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Under insatsen BA05 i Bosnien 1996 gick gruppens 
fordon på en stridsvagnsmina. Nu träffar de den 
amerikanske politen David som räddade deras liv.
Foto: Daniel Jansson
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Aktuellt 
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För 20 år sedan räddade han skadade svenskar i Bosnien. Nu träffar piloten David 
White den svenska gruppen ur BA05 för första gången sedan minsprängningen.
Foto: Daniel Jansson

Samarbete över gränser

"Vi samverkar med de-
partement, politiker och 
näringslivet för stöd, för-
ståelse och för att infor-
mera om vår verksamhet 
men också för att trycka 
på att Sveriges Veteran-
förbund är en viktig pelare 
i veteranarbetet och dess 
framtida utveckling."

Per Lennartsson
tf. generalsekreterare

Inledaren 
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Malin Reinhold besökte Veterandagen
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"Det blir 
bättre, men 
man skulle 

önska att det 
fanns ett större 

engagemang från 
framför allt riksdag 
och regering." 

Omslagsbilden

Vi har träffat 
arkitekterna bakom 
ÖS, Ralle Leppälä 
och Tony Petersson
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Uppvisningar
på Veterandagen

 08-09Varje gång du köper ett "From Soldier to Soldier"-smycke skänker Aagaard 10% till förbundet.

Foto: Valerij Gorchakov
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Inledaren 

Nu har vi nästan kommit halvvägs detta år och 
sommaren är äntligen här, med allt vad det inne-
bär med sol, ledighet och veteranarrangemang. 
Jag har sedan i början av året gått in i stället för 
Anders Ramnerup som generalsekreterare under 
tiden han är sjukskriven. Vår förhoppning är att 
Anders är tillbaka i tjänst efter sommaren. 

Ett veteranförbund – många perspektiv
Styrelsen och kansliet har under första delen av 
året fokuserat på att besöka årsmöten och träff-
platser runtom i landet. Totalt har vi besökt runt 
tjugo årsmöten och ett antal träffplatser. Dels 
tycker vi naturligtvis att det är kul att träffa er 

– det är ju för er skull vi finns – men besöken är 
också viktiga för att höra ert perspektiv. Det är en 
ypperlig möjlighet för medlemmarna och lokal-
föreningarna att komma med synpunkter och idé-
er hur vi kan förbättra verksamheten ytterligare. 
Därför är dessa möten och besök ovärderliga för 
vår framtida utveckling och något vi kommer att 
fortsätta med.

Fokus på stöd till er rekrytering
Ett annat viktigt fokus är rekrytering av nya med-
lemmar. I slutet av förra året tog vi fram en ny 
rekryteringsfolder och den sprids nu ut över lan-
det. Den ersätter tidigare foldrar och kan rekvire-
ras från kansliet. Hjälp gärna till att sprida den 
ytterligare. Efter sommaren kommer också en 
ny informationsfolder som beskriver förbundet 
att vara klar. Sedan en tid finns också en arbets-
grupp inom styrelsen som tittar på hur vi kan att-
rahera fler och nya medlemmar, så du kommer 
garanterat höra mer om rekrytering framöver. 
Jag hoppas att vi alla kan hjälpas åt att rekrytera 
nya medlemmar. Det är och måste vara ett an-
svar för oss alla och vi på kansliet och i styrelsen 
vill med foldrar och annat material ge dig och alla 
andra medlemmar bästa möjliga verktyg för att 
kunna rekrytera på ett bra sätt. Meddela oss gär-
na om du saknar något.

Samarbete över gränser är nyckeln till 
framgång
Förbundsordförande Lennart Bengtsson och 
undertecknad har även besökt Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap (MSB) och Folke 
Bernadotteakademin (FBA) och diskuterat hur 
de tar hand om sina veteraner. Båda myndighe-
terna sänder regelbundet ut civil personal runt 

om i världen, och vi hoppas få möjlighet att infor-
mera om SVF och vår verksamhet för dem. Även 
om inget i skrivande stund är klart ser vi med till-
försikt på att de ger oss den möjligheten. Under 
andra halvan av året kommer vi att besöka ännu 
fler myndigheter. Sedan håller vi kontakt med 
olika departement, politiker och näringslivet för 
både stöd, förståelse och att informera om vår 
verksamhet men också att trycka på att Sveriges 
Veteranförbund är en viktig pelare i veteranarbe-
tet och dess framtida utveckling.

Du som medlem är den största kraften
Den viktiga verksamheten bedrivs ute hos dig 
som medlem och din förening är den viktiga mo-
torn. Kansliet och styrelsen ska fungera som ett 
stöd, men det är du som medlem som är den vik-
tigaste kraften. Veteranmarschen, Veterangolfen 
och Veteranträffen med mycket mera är lysande 
exempel på vad medlemmar kan åstadkomma 
för sina kamrater. Dessa verksamheter kan i 
många fall ses som återträffar där man har möj-
lighet att återse sina gamla kamrater från insatser 
och missioner. En återträff är oftast viktigare än 
vad man tror och fyller de flesta med ny energi. 
Aktiviteterna är också en möjlighet att ge den 
erkänsla och respekt som vi veteraner förtjänar. 

Har du en idé? 
Sitt inte still och tryck på den, utan bolla den 
gärna med din lokalförening eller med oss på 
kansliet.

Med de orden vill jag önska dig en riktigt fin som-
mar. Jag hoppas att vi ses där ute i våra viktigaste 
verksamheter.

Vi ses därute på våra viktigaste
verksamheter

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

Chefredaktör
Per Lennartsson
070 - 879 90 86
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se
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Daniel Jansson
08 - 25 50 30
redaktion@fredsbaskrarna.se
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Grafisk form och original
Dmind Communication
www.dmind.se

Tryck
Elanders

Utgivningsplan, kommande 4 nummer
Nummer 3 4   1   2
Manusstopp 28/8 20/11   29/1   28/5
Utgivningsvecka 39 50   10   25

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 in-
sända 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.

Per Lennartsson, 45 år
Bor i Eskilstuna och har varit engagerad i förbundet sedan 2010. Har en bakgrund inom den 
grafiska branschen och Försvarsmakten.

Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

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

 Stark och gripande kväll om 
räddningsinsatser på Medelhavet

Mali 04 på plats
Chefen för nya Malistyrkan, överstelöjtnant 
Jonas Nilsson, berättar på Malibloggen att 
han och förbandet nu har börjat lösa sina 
uppgifter. De gör det efter träning hemma 
i Sverige och de verkar nu i en miljö som 
ger flera utmaningar, bland andra hög luft-
temperatur. Jonas Nilsson skriver att tem-
peraturen passerat 50 grader i skuggan.

Mali 04 är ett underrättelseförband och 
uppdraget är att ge FN MINUSMA informa-
tion som ska stödja missionens uppdrag 
att stabilisera Mali och den process landet 
är inne i.

 Unik kurs ska ge bättre skydd
Den 3 juni avslutades i Stockholm en kurs om 
skydd av civila. Där har poliser, militärer och 
civila som arbetar i FN:s fredsinsatser tränat på 
att jobba tillsammans för att skydda just civila. 
Kursen är ett unikt samarbete mellan Folke Ber-
nadotteakademin (FBA), Försvarsmakten och 
Polisen, skriver FBA på sin hemsida.

Baptiste Martin som jobbar för FN-organet  
MINUSCA var med på kursen och delade med 
sig av sina erfarenheter. Han citerade chefen 

för FN:s avdelning för fredsbevarande insatser, 
DPKO:
– Skydd av civila ska vara fredsinsatsens DNA.

FBA skriver att även om 95 procent av all perso-
nal i fredsinsatserna har ett mandat som omfat-
tar skydd av civila så är det inget enkelt uppdrag.
– Att träna för sig [själv] och arbeta tillsammans 
fungerar inte i verkligheten, säger Baptiste Mar-
tin. Han betonar vikten av den typ av kurser som 
FBA nu genomfört.

Berättelserna var starka. Förra hösten från logg-
boken: Sjöräddningssällskapets två gula båtar 
har legat stilla i hamnen Vahti på Samos i två 
dygn. Nu kommer första larmet. Nio personer, 
vuxna och barn är strandsatta på en klippa, det 
är kraftig sjö och de sköljs över av vattnet om 
och om igen. Men de pekar bortåt.

– Vi förstår att de vill att vi ska åka i en annan 
riktning och vi funderar varför? Vad kan vara 
värre än detta? Men vi går runt udden och sy-
nen som möter oss där är fruktansvärd. Ett hav 
människor, bråte, flytvästar och väskor, berättar 

Andreas Arvidsson, operativt ansvarig på Sjör-
äddningssällskapet på Försvarshögskolans hem-
sida.

Sjöräddarnas berättelser avlöser varandra un-
der kvällen. Gula båtarna agerar hela tiden hu-
manitärt och fokuserar bara på sjöräddning. Det 
spelar ingen roll vem som är i nöd. Den grekiska 
kustbevakningen har det polisiära ansvaret men 
när gula båtarna varit på plats har de kunnat jaga 
flyktingsmugglare istället. Under sex månader 
har sjöräddarna, de svenska veteranerna, räddat 
1892 liv. 

Sjöräddningssällskapet räddar liv i Medelhavet. 
Foto: Sjöräddningssällskapet

Samarbete: Sverige 
och Storbritannien
I ett dokument på 53 punkter underteck-
nat av försvarsministrarna Peter Hultqvist 
och Michael Fallon fördjupar Sverige och 
Storbritannien sitt säkerhets- och för-
svarssamarbete. 
– Vi har ju en gammal relation till Storbri-
tannien som är en väldigt viktig part i Eu-
ropa. Detta är en utveckling av de avtal vi 
redan har, säger Peter Hultqvist till DN.

MSB skickar materiel 
till Grekland
Utöver den stora uppgiften med hantering 
av flyktingkrisen står Grekland inför logis-
tiska utmaningar med att koordinera in-
kommande stöd från Europeiska unionens 
medlemsländer och från NGO’s.

I en första omgång har MSB skickat tält, 
filtar och sängar. Det är materiel som är 
lätt att plocka valda delar av. I denna för-
sta transport fanns också plats för materiel 
från Tyskland.

I omgång två skickade MSB containrar för 
boende och kontor, prefabricerade bygg-
nader.

Det var många som berördes starkt på Försvarshögskolans och Sjö- 
räddningssällskapets kväll om de gula båtarna. Det blev en kväll om 
medmänsklighet och insikt i flyktingkatastrofen i Europa.

Jonas Nilsson, Chef Mali 04.
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Migrationsverket 
försökte hindra 
tolkars uppehålls- 
tillstånd
Migrationsverket ska ha försökt påverka 
en domstol att inte bevilja tre afghans-
ka tolkar uppehållstillstånd i Sverige. Det 
skriver Dagens Nyheter.

I början av mars fick tre afghanska män up-
pehållstillstånd i Sverige efter beslut av mig-
rationsdomstolen i Malmö. De hade jobbat 
som tolkar för svenska förband i Afghanistan. 
Nu avslöjar Dagens Nyheter att Migrations-
verket, som tidigare nekat de afghanska tol-
karna uppehållstillstånd, ”in i det sista försökte 
övertyga domstolen att avslå männens över-
klagan”.

Den 4 mars, tre dagar innan domstolen fat-
tade sitt beslut, kom Helene Hedebris, Migra-
tionsverkets stabsjurist, till domstolen för att 
träffa chefsrådmannen Fredrik Löndahl.
Hon hade, enligt Dagens Nyheter, förstått 
att migrationsdomstolen snart skulle bifalla 
tolkarnas ansökan efter kontroll i Schengens 
informationssystem som inte gav domstolen 
skäl att avslå ansökningarna. Helene Hedebris 
ska ha varnat chefsrådsmannen för att bifalla 
tolkarnas ansökan.
Hemliga säkerhetsuppgifter ska ha diskute-
rats.
– Jag vet fortfarande inte vad uppgifterna 
gällde. Vi bedömde att det var för substans-
löst för att vi skulle vidta någon åtgärd och i 
det sena läget koppla in Säkerhetspolisen. 
Det borde Migrationsverket i så fall ha gjort 
långt tidigare, säger chefsrådsmannen Fredrik 
Löndahl till Dagens Nyheter.

Han finner stabsjuristens besök på domstolen 
som anmärkningsvärt.
– Jag tycker det är märkligt ur många aspek-
ter. Finns det något med substans bör man 
kunna säga det, vi är faktiskt en domstol 
och är vana vid att hantera sekretessbelagda 
uppgifter. Om en myndighet undanhåller en 
domstol information så är det allvarligt, säger 
Fredrik Löndahl till Dagens Nyheter.

