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Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Tiina Benredjem arbetar som säkerhetspolitisk 
rådgivare på Eulux kontor i Pristina.

Tema: Drivkraft

Därför åker 
vi på utlands-
insats

Fredsbaskern #1 2015

Ny svensk insats
i Adenviken
Aktuellt 
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Sveriges och Finlands försvarsministrar möts på scenen under Folk och Försvars 
Rikskonferens i Sälen. Foto: Ulf Palm
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”Svenska soldater 
åter under FN-
flagg”

”Vid insatsen i Mali 

har hotbilden drivit 

fram behovet av en 

mer utvecklad un-

derrättelseförmåga, 

och denna förmåga 

svarar det svenska 

förbandet för.”

Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande

Inledaren 
 04
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Anders Ramnerup om 
värdefull kompetens 
från Minusma
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"De kommer ha hög 
teknisk kompetens, stort 
engagemang och stark 
lojalitet, tillgång till inter-
kulturella erfarenheter och 
förmåga att använda dem i 
flera situationer."

FAKTA OM ZOOM

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

ERBJUDANDE

Vi erbjuder omgående leverans samt finansiering via Nordea 
Bilkonto*. Betala 34.900 kr nu och 50.000 kr om 4 månader 
helt räntefritt eller välj avbetalning om ca. 1.350 kr/mån i 84 
månader, 8,23% effektiv ränta. 
Priserna är exkl. frakt. 
*Kreditprövning och adm. avg. förekommer.

Skriv till info@zoomability.com och boka kostnadsfri 
provkörning eller besök www.zoomability.com

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

Skadade veteraner kan ansöka till Kungafonden för bidrag till Zoom

Liten och stark

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

     eller liknande bil

84.900:- inkl. moms

zoo ][ m™Möt nya
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Omslagsbilden

Vi har testat 
magiska Zoom

 06-07



Inledaren 

Sverige har en lång tradition 
att medverka med trupp i FN:s 
fredsbevarande insatser. Under 
de två senaste decennierna har 
emellertid Sveriges truppbidrag 
till FN varit begränsat. Bidragen 
till Nato- och EU-ledda insatser 
har dominerat. Med det nyligen 
etablerade bidraget till insatsen 
i Mali, Minusma, har inte bara 
bidraget till FN ökat. Sverige 
har dessutom bidragit till att in-
leda en ny fas i FN:s fredsfräm-
jande insatser. 

Underrättelsetjänst har i FN-
sammanhang tidigare av flera 
anledningar varit komplicerat, 
bland annat av rädslan för att 
nationella intressen ska påver-
ka arbetet, avsaknad av teknis-
ka möjligheter för att hantera 
underrättelseinformation m.m. 
Begreppet ”underrättelsetjänst” 
har heller inte använts, i stället 
det mindre värdeladdade ut-
trycket ”informationstjänst”. 

Vid insatsen i Mali har hotbil-
den drivit fram behovet av en 
mer utvecklad underrättelseför-
måga, och denna förmåga svarar 
det svenska förbandet för.
Att delta i den FN-ledda opera-
tionen innebär för de svenska en-
heterna en viss omställning. FN 
är en i grunden politisk organi-
sation där den militära kompo-
nenten är begränsad och främst 
är till för att möjliggöra politis-
ka lösningar, medan Nato är en 
militär organisation som står 
under politisk styrning. Denna 
skillnad innebär i praktiken att 
de i Nato väl utvecklade strate-
giska och operativa planerings-
processerna i permanent eta-
blerade stabsstrukturer, liksom 
standardiserade stabsarbetsme-
toder, till största delen lyser med 
sin frånvaro i FN-systemet. Det 
betyder att det tar längre tid att 
utveckla den interoperabilitet, 
d.v.s. samverkansförmåga, som 

är en förutsättning för effektiv 
ledning. FN har lång erfarenhet 
av att leda stora fredsbevarande 
insatser. De speciella krav som 
ställs för att leda robusta ope-
rationer i komplexa miljöer där 
det krävs högre tempo och flexi-
bilitet i den operativa ledningen 
av verksamheten är i FN förhål-
landevis svagt utvecklad. Dessa 
omständigheter behöver upp-
märksammas i uppföljningen 
av insatsen och i utvärderingen 
när insatsen är avslutad. 

Det saknas dock inte initiativ 
för att utveckla FN:s effek-
tivitet i genomförandet av 
fredsfrämjande insatser. 
Challenges Forum, vars 
sekretariat är lokaliserat 
till Folke Bernadotteaka-
demin, har bidragit till att 
ta fram publikationen 
Designing Mandates 
and Capabilities for Fu-
ture Peace Operations. 
Rapporten innehåller 
omfattande förslag till 
förbättringar i FN:s 
fredsfrämjande opera-
tioner, bl.a. föreslås att 
man bör minska gapet 
mellan policy för den 
strategiska nivån och rikt-
linjer för den taktiska nivån, 
att prioritera de utmaningar 
som ligger i att leda enheter i 
högriskområden med icke tra-
ditionella hot samt att stödja 
den nyckelroll som det seniora 
ledarskapet i missionsområden 
har för att på ett effektivt sätt 
leda en fredsfrämjande insats.

Dessa arbeten för att förbättra 
effektiviteten och säkerheten i 
ledningen av fredsfrämjande 
insatser välkomnas av vetera-
nerna. Det är ett viktigt bidrag 
till ökad säkerhet för den per-
sonal som deltar i insatserna.

Svenska soldater åter under FN-flagg

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

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

Annonser
Dmind Communication
daniel@dmind.se

Grafisk form och original
Dmind Communication
www.dmind.se

Tryck
Elanders

Utgivningsplan, kommande 4 nummer
Nummer 2 3 4 1
Manusstopp 24/5 30/8 22/11 31/1
Utgivningsvecka 25 39 51 10

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

Aktuellt 

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

Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

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

 Ny svensk insats i Adenviken

 Flitig researrangör 
överlämnade standar

SVF deltar hela året 
i Invidzonens chatt
Under hösten 2014 deltog SVF i Invidzo-
nens  anhörigchatt i syfte att utvärdera 
responsen. Försöket var mycket lyckat 
varpå SVF nu kommer deltaga med två 
veteraner under hela 2015 - sista 
torsdagen i varje månad.

Läs mer på www.invidzonen.se

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

Har du frågor kontakta Peter Enström på e-post 
enstrom@telia.com eller telefon 070 218 58 06.

Läs mer på m.nvgt.webnode.se

Anders Arvidsson har under 2014 genomfört 
tre resor med tema "50 år" för veteraner 
som tjänstgjorde på Cypern 1964. Samtliga 
grupper har besökt Unficyp HQ och visat stor 
uppskattning över resorna. Den 27 oktober 2014 
överlämnandes Fredsbaskrarnas standar till 
nytillträdde Force Commander Generalmajor 
Kristin Lund från Norge.

Nyligen inleddes en ny marin EU-insats i Aden-
viken utanför Somalias kust. Insatsen blir den 
fjärde insatsen sedan år 2009 och benämns ME 
04. Sverige har vid tre tidigare tillfällen deltagit i 
operation Atalanta, ME 01, 02 och 03.

Uppgiften som förbanden kommer att ha är att 
eskortera humanitära matleveranser från World 
Food Programme (WFP) till det somaliska fast-
landet. De ska också eskortera annan humanitär 
och kommersiell sjöfart i området. Insatsen skall 
dessutom med sin närvaro ha en avskräckande 

inverkan mot piratangrepp. Till skillnad från ti-
digare insatser har ME 04 ingen egen plattform. 
I stället är det svenska bidraget integrerat med 
det nederländska. Det svenska bidraget består 
av stridsbåtar, helikoptrar, Combat Camera och 
styrkechef med högkvarter. Två svenska helikop-
ter 15 ska förvaras i hangaren ombord på det ne-
derländska fartyget Johan de Witt.

Omkring 70 personer från Försvarsmakten kom-
mer att delta i insatsen fram till 17 maj, meddelar 
Försvarsmakten och Försvarets materielverk.

Årets tuffa tävlingar
Ten islands
10islandrace.com/ten-island-veterans

Race for heroes
arseries.se/race-for-heroes

Tough Viking
toughviking.se

Tough Mudder
toughmudder.com

Helikopterenheten i det svenska styrkebidraget till EUNAVFOR, ME04, landar för första gången på HNLMS Johan de Witt 
i Den Helders örlogshamn. De två helikoptrarna av typ Helikopter 15 (Hkp15) ska, tillsammans med en holländsk NH90, 
förvaras i hangaren ombord på fartyget. Johan de Witt har kapaciteten att hålla två helikoptrar samtidigt på helikopterdäck. 
Foto: Mats Nyström/ Combat Camera / Försvarsmakten

Hedersamt initiativ 
till veteranstöd
Veteranstöd Rapid Reaction, VRR,  är en 
ny förening som samlar in ekonomiska 
medel till veteraner som är i behov av 
kontant stöd. Hittills har man samlat in 
över 200 000 kr till över 30 behövande 
fall. Initiativtagarna är veteranerna Martin 
Bauhn, Karl Schoonert och  Johan Säll-
qvist. 

Läs mer på www.vrr.nu

Tack för er gåva!
Vi får regelbundet äran att ta emot gåvor 
från olika givare. Pengarna går oavkortat
till Kamrathjälpen som hjälper veteraner 
och anhöriga ekonomiskt. Den senaste 
tiden har pengar kommit från:

Erikshjälpen, Sven-Inge Karlsson, 
Karolin Löfborg, Nicklas Håkansson, 
Örjan Noreheim, Pierre Kördel, 
Bo Schäder, Bengt Persson, 
Lars Svärdström, Pehr Fjellman, 
Officerskåren P7, Michael Öhrling, 
Vedran Marijic

Till Lars Nybloms minne
Soldathemsförbundet, Margareta Wolff 
(Vrethammar), Bo Carlsson
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Aktuellt Aktuellt 

Rekordstort intresse för 
Rikskonferensen i Sälen

Den säkerhetspolitiska kartan ritas om
Enligt planerna skulle statsminister Stefan Löf-
ven inledningstala vid konferensen på temat 
”Svensk säkerhetspolitik 2015”. Terroristattenta-
ten mot Charlie Hebdo och gisslandramat i den 
judiska butiken i Paris blev ett högst påtagligt och 
närliggande bevis på att oförutsägbarhet och osä-
kerhet allt mer karaktäriserar vår del av världen. 
Statsministern åkte till Paris för att tillsammans 
med många andra regeringschefer i Europa visa 
sina sympatier med offren för attentaten, men 
också för att påvisa med vilken enad front man 
vill uppträda för att möta och hejda terrorister-
nas framfart. 

I statsministerns ställe talade utrikesminister 
Margot Wallström, som gav en bred exposé över 
de hot och risker som vi upplever idag. Terrorism, 
cyberhot, klimathot, fattigdom, sjukdomar, kri-
serna i Mellanöstern och Ukraina samt de kränk-

ningar av svensk luftrum och undervattensverk-
samheten på svenskt inre vatten var några av de 
exempel som utrikesministern särskilt pekade ut.

Huvudfrågan under detta tema var utveckling-
en i Ryssland och Mellanöstern och hur den 
påverkar säkerheten för Sveriges del. Den mili-
tära upprustningen i Ryssland och det alltmer 
aggressiva uppträdandet i Östersjöregionen med 
kränkning av Sveriges territoriella integritet gör 
framtiden påtagligt oförutsägbar. En alltmer 
kringskuren yttrandefrihet och en ökande grad 
av maktkoncentration kring president Putin gör 
att den politiska utvecklingen i Ryssland ter sig 
oroväckande. Rysslands annektering av Krim och 
det uppenbara militära stödet till de ryssvänliga 
separatisterna i östra Ukraina leder till frågan om 
hur vi på bästa sätt ska värna om våra egna säker-
hetsintressen.

