss.
Vi är aktiva på både Facebook och Instagram där vi dagligen delar med oss av träningstips,
recept, inspiration och nyheter. Vi hoppas att du vill bli en del av oss.

Förvänta dig inte resultat för jobbet du aldrig gjorde!
Martin & Josefina
Grundare av Fitnessmat Sverige AB

Följ oss på sociala medier
för inspiration, träningstips,
recept och nyheter.

Unik rabatt för veteraner
Ange rabattkoden VETERAN och få 40% rabatt på vår BCAA.
Gäller t.o.m. 20 november 2016.