Per Lunqe

Delseger i striden för tolkarna

Aktuellt 

Den 26 november 2015 startade SVF en kam-
panj för att bistå tjugotalet lokaltolkar som har 
lämnats kvar i Afghanistan. Tolkarna betraktas 
som landsförrädare och kollaboratörer av reger-
ingsfientliga krafter i Afghanistan och är i behov 
av skydd på grund av det arbete de genomfört 
med den svenska försvarsmakten. En av de tol-
kar som lever under hot är Nasrin Majroh, 25. 
Narsin arbetade som tolk åt svenska soldater i 
Afghanistan under tre år och var en av två kvin-
nor som hjälpte Sverige. 

– Nasrin var till fantastisk hjälp för oss, inte 
bara som språklig tolk utan även som kultur-
tolk. har Monica Larsson, tidigare genusråd-
givare i Afghanistan, sagt i en tidigare intervju 
med Expressen.

Nasrin, som själv kommer från Afghanistan, 
började arbeta för den svenska försvarsmakten 

2009, men valde efter att hon mottagit flera hot 
på grund av sitt arbete på den svenska basen, 
att tacka ja till ett stipendium för studier i In-
dien 2012. Nasrin hade förhoppningar om att 
åka hem till sin familj i Afghanistan nu till våren 
men efter att hennes familj i höstas tog emot ett 
dödshot har hon inte vågat åka hem och befarar 
att både hon och hennes familj är i fara om hon 
gör det.    

– Min dotter hjälpte svenska soldater, nu måste 
Sverige hjälpa henne att överleva, har Nasrins 
mamma sagt i en intervju med Expressen om 
hotbilden.

SVF ser allvarligt på att Nasrin, som ställt upp 
för den svenska försvarsmakten, riskerar sitt liv 
genom att åka hem till sin familj. SVF har därför 
hjälpt Nasrin ekonomiskt genom att förlänga 
hennes indiska visum några månader, vilket 
skapar utrymme för henne att fortsätta kämpa 
för sin rätt till trygghet i Sverige. Men hon är 
inte ensam om situationen som råder. För fler-
talet tolkar finns det fortfarande ingen lösning, 
trots att frågan snart har debatterats i fyra år.   

SVF arbetar aktivt för att driva kampanjen 
framåt, dels genom att samla in pengar till tol-
karnas advokatkostnader, dels genom att sprida 
information om hur den svenska staten har satt 
grundläggande rättssäkerhet ur spel i tolkfrå-
gan. I början på mars fick man äntligen se re-
sultatet av flera års arbete. Migrationsdomsto-
len underkände Migrationsverkets bedömning 
och beviljade tre tolkar uppehållstillstånd för så 

kallad särskild anknytning till Sverige, det vill 
säga deras arbete för Försvarsmakten. Domen 
har vunnit laga kraft och kommer att bli vägle-
dande för liknande fall. 

– I dagsläget har vi genom kampanjen samlat 
ihop över 150 000 kronor, dock behöver vi fort-
farande mer pengar för att kunna hjälpa Nasrin 
och de andra tolkarna juridiskt. Det finns dock 

hopp. Detta tack vare frivilliga krafter som löst 
det som svenska myndigheter inte kan eller vill 
lösa, säger Callis Amid, en av de drivande själar-
na i kampanjen.  
För honom såväl som för SVF är det viktigt 
att Sverige hjälper till, tolkarna är kolleger till 
svensk myndighetspersonal och förtjänar att tas 
om hand.  

Nasrin Majroh har i en tidigare intervju med Ex-
pressen talat om sin enorma tacksamhet för det 
SVF och de som skänkt pengar gjort för henne 
och hon hoppas att alla tolkar ska få möjlighet 
till samma hjälp.
 
–  Nu känner jag att det finns hopp om att över-
leva igen. Och inte bara för mig utan för alla tol-
karna, säger Nasrin Majroh.

Mer information om tolkarna och hur du kan 
bidra hittar du på www.tolkarna.se.

Caroline Lindeberg

"Min dotter hjälpte svenska soldater, 
nu måste Sverige hjälpa henne att överleva"

Hjälp oss värva 
medlemmar!
Vår verksamhet är direkt beroende av dig 
som medlem. Det är på så sätt vi säkrar de 
ekonomiska medel som krävs för att hjälpa 
veteraner och anhöriga – nu och i framtiden.

Registrera medlem på www.svfmedlem.se
Tolkarna gör det möjligt för svensk personal att kommunicera 
med lokalbefolkningen samt bidrar till höjd säkerhet.
Foto: Per Lennartsson

Nasrin Majroh arbetade 
sida vid sida med 

svenska soldater under 
tre år i Afghanistan.

Foto: Privat
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Aktuellt 

Veteranmottagningen
ifrågasätter inte

På veteranmottagningen jobbar överläkaren Eva 
Lindström och specialistsjuksköterskan Stefan 
Olsson. Dessutom är en läkare och en kurator 
båda veteraner knutna till mottagningen.

Studie
Verksamheten började för tre år sedan med en 
klinisk studie över ett läkemedel som antogs hjäl-
pa personer med PTSD till ett bättre liv. Genom 
Björn Eggeblad på Fredsbaskrarna kom många 
veteraner i kontakt med mottagningen. Läke-
medlet är nu godkänt i USA för behandling, ett 
godkännande väntas i Europa och Sverige.
70-80 veteraner är idag knutna till Veteranmot-
tagningen som officiellt startade 15 januari i år.
– Det kommer en till tre nya i veckan och vi räk-
nar med 100 i slutet av året, säger Stefan Olsson.
Till mottagningen i Uppsala kan man vända sig 
oavsett var i Sverige man bor. Med den nya pa-
tientlag som kom 2015 får man själv välja var 
man vill ha vård.
Det är många som kommer för besvär som beror 
på PTSD.
– Då kan vi erbjuda läkemedelsbehandling och 
samtalsterapi.

Förståelse
Det kan dock ta lång tid innan den som råkat ut 
för PTSD väljer att prata om besvären.
– Men när veteranen är redo kan samtalsterapi 
ha god effekt.

Det många veteraner uppskattar med Veteran-
mottagningen är att de inte blir ifrågasatta av 
personalen, något som kan hända om man söker 
hjälp på till exempel ett sjukhus där läkarna sak-
nar erfarenhet av utlandstjänst.
– Vi varken förnekar eller ifrågasätter de vetera-
ner som kommer till oss. De som hittar till oss 
möter förståelse, säger Stefan Olsson.
När du vänder dig till Veteranmottagningen blir 
det några träffar för att mottagningen och du 
ska komma fram till vad som är problemet. Då 
görs en utredning. När den är klar ställs du och 
mottagningen inför valet om det ska bli en fort-
sättning.
– Vi har god erfarenhet av den behandling vi ger. 
Med behandling kommer en stor andel av patien-
terna att förbättras inom de första månaderna. 
För andra patienter kan det ta år innan en för-
bättring sker.
Nu hoppas Stefan Olsson att liknande mottag-
ningar ska öppnas i andra landsting. 
– Sverige skickar ut män och kvinnor för att ut-
föra ett mycket viktigt arbete och man utbildas 
och förbereds innan man åker iväg och jag ser 
det som en självklarhet att Sverige har resurser 
och kompentens att ta hand om de veteraner som 
inte mår bra efter avslutad mission. Tror själv att 
landstingen har mycket att erbjuda tillsammans 
med alla andra myndigheter som är knutna till 
veteranen och deras anhöriga, säger Stefan Ols-
son. 

Veteranmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala 
är öppen för veteraner som varit i utlandstjänst för svensk 
myndighet och som har erfarenhet av krigshandlingar.

Dockorna går åt
De dockor som Fredsbaskrarna och Invid-
zonen delar ut till föräldrar på insats och 
till deras barn går åt.

– Vi funderar nu på att beställa nya, säger 
Emma Behrendtz på Invidzonen.

Dockorna ska påminna barnen om mamma 
eller pappa som är långt borta. På dockans 
huvud sitter en bild på föräldern och när 
barnet trycker på en knapp pratar pappa el-
ler mamma genom ett inspelat meddelande. 
Dockan har blivit lite av en succé.
– Ja. Det är många föräldrar som vill ha en på 
någon av de anhörigträffar vi har.

ANDERS STACH GAV LIV ÅT IDÉN
Dockan kan också beställas på Invidzonens 
hemsida. För föräldrarna kostar den inget, 
Fredsbaskrarna och Invidzonen står för kost-
naden. Den importeras från USA och idén 
kommer från Anders Stach, som tidigare var 
chef för Försvarsmaktens veteranenhet. Han 
hade varit i USA, tagit med sig en docka och 
gav den till mentorerna på Invidzonen.
– Det var förstås en idé vi nappade på och 
Fredsbaskrarna tyckte också den var bra, sä-
ger Emma Behrendtz.

För barnen kan dockan betyda mycket.
– Barnet som saknar sin pappa eller mamma 
kan få tröst av den. 

Reaktionerna har inte låtit vänta på sig.
– Det är bara positivt. Föräldrarna tycker att 
dockan är jättebra. Barnen som längtar efter 
pappa eller mamma har något att krama, sä-
ger Emma Behrendtz.

Per Lunqe

För alla barn som har 
pappa eller mamma 

långt borta. 
Foto: Invidzonen

Eva Lindström och Stefan Olsson på väg från Veteranmottagningen till hembesök. 

Batteri Helsingborg
Den 9 april 1940 förändrades tillvaron för 
Sverige då Nazityskland invaderade Dan-
mark och Norge. Den tidigare militära 
planeringen kullkastas och ett helt nytt 
strategiskt läge uppstår för försvaret av 
Skåne och Sydsverige.

  Läs mer på sidan 19.
Per Lunqe
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– 29 maj är en dag där vi visar vilka vi är för Sve-
rige och det gjorde vi med bravur, säger Per Len-
nartsson, tf. generalsekreterare på SVF i en inter-
vju om dagen.   

Förutom firandet i Stockholm, där statsminister 
Stefan Löfven för första gången närvarade för att 
hylla Sveriges veteraner, firades dagen på flera 
ställen i landet under hela helgen. I Halmstad ge-
nomfördes en ceremoni vid minnesstenen i Norre 
Katts park där Fredsbaskrarna Halland deltog. I 
Östersund deltog Kamratföreningen Z-bataljonen 
i en mängd aktiviteter anordnat vid Badhuspar-
ken och i Skövde bjöd man in till fika på Skövde 
Soldathem. En härlig dag, en härlig helg i vetera-
nernas ära. 

Sverige har en lång tradition av att bidra till fred 
och säkerhet i världen och sedan 2011 högtidlig-
hålls den 29 maj som Veterandag i Sverige. Dagen 
genomförs enligt tradition på den FN proklame-
rade Peacekeepers Day som instiftades år 2003, 
detta efter att FN antog ett beslut om att hedra de 
fredsbevarande soldaterna från världens alla län-
der och högtidlighålla minnet av de stupade. SVF 
har sedan 2005 firat denna dag genom att utse 
Årets Veteran och sedan 2011 har Veterandagen 
en statsceremoniell status, vilket garanterar att 
den firas på samma datum varje år. 

Det årliga firandet syftar till att hedra samtliga ve-
teraner och deras anhöriga, inte bara de militära 
utan även Polisen, Tullen, Kustbevakningen, Kri-

minalvården och andra myndigheter som deltar 
eller har deltagit i nationella eller internationella 
operationer. 

På Veterandagen påminns vi om att alla som ar-
betat utomlands inte är isolerade vid sidan av det 
övriga samhället. Tvärtom har veteranerna en 
viktig roll för många människor i vårt land. De 
utsätter sig själva för risker i syfte att hjälpa an-
dra. De är kvinnor och män som med egna upp-
offringar gjort och fortfarande gör viktiga insatser 
för fred och säkerhet i världen och de förtjänar 
samhällets stöd – inte bara under uppdraget utan 
också när de kommer hem.  

Caroline Lindeberg

En hyllning till alla veteraner

Aktuellt 

För sjätte året i rad var det dags för ännu en dag i veteranernas ära. Likt tidigare år tog firandet plats utanför Sjöhistoriska museet i 
Stockholm där såväl civila som militära samlats för att hedra alla 100 000 kvinnor och män som under decennier genomfört interna-
tionella insatser till gagn för demokrati, fred, livräddning och statsbyggande.