Partiledarna Annie Lööf (C), Jan Björklund (Fp) 
och Jonas Sjöstedt (V) redovisade sina uppfatt-
ningar om hur säkerhetspolitiken bör utvecklas. 
Alla var i varierande grad överens om att den se-
naste tidens säkerhetspolitiska utveckling i vår 
del av världen indikerar ett behov av resurstillför-

sel till försvaret. När 
det gäller mer över-
gripande analyser 
och slutsatser kring 
säkerhetspolitiska 
vägval med anled-
ning av omvärldsut-
vecklingen går emel-
lertid meningarna 
isär. ”Vår militära al-
liansfrihet har tjänat 
oss väl” är ett uttryck 
som användes flitigt 
av utrikesministern 

Folk och Försvars konferens i Sälen samlade i år rekordmånga deltagare. Inte mindre än 350 personer från 

myndigheter, näringsliv och organisationer lyssnade, reflekterade och diskuterade från söndag till tisdag 

tidens stora frågor på det säkerhetspolitiska området. De tre dagarna innehöll en välkomponerad meny av 

föreläsningar och diskussioner på tre olika teman.

och vänsterpartiledaren, medan företrädarna för 
allianspartierna argumenterade för en förutsätt-
ningslös analys av fördelar och nackdelar med att 
Sverige blir medlemmar i Nato.
Nato-frågan har kommit upp på den politis-
ka agendan och det är uppenbart att den ver-
kar polariserande mellan de politiska blocken 
i riksdagen - Alliansen och de Rödgröna. Faran 
med denna utveckling är att debatten fokuserar 
på procedurfrågor och att politiken rundar den 
substantiella delen, nämligen kunskapsuppbygg-
naden kring säkerhetspolitiska vägval. Det enda 
man med säkerhet kan säga om den säkerhets-
politiska utvecklingen är att den inte kommer att 
bli precis som man trott eller tänkt. Det förefaller 
därför märkligt att avsäga sig analyser och kun-
skapsuppbyggnad för att kunna göra vägval i en 
ny omvärldssituation, för oavsett om man väljer 
den traditionella alliansfriheten eller något annat 
så är det likväl ett vägval att göra.

Försvarspolitiska realiteter
Andra dagen inledde försvarsminister Peter 
Hultqvist som tydligt markerade att omvärldslä-
get förändrats och att vi nu måste göra vår utri-
kes- och säkerhetspolitiska hemläxa.
Hemläxan handlar om att se till att ”basplattan”, 
d.v.s. stabiliteten i personalförsörjningen, den 
enskilde soldatens utrustning, kommunikations-
system, standardfordon, materiell förnyelse av 
gamla vapensystem och logistisk förmåga i för-
sta hand måste tillgodoses för att öka förbandens 
tillgänglighet och förmåga. Beslutet att införa 
tjänstgöringsplikt för all krigsplacerad personal 
är ett steg i riktningen för att Försvarsmakten 
ska kunna disponera hela krigsorganisationen 
vid övningar.

Diskussionen kring förutsättningarna inför det 
kommande försvarsbeslutet visade på en ge-
mensam uppfattning om att resursförstärkning-
ar krävs av inte bara det militära försvaret utan 
även av det civila. Det totalförsvarskoncept som 
var vägledande för vår beredskapsplanering un-
der kalla krigets dagar är nu i mångt och mycket 
nedmonterat. Det finns ett betydande behov av 
att rekonstruera detta för att skapa förbättrad 
uthållighet i samhället i stort men också hos all-
mänheten för att klara stora påfrestningar i kris-
situationer.

För närvarande utgör utgifterna för försvaret ca. 
1,2 % av Sveriges BNP. Resurstillskott bedöms 
vara nödvändigt för att komma upp till motsva-
rande ca. 2 % av BNP. Denna nivå är vad man 
inom Nato-länderna kommit överens om är nöd-
vändig för att möta den nuvarande säkerhetspoli-
tiska utvecklingen i Europa. Att här hemma göra 

den utrikes- och säkerhetspolitiska hemläxan, 
som Peter Hultqvist uttrycker det, har onekligen 
en prislapp. Hur pass grundligt denna hemläxa 
blir gjord kommer att avgöras när det kommer 
till budgetförhandlingar i regeringen och det 

kommer också att bli en värdemätare på hur 
stark ställning försvarsministern och försvarsfrå-
gorna har i den samlade ministären.

Inför kommande förhandlingar om inriktning-
en av försvaret verkar en utredning om för- och 
nackdelar med ett Nato-medlemskap kunna bli 
en förutsättning för att komma överens över 
blockgränsen. Någon uttryckte det mer eller min-
dre som ett villkor för att kunna komma överens. 
Hur starkt villkoret i verkligheten är får framti-
den utvisa. De inledande diskussionerna inför 
den kommande försvarsuppgörelsen inleddes 
redan under konferensen i Sälen.

Dagen avslutades med att Sveriges för närvaran-
de ende astronaut, Christer Fuglesang, berätta-
de om sina erfarenheter från att vistas i rymden 
och en diskussion om rymden som en växande 
säkerhetspolitisk arena. Rymdverksamheten är 
ett exempel på hur USA och Ryssland på ett kon-
struktivt sätt samarbetar mycket nära varandra. 

Vår säkerhet – vems ansvar?
Inrikesminister Anders Ygeman inledde dagen 
med ett mycket engagerat tal om sina intryck från 
möten i Paris. Rätten till det fria ordet och skyd-
det av det öppna och demokratiska samhället är 
grundpelare i de värden vi har att försvara. Stra-
tegier måsta byggas för att skydda medborgarna 
mot terrorister och mördare som är anhängare av 
våldsbejakande extremism. Förebyggande åtgär-
der krävs för att förhindra att personer ansluter 
sig till terrororganisationer. Om detta inte lyckas 
ska lagstiftningen utformas så att det blir krimi-
naliserat för svenska medborgare att strida för 
terrororganisationer. Lagstiftning ska ge ökade 
möjligheter att förhindra denna typ av brott och 
möjligheten att inhämta och utbyta information 
om terrororganisationer och dess medlemmar 
ska utökas.

Den enskilde medborgarens förmåga
Samhällets beredskap för att hantera allvarliga 
kriser bygger på att man har organiserat, planerat 
och övat sig i att hantera allvarliga kriser. En vik-
tig erfarenhet av senare tiders kriser är att sam-
hällets krisberedskap inte bara hänger samman 
med vilken planerings- och beredskapsnivå man 
håller i stat, kommuner och landsting. En stor 
del av vår beredskap och vår förmåga att hantera 
krissituationer ligger i de enskilda medborgarnas 
förmåga att agera och reagera när kriser är i an-
nalkande eller har inträffat. Flera exempel gavs 
där enskilda initiativ och insatser från frivilliga 
krafter haft en avgörande betydelse för att fram-
gångsrikt hantera kriser. Krisledningens förmåga 
att ta till vara alla frivilliga krafter är viktig att ut-
veckla och att bygga nätverk för att hantera svåra 
händelser är ett område som behöver förbättras.
Det öppna samhället är sårbart, strukturomvand-
lingar gör att vår självförsörjningsgrad minskar 
och den urbaniserade livsstilen gör de enskilda 
medborgarna sämre rustade för att möta kriser 
och umbäranden. 

Ökad medvetenhet
Årets konferens gav en bred bild av de utmaning-
ar beträffande vår nationella säkerhet som vi har 
att hantera, inte i en avlägsen framtid utan här 
och nu. Det stora deltagarantalet på Sälenkonfe-
rensen tyder på att medvetandegraden om dessa 
frågors betydelse är på väg att öka.

Bengt Wiktorsson
Utrikesminister Margot Wall-
ström på Rikskonferensen 2015
Fotograf: Ulf Palm

Sveriges och Finlands försvarsministrar möts på scenen under Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen.
Fotograf: Ulf Palm

Folk och Försvars ordförande Göran Arrius inledningstalar vid Rikskonferensen 2015.
Fotograf: Ulf Palm

Paneldebatt om försvarsbeslutet.
Fotograf: Ulf Palm

Nato-frågan har kommit upp på den politiska agendan och det är 
uppenbart att den verkar polariserande mellan de politiska blocken
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Aktuellt Aktuellt 

Mali-insatsen ger Sverige värdefull 
kompetens för lång tid framåt

250 svenska soldater kommer att repre-
sentera Sverige och FN i Minusma för att 
stödja insatsen och som ett led i den stör-
re ambitionen att främja fred i världen. 
Sverige bidrar bland annat med kompe-
tens inom underrättelseinhämtning.

Som i alla fredsbevarande insatser, civila som 
militära, ställer insatsen mycket höga krav på in-
dividerna som deltar. Det krävs utbildning, för-
beredelse och kompetens, som de svenska solda-
terna ägnat många månader åt innan de påbörjar 
arbetet i Mali. Dessutom är en utlandsinsats en 
väldigt komplex arbetsplats, även utan den an-
strängda miljön och de pressade arbetsuppgif-
terna. Kompetensen som individerna har inför 
insatsen tillsammans med erfarenheterna de 
skaffar sig genom att jobba i det komplexa arbe-
tet kan Sverige ha nytta av i många år framöver, 
långt efter det att insatsen är avslutad.

Personer som kommer tillbaka från en fredsin-
sats i utlandet har med sig många kompetenser 
och erfarenheter som andra jämförbara grupper 
inte har i samma utsträckning, och de som kom-
mer tillbaka från Minusma kommer kanske ha 
dessa erfarenheter och kompetenser ännu mer.

De kommer ha en hög organisatorisk kompetens 
och vara duktiga på team-building, och de kom-
mer ha hög tillit till sina medarbetare och chefer. 
De kommer ha hög teknisk kompetens, stort en-
gagemang och stark lojalitet, och de kommer ha 
tillgång till interkulturella erfarenheter och för-
måga att använda dem i flera situationer.

Kort sagt har de egenskaper och kompetenser 
som är värdefulla på många fler arbetsplatser 
än enbart på den myndighet som de jobbat för 
under utlandsinsatsen. Det gäller för soldaterna 
som var i Kongo på 60-talet, räddningsarbetar-
na som hjälpte till efter tsunamin i Sydostasien 
2004 och det gäller för soldaterna i Mali.

Arbetsgivare i Sverige borde redan nu ställa sig i 
kö för att få anställa dessa individer när de kom-
mer tillbaka till Sverige igen. De kanske då har 
varit med och räddat ett helt land, nästan tre 
gånger så stort som Sverige, och är beredda att 
göra en insats även på hemmaplan. Det enda du 
behöver fundera på är hur de bäst hjälper din or-
ganisation.

Anders Ramnerup, 
Generalsekreterare SVF

Kompetensen som svenskarna har inför Mali-insatsen tillsammans med 
erfarenheterna de skaffar sig genom att jobba i det komplexa arbetet kan 
Sverige ha nytta av i många år framöver, långt efter det att insatsen är avslutad. 
Arbetsgivare i Sverige bör redan nu börja förbereda sig...
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Veteraner på marsch

Veteranmarschen har fått rejäl plats på sociala 
medier som Facebook. Det känns nästan som den 
blivit något av en institution. 
– Jag hoppas det, säger initiativtagaren Lars-
Göran Nyholm.