Foto ovan: Daniel Jansson
Foto porträtt: Caroline Lindeberg

Veterandagen 2016
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Aktuellt 

Uppvisning med 
fallskärm

Ballongskulptören 
Maria skapade fan-
tastiska kreationer
Se kortfilmen på
www.sverigesveteranforbund.se

Överflygning med 
Herkules

Vad tycker besökarna om Veterandagen?
Vi frågade veteraner och civila besökare om dagen och vad den betyder för dem.

Tommy Ungh, 60 år, Västerbotten
Insatser: 61C & 69C
– Veterandagen är viktig för att få möjlighet att träffa andra veteraner, för 
mig framförallt för att träffa gamla FN kompisar jag inte sett på ett tag. Vi 
veteraner får också visa upp oss för allmänheten och hylla varandra, vilket är 
viktigt. Det är första gången jag firar dagen i Stockholm och jag kommer att 
stå i Fanborgen, vilket är roligt. Tidigare år har jag firat i Skellefteå. Vi brukar 
fira på nationaldagen också, då går vi en marsch inne i centrum och visar upp 
oss för allmänheten. 

Luft-uppvisningar

Ulf Henricsson, 74 år, Södertälje
Insatser: Chef BA01, chef OSSE i Sarajevo 1999-2001, chef för den 
nordiska insatsen på Sri Lanka.
– Veterandagen betyder mycket för mig, en möjlighet att få träffa alla gamla 
kamrater. För drygt en månad sedan var jag tillbaka i Bosnien och hälsade 
på en kvinna vi hjälpte när jag var ute 93-94. Hon pratade mycket om den 
hjälp vi från Sverige gett henne och hur mycket hon uppskattat den vilket 
kändes bra att höra! Insatsen de gjorde var och är fortfarande uppskattad av 
det lilla folket där nere. 

Kay Hedgren, 80 år och Erland Hedgren, 86 år, Stockholm
– Vi är här för att titta och ta del av firandet. Det är viktigt att presentera alla 
de som varit på tjänstgöring utomlands, att de får plats att visa upp sig själva 
och vad de gjort. Vi ser verkligen upp till alla veteraner, och framför allt deras 
familjer som stöttar och låter dem åka, det kan inte vara lätt. De har gjort en 
stor insats för Sverige och de gör det frivilligt! Det är tredje året vi är här. Vi 
tycker det är trevligt att få ta del av evenemanget och få hylla alla veteraner 
som gjort så mycket för Sverige. Veterandagen borde vara en flaggdag!

Lennart Pettersson, 67 år, Eskilstuna
Insatser: 50C, BA06 & KS01
– Jag firar Veterandagen genom att delta idag! Jag gick marschen från Kungs-
bron och vi fick applåder av de som tittade på, vilket var väldigt uppskattat. 
Dagen behövs för att minnas och hedra alla som varit på uppdrag för Sverige, 
unga som gamla!

Malin Reinhold, 32 år, Stockholm
Insatser: Mali 01 & Mali 02
– Det bästa med dagen är att man synliggör veteranerna, och då menar jag 
både de civila och militära. Tidigare har ett stort fokus legat på militära ve-
teraner men i många fall samarbetar de olika utsändande myndigheterna 
på plats, därför känns det naturligt att allt ska synliggöras tillsammans. Jag 
saknar att Veterandagen inte haft sådan stor genomslagskraft bland allmän-
heten och regeringen. Det blir bättre, men man skulle önska att det fanns 
ett större engagemang från framför allt riksdag och regering. Jag tycker det 
är pinsamt att det inte skett tidigare. Det är trots allt Sveriges regering som 
skickar ut oss på tjänstgöring. 

Tony Eng, 77 år, Stockholm med barnbarn Måns Larsson, 23 år, Herrljunga
Tonys insatser: 6:e bataljonen Gasa 59
Måns insatser: Mali 02
– Veterandagen är viktig, dels viktig för att få träffa alla men också viktig för 
att få visa upp vad vi gjort, att vi gjort ett bra jobb för Sverige. Dagen betyder 
mycket, det känns bra att få bli hyllad för sina insatser.
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Aktuellt 

Årets Veteran, en riktig
fredsbevarare

Utmärkelsen har han fått för sina betydan-
de insatser för tolkarna och deras lagstad-
gade rätt till prövning. Något han införli-
vat helt i linje med förbundets värdegrund, 
kamratskap, omtanke och medmänsklig-
het. Callis engagemang i tolkfrågan ledde 
till att SVF hösten 2015 startade en kam-
panj och insamling till förmån för utsatta 
tolkar i Afghanistan. 

Hur känns det att bli tilldelad priset för 
Årets Veteran?
– Det är enormt hedrande att bli nominerad till 
årets veteran av svenska utlandsveteraner, sär-
skilt med tanke på att dessa handlingskraftiga 
män och kvinnor har värnat mänskliga rättighe-
ter med fara för liv och lem och betraktar just mig 
som värdig mottagare av detta pris. 

Kom utmärkelsen som en överraskning för 
dig?
– Det gjorde den! För mig handlar tolkfrågan om 
att göra rätt och kunna se sig själv i spegeln varje 
dag. Att mitt engagemang för våra tolkkolleger 
skulle rendera en ärorik utmärkelse som denna 
hade jag dock inte räknat med.

Hur kommer det sig att du blivit så engage-
rad i tolkfrågan?
– Tolkarna är utsatta för hot på grund av deras 
betydande insatser för den svenska försvars-
makten i Afghanistan. Då vore det klädsamt om 
Sverige erkänner problematiken som en nationell 
angelägenhet och tar ansvar för den verksamhet 
som en svensk myndighet har bedrivit utom-
lands.

Målet med kampanjen är att samla in pengar som 
ska användas till att finansiera advokatkostnader 
för de tolkar som har tjänstgjort för den svens-
ka försvarsmakten och som är i behov av skydd. 
Men Callis påpekar också att man genomför 
kampanjen för att sprida information och påver-
ka såväl samhället som Sveriges myndigheter att 
engagera sig i tolkfrågan. Tycker du att Sveriges 
myndigheter borde lägga större vikt i sitt arbete 
vid de människor som tjänstgjort för Sverige ut-
omlands?

– Sverige behöver ta fram en handlingsplan för 
lokalanställd personal innan, under och efter 
tjänstgöring i ett insatsområde. Handlingspla-
nen bör vara utformad på ett sätt som medger att 
personal som bemannar särskilt riskfyllda befatt-
ningar också kan räkna med riskminimerande åt-
gärder vid anställningens slut, exempelvis genom 
att erbjudas en möjlighet att söka skydd i det land 
man har tjänstgjort med i insatsområdet. Likt 
poliser som har ett förstärkt tjänstemannaskydd 
eller politiker som har ett statligt finansierat liv-
vaktsskydd, bör det finnas skyddsmekanismer 
för lokalanställd personal som bemannar särskilt 
riskfyllda befattningar. 

I motiveringen till utmärkelsen framgår Callis 
målmedvetenhet och oförtröttliga engagemang 
för tolkarna. 
– Callis är en förebild för oss alla. Att med en så-
dan kämparglöd fortsätta driva en oerhört viktig 
sakfråga för sina forna arbetskamrater och kolle-
gor är inspirerande för alla medmänniskor, säger 
Per Lennartsson, tf. generalsekreterare på SVF i 
ett uttalande om årets pristagare.

Callis Amid, så lyder namnet på Årets Veteran. 
Utmärkelsen tillkännagavs under Veterandagen 29 maj.

Årets Veteran Callis Amid tar emot 
utmärkelsen på Veterandagen 2016.

Foto: Kim Svensson

FN-ledda insatsen 
i Mali firade jul

I julas var det full fart i tomteverkstan på kans-
liet. Under vacker julsång slog klass 9C på Karl 
Johans skola i Örebro in julklappar som skulle 
tilldelas de svenska soldaterna som befinner 
sig på utlandstjänstgöring i Mali. 

Julklapparna hade skänkts av Pocketförlaget 
(böcker), Candyking, (Karamellkungen, godis) 
Aller Media (bjuder på årsprenumeration på 
Café, Femina, Jakt- och Fiskejournalen)   och 
de togs väl emot av förbandet i Mali. Via Fa-
cebook har flera soldater skickat en hälsning 
och tackat för julklapparna. 

”Tack för julklapparna till MALI 03! Mycket 
uppskattat av alla!”, skrev Jakob Kretschmer, 
Bataljonsförvaltaren i ett inlägg. 

Tor Cavalli-Björkman skrev i sin tur:
"God Jul och stort tack för julklapparna till oss 
som tjänstgör i BAMAKO MALI, det värmde!"

Förutom julklappsutdelning fick soldaterna 
under julafton lämna den operativa verksam-
heten för att rå om sig själva och ta del av ett 
välplanerat julfirande enligt svensk tradition. 
Aktiviteterna avlöste varandra och varade 
långt in på kvällen. Allt från Kalle Ankas jul till 
ett välsmakande julbord och julnattsmässa 
ingick i firandet. Ett mycket uppskattat inslag i 
vardagen i Malis öken. 

SVF

Klass 9C på Karl Johans skola i Örebro avnjuter julmust 
efter paketinslagning.

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89
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Planeringen rullar för Veteranmarschen
Det är fullt upp på Fredsbaskrarnas kansli i 
Örebro. När denna text nått läsarna har Vete-
randagen genomförts i Stockholm. Nu fortsätter 
planeringsarbetet för Veteranmarschen. Vete-
ranträffen ÖS i Halmstad närmar sig också. 

Spindeln i marschnätet P-G Dolk har koll på lä-
get.
– Det rullar på enligt plan, säger han.
Det är fortfarande mycket praktiskt som ska ord-
nas. Hemsidan får lite touch, snyggas till. Etap-
per läggs in, liksom lunchuppehåll och uppsam-

lingsplatser. Frågor om marschtillstånd skickas 
till berörda polismyndigheter.

En utmaning som P-G och hans kamrater jobbar 
med är att få till alla sponsorer som behövs. En 
del gamla sponsorer från storstadsregionerna 
har försvunnit nu när marschen letar sig in ge-
nom Dalarna. Men mediekontakterna löper en-
ligt plan. Mittmedia som äger flera tidningar med 
läsare i de områden där marschen ska gå kom-
mer att bevaka i tidningar, på nätet och genom 
webb-TV.

Mitt i allt detta tar P-G fler kontakter.
– Nyligen har jag pratat med turistbyråer som 
kommer att lägga upp information om marschen 
på sina hemsidor.
Han har också skickat ut information om mar-
schen och inbjudan till över 130 riksdagspoliti-
ker.
– Nu hoppas vi bara på att de har möjlighet att 
delta också, säger P-G Dolk.

Per Lunqe

Veteranparad under Veterandagen
Under Veterandagen 29 maj anordnades en Veteranparad från centrala Stockholm ut till Gärdet för att 
där ansluta till firandet. Ett 100-tal deltagare tågade genom Stockholm med fanor och slagverk.

Foto: Carina JägbornFoto: Malin Bondesson Foto: Malin Bondesson
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Aktuellt 
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20 år efter minsprängningen 

Det har gått 20 år sedan deras pansarbandvagn gick på en stridsvagnsmina i Bosnien. 
Den amerikanska helivac-piloten David White landade sin helikopter trots hundratals 
oröjda minor och minimal landningsyta. Den snabba insatsen räddade troligtvis livet på 
flera svenska soldater som än idag dras med fysiska skador. Nu har de fått återse sin hjälte.

– Vi rekade vägar, ville vara säkra på 
att kartan stämde med terrängen, säger 
vagnchefen Ronny Siggelin från BA05 
när gruppen träffas i Stockholm och för 
första gången återser helikopterpiloten 
David White som tack vare sin heroiska 
insats snabbt fick de skadade svenska 
soldaterna under adekvat traumavård. 

Den vänstra bakdelen på PBV 302 tog smällen, 
Mathias kastades ur vagnen och flög 17 meter. Det 
var eftermiddag, fortfarande ljust och tystnaden 
och lukten var som tagen ur en film. Gruppen bes- 
kriver det som svårt att förstå; "Är vi under be-
skjutning?" "Var det en mina?" De började genast 
skapa en gemensam lägesbild. "Hör du mig, är du 
skadad?" "Ser ni några skyttar?" Det var lugnt, 
ingen panik, men ändå kaotiskt.

Bara några hundra meter från minsprängningen 
var Conny och Magnus stationerade.
– Vi väntade in patrullen och insåg tydligt att den 
där smällen inte hörde till det normala. Vi anropa-
de gruppen men fick ingen respons och då förstod 
vi att det var allvarligt, säger Conny. 
– Vi blev först på plats, leran var kompakt och vi 
visste inte var vi kunde sätta ner fötterna, minho-
tet var reellt, detta trots att bataljonsstaben med-

Överste Löjtnant David White, 
amerikansk pilot och chef för 
Helivac Blackhawk-styrkanSoldat Mathias Hackzell, 

Laddare Robot 56
Soldat. John Lantz,
Skytt Robot 56

Löjtnant Ronny Siggelin, 
Vagnchef Sergeant av 1:a graden, 

Karl-Magnus Karlsson, 
Gruppchef Robotsystem

Furir Johan Swahn, 
Skytt Automatkanon

Soldat Conny Johansson, 
Sjukvårdare och först på 

plats till fots

Sergeant av 1:a graden, Magnus Palmgren, 
Gruppchef och först på plats till fots

Furir Martin Steen, 
Stf gruppchef Robotsystem Sa
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Amerikansk helikopterpilot
 räddade livet på svenska soldater
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20 år efter minsprängningen 

Per Lennartsson, SVF, höll ett tacktal och överlämnade 
en minnessköld till David White under middagen.
Foto: Daniel Jansson

delat att vägen var klarerad och öppen för trafik 
dagen före händelsen, säger Magnus. 

Det skulle visa sig att minan de gått på, en TMA 
3 med 6,5 kg sprängämne, var en av sex i ett 
minband, samt fanns ytterligare 250 oröjda mi-
nor längs vägen och i dikeskanten – bara från 
helikoptern till detonationsplatsen. Det svenska 
minröjningsteamet beskrev vid ett senare tillfälle 
tätheten av minor som att någon hällt ett saltkar 
upp och ner, där varje saltkorn var en mina.

– Vi klarade ut situationen bra, det var som att 
arbeta i en bubbla och det märktes att den trä-
ning vi fått gav resultat, säger Conny.

De svenska soldaterna gjorde vad de kunde, gav 
morfin, utdelade bevakningsområden, men hade 
problem med radiosambandet. Det tog 20 minu-
ter tills larmet gick iväg. 

David White var Advance Party Commander över 
två Black Hawk-helikoptrar och var i luften 5 mi-
nuter efter larmet.
– Vi hade en flygtid på 6 minuter. Det gick oer-

hört snabbt från larm tills vi var ovanför skade-
platsen. Däremot hade vi stora problem att hitta 
en säker landningsplats och minhotet gjorde det 
hela ännu värre. Jag var ju också ansvarig för 
mitt avsuttna medicinska team, säger David.

Akan-skytten Johan som klarat sig undan större 
fysiska skador hade kontakt med den amerikan-
ska helikoptern, försökte förmedla säkra land-
ningsytor, dirigera och ge koordinater.
– Jag kunde inte ge några garantier, minhotet 
var överhängande och jag såg ju direkt att vi hade 
mycket allvarliga skador i gruppen. Tiden var 
knapp, säger Johan.

– När vi flög in över skadeplatsen såg vi mäng-
der med soldater från de stridande parterna som 
höll sina positioner på varsin sida om de skadade 
svenskarna. Vi gick ner på vägen mitt emellan 
eldställningarna, vi visste inte vad de tänkte göra, 
det var kritiskt och rotorbladen klippte trädtop-
parna, säger David.

Amerikanen Joseph Sands ingick i det avsuttna 
medicinska teamet och han skulle, tillsammans 
med sin kollega Kevin, ta hand om de svårast 
skadade svenskarna. I Josephs dagbok kan vi 
läsa om upplevelsen som tog honom mycket hårt.

"Den första minan jag såg efter att jag lämnat 
helikoptern var halvt begravd framför mina 
fötter, ca 30 cm i diameter med svarta detona-
tionsspröt. Jag hörde mitt hjärta bulta, vatten 
strilade över mina fötter, jag frös och darrade. 
Jag satte mig på huk bredvid patienten, ställ-
de ner min akutväska bredvid en personmina 
och såg ytterligare 14 minor inom 3 meter, sa 

åt folk att hålla sig borta. Jag insåg att patien-
tens ben var förlorade, gjorde klart honom för 
transport och gick vinglande och illamående 
tillbaka samma väg som jag kom. När vi landat 
och var tillbaka på basen spydde jag."

Tvekade du någonsin att landa helikoptrarna?
– No sir. Davids svar kommer direkt och blicken 
är fast. 
– Under 10 månader tog vi hand om 200 patien-
ter och de allra flesta var minrelaterade skador. 
Mitt uppdrag var att rädda liv och den här insat-
sen var inget undantag.

– David landade sina helikoptrar på ett minfält, 
för vår skull. Vi kan inte nog tacka honom för det, 
säger Ronny.

– Det hade kunnat gå mycket värre. Många lyck-
liga omständigheter gjorde att ingen behövde dö 
där ute, säger Ronny. Martin fyller i;
– Vi gick på en stridsvagnsmina med ett relativt 
litet fordon och effekten blev ändå liten, det låg 
ytterligare 100-tals minor i vår direkta närhet 
som inte utlöstes. David lyckades ta ner sina he-

likoptrar precis intill oss trots minhot och liten 
yta, de stridande parterna behöll lugnet. Det är 
faktorer som hade kunnat förändra utgången 
dramatiskt, säger Martin.

Hur känns det att återse varandra efter 20 år och 
veta att din insats som helikopterpilot den 14 
januari 1996 faktiskt kom att betyda skillnaden 
mellan liv och död för några av personerna här 
framför dig?
– Amazing. Det är otroligt att få träffa de här kil-
larna igen och se att de klarat sig och, efter om-
ständigheterna, mår bra, säger David.

De svenska soldaterna nickar instämmande.
– Det var ingen lätt uppgift att söka reda på dig 
David, säger Karl-Magnus som är arkitekten bak-
om att de äntligen får träffas. Många hundra tim-
mar under 15 års tid ligger bakom arbetet.
– Jag ville verkligen få till den här träffen för att 
visa min och vår grupps tacksamhet, fortsätter 
han.

Fem man skadades fysiskt vid händelsen. Mathi-
as tvingades amputera båda underbenen. Karl-
Magnus blev amputerad i vänster knäled. John 
och Martin fick lindrigare men svåra skador och 
kunde inte heller komma tillbaka till kompani-
et under resterande missionstid. KSP-skytten 
Gahnström fick också fysiska skador men kunde 
återansluta till sin pluton före hemrotation.

David White lämnade armén 2001 men flyger 
fortfarande sjukvårdshelikopter för Stanford 
Hospital i Kalifornien.

Daniel Jansson

Den svenska 
insatsen i Bosnien 
och 7500 kg färg
Den svenska Bosnieninsatsen inled-
des i september 1993 och den sista 
styrkan drogs tillbaka i december 
1999, för att sedan helt avvecklas i 
mars 2000. 

Dalabrigaden NB13/I13 var huvud-
ansvarig för BA05 som inledningsvis 
var en svensk-dansk bataljon be-
nämnd Nordbat 2, innehållandes ca. 
1100 man. Under insatstiden över-
gick befälet till NATO. Bataljonen 
blev därmed den första svenska in-
satsen under NATO-flagg varpå alla 
bataljonens fordon tvingades målas 
om från vitt till NATO-grönt med 
hjälp av 7500 kg influgen färg.

Totalt omkom 11 svenskar under 
insatsen i Bosnien, främst genom 
icke stridsrelaterade olyckor.

"David landade sina helikoptrar på ett minfält, för vår skull. 
    Vi kan inte nog tacka honom för det."   Ronny Siggelin

David hyllades 
med gåva från SVF

Mina TMA 3
Sprängmedel: 6,5 kg 
Total vikt: 7 kg
Diameter: 265 mm
Höjd: 140 mm

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   13



o

Ute i landet 

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

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

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

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare (sjukskriven)

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

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

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

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

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

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

Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se 

Ledamöter
Ylva Ehrlin
ylva.ehrlin@fredsbaskrarna.se

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

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Daniel Sandberg
daniel.sandberg@fredsbaskrarna.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Marschen går säkert i år igen
Planeringen inför årets veteranmarsch fortsätter. 

Nu har Jörgen Ferm tillsammans med P-G Dolk 
kört de sträckor mellan Stockholm och Gävle där 
veteraner ska marschera. Inspektionsturen med 
bil gjorde Jörgen för att han ska få en uppfattning 
om var kritiska situationer kan uppstå. Grundtip-
set är att vägarna är säkra.

– Vi gör en trafiksäkerhetsbedömning och när vi 
i bilar följer den marscherande truppen är det för 
att underlätta för dem, säger Jörgen.

Säkerhetsbilarna följer med för undvika trafikris-
ker. De har också med sig vatten och enklare 
livsmedel som veteranerna tar igen sig med vid 
förutbestämda platser utmed vägen.
Planeringen sker etapp för etapp och de etapper-
na ligger i år på mellan två och en halv och fyra 
mil. Först gåmarsch ut från Stockholm city två 
mil. Sedan buss till Uppsala och marsch till Gävle 
via Falun.
– Jag gör mitt bästa för att förutse var det kan bli 
möjliga problem och då välja om truppen ska gå 
till höger eller vänster på vägen.

Hur ser vägen ut framför truppen? Hur kommer 
bilarna? 
– En sak jag planerar med är att alla bilister inte 
agerar rationellt när de närmar sig marscherande 
trupp.
Därför undviker Jörgen och ledningen för ve-
teranmarschen i möjligaste mån 90-vägar.
– De flesta kör alldeles för fort, säger han.
De vanligaste vägarna utmed marschen har has-
tighetsbegränsningen 70 km/h. Förra året an-
vändes en kärra med elektronisk varning. Den 

ska i år fungera fullt ut.
– Där är en pil och blinkande 
gula lampor. 
Kärran ska inte ligga för långt 
bakom truppen.
– Erfarenheten är då att många 

bilister när de kört om den, accelererar och tar 
fart förbi truppen.
Följebilarna har gula roterande saftblandare och 
i truppen finns deltagare med gula västar. Allt för 
att de ska synas. Dessutom har Jörgen samband 
med dem som går. Han är trygg inför årets upp-
laga.
– Vi har minimerat riskerna. Det här är fjärde 
året för mig, säger Jörgen. 

Per Lunqe

"Vi har minimerat riskerna."

PASSA PÅ!

Stengodsmuggar
Svensktillverkade stengodsmuggar säljs 
exklusivt på Veteranträffen ÖS i Halmstad.
Läs mer på sidan 29.
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Händelsekalender
När Vad Var

Myndighetslots navigerar åt dig
Myndighetslots är en juristbyrå som står på din sida om du råkat 
ut för en skada eller sjukdom under en mission utomlands. Det är 
plötsligt en mängd kontakter med myndigheter och försäkringsbo-
lag som ska tas. Det är lika många blanketter som ska fyllas i. 
Det här är Myndighetslots experter på.

3-10 juli Almedalsveckan Visby

14-17 juli Veteranträffan ÖS23 Ringenäs/Halmstad

30 juli Veteranmarsch Sunne

7-9 augusti Veteranmarschen Stockholm - Gävle

9-10 september Sveriges Veterantattoo Ulriksdals slott  (inställt)

10 september Nordic Golf Trophy 2016 Lindö Dal, Vallentuna

29 oktober  FN-dagen Stockholm

19-20 november Förbundsråd Meddelas senare

En myndighetslots är en jurist som är specialise-
rad på myndigheter, deras verksamhet, befogen-
heter, administration och regler i ärenden mellan 
enskilda och myndigheterna. Man får hjälp med 
att bli lotsad genom vård och myndigheters olika 
instanser. Många upplever det som svårt att veta 
vart man ska vända sig och när, vilken myndig-
het och vem som ansvarar för vilken fråga i olika 
ärenden till vård och myndigheter.

– Myndighetslots jobbar med administration till 
vård och myndigheter, vårt mål är att förenkla i 
byråkratin, säger Nanda Holm som var med och 
grundade Myndighetslots 2009.

Hon har själv varit ute i krisområden som Rumä-
nien 1989 och Gaza 2010. Hon brinner nu för att 
hjälpa veteraner som tycker att det är krångligt 
med vård- och myndighetskontakter.  

Denna hjälp är kostnadsfri för medlemmar i Sve-
riges Veteranförbund Fredsbaskrarna. Förbun-
det och Myndighetslots samarbetar för att kunna 
ge veteraner bättre hjälp. Sedan Nanda Holm och 

Björn Eggeblad träffades och det stod klart att 
behovet var stort har juristbyrån kunnat hjälpa 
flera rätt i frågor som rör myndigheter, vård och 
försäkringar. Det kan handla om hur man ska 
kunna få ett korrekt utformat läkarutlåtande som 
kan användas för olika försäkringar. 