Han är veteran med tre missioner, två i Liba-
non 1990 och 1992 och en i Saudiarabien 1991. 
Lars-Göran drog igång Veteranmarschen 2013 
tillsammans med Jörgen Ferm, Anders Nilsson 
och Rikard Jonsson. Målet var att genom att gå 
från Ystad till Halmstad och ge ett stöd till kam-
rater som hemma efter mission upptäckt att de i 
det civila samhället inte mår så verkligt bra.
– Vi samlade in pengar under marschen till Gula 
Bandet, pengar som går till de som behöver. Det 
blev ungefär 70 000 kr.

43 mil
Efterhand som Lars-Göran och hans kamrater 
planerade den första marschen sträcktes målet 
till Hindås utanför Göteborg. Den första sträckan 
var för kort, veteranerna hade mer i benen och 
det blev nu 43 mils marsch.
Målet var inte bara Hindås?
– Nej. Vi ville sätta veteranfrågan i fokus. Förut-
om att samla in pengar ville vi uppmärksamma 
frågan om veteraner.
På vägen mot Hindås stannade veteranerna på 
marsch till i Halmstad. Där var det en veteran-
träff på Ringenäs skjutfält. Genom bussar sam-
manstrålade veteranerna inne i Norre katts park 
i Halmstad. Där finns en minnesplats för stupade 
veteraner.
– Det blev förstås högtidligt, säger Lars-Göran.
Att gå över 40 mil, hur kändes det?
– Till en början kändes det, de första dagarna, 
men man kommer in i det. Marschen går av sig 
själv.

450 veteraner
Under vägen anslöt nya veteraner som gick med 
kortare etapper. Det var vänner och kontakter 
genom Facebook. Hela vägen gick i etapper 450 
veteraner. Mat hämtades på garnisoner från För-
svarsrestauranger som bjöd. Nätter tillbringades 
på idrottsanläggningar och gymnastiksalar.
– Det vi gjorde första året, 2013, var som en kul 
grej. Vi visste inte riktigt vad vi drog igång. Samla 
in pengar till behövande kamrater är stort, men 
nu känner jag att det blev större.
Något som var riktigt stort var att träffa andra ve-
teraner och prata medan man gick. Det var vete-
raner från missioner på 50-talet och framåt. Alla 
talade samma språk.
– Det var jätteroligt, en riktig höjdare. De flesta 
hade inte kunnat prata om sina minnen så här. Vi 
kände att vi hade förståelse. Det behöver inte ha 

varit om svåra minnen, men det här med att den 
du pratade med kunde de tekniska termerna på 
allt, säger Lars-Göran.

Svar kräver fråga
Lars-Göran kunde tillsammans med alla andra 
som gick sprida ljus över missionslivet och få en 
spegling. 
– Det var det vi gjort. Frågar man väntar man sig 
ett svar. Man kan inte svara på alla frågor. Det 
kan man inte göra till alla som inte varit på mis-
sion. Har du varit med om något? Det är en fråga 
jag inte alltid kan svara på. Det kan vara svårt att 
svara på frågan, "har du blivit beskjuten?"
Men det kan veteranerna på marsch prata om. 
Det blev mycket prat och lika mycket blev det un-
der 2014 års marsch som gick mellan Hindås och 
Örebro. 500 veteraner och sympatisörer slet as-
falt under 32 mil. Detta för att visa att veteraner 
ställer upp för varandra. Det blev förstås också 
mycket återblickar av gemenskap från missioner. 
Nu samlades 72 000 kr in till Gula Bandet. Plane-
ring efter den marschen?
– Vi slickar våra sår.

Årets marsch
Inför 2015 och marschen mellan slotten i Örebro 
och Stockholm är det mycket att göra. Sponsorer 
ska raggas. Nattlogi ska ordnas. Tillstånd ska sö-
kas hos kommunala förvaltningar och polismyn-
digheter. Livgardet är i högsta grad med liksom 
Hemvärnet. 14 augusti sätter det igång. 
Vad hoppas du på?
– När vi går från Örebro firar staden 750-års-
jubileum. Vi vill synas där. Med Livgardets och 
Hemvärnets medverkan ska det här bli riktigt 
bra, säger Lars-Göran.
Visionen är också att gå längre norrut i Sverige. 
Det finns många veteraner i norr.

Per Lunqe

Veteranerna fortsätter att marschera. Första året gick marschen mellan Ystad och Hindås,
förra året mellan Hindås och Örebro. I år fortsätter marschen från Örebro till Stockholm. 
Framledes är siktet inställt på norra Sverige.

Veteranmarschens initiativtagare Lars-Göran Nyholm.
Foto: Johan Öst

SVÅRASTE 
FN-INSATSEN 
HITTILLS
Mali är Afrikas sjunde största land och 
sträcker sig i norr långt in i centrala Sa-
hara. Den ogästvänliga miljön, hettan, 
de många väpnade grupperna i landet 
och den bristande infrastrukturen gör 
att insatsen har beskrivits som en av de 
svåraste FN-insatserna hittills. 

I januari anlände den svenska insats-
styrkan (Mali01) till Mali för FN-insatsen 
Minusma. Insatsen ska främja stabilise-
ring och politisk utveckling i landet. 
Även svensk polis och Folke Bernadot-
teakademin har personal stationerad i 
landet.

Bamako
15 miljoner
52 år
16 år
Franska
1 242 248 km²
CFA-franc

Huvudstad:
Befolkning:

Medellivslängd:
Medelålder:

Officiellt språk:
Area:

Valuta:

FAKTA MALI

Hedrar veteraner

Veteranmarschen är en manifestation för att 
uppmärksamma och hedra Sveriges alla militära 
och civila veteraner och den resurs de utgör. 

Under marschen säljs Gula Bandet till förmån 
för veteranerna och deras anhöriga.

Veteranmanifestation på temat Veteran-
marschen genomförs också i Halmstad 11 juli 
och under Veterandagen 29 maj i Stockholm.

Löpande information och anmälan

Följ förberedelserna inför sommarens marsch 
och anmäl dig i god tid för att underlätta 
planeringen av mat, sovplatser och annat.

Blogg och hemsida hittar du på
www.veteranmarschen.se

Etapperna från slott till slott

Årets marsch går mellan Örebro och Stockholm 
– en sträcka på 30 mil med följande etapper:

14 aug  Örebro slott – Arboga
15 aug  Arboga – Köping
16 aug  Köping – Västerås
17 aug  Västerås – Eskilstuna
18 aug  Eskilstuna – Strängnäs
19 aug  Strängnäs – Enköping
20 aug  Enköping – Bålsta
21 aug  Bålsta – Livgardet
22 aug  Livgardet – Stockholms slott

Svenskarnas
Camp Nobel
utanför Timbuktu
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Fördjupning Fördjupning 

PTSD – det finns 
behandlingar som fungerar

I Sverige drabbas cirka 5 procent av befolkningen 
någon gång under sitt liv av PTSD, utsattheten 
är ofta något högre för kvinnor, lägre för män. I 
USA knappt 8 procent, i Etiopien 16 procent och 
i Kambodja 28 procent.
Bland de traumatiska händelser som utlöser 
PTSD finns såväl krig och terrorattacker som 
våldtäkter, naturkatastrofer och livshotande 
sjukdomar. PTSD är en diagnos som tas upp i 
DSM, en amerikansk handbok för psykiatri, an-
vänd över större delen av världen. Att PTSD är en 
diagnos har kritiserats. George W Bush menade 
i en intervju i början av 2014 att bokstaven D för 
disorder i PTSD hade en stigmatiserande effekt 
för veteraner. 
För och emot diagnos?
– Det vanligaste argumentet mot en diagnos är 
att man patologiserar stressreaktioner. En sjuk-
förklaring kan bli en självuppfyllande profetia. 
Men jag talar absolut för att behålla PTSD som 
diagnos. Individer som utvecklat PTSD är bort-
om att bara må lite dåligt, säger kapten David 
Bergman.

Färre fall om accepterat
Det starkaste argumentet för en diagnos är att 
man mer naturligt kan söka och motivera hjälp, 
menar David Bergman. Han är själv veteran från 
Bosnien och Afghanistan men även försvars-
maktsdoktorand i psykologi och specialistutbil-
dad i psykotraumatologi vid Uppsala Universi-
tets Centrum för Katastrofpsykiatri.
Det har i flera undersökningar visats att i länder 
där det finns en acceptans för PTSD, en acceptans 
för såväl militär som civil personal som drabbats, 
det vill säga att begreppet är känt och det inte är 
skuldbelagt, där mår också veteranerna bättre, 
det är färre som är deprimerade jämfört med län-
der där PTSD inte är känt.
– Det stämmer. En stigmatisering av stressreak-
tioner är farlig på flera sätt. Dels då det minskar 
allmänhetens acceptans och förståelse för vad 
individen går igenom, men framförallt kan det 
reducera benägenheten att söka hjälp. Men på 
samma sätt kan en öppenhet, acceptans och för-
ståelse hos allmänheten få positiva effekter och 
leda till att veteranerna mår bättre. 

Kamratstöd
Det finns olika sätt att tackla PTSD. David Berg-
man menar att det bästa är att se till att den inte 
uppstår, att jobba förebyggande.

Historien visar att människan är motståndskraf-
tig och med självhjälp, gott kamratstöd och tid 
för återhämtning kan man hantera och bearbeta 
även extrema händelser. Det är först när denna 
bearbetning är otillräcklig som PTSD utvecklas, 
det som inom traumatologin benämns a failure 
of natural recovery. Att arbeta med kamratstöd 
och att hjälpa den naturliga återhämtningen är 
därför alltid bättre än att vänta på att ett sjuk-
domstillstånd utvecklas och sedan behandla det. 
– Man ska heller aldrig, aldrig glömma att solda-
ters förmåga att hantera stressfyllda situationer 
grundläggs med realistiska övningar och utbild-
ningar. Det är därmed alltid det första verktyget i 
att reducera risken för att utveckla stresstillstånd 
som PTSD, säger David Bergman.

Kopplar minne och känsla
Vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och vid 
Danderyds sjukhus utanför Stockholm tillämpas 
en behandling som kallas EMDR. Den går ut på 
att koppla en händelses minne till den känsla 
som fanns när händelsen inträffade. Med hjälp av 
ögonrörelser aktiveras hjärnan. Minnen kommer 
tillbaka och bearbetas med hjälp av psykologen.
– Den behandlingen har ofta goda effekter, men 
kräver mycket av terapeuten som ska kunna han-
tera situationen när minnena kommer tillbaka, 
när dammluckorna öppnas.
En annan behandlingsmetod är traumafokuserad 
kognitiv beteendeterapi, också den med goda re-
sultat. Upp till 75 procent av symtomen ska för-
svinna efter behandling. Varför är den så bra?
– Det starkaste argumentet för TF-KBT är att det 
ger ett gott resultat med relativt kort behand-
lingstid. Det som gör det till en bra metod speci-
ellt för individer som varit inblandade i traumati-
serande händelser är bland annat att den har en 
hög grad av patientmedverkan, det blir en natur-
lig förlängning på självhjälpen.

Ensam inte stark
Kamratstöd är ett sätt att komma tillrätta med 
stress efter trauman. Det visade sig inte minst 
hos räddningspersonalen som varit ombord på 
Scandinavian Star i det brinnande infernot 1990. 
Kamratsamtal löste många knutar.
– Det är bra. Ensam är faktiskt inte stark när det 
gäller stressreaktioner. Både före, under och efter 
en stridssituation är det sociala stödet från den 
närmaste gruppen helt avgörande. Efter själv-

hjälp kan det vara det bästa sättet att bearbeta 
händelsen, säger David Bergman. 
Självhjälp kan vara att ta ett fyspass, en stund i 
bastun och reflektera?
– Fysisk aktivitet är ett utmärkt sätt att få krop-
pen att slappna av, men det stimulerar även 
kognitiv förmåga vilket gör det lämpligt för att 
reducera och hantera stress. Det är det som gör 
att fysisk träning inte bara används i utbildning 
utan även är en naturlig del under militära öv-
ningar och insatser. Man ska heller inte glömma 
att bastusnacket ofta kan vara en viktig del av 
kamratstödet.

Vaccinera soldaterna?
Den amerikanska armén överväger nu att låta 
vaccinera soldaterna mot PTSD. Forskning pågår 
vid Columbia University i New York med bedöv-
ningsmedlet ketamin som ska göra soldaterna 
mer stresståliga.
– Jag är oerhört skeptisk till farmakologi i dessa 

sammanhang. Det har skett försök med att be-
handla PTSD med ketamin men det är en kort-
siktig lösning vilken endast mildrar symtom som 
ångest eller depression men inte behandlar det 
traumatiska minnet som framkallade dem. Jag 
har inte uppfattat det som en allvarlig avsikt att 
på ett sätt vaccinera soldaterna innan en händel-
se. 
David Bergman menar att det skulle vara dumt 
också av mer praktiska anledningar eftersom äm-
nen som ketamin både sänker vakenhetsgraden 
och reducerar den fysiska prestationsförmågan. 
– Att ketamin dessutom är starkt beroende-
framkallande och kan leda till biverkningar som 
dissociation eller hallucinationer gör det starkt 
olämpligt att kombinera med aktiv militär verk-
samhet. Dock skall inte medicinering uteslutas 
för att exempelvis hantera en depression under 
en pågående behandling, säger David Bergman.

Per Lunqe

Soldat i Afghanistan. Händelser i strid och krig kan leda till stress långt efteråt. 
Foto: Johannes Tolf / FS23 / FM

David Bergman forskar i psykologi och är själv veteran.
Foto: Torbjörn Gustafsson / FM

PTSD, begreppet är känt i USA sedan Vietnamkriget. I Sverige har FN-soldater från Cypern och framåt efterdiagnosticerats. Diagnoserna fortsätter. 

Soldater och hjälparbetare som kommer hem från krigets och katastrofernas fasansfulla vardag till ett civilt liv plågas ibland av sina minnen.

"Man ska aldrig glömma att förmågan att 
hantera stressfyllda situationer 
grundläggs med realistiska övningar och 
utbildningar."
David Bergman

Internationell  2-dagars marsch i Göteborg
13–14 juni 2015

www.ElfsborgsmarschEn.sE

Elfsborgsmarschen fyller nio år  
2007 arrangerades den första upplagan av Elfsborgsmarschen och efter det har arrangemanget 

vuxit sig större för varje år.
 Deltagare från flera olika länder får under två dagar uppleva den fantastiska miljön i och 

omkring Göteborg. Du kan välja att gå 10, 25 eller 40 km per dag. Marschen går i huvudsak på 

asfalterade gång- och cykelbanor, på en del ställen är det grusunderlag. 

 Du har möjlighet att boka boende på Göteborgs garnison där det dessutom anordnas en 

mycket uppskattad gemensam middag på lördag kväll.
 Marschen är ansluten till IVV, vilket berättigar till en stämpel efter genomförd marsch.

13—14 juni 2015

har du vad som krävs? 
Upplev göteborg samtidigt  
som du genomför i Elfsborgsmarschen!
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Tema: Drivkraft Tema: Drivkraft 

500 svenskar var ute på militära eller ci-
vila insatser i slutet av förra året. Vad dri-
ver? Varför ger man upp en ordnad och 
kanske bekväm tillvaro i Sverige för att 
under ofta primitiva förhållanden lösa 
problem? 

När Sarang Ahsani landade i Juba, Sydsudan 
2011 kände han: Jag är på plats! Här skulle han 
jobba med frivård under 18 månader, utsänd av 
Kriminalvården i Sverige. Han skulle bryta ny 
mark för även om begreppet frivård fanns i Syd-
sudans lagböcker så var det inget som fanns i 
verkligheten.
Svårigheter?
– Förhandsinfon om arbetsuppgifterna var brist-
fällig, säger Sarang.

Det tog han som en utmaning och det är inget 
nytt för personal som åker på mission. Under sin 
tid i FN-missionen Unmiss jobbade han varje dag 
för att alla som begått ett brott och blivit dömda 
men inte till anstalt skulle få en korrekt behand-
ling.

Han jobbar i Sverige med skyddstillsyn och sexu-
albrott. Tiden i Juba gav honom inte bara profes-

”Glädjen jag möter 
går inte att mäta."
Lars Ekström, polis

Därför åker vi 
på utlandsinsats

Tiina Benredjem arbetar som säkerhetspolitisk rådgivare på Eulux kontor i Pristina och har varit i Kosovo sedan oktober 2013.

sionell utveckling utan även personlig. 
– Det var nytt, jag kände nästan varje dag förvän-
tan, jag kände att jag åstadkom något.
Sarang kände att han var med och lade grunden 
för något som Sydsudan inte haft förut.
Dagar då det tog emot?
– Saker gick inte alltid som jag hoppats på. Då 
kämpade jag. Jag hade en vilja att uppnå något. 
Ville inte slösa med tiden, säger Sarang.

Vi har förmågor
Dag Lidén är i dag chef för K3. I Kosovo jobbade 
han som stabsofficer på Kfor J 3 HQ under KS 
02. I Afghanistan som chef FS06 samt militär-
rådgivare åt FN i totalt 18 månader under 2004 
och 2005. Det var ibland slitsamt med krävande 
tjänst. Drivkraft?

– Det blir flera svar, säger han.
Ett svar är ”det enkla formella”. Som officer har 
Dag liksom alla hans kollegor en uppgift. De för-
väntas kort och gott lösa de uppgifter som ges.
– På det personliga planet är missioner ett sätt att 
med min profession hjälpa andra. Vi som office-
rare i Försvarsmakten har förmågor som behövs 
för att människor ska kunna leva ett liv som vi 
tycker är självklart.
Dag menar att när han ser eländet på TV så re-
ser han sig ur soffan för att göra något åt det. Det 
innebär uppoffringar, inte bara på plats under 
missionen. Familjen hemma gör en uppoffring. 
Varför?
– Det är en del av mitt yrke och innan jag åker ut 
pratar jag med familjen om varför jag åker. Fa-
miljen bidrar också till missionen.
Det handlar naturligen mycket om yrkesrollen. 
– Tar jag inte detta borde det bli en diskussion 
med anställningskontraktet. Så resonerade jag 
innan Försvarsmakten gjorde missioner till ett 
krav, säger Dag.
Men det är ändå engagemanget som driver ho-
nom. 
– Jag gjorde skillnad.
En lite sliten paroll?
– Det är en paroll som inte kan bli sliten.
När du vaknar på morgonen i ett kallt och blött 
tält någonstans i Kosovo, vad tänker du då?
– Det är varmare här än på många andra platser 
i världen. Jag är här och nu och ska lösa en upp-
gift, säger Dag.
Och du ska entusiasmera dina soldater på ett bra 
sätt?
– Det ligger i ledarskapet. Men svensk trupp som 
åker ut på mission är självgående. Soldaterna är 
motiverade och professionella, säger Dag.

Första gången
Att inte ha varit på mission eller insats utomlands 
men att ha en stark övertygelse att det är bra att 
åka, varför åker man? Malin Reinhold skrev på 
för Mali 01 och 02 förra året. Då jobbade hon på 
Folke Bernadotteakademin. Där sysslade Malin 
med internationella frågor. Hon har också jobbat 
på multinationella övningar som Viking.

Vilka förväntningar har du på Mali?
– Det är ett stort åtagande, inte bara för förban-
det utan självklart också för mig, säger Malin. 
Hon är välbekant med civil och militär sam-
verkan. FN-missionen Minusma handlar också 
mycket om det. Malin har en stabstjänst i Mali 01 
och 02 och har sedan förra hösten varit med och 
planerat det stabsarbete som ska vara en del av 
de svenska Maliförbanden. Nu får Malin gå från 
övning till verklighet.
– Det känns som ett naturligt steg. 
Hennes vänner tycker inte alls att det är natur-
ligt, säger hon. Malin kommer tillsammans med 
sina kollegor i förbandet att ge sig in i en miljö 
där klimatet, 45 grader, oländig terräng, giftor-
mar och oberäkneliga motståndare inte alls ver-
kar vara något eftersträvansvärt jämfört med en 
ordnad tillvaro i Sverige.
– Jag ser fram emot oväntade situationer, säger 
Malin.
I vilket fall som helst ser Malin att hon kommer 
att växa såväl personligt som professionellt under 
sin tid i Mali.  

En del i något större
Lars Ekström jobbar på Nationella operativa av-
delningen inom polisen, det som före nyår hette 
Rikskriminalpolisen. Han gjorde sin första mis-
sion 1993 i Bosnien och den följdes av fler, tillba-
ka i Bosnien 2000 och 2001, Makedonien 2004 
och 2005, Västbanken 2009 och 2010 och Afgha-
nistan 2013.

– När jag åkte till Bosnien 1993 var det äventyr-
slust som drev mig, säger han. 
Men efterhand som tjänstgöringarna utomlands 
blev fler så kom Lars till insikt om att det var nå-
got större som fick honom att åka.  

"Jag kände nästan varje dag 
förväntan, jag kände att jag 
åstadkom något. Jag hade 
en vilja att uppnå något." 

Sarang Ahsani, Kriminalvården

"På det personliga planet är 
missioner ett sätt att med min 
profession hjälpa andra." 

Dag Lidén, Försvarsmakten

"Jag ser fram emot 
oväntade situationer" 

Malin Reinhold, 
Folke Bernadotteakademin

"Jag ser min del i ett 
större sammanhang. 
Det finns ett tänk." 
Lars Ekström, Polisen

Förkortningar för civila myndigheter
NOA: Nationella Operativa Avdelningen, Polisen
MSB: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
FBA: Folke Bernadotteakademin
EKO: Ekobrottsmyndigheten
TV: Tullverket
KB: Kustbevakningen
KV: Kriminalvården

Tabellen skall tydas på följande sätt:
MYNDIGHET, INSATS, ANTAL PERSONER
Under militär personal avses endast Försvarsmakten

FAKTA

Svenskar på insats

Källa: 
Folke Bernadotteakademin 
och Försvarsmakten 
(december 2014)

Civil personal 213 st
Serbien
NOA, OSCE 2
Montenegro
NOA, OSCE 1
Kosovo
NOA, EULUX 11
NOA, OSCE 1
MSB, EULUX 7
FBA, EULUX 5
FBA, OSCE 1
FBA, KSC 1
EKO, EULUX 1
Haag
TV, Europol 1
Bryssel
NOA, EEAS 1
FBA, EEAS 6
FBA, EUMM 1
FBA, EUSR 1
MSB, EULUX 2
KB, EEAS 2
KB, EU 1
New York
NOA, FN 1
FBA, UNDP/BCPR 1
Guatemala
NOA, CICIG 2
Luxemburg
FBA, Europeiska 
investeringsbanken 1
Mali
NOA, MINUSMA 3
FBA, EUCAP 1
Liberia
NOA, UNMIL 14
KV, UNMIL 5
FBA, UNMIL 1
Niger
MSB, EUCAP 2
Centralafrikanska 
republiken
KV, MINURCAT 1
Demokratiska 
republiken Kongo
MSB, EUPOL 1
MSB, EUSEC 1
FBA, MONUSCO 1
KV, MONUSCO 5
NOA, MONUSCO 5
Warszawa
FBA, ODIHR 1
Wien
FBA, OSCE 3
Moldavien
FBA, OSCE 1
NOA, EUBAM 1
TV, OSCE 1