Det blir många kontakter i ett ärende? 

– Den som drabbas av sjukdom eller skada ska ta 
ställning i upp emot 130 ärenden, administrera 
ett 20-tal av dem och koordinera upp till 80 kon-
taktpersoner under utredningstiden som van-
ligen varar under 6-9 månader. Det blir många 
kontakter och blanketter som ska fyllas i.

Myndighetslots uppgift är att samordna alla 
ärenden och koordinera alla utredningar från ett 
ställe istället för att man ska behöva ringa runt 
till alla dessa kontaktpersoner själv.

– Hur stort behovet är kan variera men det alla 
har gemensamt är att det finns stora skillnader 
på vilken hjälp man kan få beroende på var man 
bor. Däremot så har man rätten till lika vård, oav-
sett var man bor, säger Nanda Holm. 

Vid behov kan veteraner även få hjälp med utred-
ningar om rätten till försäkringar. Som veteran 
omfattas man av både civila försäkringar och de 
försäkringar som man har inom ramen för sitt 
uppdrag hos försvaret. 

Tillgängliga
resurser

Kamratstödet
Kamratstödet ger precis vad det låter som, 
stöd mellan kamrater. Närmare 60 vete-
raner 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 er-
farenheter. 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.

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

Veteranmottagningen
Fredsbaskrarna förmedlar också kontakt 
med veteranmottagningen på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. Hittills har över 40 ve-
teraner fått kvalificerat stöd på denna mot-
tagning som blivit mycket populär.

Myndighetslotsen
Är du vilse i myndighetsdjungeln? Då har 
Fredsbaskrarna ett avtal med Myndighets-
lotsen. 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.

Läs mer på
www.sverigesveteranforbund.se

"Man har rätt till lika vård, 
oavsett var man bor"  Nanda Holm

Grattis Callis Amid,
    Årets Veteran!
                            Se sid 10
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Sallem nafsak! – Ge dig!
Veterantattoo 2016
är tyvärr inställt

Sveriges veterantattoo med-
delar härmed att 2016 års fö-
reställningar tyvärr kommer 
att ställas in. Detta på grund 
av att vissa sponsorer inte 
levererat det som utlovats.
Sveriges veterantattoo vill 
ändå tacka för allt stöd. 
Har Du köpt biljetter ber vi 
dig kontakta Ticnet för ett 
återköp.

60 år av fredsbevarande insatser i FNs tjänst

Insatsen i Egypten vid Suezkanalen 1956/57 var 
början till en lång rad av olika fredsbevarande 
missioner, inte bara i Mellanöstern utan också i 
Europa, Asien, Amerika och Afrika. 1960 skickade 
FN trupper till Kongo för att förhindra ett inbör-
deskrig. Situationen i Kongo blev oväntat svår och 
våldsam och totalt omkom 250 FN-soldater mellan 
1960 och 1964. Många svenskar deltog och än idag 
är deras minnen levande. En av Kongoveteranerna 
bor i Strängnäs och presenteras i utställningen. 

Över ett halvt sekel senare är FN en tung organi-
sation och den enda som representerar alla länder 
i världen. Hur har FN:s arbete utvecklats och vad 
gör man idag? Hur påverkas vi i Sverige och lokalt 
av krig och konflikter i världen? En medlem i FN:s 
lokala ungdomsförbund och elever från Montess-
oriskolan bidrar med sina funderingar ur ett sam-
tidsperspektiv.

Det är en tankeväckande utställning om krig och 
fred i världen. Fokus ligger inte i första hand på 
de politiska händelserna. I centrum står istället 
enskilda människor med sina personliga erfaren-
heter. På så sätt blir det tydligt hur var och en av 
oss påverkas av det som kan kännas som avlägsna 
händelser i andra delar av världen. 

Katja Sinn
antikvarie

Inbjudan till
Veteranmarchen
i Sunne 2016
Inbjudan till veteraner och anhöriga att 
deltaga på seminarium och Veteran-
marsch den 30 juli i Sunne, Värmland.

Program
1000-1130: Seminarium med Övlt C-M 
Svensson som berättar om insatsen i Mali. 
1400: Veteranmarsch till Sunne Kyrka, 
marschsträcka ca 5,5 km.
1515: Välkomstanförande, tal, sång, musik
1615: Förbrödring (efterträff)
Anmälan till förbrödringen på Hotell Gästis 
görs senast 23 juli till
ingemar_robertson@hotmail.com 
070-55 27382
mats.kareskog@gmail.com 
072 577 0714

OBS: Fotoutställning 23-30 juli
Sunne Bibliotek

På Sunne teatertorg finns
• Försäljning av veteranartiklar
• Försvarsmakten rekrytering

Information
• Ingen föranmälan.
• Fana kan medföras.
• Valfri klädsel, gärna basker, skarf/halsduk
• Boende: Hotell Gästis, Länsmansgården, 
  Hotell Selma SPA , vandrarhem m fl 

Varmt välkommen till Värmland!

I år är det 60 år sedan de första svenska FN-soldaterna i fredsbevarande syfte åkte utom-
lands. Dessa soldater samlades från hela Sverige på P3 – Sörmlands regemente i Sträng-
näs. Här fick de sin förberedande utbildning och härifrån åkte de sedan ut i världen på ett 
uppdrag de inte visste så mycket om. Hur var det för soldaterna att komma till ett avlägset 
land med ett ansvarsfullt uppdrag? Vad kände de anhöriga till soldater som skickas till 
krigshärjade områden? Hur såg vardagen för FN-soldaterna ut när de tältade i öknen? Och 
vad tog de med sig hem när de kom tillbaka till Sverige? I intervjuer och personliga berät-
telser av personer som var med för 60 år sedan ges en del tankeväckande svar. 

Fyra soldater från  första svenska FN-truppen vid uthämtning-
en av sin utrustning på regementet P3 i Strängnäs 1956.
Foto: Gösta Mattson

Lördagen den 30 juli 2016 är det åter dags för 
Stockholms viktigaste, häftigaste och roligaste 
parad genom Stockholms innerstad, nämligen 
Pride Parade, en del av Stockholm Pride. 
Årets tema är: Vem bestämmer? 

Paraden är 4,5 km, startar kl 13:00 på Kungs-
holmen och pågår ca 2 timmar. Målgång är 
Östermalms IP. 

Vill du göra oss sällskap i årets parad? 
Skicka din anmälan till 
stockholm@fredsbaskrarna.se 

Läs mer på www.stockholmpride.org

Pride to be a VeteranPride to be a Veteran

När: Utställningen invigdes den 18 juni och visas t.o.m. 29 oktober 2016 
  Var: Kulturhuset Multeum i Strängnäs på Eskilstunavägen 2.
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PEACE
KEEPING

VETERAN

NORDIC
VETERAN

GOLF
TROPHY

Nordic Veteran 
Golf Trophy 2016

Lindö Golf 10 september

Golftävlingen avgörs på 
Lindö Dal i Vallentuna norr 
om Stockholm och är öppen 
för alla veteraner.

Vid frågor kontaktar du 
Peter Enström 
enstrom@telia.com  
070 218 58 06

Anmälan och inbetalning 
måste ske senast 25 augusti.

Aktuell information: 
www.sverigesveteranforbund.
se/fredsbaskrarna-gotland/
nvgt-golftavlingen

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

Ditt bidrag gör skillnad.

www.sverigesveteranforbund.se

Hjälp oss värva medlemmar!
Vår verksamhet är direkt beroende av ett stabilt inflöde av medlemmar. 
Det är på så sätt vi säkrar de ekonomiska medel som krävs för att hjälpa 
veteraner och deras anhöriga – nu och i framtiden.

Vi tror att många veteraner som ännu inte är medlemmar skulle bli det 
om vår verksamhet synliggjordes bättre. Hjälp oss hjälpa fler genom att 
värva nya veteraner och stödmedlemmar. 
Vi vet att du som veteran är den bästa ambassadören vi kan få. 

Registrera medlemsansökan på www.svfmedlem.se

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

www.sverigesveteranforbund.se

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

NYHET

RESEHANDUK

SID 29

123 181 4482

Bankgiro       706-7630
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Genom Gula 
Bandet stödjer du 

utlandsveteranerna 
och deras 
anhöriga.

sverigesveteranforbund.se

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Torsdagen den 18 februari hade FB7H årsmöte, som vanligt på vår 
träffplats i Öl- och vinkällaren under restaurang Renässans i Borås. 
Efter den sedvanliga årsmötesagendan där bland annat en ny och 
för föreningen egen logotype antogs, bjöd föreningen de närvaran-
de medlemmarna på Renässans’ smörrebröd.

Dagen till ära var Sveriges Veteranförbunds 
tjänsteförättande Generalsekreterare, Per Len-
nartsson, på plats och passade på att framföra in-
formation från förbundets sida, detta var mycket 
uppskattat och vi ser gärna att förbundets med-
lemmar och anställda besöker vår träffplats vid 
fler tillfällen.

På torsdagsträffen den 21 april var Marianne 
Hallabro inbjuden som föreläsare. Marianne har 
nyligen kommit hem efter drygt ett år som polis 
i Kongo och hon visade foton, samt en film,  och 
berättade om uppdraget i Kongo och de upplevel-
ser hon fick erfara under de många gånger kärva 
förhållanden som uppdraget innebar.

Det var en mycket givande föreläsning för oss 
alla och de medlemmar som tjänstgjort i Kongo 
på 60-talet fann det extra intressant att få ta del 
av Mariannes upplevelser och berättelser från 
Kongo i nutid.

Fredsbaskrarna Sjuhärad vill framföra ett varmt 
tack till Marianne för den mycket uppskattade 
föreläsningen!

Månadsträffarna återupptas i september efter 
uppehåll under juli och augusti, det blir som 
vanligt den tredje torsdagen i varje månad och 
platsen är som vanligt Öl- och vinkällaren under 
restaurang Renässans i Borås.

Välkommen till Träffplats Borås!

Johan Nolén
Ordförande
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Ny logotype

Marianne Hallabro föreläste om sin tid som polis i Kongo.

Minnesplatser
tillgängliga för alla
Befintliga minnesplatser för 
fredsbevarande tjänst
Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst 
Sjöhistoriska museet

Veteranmonumentet ”Restare” 
Sjöhistoriska museet

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

Kommande
Arvika: Minnesmärke bereds, 
återremiss kommunstyrelsen mars 2016

Borås: Minnesmärke bereds. Borås stad 
bereder finansiering, ev. invigning 
FN-dagen 24 oktober 2016

Karlstad: Minnesmärke med planerad 
invigning FN-dagen 24 oktober 2016

Malmö: Minnesmärke med planerad 
invigning under 2017

Sundsvall: Minnesmärke bereds av 
kommunen, planerad invigning under 2017

Trollhättan: Minnesmärke planeras

Västerås: Minnesmärke planeras

  Saknar du något? Maila oss!
redaktion@fredsbaskrarna.se
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Historiska vingslag på militär-
historisk helg i Djuramossa
Fredsbaskrarna Skåne med sektion Helsingborg deltog vid Sveriges 
Militärhistoriska Helg 2016 på Beredskapsmuseet Djuramossa.

Batteri Helsingborg
Den 9 april 1940 förändrades tillva-
ron för Sverige då Nazityskland in-
vaderade Danmark och Norge. Den 
tidigare militära planeringen kull-
kastas och ett helt nytt strategiskt 
läge uppstår för försvaret av Skåne 
och Sydsverige.

Tidigare krigsfallsscenario hade ut-
gått från att hotet är som störst vid 
sydkusten. Nu ser man tydligt hur 
risken ökat för ett eventuellt tyskt 
anfall från Danmark över Öresund in 
i Skåne.

Torsdag 19 april beslutas att ett fast 
kustartilleribatteri skall anläggas i 
Djuramossa mellan Helsingborg och 
Höganäs. Skånska Cementgjuteriet 
har fått uppdraget att bygga bat-
teriet, med förbindelse att anlägg-
ningen skall vara stridsduglig inom 
fyra veckor räknat från den 22 april,           
d.v.s. söndagen den 20 maj 1940.