Ukraina
FBA, OSCE 10
FBA, EU 1
FBA, EUAM 1
NOA, OSCE 3
NOA, EUAM 1
MSB, OSCE 1
MSB, EUAM 1
Georgien
FBA, EUMM 19
NOA, EUMM 7
MSB, EUMM 2
Palestina
FBA, TIPH 9
FBA, EUPOL 1
FBA, Q. REPR. 1
NOA, EUPOL 3
MSB, TIPH 4
Afghanistan
FBA, EUPOL 3
FBA, EUSR 1
MSB, EUPOL 4
NOA, EUPOL 15
Djibouti
KV, EUCAP 1
MSB, EUCAP 4
FBA, EUCAP 2
Kenya
FBA, RCO 1
Sydsudan
NOA, UNMISS 15
KV 5

Militär personal 241 st
Afghanistan
UNAMA 1
ISAF 33
Sydsudan
UNMISS 6
Mellanöstern
UNTSO 7
Indien/Pakistan
UNMOGIP 6
Demokratiska 
republiken Kongo
MONUSCO 5
Mali
MINUSMA 11
Mali 00 / ASIFU / 
Mali 01 / Vaktstyrkan / 
EUTM 153
Somalia
EUTM 5
Kosovo
KFOR 7
Korea
NNSC 5
Bosnien
EUFOR 2
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Tema: Drivkraft Tema: Drivkraft 

  – Jag ser min del i ett större sammanhang. 
Det finns ett tänk.
Han ser ansvaret, att när han åker för EU så är 
han en del av säkerhetspolitiken. Men det finns 
för honom också ett kollegialt ansvar.
– Som polis ska man skydda människor, det kan 
vara ett kall. Kollegorna i Palestina har också den 
uppgiften. Men de har mycket kortare utbild-
ning. Då kan jag hjälpa dem.
Responsen brukar bli positiv.
– Glädjen jag möter går inte att mäta, säger Lars.
Hemma i Sverige jobbar nu Lars med att rekry-
tera poliser för internationella insatser. Vad är 
viktigast?
– Jag utgår från att de kan sitt jobb. Det viktigas-
te är att de kan ta hand om sig själva.
Att hamna på gränsen mellan Sydsudan och Su-
dan kan sätta en polis på prov.
– Inget vatten, ingen el, ingen toalett. Där vill jag 
ha en driven polis, säger Lars.

Möjligheten att utbilda
Eva Bergman, till vardags polis i Göteborg, har 
varit på utlandstjänst för Rikskriminalpolisen i 
Liberia och Sydsudan i omgångar mellan 2008 
och 2014. Hon har jobbat för FN i missionerna 
Unmil och Unmiss. Vad gjorde du?
– I min första mission i Liberia jobbade jag med 
utbildning av den lokala polisen. I min andra 
mission i Liberia handlade mitt uppdrag om att 
förändra och utveckla den befintliga introduk-
tionsutbildning som FN:s poliser får när de kom-
mer till missionen, säger Eva. 

Det var ett pilotprojekt mellan Rikskriminalpo-
lisen, FN och missionen i Liberia. Ungefär 500 
poliser från 35 till 40 olika länder kommer till 
den missionen varje år och alla genomgår en 
obligatorisk utbildning på plats. Det gick lika bra 
i Sydsudan. Vad var det som drev dig?
– För mig har möjligheten att utbilda andra all-
tid varit en drivkraft. Jag har också förstått hur 
viktigt det är med utbildning och träning för att 
skapa fred. Okunskap kan ofta leda till konflik-
ter. Sen var det också responsen från dem som 
deltog i utbildningen. Flera sa att de hade lärt sig 
mer här under den här träningen än vad de hade 
lärt sig under flera år. Jag såg att vi kunde påver-
ka människor positivt genom vår modell, vilket 
också blev en drivkraft. 
Utbildningen har en processinriktad pedagogik 
med material och lärandeaktiviteter som är noga 
genomtänkta. Eleverna är hela tiden delaktiga. 
De jobbar med case eller fall, diskuterar artiklar, 
ser filmer och gör rollspel.

För Eva blev den processinriktade utbildningen 
också viktig.
– Jag blev påverkad av att lyssna till och ta del 
av alla diskussioner i klassrummet så jag har för-
ändrats som människa, säger hon.
Eva kände att hon genom utbildningen kunde på-
verka andra, sina elever, på ett positivt sätt och 
att hon var en kugge i något större, att bygga fred 
och säkerhet.
Det var en i ordets bästa bemärkelse, mångkultu-
rell miljö. I Liberia bestod Evas team av instruk-
törer från sju länder.
– Vi var förstås olika men vi hade samma mål och 
alla brann för det. Jag skriver gärna under på att 
mångfald är bättre än enfald. 
Ska du åka ut igen?
– Jag är tacksam för de missioner jag har fått göra 
hittills men får jag chansen igen, det är många 
som söker, skulle jag absolut åka, säger Eva.

Han lös av tacksamhet
Johan Hansson bygger camp utanför Timbuktu. 
Där är han plutonchef i etableringsstyrkan. 
– Vi har ungefär en femtedel kvar, säger han på 
en klar linje från Mali. 
Dagstemperaturen ligger på över 35 grader och 
kopplingar till rör som ska läggas lyser med sin 
frånvaro. Det är saker som irriterar Johan men 
familjen hemma har svårt att förstå dagliga pro-
blem i Timbuktu. Detta är Johans tredje resa för 
Försvarsmakten, tidigare har han varit i Kosovo 
och Afghanistan. Där, i Afghanistan, har han ock-
så tjänstgjort för MSB.
– Första gången jag åkte ut var det nog av även-
tyrslust. 
Men ett möte med en man i en skog i Kosovo för-
ändrade Johans bild.
– Han bodde där ensam i en stuga. Vi hjälpte ho-
nom att mura en skorsten. Han lös av tacksam-
het. Så då kändes det ideellt, och det är väl därför 
jag åker nu.
Det fortsatte i Afghanistan där Johan utbildade 
ingenjörer.
– De kom och de var verkligen tacksamma. Det 
var stort.
Ska du fortsätta åka på insats?
– Absolut, säger Johan.

Intresserad av allt internationellt
Att vara med och skapa en fungerande rättsstat, 
det driver Tiina Benredjem att gå till jobbet på 
Eulux kontor i Pristina. Hon har varit i Kosovo 
sedan oktober 2013.
– Jag jobbar som säkerhetspolitisk rådgivare och 
ser till att medlemsländerna i EU får veta vad 

CITAT
”Det var nytt, kände förväntan varje dag
”Då kämpade jag
”Det är en del av mitt yrke
”Ett stort åtagande
”Äventyrslusten drev mig
”Glädjen jag möter går inte att mäta
”Jag blev förändrad
”Rädda liv genom att rädda miljö 

"För mig har möjligheten 
att utbilda andra alltid 
varit en drivkraft." 
Eva Bergman, Polisen

"Det är jättespännande att 
träffa människor. Jag lär 
mig något nytt varje dag." 
Tiina Benredjem, 
Folke Bernadotteakademin

som rör sig inom framför allt civil krishantering, 
säger Tiina.
När du först sökte till Kosovo, vad tänkte du då?
– Jag var intresserad av allt internationellt, hade 
jobbat på UD med Kosovofrågor.
I Pristina träffar Tiina inte bara företrädare för 
FN, OSSE och andra organisationer utan även 
grannar och vänner hon lärt känna.
– Det är jättespännande att träffa människor. Jag 
lär mig något nytt varje dag, säger Tiina.

Många unika möten
Att rädda liv genom att rädda miljö, det driver 
Kaisa Nugin att packa väskan och ge sig ut för 
MSB:s räkning. Hon har varit på insatser först i 
Nigeria följt av Mocambique och Liberia och nu 
senast Centralafrikanska Republiken.

Vad gör du på insatserna?
– I Liberia och Nigeria var det förberedande in-
satser. Jag och mina kollegor höll kursen Beyond 
response som handlar om förberedelser för att 
minska miljökonsekvenser vid naturkatastrofer 
som översvämning, brand eller dylikt, säger Ka-
isa. Ett exempel skulle kunna vara om en brand 
som uppstod i omgivningen sprider sig till en ke-
mikaliefabrik. 

I Mocambique jobbade Kaisa med att utreda 
miljökonsekvenser av en översvämning och med 
inventering inför ett projekt om upprättande av 
tidiga varningssystem för exempelvis kraftiga 
väderfenomen som framtida översvämningar. I 
Centralafrikanska Republiken var hon med och 
byggde en camp för FN-personal.
Möten med människor?
– Det blir många unika möten. Både inom grup-
pen och de man möter på plats. Då jag har job-
bat mycket med utbildning på insatserna blir det 
även många spännande möten mellan de indivi-
der som ska bedriva arbetet vidare, säger Kaisa.

Per Lunqe

Sedan 1991 har Tonny Carlsson åkt ut i 
världen för att hjälpa människor i nöd, 
mestadels för Räddningsverket, men 
även för den myndighet som uppstod ur 
Räddningsverket och Krisberedskaps-
myndigheten, MSB.

Första Herculesen gick till Turkiet 1991. Där 
fanns 170 000 fördrivna kurder från Irak, sam-
lade i ett läger. Tonny Carlsson såg till att trans-
porter med mat och medicin kunde komma till 
lägret.
– När vi kom fram dog 30 personer i lägret varje 
dygn. När vi avvecklade var siffran noll. Det var 
en häftig känsla att se resultaten, säger Tonny 
Carlsson till Värmlands Folkblad.

5000 flyktingar
En lång rad missioner följde, en del mer riskfyll-
da än andra. Tonny Carlsson utsattes för stora 
risker under tre insatser i Bosnien, där han job-
bade som gruppchef och konvojledare.
En natt var han med om att hjälpa 5000 flykting-

ar till säkerhet i Kroatien, efter att de suttit in-
stängda på den serbiska sidan.
– Den vanligaste frågan jag får är hur jag kun-
de utsätta mig för riskerna. Då säger jag så här: 
under 25 år på räddningstjänsten har jag räddat 
max tre personer. På tolv timmar i forna Jugosla-
vien fick jag vara med och rädda 5000 människor. 
Som brandman vill man rädda liv.

Attackhelikoptrar
Vid ett tillfälle var Tonny Carlsson med och flytta-
de Räddningsverkets transportorganisation från 
Belgrad till Sarajevo, med Främlingslegionen 
som eskort. Vägarna var minerade och konvojen 
var ständigt tvungen att ändra rutt. De hamna-
de på en väg i mycket dåligt skick, "den var ler-

åker". En av lastbilarna var nära att åka ut över 
ett stup. Teamet slet med att få upp den på vägen 
medan mörkret lade sig över dem. 
– Då kom två attackhelikoptrar och letade efter 
konvojen. De hittade oss inte eftersom vi släckt 
ljusen men det var uppenbart att det inte var ett 
fredligt område vi kommit till, säger Tonny Carls-
son.

Trycket var stort på Tonny Carlsson med det per-
sonalansvar han hade på insatserna. Att bli be-
skjuten hörde till vardagen.
– Var går gränsen när man inte längre kan ga-
rantera säkerheten? Det är inte lätt att veta. Vi 
förlorade som tur var ingen medarbetare under 
mina insatser.
Ett flertal gånger blev Tonny Carlsson hotad med 
kalashnikovs mot hakan.
– Det är en dialog som löst problemet, säger han.