För bygget sätter Skånska Cement-
gjuteriet in en arbetsstyrka på över 
1.000 man, i treskift, dag och natt. 
Från försvarets sida kommenderas 
en arbetstrupp med soldater från KA 
2, Karlskrona. Utöver dessa soldater 
kommenderas en bevakningsstyrka 
bestående av beredskapsinkallade 
soldater från 1. armékåren. Enligt 
muntliga uppgifter lär som mest 
nära 2.000 arbetare och soldater ha 
varit sysselsatta samtidigt med byg-
get av den blivande anläggningen.

Den som sätts att leda hela bygget 
är den legendariske civilingenjören 
Robert von Bahr. 

Alla inblandade i bygget är uppfyll-
da av samma mål; att färdigställa 
anläggningen på kortast möjliga tid. 
Kriget kan komma till Sverige när 
som helst.

Tisdagen den 5 juni provskjuts bat-
teriets fyra pjäser med barlastade 
halvpansargranater varpå alla rutor 
spängs i ett närbeläget växthus, bot-
ten pressas ur en silltunna, stallföns-
ter krossas och en husvägg spricker 
inne hos en av lantbrukarna.

Torsdagen den 7 juni 1940 anmäler 
Batteri Helsingborg ”Klart för strid”. 
Totalt har det tagit 47 dagar att fär-
digställa batteriet till stridsdugligt 
skick, en arbetsprestation svåröver-
träffad än idag.

2016 års militärhistoriska helg, 21 och 22 
maj, var en succé med över 4500 besökare.
Otroligt bra deltagande med fantastiskt fina 
militärhistoriska displayer och uppvisningar!

Besökarna fick följa en unik resa i spåren av ett 
försvar. 1000 år av militärhistoria – från vi-
kingar till insatsförsvar fick man med egna ögon 
uppleva historiens gång, de uppbyggda historis-
ka miljöerna. Här träffar man vikingar, medeltida 
artillerister, karoliner, andra världskrigets solda-
ter – både från Sverige och Europa, gestaltade av 
reenactors. Under två dagar fick deltagarna även 
se ett par spektakulära stridsuppvisningar. Man 
hade också möjlighet att besöka de olika utstäl-
larnas läger med tält, utrustning och fordon.

Fredsbaskrarna i Skåne rekryterade
Fredsbaskrarna i Skåne i samverkan med sek-
tion Helsingborg samt Helsingborgs FN-förening 
hade ett utställningstält där vi visade filmen om 
FN:s fredsbevarande missioner, gav information 
och svarade på frågor samt bedrev rekryterings-
verksamhet.                             

Hundratals personer visade stort intresse för vår 
verksamhet och ett drygt 20-tal personer, från 
hela södra Sverige, fyllde i och skickade in sin 
medlemsansökan.

Christer Jönsson
Fredsbaskrarna Skåne

Reenactors, britter och tyskar från 2:a världskriget.
Foto: Christer Andersson

Magnus Persson och Leif Larsson vid fältkanon.
Foto: Christer Andersson
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Intressant inblick i insatsen 
vid Afrikas horn

Intressant föreläsning av Övlt Pär-Olof Carls-
son och information av Per Lennartsson, SVF 
vid Fredsbaskrarna Norrköpings årsmöte den 
10 mars 2016.

Vid vår förenings sjunde årsmöte hade vi besök 
av Övlt Pär-Olof Carlsson som till vardags arbetar 
vid Helikopterflottiljen Malmen som stabschef. 
Han berättade under rubriken ”På jakt i blåa vat-
ten” från sin mission med Sveriges fjärde militära 
insats vid Afrikas Horn tiden januari-maj 2015. 
Pär-Olof var där chef för den svenska helikopter-
styrkan och deltog under förberedelserna, sam-
övningen och insatserna i området. Den svenska 
enheten bestod av 74 man, två stridsbåt 90 och 
två helikoptrar 15 B. Därutöver deltog Holland 
med personal, båtar och helikoptrar. Allt var pla-
cerat på det holländska marina fartyget Johan 
de Witt som är fantastiskt stort, elva meter högt 
plats för sex helikoptrar, stridsvagnar och ca 500 
soldater.  

I en torrdocka i fartyget är stridsbåtarna place-
rade. När de ska användas kan fartyget sänkas så 
att stridsbåtarna kan köras ut och omvänt när de 
ska tas ombord. 

Resan startade i Holland genom Medelhavet där 
man hade en stor samövning innan man fortsat-
te genom Suezkanalen till Adenviken. Området 

man opererade i var oerhört stort, från Adenvi-
ken ner till Dar Es Salaam, Seychellerna. Uppdra-
get var att skydda FNs matleveranser till Somalia, 
avvärja piratattacker mot handelsfartyg och an-
dra sjöfarare. Övervaka det ökade rovfisket från 
stora fiskeflottor vilket har blivit ett stort problem 
för landets fiskare. Man jobbade mycket integre-
rat med de holländska enheterna och samarbetet 
fungerade mycket bra. 

Den tidigare svåra piratverksamheten har mins-
kat de sista åren, fartygen har utrustats med sä-
kerhetsutrustning så de blir svåra att borda och 
beväpnade vakter förekommer också. Man går 
även längre från kusten. Det finns dock fortfa-
rande båtar och sjömän som sitter fångna och där 
piraterna kräver lösensummor. 
Innan Johan de Witt återvände till Holland 
angjorde man Aqaba där det delades ut medal-
jer för insatsen av den svenska ambassadören i 
Jordanien. Det var en mycket intressant föreläs-
ning av ett annorlunda uppdrag och det ställdes 
många frågor. Pär-Olof avtackades med en stor 
applåd och en bok av vår omvalde ordförande 
Janne Frisk.

Vi var 35 veteraner på årsmötet. Från Veteran-
förbundet deltog Per Lennartsson som informe-
rade om aktiviteter och nyheter inom Förbundet,  
bl. a. den veteranmottagning som nu finns vid 
Akademiska sjukhuset i Uppsala där man kan 
söka hjälp. Vidare den Myndighetslots som finns, 
där man kan få stöd och råd vid kontakter med 
myndigheter för att hitta rätt. Förbundet har ock-
så engagerat sig hårt för att få hit de tolkar som 
arbetade åt Svenska bataljonen i Afghanistan och 
som nu lever utsatta där. Men det är Migrations-
verket som beslutar vilka som får komma. 

Under kvällen var det sedvanligt mingel i baren 
och vi åt också en god måltid med smuggelkot-
lett, gratäng, grönpepparsås och lämpliga drycker 
därtill. Smakade väldigt gott.

Nils-Ove Johansson 
SVF Fredsbaskrarna Norrköping    

Pilkastning i Örebro
Den 7 april träffades vi på Närkes Kulturbryggeri 
och kastade pil.

Stefan Andersson,
ordförande

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

www.sverigesveteranforbund.se

sverigesveteranforbund.se

Stöd veteraner och deras 
anhöriga genom Gula Bandet

Vi marknadsför och säljer Gula Bandet till förmån för 
Sveriges veteraner och svensk personal i utlands-
tjänst. Överskottet kommer veteranerna och deras 
anhöriga till del genom Kamrathjälpen.

Övlt Pär-Olof Carlsson vid FN-fanan

Våravslutning 
i Örebro
Den 5 maj genomfördes den traditionella vår-
avslutningen  vid Naturens hus i Örebro med 
korvgrillning. I år försökte våran  ordförande 
Stefan meta, men han fick bara ett napp och 
det var en mussla.

Ha en skön sommar, och vi syns till hösten!

Styrelsen i Örebroföreningen

Stefan och Måns höll i lottningen.

Stilstudie av Leif som vann tävlingen.
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Öset fortsätter på Ringenäs
Det blir ÖS för 23:e gången i sommar. Hu-
vudpersonerna bakom, Ralle Leppälä och 
Tony Petersson, räknar med att det kan bli 
bra ös om vädret visar den sida det bru-
kar göra; sol och sommar. Träffen hålls på 
Ringenäs skjutfält utanför Halmstad sedan 
2003 och den är ett riktigt bra tillfälle för 
veteraner att träffa varandra.

– Det är poängen, att träffas och umgås, någon 
kanske vill ventilera och det finns det bra tid för, 
säger Ralle.

För alla
För 23 år sedan drog ÖS i gång på Östra Stranden 
vid Hagöns Camping i Halmstad. Då hade 75 ve-
teraner en trevlig långhelg med musik, camping 
och mycket snack. Många kom från Cypern- och 
Libanonbataljonerna. Men ÖS är för alla vete-
raner och förra året träffades 700 veteraner på 
Ringenäs där evenemanget hålls även i år.
Hur brukar stämningen vara vid Checkpoint 
Charlie när grindarna öppnas?
– Förväntansfullt. Vi öppnar torsdag men många 
kommer redan onsdag och har lite förfest utan-
för, säger Tony.
Skjutfältet rymmer mer än 10000 personer så det 
finns gott om plats och LV6 som upplåter områ-
det ställer upp.
– Vi vill verkligen tacka förbandet, säger Ralle.

Föredrag
Det är mycket som ska ordnas och mycket är 
ordnat. Det blir liksom förra året live-musik. I år 
spelar Örebrobandet Mowgli.
– Vi har genom åren haft allt från dansbandsmu-
sik till hårdrock, säger Ralle.
Två föredragshållare är bokade. FN-veteranen 
Roland Ahlström kommer att berätta om Kongo 
och Kent Härstedt som är vice president för orga-
net OSCE PA kommer att ge festivaldeltagarna en 
intressant föreläsning.
Det blir som vanligt städat och trevligt på ÖS.
– Vi har under alla år bara haft enstaka skär-
mytslingar, säger Tony.
Inga fylleslag med andra ord. Alkohol säljs inte 
under helgen på Ringenäs, men man får ta med 
sig eget. Och alla är där för att träffas och ha trev-
ligt. Bland dom som kommer finns en kärna.
– Det är 350 veteraner som alltid kommer och de 

skulle säkert komma även om det blir snöstorm, 
säger Ralle.

Praktiskt
Det är en del praktiskt som ska göras och det är 
bygga ett tält med scen. Bajamajor ska ställas 
ut och mat ska serveras. Där får Ralle och Tony 
hjälp av ett tjugotal veteraner och andra kamra-
ter. Maten levereras sedan starten från en cate-
ringfirma i Ängelholm och de ser även i år till att 
veteranerna blir mätta. Städning sköts av inhyrt 
företag. När sedan portarna öppnats är det fritt 
fram för mingel och fest. Och evenemanget rullar 
på säker räls.

– Mycket av det praktiska går på rutin. Vi vet vil-
ka knappar vi ska trycka på, säger Tony.
Vad väntar ni er i år?
– Bra väder och stor uppslutning. Att det som 
vanligt blir en trevlig helg, säger Tony.
På lördagen kommer veteraner på marsch från 
Halmstad och förutom det, föredragshållarna 
och musiken är inte mycket spikat. Det blir som 
det blir, och det brukar enligt Ralle och Tony bli 
bra.
Vad säger veteranerna till er?
– En del tycker att det här är bättre än julafton. 
En sköt på sitt bröllop för några år sedan, säger 
Ralle.

Per Lunqe

Program, ÖS
Torsdag 14 juli
12.00 Check Point Charlie öppnar 

Fredag 15 juli
12.00 Yallan öppnar
 
16.00 Föreläsning
 Kongoveteranen Roland Ahlström  
 berättar om sin K10-mission

22.00 Bandet Mowgli spelar och under  
 håller. Gäst: Josefine Nielsen

Lördag 16 juli
9.50 Samling för busstransport till 
 Halmstad och Veteranmarschen
10.00 Bussarna avgår
10.30 Samling, Stora Torg/Köpmansg.
11.00 Avmarsch
11.30 Marschen ankommer Norre Katts   
 Park. Ceremoni genomförs.
12.15 Veteranmarsch från Halmstad till   
 Ringenäs och ÖS 23.
12.30 Bussarna går tillbaka mot Ringenäs
12.00 Yallan öppnar
16.00 Föreläsning
 Kent Härstedt, riksdagsman, Vice
 President för OSCE PA och över-
 levare från Estonia. Därtill har Kent  
 bland annat även studerat civil och
 militär krishantering på försvars  
 högskolan.
22.00 Bandet Mowgli spelar och under  
 håller. Gäst: Josefine Nielsen

Söndag 17 juli
17.00 ÖS 23 stänger och låser bommen!

Föreläsarna
Roland Ahlström som talar på fredagen 
deltog i 10K bataljonen, Kongo. 

Kent Härstedt som talar på lördagen har 
egen erfarenhet av krishantering, han är 
en av överlevarna från Estonia. 

Allmän info
Under ÖS säljs prylar där bordshyran går 
till välgörande ändamål och 2015 skänktes 
22 600 kronor till VRR och Gula Bandet.

Träffavgiften är 100 kr per person och 
natt. Dagsbesök 50 kr.

Festivalledningen påpekar att det vid torrt 
väder kan bli grillrestriktioner. 

Mat finns att köpa på området. 
Logi: Tält, husvagn eller husbil.

Arrangemanget genomförs med stöd från 
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
och Försvarsmakten.

Ralle Leppälä, en av huvudpersonerna bakom ÖS.

PASSA PÅ!

Exklusivt på ÖS!
Svensktillverkade stengodsmuggar säljs 
exklusivt på Veteranträffen ÖS i Halmstad.
Läs mer på sidan 29.
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Tack för alla 
värdefulla gåvor
Tom Lönnholm, Västerås
Mässöverskott FS27, Afghanistan
Carl Rupert Nyblom, Nynäshamn
Tore Dahlström, Enköping
Jan Persson Cooper, Gråbo
Peter Hämén, Umeå
Eva Reinhold, Kumla
Inga-Lill Axelsson, Bäckefors
Fredsbaskrarna Stockholm
Tupac Nunez, Stockholm
David Hardesköld, Linköping
Kjell Morén, Södertälje
Pär Lundegren, Sundbyberg
Fredrik Andersson, Mjölby
Stefan Sundgren, Uppsala
Ted Lidgard, Stockholm
Miklos Rupp, Rydebäck
Anuwat Ngiabphonkrang, Handen
Magnus Myhr, Borlänge
Ulf Steinert, Helsingborg
Ingrid Hemström Nordgren, Nacka
Kjell Hjelm, Åkersberga
Tomas Wistedt, Älvsjö
Thomas Roos, Uddevalla
Johan Lundsten
Jenny Runhall, Lidingö
Peter Mattsson, Kalmar
Frida Zakrisson, Kalmar
Sante Nathanson, Värmdö
Marina Nilsson, Mölltorp
Christina Wetterlundh, Vänersborg
Stina Berg, Norrtälje
Fredrik Sarman, Stockholm
Eva Jensen, Långserud
Daniel Lönnqvist, Frillesås
David Fredriksson, Linköping
Christina Rejfeldt, Göteborg
Therese Hagström, Tyresö
Jonas Olsson, Eksjö
Maria-Therese Byqvist, Stockholm
Marschgrupp Einhärjarna, Nijmegen 2016
Mikael Andersson
Försvarsutbildarna RS 2016
Anders Gummesson, Norrköping
Arasthe Heinemann, Västerås
Ingela Larsson, Trosa
Anders Lagerholm, Höllviken
Irma Laine Palm, Stockholm
Jörgen Fagerström, Linköping
Roger Johansson, Uddevalla
Johan Nydén, Stockholm
Elin Tengelin, Jönköping
Charlie Gustafsson, Halmstad
Ulrika Hautala, Hillared

FB Stockholms höstprogram

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

Nationaldagen firades i Stockholm

Fredsbaskrarna Stockholm tog täten i årets nationaldagsfirande.

Fredsbaskrarna Stockholm hälsar veteraner och anhöriga 
välkomna till våra veteranträffar med föredrag under hösten

Träffplats: Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26 vid T-bana Slussen
Tid: Samling kl 18:30 i konferensrummet Salongen. Föredraget startar kl 19:00
Middag: Restaurangen öppnar kl 17:00. Obligatorisk bordsbeställning på tel: 08-517 349 00
Kostnad: För dig som är medlem i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna är föredragen gratis. 
Övriga betalar 40 kr. Du kan bli medlem på plats.

Program, kommande tisdagar
6 september: Sverige – en del av FN i Mali med Richard Kjaergaard
4 oktober: Militär vilseledning – historia och utveckling med Svante Nygren från MSB
1 november: Nazism, rasism och dess yttersta konsekvenser med Livia Fränkel, överlevare från 
Auschwitz. (Lokal till denna träff meddelas på vår Facebooksida och hemsida under hösten).
6 december: Krigare – den svenska insatsen FS 19 i Afghanistan med Johanne Hildebrandt   
    

Missa inte Pride Parade, en del av Stockholm Pride Festival.      Läs mer på sid 16.
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Sitter i skrivande stund och tänker till-
baka på en fantastisk helg i Danmark 
där Blue Berets MC  Sweden, Denmark 
och Färöarna firade 15-årsjubileum.

Det blev en superhelg där mer än 170 medlem-
mar och stödmedlemmar närvarade. Planerandet 
inför 15 årsjubileet startade för drygt ett  år sedan 
när jag och Anders medverkade på ett WorldBo-
ard  möte i Danmark.  BBMCDK önskade att ha 
huvudansvaret för träffen då 10-årsjubileet  ge-
nomfördes i Rinkaby under svensk flagg. Resan 
till jubileet startade från olika platser i Sverige 
där ett stort antal hojar samlades strax innan 
bron utanför Malmö för att sedan i samlad tropp 
köra över i kortege.  Undertecknad stod på andra 

sidan för att se när alla körde in på Holmen på 
Amager, det var riktigt mäktigt när alla mullrade 
in. Efter incheckning och alla hittat sina kabysser 
på HMS Peder Skram fortsatte fredagskvällen 
med att 10 medlemmar fick sina ryggmärken och 
12 fick sina frontpatch. Ytterligare en medlem 
kommer att bli tilldelad sitt frontpatch vid ett 
senare tillfälle då han för närvarande tjänstgör i 
Mali. Lördag förmiddag genomfördes årsmötet. 
Våra trotjänare kassör Lars och Groo avtacka-
des efter många år i föreningen. Dagen fortsatte 
sedan med hojtur till Dragör där vi satt i solen 
och njöt av det härliga vädret.  Många fick sedan 
möjligheten att följa med på rundvisning på HMS 
Peder Skram, en ubåt och en robotbåt. Kvällen 
avslutades med middag och supergig av bandet 

Stiff Upper Lipp. En helg går så fort när man har 
kul, BBMCDK gick verkligen i mål med flaggan 
i topp. Nu har vi lite att jobba med inför nästa 
jubileum. Mycket har hänt i BBMCS genom årens 
lopp, där antalet aktiva medlemmar ökat och 
med dem alla aktiviteter som genomförs runt om 
i vårt avlånga land. Det har varit en fantatstisk 
resa genom åren i glada vänners lag med myck-
et skratt och tokigheter som vi hittat på och ser 
framemot kommande år med BBMC. Önskar er 
alla en fantastisk hojsäsong.

Vid Pennan

Ordförande, Blue Berets MC
Maria Sääf Westin

BBMC firar 15 år

Ute i landet 

Medlemmar och stödmedlemmar från BBMCS, BBMCDK och BBMCF som deltog under 15-års jubileet. 
Foto: Jesper Fröhlin

Halning av Danska flaggan. 
Foto: Micke Bodell

Lars och Groo avtackas efter långt och troget arbete i styrelsen. 
Foto: Jesper Fröhlin

På tur till Dragør. 
Foto: Micke Bodell
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Lyckat årsmöte på ”vårt regemente”

Ett litet flaggspel hälsade veteranerna välkomna till årsmötet på Ledningsregementet i Enköping. 
Foto: BRS

År 2002 började det att bli svårt för styrelsen att 
hitta lämpliga platser och lokaler för att anordna 
årsmöten därför att det ena efter det andra re-
gementet, som vi anlitat, lades ner.

Dåvarande ordföranden, Ingmar Håkansson, 
kontaktade chefen för regementet i Enköping och 
efterhörde om vårt årsmöte kunde förläggas dit. 
Svaret blev positivt och 2002 års möte genomför-
des på regementet. Responsen från ledning och 
personal på Ledningsregementet har sedan dess 
varit så positiv att föreningen i år höll sitt årsmö-
te där för fjortonde gången.

Vi har genom åren erfarit att regementet har upp-
skattat att vi förlagt våra årsmöten i Enköping.  
Vi har känt att positiva uttalanden om oss som 
gjorts av exempelvis mässchefen, kapten Per 
Hedberg och garnisionskommendanten, kapten 
Ray Lindahl, varit mer än artighetsfraser. Det-
samma gäller om det välkomstanförande som 
ställföreträdande regementschefen, överstelöjt-
nant Fredrik Wiebe, höll vid årets möte. Det var 
goda ord som kändes ärliga och uppriktiga.

Ett bevis på att så är fallet kom till vår styrelse 
före mötet. Ledningen för regementet erbjöd 
Kongoveteranerna att de minnesgåvor som för-
eningen fått genom åren skulle få en hedersplats 
på regementets officersmäss. Per Hedberg pre-
senterade skåpet på fredagen för styrelsen, var-
efter minnesgåvorna placerades där, bland annat 
ordförandeklubban och ”ringklockan,” som toast 
mastern årligen använder vid den avslutande 
supén. Även annat fick plats såsom ett stort Ka-
tangakors, Djungeltelegrafen, en flaska Simba, 
DVD:n Kongoveteranerna och en elefantbete. 
Detta är bara en början – med tiden tillkommer 
andra saker såsom texter om vår insats i Kongo 
och om vår förening. Dessa texter kommer att 
översättas till engelska och franska, ty Lednings-
regementet har ofta kurser och konferenser med 
internationellt deltagande.

I och med att Kongoveteranerna fått ett eget skåp 
på officersmässen kan vi med fog kalla Lednings-
regementet för ”vårt regemente”.

Årsmötet genomfördes i god ordning. Försva-

rets Veteranavdelning representerades av chefen 
överste Anders Widuss och regementsförvaltare 
Daniel Nybling. Sveriges Veteranförbund Freds-
baskrarna representerades av tillförordnade ge-
neralsekreteraren Per Lennartsson. Mötet led-
des på ett utmärkt sätt av Bengt Wicksén. Efter 

genomförda val kunde konstateras att Karl-Olof 
Fransson kvarstår som ordförande och att den 
sittande styrelsen blev omvald. Styrelsens sam-
mansättning redovisas i en särskild notis. En 

Arméchefen, General 
Anders Brännström, 
var årets föredragshållare. 
Foto: BRS
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Kongoveteranernas vitrinskåp på Ledningsregementets mäss, 
som kommer att kompletteras med fina minnessaker från vår 
Kongotid. 
Foto: Lars Erkstam

Kongoveteranernas hedersnål "Katangkorset" utdelades till från vänster Mats Karlén, Anders  Brännström och Mikael Hedlund. 
Den fjärde medaljören, Per Carlborg, var vid tillfället upptagen av annat. 
Foto Lars Erkstam.

sammanfattning av årsmötesprotokollet kommer 
att redovisas i nästa nummer av tidningen.

På eftermiddagen efter årsmötet kom årets höjd-
punkter. Först ett föredrag av arméinspektören, 
General Anders Brännström, och därefter visning 
av överblivna filmsekvenser efter inspelningen av 
DVD:n Kongoveteranerna, som presenterades 
av filmens fotografer Mats Karlén och Mika-
el Hedlund. Där fanns sekvenser som endast vi 
Kongo-veteraner kan förstå och uppskatta. Där 
fanns även en sekvens från 2013, som skildrade 
hur Kalle Fransson överlämnade hjälpfondens 
penninggåva till Panzisjukhuset vid Dr Denis 
Mukweges besök i Stockholm. Brännströms fö-
redrag handlade om den svenska arméns ned-
bantning från 20 brigader under kalla kriget till 
de nuvarande 2 brigaderna, en av följderna av att 
värnplikten avskaffades. Brännström är ju aktu-
ell därför att han efter några månader på posten 
som arméchef valt att lämna den tjänsten och 
ägna sina krafter åt annat inom försvaret. Varför? 
– var den fråga som Brännström fick förklara ef-
ter föredraget. 

Hans svar kan sammanfattas: Min viktigaste 
uppgift som arméinspektör är att se till att sol-
daten kan lösa sin uppgift – och överleva. Den 
uppgiften klarar jag inte av med den nuvarande 
ledningskulturen inom Försvaret.

Finalen på mötesdagarna blev som vanligt en 
delikat supé på officersmässens matsal. Där ut-
delade Kalle Fransson föreningens hedersnål, 
Katangakorset, till Anders Brännström, Mats 
Karlén, Mikael Hedlund och vår eminente kassör 
Per Carlborg.