Återupplever
Efter en insats i Bosnien blev det för Tonny Carls-
son att packa väskan och med ett team åka till 
Rwanda. Uppgiften var att koordinera hjälpin-
satserna. Om Bosnien inneburit stora risker blev 
det nu nya otäcka erfarenheter. Vid ett tillfälle 
åkte teamet till en kyrka för att dokumentera 600 
avrättade människor.
– Kropparna hade legat där i två  månader. 
Människorna var skjutna och sedan halshuggna. 
Stanken var fruktansvärd och vildhundar åt av 
kropparna.
Tonny Carlsson har bearbetat sina upplevelser 
från insatserna genom att prata och föreläsa om 
dem. Det händer att han återupplever händelser.
När Tonny Carlsson fyllt 58 bestämde han sig för 
att gå i pension från jobbet som flygplatsbrand-
chef. Men han fortsatte att åka på uppdrag som 
att hjälpa till vid skogsbränder och bygga cam-
per. Nu är han pensionär efter ett långt yrkesliv 
med uppgift att rädda människor i nöd.

Per Lunqe

Efter 33 missioner 
gick Tonny i pension

Efter 33 insatser drog sig Tonny Carlsson tillbaka.

Tonny Carlsson var med från början när 
Räddningsverket tog steget utanför 
Sveriges gränser och gav sig ut på 
internationella räddningsinsatser. Efter 33 
missioner lade han hjälmen på hyllan.

"När vi kom fram dog 30 personer i 
lägret varje dygn. När vi avvecklade 
var siffran noll. Det var en häftig 
känsla att se resultaten."

"Under 25 år på räddningstjänsten har jag 
räddat max tre personer. På tolv timmar i 
forna Jugoslavien fick jag vara med och 
rädda 5000 människor."

"Att rädda liv genom 
att rädda miljö." 
Kajsa Nugin, 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Ännu inte medlem i Sveriges veteranförbund? Bli det, eller värva en kompis på www.svfmedlem.se
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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

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

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

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

Johnny Jensen 
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
070 - 879 90 89
johnny.jensen@sverigesveteranforbundet.se

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

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

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

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

Alvi Olsson
Vice förbundsordförande
alvi.olsson@fredsbaskrarna.se

Ledamöter
Bo Carlsson
bo.carlsson@fredsbaskrarna.se

Sture Fredell
sture.fredell@fredsbaskrarna.se

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Örjan Noreheim
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Händelsekalender 2015
När Vad  Var

Det kommer att hända mycket
under det nya året
Då är vi igång igen efter alla 
helger och ett nytt verksam-
hetsår är i full gång. På kansliet 
har vi nu flyttat till arbetsmiljö-
godkända lokaler. Detta har vi 
kunnat göra tack vara dialog 
med Försvarsmakten som nu 
garanterar vår hyra i avtalet. 

I övrigt har vi fått samma eko-
nomiska stöd som föregående 
år till våra verksamheter. Det-
ta kommer att innebära att vi 
måste hålla nere våra kostna-
der och ha ett arbetssätt som 
gör så att vi får så mycket ”pang” 
som möjligt i vår verksamhet. 
Vi har nu förstärkt vårt kansli 
med nya krafter på ekonomi- 
sidan. Det är Johny Jensen 
som nu börjar arbeta hos oss 
med främst ekonomi. Han 
presenterar sig själv på annan 
plats i tidningen. 

Nu pågår det förberedelser 
inför vår första kongress i Var-
berg. Vi har redan lagt ut en för-
sta inbjudan och det kommer i 
denna tidning en mer detalje-
rad inbjudan. Det ska bli myck-
et intressant att se hur det kom-
mer att fungera med vår nya 
ordning att det är föreningarna 
som har rösträtt på kongressen. 
Har ni funderingar på detta så 
hänvisar jag till våra stadgar 
men ni får självklart även kon-
takta oss på kansliet. 

Det finns andra evenemang 
som jag tycker att ni redan ska 

boka in i era kalendrar. Det 
är först Veterandagen, sedan 
träffen i Halmstad tätt följt av 
Veteranmarschen. 
Läs mer om detta på hemsidan. 
De olika föreningarnas och 
träffplatsernas eve-
nemang hittar ni 
också på hemsidan. 
Jag hoppas att ni 
besöker dessa. 

Skulle vilja pas-
sa på att önska 
Mali-styrkan och 
de som åker till 
Adenviken lycka 
till i sina uppdrag 
och det ska bli 
mycket intressant 
att höra era berät-
telser därifrån. Vi 
kommer att med 
spänning följa era 
insatser. Ser gärna 
att ni delger några 
berättelser till oss 
som vi kan publicera 
i tidningen. Detta hoppas 
jag även att ni som är på 
civila insatser gör. 

Gå nu ut i vårvintern och var 
en stolt veteran och sprid 
denna stolthet till andra ve-
teraner så vårt förbund och 
våra föreningar växer.  

Anders Ramnerup
Generalsekreterare SVF
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Kongressen 25 april, 
Varbergs Stadshotell

Förbundets första kongress

– Hej, jag heter
Johny Jensen

 
Jag är 58 år, uppvuxen i Långserud, 
Säffle Kommun. Sedan 9 år är jag och 
min fru Eva tillbaka i min barndoms-
bygd. Våra två barn är sedan länge 
utflugna och har egna liv. Mina intres-
sen är människor, djur och natur samt 
att få ”fixa lite” (mest snickeri). Vi bor, 
tillsammans med en katt i ett nybyggt 
hus ute på landet.

Jag är en nyfiken och praktisk lagd 
person och har arbetat inom ett an-
tal vitt skilda områden och tagit med 
mig erfarenheterna i mitt synsätt på 
ekonomi. Arbetslivet har fört mig 
från skogshuggare i ungdomen över 
eldare, turbinmaskinist och ca 25 år 
som yrkesofficer, vd för ett tågbolag, 
ekonomutbildning med tjänst som 
ekonomichef som följd samt en hel 
del andra yrkesområden vi inte skall ta 
upp tiden med här.
Utlandsmission har det också blivit, 
BA06 som paymaster och just nu 
ingår jag i NBG15 FHQ som SO Ac-
count.

Tjänsten som kanslichef vid Sveriges 
Veteranförbund ser jag fram emot. 
Personerna jag har runt mig är var-
ma och härliga med en stor portion 
humor att gnabbas med. Att det som 
Sveriges Veteranförbund står för är 
viktigt, vet jag och får också höra från 
de flesta jag talat med.
 
Jag skall också dra mitt strå till stacken 
och försöka göra skillnad.

Johny Jensen

I och med den nya organisation som beslu-
tades 2013 på årsmötet är det numera 
föreningarna som har rösträtt så vänd er till 
er närmsta förening för att prata med dem 
om det är något ni vill förändra i förbundet. 

Enskild medlem har rätt att lämna in motio-
ner till kongressen men har inte rösträtt. 
Enskild medlem har rätt att närvara på kon-
gressen. Vill ni närvara på kongressen är ni 
hjärtligt välkomna. Anmäl er närvaro senast 
20 mars till kansliet på
kansliet@sverigesveteranforbund.se 
(OBS! anmälan är bindande)

Motioner ska vara kansliet till handa både 
skriftligt och digitalt senast den 25/2. Glöm 
inte att skicka in förslag på medaljörer (senast 
1 april) och att nominera Årets veteran (senast 
1 april).

Vill ni delta på kongressmiddagen så är detta 
till en kostnad av 350 SEK. 
Förbundet subventionerar del av kostnaden. 

Boende får man betala och boka själv. 
Förutom Varbergs Stadshotell finns andra 
alternativ så som:

Varbergs Stadshotell:  0340-69 01 00
Varbergs Vandrarhem:  0340-61 16 40
Hotell Gästis:   0340-180 50
Hotell Fregatten:   0340-67 70 00
Hotell Havanna:   0340-100 50

Föreningarna och deras delegater inbjuds 
i särskild ordning. Anhöriga är välkomna!

Varmt välkomna!
Anders Ramnerup, Generalsekreterare

NY ADRESS

Program 
13.00 – 17.00 Kongress
17.00 – 19.00 Egen tid och förberedelser
19.00 – sent Kongressmiddag

Ny på kansliet

Varbergs torg.

10 mars Försvarsmaktens Veteranforskningsseminarium Stockholm

20 – 22 mars Vidareutbildning kamratstöd  Örebro

25 april  Förbundskongress   Varberg

29 maj  Veterandagen   Stockholm

28 juni – 4 juli Almedalen  Visby

9 – 12 juli  Veteranträffen ÖS 22   Halmstad

14 – 22 augusti Veteranmarschen   Örebro – Stockholm

Ute i landet 
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Kommande årsmöten 2015Yxor hjälper yxor
 
1428 veteraner kan inte ha fel som 
anslutit sig till Facebook-gruppen Yxor 
hjälper Yxor. Gruppen fungerar som 
en stöd- och hjälplinje som finns till 
hands när den egna kunskapen inte 
räcker till. 

Dag som natt finns alltid någon som 
har svaret på din fråga. Vi vet alla hur 
krångligt det kan vara att hitta och få 
rätt svar. Efter att ha följt både egna 
och andras inlägg kan jag konstatera 
att svaret kommer blixtsnabbt. Detta 
bevisar och belyser vilken bred kom-
petens vi har i denna grupp och även 
den starka gemenskap som visar sig 
i kamratskap och omtanke. Vi ställer 
alltid upp och hjälper varandra och 
det är mycket värdefullt när man sitter 
och grubblar i sin ensamhet.

Örjan Noreheim
Stockholm
(inlägget har redigerats av redaktionen)

BBMC Sweden kallar till årsmöte

Datum Lördagen den 9 maj
Plats Mässen i Skillingaryd  
Tid 12.00  

Skillingaryds Läger 8-10 maj 2015
I samband med årsmötet har vi vår årliga 
återträff.
 
Motioner skall vara sekreteraren Nina 
Nord tillhanda senast den 8 mars 2015. 
sekreterare@bbmc.se

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

Mer info 
www.bbmc.se för mer info.

FB Västra Götaland 
kallar till årsmöte

Datum Måndagen den 2 mars
Plats Soldathemmet i Skövde  
Tid 18.00 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

FB Stockholm kallar till årsmöte

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

stockholm@fredsbaskrarna.se

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

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

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

Vem blir
Årets veteran

2015?

Post: SVF, Klostergatan 23, 703 61 Örebro
 Märk kuvertet ”Årets veteran” 

E-post:  kansliet@sverigesveteranforbund.se
Nominera senast 1 april

Grattis! 

Ulf Bellander, Boden som fyller 75 år 
den 26 februari. Ulf har genomfört 
bataljonerna K 16, C 24, C 32, BA 02.

Erik Lennart Jacobsson, Bräcke som 
fyllar 85 år den 10 mars. Erik har tjänst-
gjort i Gaza under Bat 3 samt i Kongo 
under Bat 10.

FB Halland kallar till årsmöte

Datum Fredagen den 27 mars
Plats Soldathemmet i Halmstad  
Tid 18.00  

Motioner och förslag skall vara 
styrelsens ordförande Johan Sundin 
tillhanda senast 8 mars 2015. 
johan.sundin@fredsbaskrarna.se
eller
Fredsbaskrarna Halland
co. Johan Sundin
Snidaregatan 10A
432 43 Varberg

Årsmöteshandlingar kommer att finnas 
tillgängliga på Soldathemmet.

Anmälan senast den 8 mars 2015 på 
adresserna ovan. 

FB Skåne kallar till årsmöte

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

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

Gästföreläsare Ulf Henricsson.

Mer info
www.sverigesveteranforbund.se/freds-
baskrarna-skane

Kamrathjälpen är i behov av bidrag från personer som du 
– för att kunna stödja veteraner och deras anhöriga.