Slutet gott, allt gott – på ”vårt” regemente.
Bror Richard Svärd

Styrelsen efter val och konstituering
Ordförande          Karl Olof Fransson
Förste vice ordf.      Bengt Wicksén
Andre vice ordf.      Stig von Bayer
Kassör                       Per Carlborg
Sekreterare              Stig Högberg
Vice sekreterare      Alf Gustavsson
Revisorer                  Bengt Kjellman, Rolf Noberg
Revisorssuppleant  Glenn Altsten
Valberedning            Arne Björklund, Sven Erik Stenberg

Beställ filmen
Filmsekvensen om Dr Mukwege, 
som visades på årsmötet, kan beställas 
genom Kalle Fransson, telefon 036-64968. 
Vinsten går till Panzisjukhuset.

Uppsnappat
från Facebook
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www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

Årets årsmöte avhandlades onsdagen den 20 april. I år hade vi ett ovanligt 
stort deltagande då vi var 15 stycken. Vi bestämde ett antal olika aktiviteter 
som skall betas av under kommande år. 

Höstens aktivitet är bestämd till den 20 augusti med den tradi-
tionella jazzfestivalen i Väla med efterföljande grillfest hos Alf. 

Årsmötet avslutades som vanligt med räkmacka modell mycket stor samt 
kaffe med tårtor. För detta stod föreningen som vanligt. 

Ute i landet 

I samband med förtäringen gratulerades några av våra medlemmar. 
Från vänster Rune Adielsson, Erik Westerberg, Alf Gustafsson

Tre andra jubilarer som uppvaktades med blommor

Sören Edlund fyllde 80 år den 17 mars och har genomfört 52 M, 63 C, 
Spec/s UNHCR Somalia/80, UNICEF 89,92/93.

Bengt Andersson fyllde 80 år den 18 mars och har genomfört 8 G/K.

Börje Didong fyllde 95 år den 16 maj och har genomfört Korea 
ambulansen 1951 och Gaza 1957.

Årsmöte och jubilarer

Vila i Frid Karl Ragnar

Vår mångårige medlem Karl Ragnar Björk avled 7 mars. 
Begravningsandakten hölls i Bergsalen i Kungälv. Fören-
ingen representerades av tre stycken medlemmar, vi hade 
med oss FN-fanan och svenska flaggan. Karl Ragnar hade 
gjort ett antal Kongo-missioner 10K, 12K, 18K, 20K och han 
stod alltid för maten när vi hade möten i Kungälv.

Årsmötesdeltagare.
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Ute i landet 

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, Ble-
kinge, 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

  Träffplatser

  Föreningar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rikstäckande 
föreningar

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

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

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

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

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

Träffplatser

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

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

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

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

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

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

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

Gotland
FB-grupp: Fredsbaskrarna Gotland

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

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

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

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

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

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

Karlstad
Pitchers, Kungsgatan 12
Sista 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

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

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

Skultorp
Bunkern
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

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

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

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

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

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

Föreningar och träffplatser

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se
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Läst & Testat 

Ett halvt år, ett helt liv

Uppgiften
Uppgifterna var klara, men inte hur man skulle lösa 
dem. Då lärde sig Magnus Ernström något bra av 
bataljonschefen Ulf Henricsson i det kaos som om-
gärdade förbandet.
– Var lojal med uppgiften och stå inte handfallen 
för att du fastnar i byråkrati och regelverk.
Det bar då och den devisen lever Magnus Ernström 
fortfarande efter. Han är numer anställd i region 
Gävleborg och projekterar infrastrukturprojekt.
– De kan vara komplexa, då håller jag mig till upp-
giften och försöker hitta sätta att få olika parter att 
bli överens.

Blogginlägg
Ett halvt år tog inte slut, det fortsatte för Magnus 
Ernström och efter tre års skrivande är boken utgi-
ven. Det började med blogginlägg, där kommenta-
rerna visade att det fanns intresse för mer. Det blev 
mycket material och Magnus Ernström strukture-
rade. 
– Det jag inte varit med om själv det har jag pratat 
med soldater om som var med. Det är non fiction, 
jag håller mig till verkligheten, men det är spännan-
de, säger han.
Den som läser boken och varit på någon av För-
svarsmaktens insatser utomlands kommer att kän-

na igen sig.
– En bataljon, alla bataljoner.
Visst var det trista passager på Camp Oden utanför 
Tuzla där Magnus Ernströms kompani huserade. 
Men det trista försvinner med åren. 
– Jag vill visa vad som hände under vårt halvår.

Olika
Det är tre huvudpersoner som bär historien, 
Magnus Ernström och två kamrater, en på vakt- 
och eskortplutonen och en på MP-plutonen. De är 
alla tre olika personer, och det finns en dynamik i 
det. Man får följa dem genom olika dilemman och 
svårigheter Magnus Ernström tror att alla som gjort 
utlandstjänst kan känna igen sig i.
– Hela poängen med att skriva boken är att jag 
alltid sett en historia i bataljon BA01 som följer en 
spännande röd tråd. 
Boken ger en omtumlande bild av kriget och männ-
iskorna som var en del av det.
– Det skedde en så markant utveckling, både för oss 
som människor och för bataljonen. Vi ställdes inför 
stora utmaningar som vi var tvungna att lösa till-
sammans, ibland med stora risker, säger Magnus 
Ernström.

Per Lunqe

Den har kommit, boken om den första svenska Bosnienbataljonen, BA01. 
Ett halvt år, ett helt liv heter den dokumentära skildringen av soldaten som 
blev sergeant, Magnus Ernström. Det var mycket som var nytt för bataljonen, 
inte minst när den sattes in.

Sidor: 304
Utgivningsdatum: 2016-05-21
Köps hos: Fredsbaskerförlaget, Bokus, 
AdLibris, i bokhandeln m.m.
Band: Inbunden
Pris: Ca 200-249 kr
ISBN: 9789176970041

Nu har 
den kommit, 
Magnus 
Ernströms 
bok om BA01.

"Ingen önskade oss, inte de stridan-
de parterna och ibland kändes det till 
och med som att vi inte hade någon 
uppbackning från Stockholm"

Magnus har lärt sig mycket från 
missionen.

Magnus på plats i Bosnien.
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Profilbutiken 

Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 20:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

05  Pin, Fredsbaskrarna 15:-

06  Pin, FN-logo 20:-

07  Pin, FN-basker 20:-

08  Örhängen, FN-basker 30:-

09  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

10  Slipsklämma, FN-basker 40:-

11  Slipsklämma, FN-logo 40:-

13  Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

27  Baskermärke, Veteran 80:-

28  Klisterdekal, Veteran 25:-

29 Pin, Veteran 20:-

30  Tygmärke, Veteran 20:-

REAPRODUKTER

45 T-shirt Fredsbaskermarschen  100:-

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

25  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

26  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

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

TENNSOLDATER

59  Tennsoldat, Kongo 450:-

60  Tennsoldat, Afghanistan 450:-

Handmålade med väldigt hög finish. 
Tillverkare är Ancile Design AB. 
Överskottet går till Kamrathjälpen.
De är ca 11,5 cm höga och väger 240 g.

Beställningsalternativ
         www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         Tel 08 - 25 50 30

1

2

3

Expeditionskostnad
20 kr i expeditions- och fraktavgift tillkommer på alla beställningar oavsett ordervärde - om inget annat anges. 

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

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

Gula Bandet
22 T-shirt med tryck  150:-

24 Pin 25:-

34 Runt tygmärke 30:-

35 Klisterdekal, stor  25:-

36 Klisterdekal, liten  20:-

42 Tygmärke, siluett  50:-

43 Kardborremärke, siluett  60:-

46 Träningsflaska  70:-

49 Tablettask med mintpastiller  25:-

sverigesveteranforbund.se

ÅTER I SORTIMENTET

Cityjacka Veteran 649:-

Ljusblå unisex lättviktsjacka med huva. Jackan har förbundslogotyp påsytt 
på vänster bröst samt ”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna” tryckt på höger 
bröst. Tryck på rygg VETERAN.

Färg: Ljusblå 
Material: 100% Polyester     
Storlekar: L, XL, XXL, XXXL 

CIT-10-01

Stengodsmugg 75:-/st

OBS! Säljs endast på Veteranträffen ÖS i Halmstad.

Kaffe, the eller varm choklad? I Sverige, som är fikalandet 
nummer ett, är en mugg en perfekt gåva eller present. 
Dessa snygga svensktillverkade stengodsmuggar har 
VETERAN respektive Gula Bandet tryckt på båda sidorna.

Resehanduk 190:-
Ska du ut och resa? Då är denna snabbtorkande hand-
duk något för dig! Trots storleken på 140x70 cm tar 
den minimalt med plats i packningen. Sandresistent.

NYHET

RES-20-01 RES-20-02

SEMESTERSTÄNGT I JULI
Beställningar inkomna under juli skickas i augusti.
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Korsord 

Göran Bergljung, 
Norrköping

Nils Folke Eriksson,
Gotlands Tofta

Christer Ström,
Timmele

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 28 augusti.

Du kan svara på två olika sätt.

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

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

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

Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2

3
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Veteranprofilen 

Veteran: Marie Jenneteg, 49 år 

M
arie

  Urval av insatser:  

Kamrathjälp

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

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

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Gula Bandet

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

Marie Jenneteg är medicinsk koordinator 
på MSB i Karlstad och nyss hemkommen 
från Georgien. Ett land med som hon tyck-
er vacker natur, med kaukasiska berg. Fan-
tastiskt vackert, som Marie säger. 

På EU:s Monitoring Mission jobbade hon som 
konsult med att se över missionens sjukvård, ut-
sänd av MSB och med Tbilisi som utgångspunkt. 
– Det är en stor mission med mycket personal, jag 
utredde behovet och jobbade med sjukvårdsbe-
redskap, säger Marie.

Landets sjukvårdsresurser är på frammarsch med 
nya, ofta privata sjukhus, men missionen behöver 
egen struktur för att snabbt kunna ge hjälp. Det är 
för att de ska kunna klara allt från vrickade fötter 
efter patruller till skador i den aggressiva trafiken. 

Detta är inte sjuksköterskan Maries första mis-
sion. Nu räknar hon till tolv för MSB. Den första 
var för Läkare utan gränser och gick till Sydsudan 
1998. Sedan fortsatte det. Varför åker du?
– Jag tror att motiven har förändrats, men jag gil-
lar att göra något nytt, det är en utmaning jag tar.
Där många människor föredrar att göra något vant 
och finner trygghet i det, ger sig Marie in i nya si-
tuationer. 

Som sjuksköterska i små team långt bort, måste 
hon också ta ansvar.
– Det är ett stort ansvar som betyder att vi måste 
förbereda oss med material och vi måste planera. 
Vi har inte samma resurser som hemma.

Vad gör dig glad?
– Det är när jag ser att patienter som fått behand-
ling blir bättre. Det ger mig stor tillfredsställelse, 
säger Marie.

Vid flera tillfällen har hon arbetat med ett ammu-
nitionsröjningsteam i olika länder. Deras arbete 
gav lokalbefolkningen möjlighet att åter kunna gå 
på marken, att de kunde fungera igen. 
– Det kändes väldigt meningsfullt.

När Marie och hennes kollegor är ute på mission, 
då sätter de upp en vårdcentral i miniatyr. De ska 
kunna göra en primär bedömning och erbjuda 
vård innan patienten skickas vidare. I Sudan tog 
de hand om en kvinna som var skottskadad i an-
siktet. Det var en utmaning. Efter vård i Maries 
team flögs kvinnan vidare till Kenya. 
Du ser mycket elände?
– Man får ett annat perspektiv, säger Marie.
Men hon fortsätter åka på mission. Till hösten är 
hon tillbaka i Georgien.

Per Lunqe

Sydsudan FN MSB/IOM 2015
Afghanistan EUPOL/MSB 2012-2014
Etiopien MSB/UNHCR 2012
Libyen DDG (Dansk minröjargrupp) 2012
Sudan MSB/UNMASS 2011

Marie Jennetag i Sydsudan.
Foto: Privat 
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

Handhållen värmekamera
Guide R510 Plus med WIFI och minneskort

professionell handhållen värmekamera från guide för 
dagligt bruk i tuffa förhållanden. detekterar människor 
på 400 meter och fordon på 800 meter - helt utan krav på 
ljuskällor. fungerar även bra i dimma, regn och rök. för 
räddning, övervakning, jakt, taktisk insats och friluftsliv.

Ordningsvaktsbutiken.se
läs mer och beställ på

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

400 x 300 pixlar

ange kampanjkod thermal i kassan 
för att ta del av veteranrabatten*. 

*gäller t.o.m. 28 augusti 2016

24 300:- 
inkl. moms
kort, faktura, avbetalning
ord. 26 300:-

fast 19 mm optik

vattentät: ip 67

305 gram

stativgänga