ÅTER I SORTIMENTET. LÄS MER PÅ SID 29.

Cityjacka Veteran 595:-

Englaklubbens
112-kryssning
 
Det är dags för Englaklubbens 21:a 
112-kryssning där hela Sveriges 
112:are får inbjudan till detta 23-tim-
mars partaj med kollegor inom SOS, 
ambulans, polis, brandkåren, vård, FN 
och kriminalvård. 

Vi garanterar 100% kul, med framträ-
danden, DJ, karaoke, mat och full ös!

Reservera den 14 april i kalendern 
och boka din plats nu!

Från 295 kr per person.

Bokningsinformation finns på
www.englaklubben.se

MÅTT-GUIDEFortsätt att värva 
nya medlemmar!
Formuläret är 
anpassat för 
smartphones 
— snabbt och 
enkelt.

www.svfmedlem.se

VI BLIR FLER!

Boka ÖS 2015
den 9-12 juli
 
Läs mer på fn-traffen.snabber.se

Försvarsmaktens 
Veterankort
 
Är du militär veteran?
Ansök om Försvarsmaktens 
Veterankort på www.veterankort.se
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Vid FB Norrköpings veteranträff den 13 novem-
ber gästades vi av Mats Jonsson som till vardags 
jobbar vid räddningstjänsten i Motala, men som 
också tjänstgjort på FS 18 i Afghanistan och var 
med vid den tragiska händelsen där kapten Jo-
han Palmlöv och löjtnant Gunnar Andersson dö-
dades. Då det i media förekommit flera spekula-
tioner om denna händelse poängterade Mats att 
det han kommer att berätta om, är hur han upp-
fattade vad som skedde den här ödesdigra dagen.

Mats tjänstgjorde som vagnschef på en skytteplu-
ton. Den 7 februari 2010 fick förbandet uppdrag 
att patrullera i byar längs vägen väster om Mazar 
e Sharif. Det var ett oroligt område och man var 
tungt beväpnad. Men inget hände, dåligt väder 
och lite folk var ute. Man bestämde sig istället för 
att göra ett besök vid den afghanska polisstatio-
nen i byn Gurgi Tepah.

Framme vid byn grupperar förbandet och de 
båda officerarna Johan Palmlöv och Gunnar 
Andersson samt signalisten Klas och den lokala 
tolken går fram mot polisstationen. Polische-
fen kommer ut ur huset men återvänder snabbt 
in och kommer sedan ut med draget vapen och 
skjuter ner de båda officerarna och tolken. Signa-
listen Klas träffas också i fötterna och på utrust-
ningen men blir inte svårt skadad. Johan Palm-
löv, Gunnar Andersson och tolken träffas av flera 
skott och blir liggande på marken. Polischefen 
försöker fly men skjuts ner och dör. Situationen 

är mycket besvärlig och man måste få de skadade 
snabbt till sjukhus. Den sjukvårdsvagn som ingår 
i förbandet kör tyvärr fast på en pipeline och kan 
inte användas. 

Helikopter har rekvirerats och de skadade förs 
ombord, men redan här förstår man att deras 
skador är så allvarliga att de inte skulle överleva. 
Återfärden till campen sker utan intermesson 
men när man kommer dit är flaggorna på halv 
stång och man förstår att Johan Palmlöv och 
Gunnar Andersson är döda. Mats blir plutonchef, 
och i den rollen ingår också att ta hand om sol-
daterna. Ingen fick vara ensam, man pratade 
mycket, gjorde saker tillsammans och fick stöd 
från sjukvården. När kropparna från de döda 
gjorts i ordning fick plutonen besöka dem och ta 
ett sista farväl. I kapellet hölls en stämningsfull 
avskedsceremoni innan kistorna skickades hem 
till Sverige. Sedan följde utredningar av militär-
polisen och en särskild grupp från Sverige. 

Vi var 37 veteraner som nästan knäpptysta lyss-
nade på denna gripande och känslosamma fö-
reläsning av Mats. Han avtackades med en stor 
varm applåd och Janne Frisk överlämnade en 
bok från Fredsbaskerförlaget, Fredssoldater, 
Armémuseums årsbok 2009-09.

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

Gripande föreläsning 
om dödsskjutningarna 
i Afghanistan 2010

Ute i landet 

In memoriam 
– Flygarn

Gammelyxan och FN-veteranen 
Lars Göran Persson har lämnat våran 
skara 3 januari 2015 efter längre tids 
sjukdom. 

Det finns hur mycket som helst att 
skalda om denne hedersman och 
genuint goda kamrat så jag överlåter 
åt läsarna att minnas alla stunder.

LG var i hetluften på 52M, 53 och 
55C. Han blev 64 år.

Glädje och respekt till dig Flygaren.

Thomas ”Berkan” Bergqvist

Anhöriga viktiga i Sjuhärad

Mats Jonsson delade med sig av minnerna från den tragiska händelsen vid "Sandslottet" i Gurgi Tepah, Afghanistan 2010 när två 
svenska officerare och en lokalanställd tolk omkom.

Från vänster Berkan och till höger Flygarn
Foto: Privat

Fredsbaskrarna Sjuhärad är en ung förening, 
bildades i februari 2013, men har redan 90 med-
lemmar. Det är också medlemmar från en rad 
missioner. Där finns veteraner från Gaza, Kongo, 
Cypern, Libanon, Bosnien, Kosovo, Liberia och 
Afghanistan. Ordföranden heter Johan Nolén 
och han har med styrelsen tagit tag i en fråga som 
är aktuell för många, anhörigstödet.

Partnern
Efter en av föreningens träffar i Borås då en kam-
ratstödjare, Daniel Hellberg, berättat om vad han 
sysslar med, då började styrelsen och andra med-
lemmar gå vidare med frågan om anhöriga.
– Hur har partnern det hemma under mission-
en? Om veteranen kommer hem och inte är sam-

ma person som åkte ut? frågar sig Johan Nolén.
Nu ska frågan diskuteras vid kommande träff på 
föreningens samlingsplats, restaurang Renäs-
sans i Borås, dit veteraner med anhöriga är in-
bjudna.
– Vi vill försöka involvera även anhöriga. 
På våra söndagsvandringar är förstås anhöriga 
också välkomna.

Gemensamma erfarenheter
Själv är Johan Nolén gift med en veteran, Inger 
som har två missioner i bagaget, Libanon och 
Bosnien. Johan Nolén har varit ute på tre, två i 
Libanon och en i Somalia.
– Det finns dom här som har betydligt fler.
Hur är det med åldersspannet på era möten?

– Det är mest plus 40. Yngre har sitt med familj 
och karriär. Man blir nog lite nostalgisk när man 
kommer upp i åren.

På era möten, vad pratar ni om?
– Det man inte kan prata med andra om. Vi har 
ju gemensamma erfarenheter. Förra träffen såg 
vi en film om Gaza och den pratade vi förstås om. 
Vi har ett par medlemmar som var med i Gaza 
1956, den första svenska FN-missionen, säger 
Johan Nolén.
Föreningen samlar medlemmar från det område 
som kallas Sjuhärad med flera kommuner där 
Borås är störst.

Per Lunqe

Fr v Anders Jarhult, Reino Olsson och Lars AnderssonFr  v Rolf Andén, Sten Jaselius och Joakim Merstramd

www.byaagaard.com

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

Design Claus Scheelke 

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

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

"Vi vill försöka involvera även 
anhöriga. På våra söndags-
vandringar är förstås 
anhöriga också välkomna."
Johan Nolén

NYHET

I PROFILBUTIKEN

TENNSOLDATER

SID 29
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FB Halland går under jorden Anhörigforum till omkomna 
i försvarets flygtjänst

Flygvapenchefen general Micael Bydén och che-
fen F 7 överste Michael Cherinet hedrade mötet 
genom att delta på fredagen och huvuddelen av 
lördagen. Mötet hade samlat ett femtiotal anhö-
riga samt stödpersoner. SVF bidrog ekonomiskt 
till mötet och deltog med generalsekreteraren 
Anders Ramnerup.

Initiativtagare till gruppen är Marianne Reuter-
dahl Hernblad, Linda Wahlund och Catharina 
Theisen. Dessa tre, liksom flera andra, har efter 
det att deras make/sambo omkommit i flygtjänst, 
levt i ett trauma genom att de saknat kunnigt stöd 
och ansvarstagande från Flygvapnet. Gruppen 
har idag ett hundratal anhöriga och stödmedlem-
mar. 

Det är många och gripande öden som berättas 
av änkor, barn, barnbarn och andra anhöriga 
till de kamrater som har omkommit i försvarets 
flygtjänst. Göran Jacobsson presenterade sin 
nya bok som baseras på en rad berättelser från 
anhöriga till de som omkommit. Titeln på bok-
en är ”Minnen av dem som aldrig kan glömmas”.  
Göran, som är mycket intresserad av flyg i all-
mänhet och människorna i de flygande systemen 
i synnerhet, har skrivit flera böcker, bland annat 
boken om Fältflygarna. Berättelserna i den nya 
boken är personliga och mycket gripande. Föror-
det är skrivet av Flygvapenchefen.

Läs mer om träffen och boken på
www.korta.nu/tZ3

Bert Stenfeldt 

Lördagen den 13 september genomför-
de Fredsbaskrarna Halland en resa till 
Beredskapsmuseet i Helsingborg. En un-
derjordisk försvarsanläggning från andra 
världskriget, Batteri Helsingborg, som 
skulle försvara den smalaste delen av Öre-
sund. 

Batteriet togs i drift rekordsnabbt efter nazitysk-
lands invasion av Danmark 1940 och var sedan i 
drift till 1990 då det lades ner. Batteriet bestod 
av fyra 15,2 cm kustartilleripjäser samt luftvärn. 
1997 blev försvarsanläggningen museum. 

Det var 25 medlemmar som åkte buss ner till 
Helsingborg, Djuramossa. Där togs vi emot av 
Johan Andrée som är museichef och även med-
lem i Fredsbaskrarna Skåne. På plats bjöds vi på 
ärtsoppa och pannkakor. Till detta dracks det 
varm punsch. 

Vi guidades sedan runt på anläggningen under 
några timmar av Olle Wennerbeck som berättade 
om anläggningens historia.

En mycket trevlig utflykt.

Niclas Sjöberg
Fredsbaskrarna Halland

Foto Fredrik Johansson

Foton: Johan Johansson

Foto: Marianne Reuterdahl Hernblad

Gruppen ”Forum för anhöriga till omkomna i försvarets flygtjänst”, som bildades 
för drygt ett år sedan, hade ett första möte helgen 12-14 september på F 7, Såtenäs. ”Många frågetecken 

uträtades denna helg”

”Har fått lufta sådant 
som gjort ont så länge”

”I vänskapens och 
minnenas tecken”

”Vi är hedrade av att 
Flygvapenchefen och C F 7 

ställde upp för oss” 

”Nu kanske jag 
kan sluta att hoppas" 

”Nu känns det som om 
cirkeln är sluten”

Sista chansen att vara med i SVF:s fototävling

SVF tackar för alla bidrag som inkommit i fototävlingen. Delta du också!

Här visar vi tre bilder som inkommit i SVF:s fo-
totävling med temat kamratskap, omtanke och 
medmänsklighet. Än finns det möjlighet att vara 
med i tävlingen, där den bild med bäst motiv och 
som uppfyller våra övriga kriterier kommer att 
belönas med 5 000 kr i presentkort hos Ticket. 

Plats 2 till 10 vinner 500 kr att handla för i SVF:s 
profilshop. Alla som skickar in får också en ra-
battkod på 100 kronor att använda i SVF:s 
webbshop. Och kanske finast av allt: din bild kan 
komma att hamna i SVF:s officiella bildbank och 
användas i olika sammanhang för att utveckla 

och stärka förbundet i framtiden. Vi vill ha bilder 
på och från både civila och militära veteraner och 
från alla sammanhang som du tycker passar in på 
kamratskap, omtanke och medmänsklighet.
Läs mer och ladda upp bilderna här: 
www.sverigesveteranforbund.se/fototavling

Afghanistan, FS23. Foto: Andreas Nordin Kosovo. Foto: Johan Enblom Libanon 1987, L91. Foto: Tobbe Lind Carrenäs

Ute i landet 
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Kalle Fransson har ordet

2014 var ett stort år för Kongo-veteraner-
na. Det är glädjande att konstatera att den 
oförtjänta stämpeln vi fick på oss under 
1970-talet genom några TV-program – där 
vi generellt utpekades som våldsverkare 
och rasister – nu är glömt.

Några av årets händelser har stor lyskraft 
och förtjänar att framhållas:

Veterandagen
På veterandagen den 29 maj vid statsceremo-
nin vid Veteranmonumentet stod vi i fokus. ÖB, 
Sverker Göransson, hade i brev inbjudit oss. 150 
av oss hörsammade inbjudan och vi blev under 
statsceremonin placerade på hedersplats. För-
svarsminister Karin Enström och general Sverker 
Göransson hyllade i sina tal oss för våra insatser 
i Kongo för mer än 50 år sedan. Efter statscere-
monin samlades vi i tre led utanför Sjöhistoriska 

museet där ÖB, general Göranson, åter tackade 
oss i ett tal och delade ut sitt mynt (coin) till var 
och en av oss. ÖB sade även att det var hans mål-
sättning att även de icke närvarande Kongo-vete-
ranerna skulle få utmärkelsen per post före årets 
slut. (Ring mig på telefon nr 036-64968 eller 
070-6334963 om du inte fått någon coin så kon-
takter jag FM:s veteranavdelning).
 
Folke Bernadotteakademins seminarium
På Folke Bernadottedagen den 17 september 
hölls på Försvarshögskolan i Stockholm ett se-
minarium om den svenska insatsen under FN:s 
Kongomission under åren 1960 – 64. Arrangör 
var Folke Bernadotteakademin. Marika Griehsel 
berättade om arbetsprocessen kring den snart 
färdigställda dokumentären om Kongoveteraner-
na och visade ett avsnitt ur filmen. Fil.dr Anders 
Tullberg från Lunds Universitet redogjorde för 
innehållet i sin år 2012 utgivna doktorsavhand-

ling ”We are in the Congo now.” I den avhandlas 
relationer mellan hemmafronten och soldaterna 
som tjänstgjorde i Kongo.
Jag och mina vapenbröder Bror Svärd och Bengt 
Wicksén berättade om våra starkaste upplevelser 
i Kongo och den ovilja och kritik de möttes av vid 
hemkomsten till Sverige. Den efterföljande de-
batten följdes med stort intresse av hundratalet 
åhörare, vilka som avslutning fick ställa frågor till 
panelen.

Dokumentären ”Kongoveteranerna”
Dokumentären hade sin premiär på Filmhuset 
i Stockholm den 20 oktober och visades i SVT 
på kvällen den 23 oktober. I Fredsbaskern nr 4, 
2014 har Bror Richard Svärd utförligt skrivit om 
premiären på filmen och dundersuccén den gjor-
de på SVT. Jag vill här berätta vad filmen inne-
burit för mig och vad den betytt för vår förening.

Dagarna efter visningen fick jag ett 60-tal e-mail 
inte bara från Sverige utan även från svenskar 
bosatta utomlands, exempelvis i Ryssland och 
USA. Över femtio kongoveteraner, som tidigare 
inte känt till vår förening, har hört av sig och sökt 
medlemskap.

Som tidigare meddelats kan dokumentären be-
ställas som DVD via www.amf-film.se för endast 
149 kronor. På köpet får du då två filmer. Den ena 
har titeln ”Möte med Kongo – svensk soldat i FN-
tjänst”. Den handlar om insatserna 1961 och är 
gjord av Hans Carsborg. Den andra filmen hand-
lar om ”Operation Kaminaville” och är gjord av 
Bertil Jernberg. Det är således väl använda peng-
ar att beställa denna DVD.

Årsmötet 2015
Snart är det dags för årets stora begivenhet: 
Årsmöte och kamratträff på Ledningsregemen-
tet i Enköping den 8 – 10 maj. I mycket god tid 
kommer en inbjudan per post med mötets pro-
gram och övriga förutsättningar. Redan nu kan 
jag meddela att vi har chans att få se vår utrikes-
minister Margot Wallström som föreläsare. I ett 
brev till Bengt Wicksén har hon lovat att komma 
till vårt årsmöte såvida inte händelser inträffar 
som kräver hennes närvaro på annat håll.

Kalle Fransson

Kalle Fransson med vår fana
Foto Bror Richard Svärd

FN utreder 
Dag Hammarskjölds död

Efter uppmaning från generalsekreteraren Ban 
Ki Moon har FN:s generalförsamling antagit en 
resolution som går ut på att tillsätta en oberoen-
de expertpanel för att undersöka nya bevis kring 
förre FN-chefen Dag Hammarskjölds död i flyg-
kraschen i Ndola 1961. Anhöriga till de omkom-
na i Ndola har bildat en internationell förening 
som länge verkat för att en ny utredning skall 
göras. Anhörighetsföreningen har utsett Hynrich 
Wieschhoff  i Boston att  företräda dem i denna 
sak.

Hynrich Wieschhoff har fått kontakt med vår för-
ening genom en svensk anhörig, Ingemar Hjelte, 
som kontaktade vår ordförande Kalle Fransson. 
Styrelsen har beslutat att stödja utredningen och 
utsett Stig von Bayer att var kontaktperson med 
Hynrich Wieschhoff.

Bror Richard Svärd

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

Dag Hammarskjöld inspekterar svensk trupp i Léopoldville före avfärden till Ndola. 
Detta är av de sista bilderna på Dag Hammarskjöld. Arkivbild.

FN:s Kongomission varade i fyra år från 
1960 till 1964 och avslutades för drygt 50 
år sedan. Cirka 6000 svenskar deltog och 
många historiska händelser inträffade. 
Dag Hammarskjöld omkom och svensk 
militär trupp involverades i strider för 
första gången på 150 år.

Hur slutade denna insats? Vilka var de sista sol-
daterna i Kongo och vilken uppgift hade de? Vad 
innebar den sista vakttjänsten? Bertil Bengtsson 
från Trelleborg vet. I ett brev till redaktionen be-
rättar han:

”Jag tjänstgjorde som korpral i bat 22K, som 
var stationerad i Luluabourg. Halva bataljonen 
fick i slutet av april 1964 hastigt bege sig till Cy-
pern. Kvar att bevaka var ett förrådshus, som 
innehöll diverse material – bland annat 16 oan-
vända likkistor. Plutonen som jag tillhörde fick 
uppdraget att bevaka förrådet natten mot den 
9 maj 1964. Jag fick order att stå som vaktpost 
utanför förrådet tidigt på morgonen från klock-
an fyra. Klockan 5.45 lösgjorde sig en gestalt 
ur mörkret. Det var plutonchefen, som helt kort 
beordrade mig att klockan 0600 gå över gatan 
där en vaktstyrka ur ANC–Kongos armé–hade 
sin förläggning och meddela att FN:s uppdrag 
nu var slutfört. De områden, som FN tidigare 
hade bevakat, var nu Kongos ansvar.

Jag hann dessa sista minuter flyktigt att tänka 
på de fyra år, som hade förflutet sedan somma-
ren 1960, då FN-missionen drogs i gång. För 
många av oss blev livet aldrig mer detsamma. 
De sista minuterna rann i väg. Klockan 0600 
stod jag där mitt på gatan – nu var det min 
tur! Men vad skulle jag säga – på vilket språk? 
Hur överlämnar man Kongo till Congo? Några 
trumpetsignaler med efterföljande flaggcere-
monier var det inte fråga om. Jag tog de sista 
stegen fram till dörren och bankade på, steg 
tillbaka och väntade. Samtidigt som dörren 
öppnades fick jag klart för mig vad jag skulle 
säga. Framför mig stod där en ung kongolesisk 
korpral. På hemmagjord franska framförde jag 
mitt budskap:
MON AMI – ONY CÉST FINI – CONGO SIl 
VOUZ PLAIT.

Överlämnandet bekräftades av ett handslag och 
en gemensam honnör!
Sent på kvällen den 11 maj lyfte ett flygplan, en 
Super Constellation från Luluabourg med plats 
för 94 passagerare. Jag befann mig ombord – 
på en av de sista FN-flighterna från Kongo till 
Sverige.

Långt senare i livet har jag förstått, att mitt lilla 
tal vid överlämnandet, skulle ha följts av orden:
ET BON CHANCE (LYCKA TILL)!"

Bertil Bengtsson

Sista vaktpasset 
i Kongo

Delar av 22:a svenska FN-bataljonen på flygplatsen i Luluabourg 
redo att gå ombord på en Super Constellation för hemfärd till Sverige.

Infällt: Artikelförfattaren korpral 22232 Bertil Bengtsson.

Peter Wallenberg har gått ur tiden
Doktor Peter Wallenberg avled den 19 januari 2015 vid en ålder av 88 år. 
Vi Kongoveteraner är mycket stolta över att Peter Wallenberg stödde vår 
förening och ville tillhöra vår krets. Frid över hans minne. Läs mer på sid. 26.
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Ute i landet 

Föreningar

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

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

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

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

FB Halland
Johan Sundin,  072-719 66 04
Sundin66@hotmail.com

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

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

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

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

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

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

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

FB Västerbotten
Jonas Granström, 070 - 255 96 48

jonas.granstrom@gmail.com

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

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

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

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

Veteranerna Värmland
Steve Fogderud, 070-5158249
fogderud@hotmail.com

Rikstäckande 
föreningar

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

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

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

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

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

Träffplatser

Blekinge
Peter Larsson, 0455-124 72 
peter.larsson@hotlist.se

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

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

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

FB Norr, Boden
Soldathemmet i Boden, andra onsdagen varje 
månad, kl. 18.00 – 21.00.
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

FB Norr, Kiruna
Lapplandsjägargruppens stabsplats
Vaktgatan 3 , Kiruna
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

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

Göteborg
Träffas första onsdagen varje månad kl. 18.00 
på The Bishops Arms, Järntorget 6.
Micke Bodell, 076-872 35 51 och 
Maria Sääf-Westin, 0709-52 57 74

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

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

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

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

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

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

Karlstad
Steve Fogderud, 070-515 82 49

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

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

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

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

Skultorp/Bunkern
Jespher Fröhlin, 073-021 84 61

Skövde
Johan Josefsson
0705-977653

Sundsvall
Anders Arvidsson
073-967 21 97

Såtenäs/Lidköping
Anders Olsson, 070-689 32 57

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

Umeå
Jonas Granström, 070-255 96 48

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

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

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

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

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

Starta en förening 
eller träffplats

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

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

Det saknas föreningar i bl. a. Uppsala, 
Gävleborg, Södermanland, Västman-
land och Kronoberg. 

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

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

Föreningar och träffplatser

Ute i landet 

  Träffplatser

  Föreningar

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

Doktor Peter Wallenberg avled den 19 januari 
2015 vid en ålder av 88 år. Han var son till Mar-
cus Wallenberg junior. Han inledde sin karriär 
och arbetade i en rad länder bland annat i Rho-
desia i Afrika i början av 1960-talet. Under åren 
1882 – 1997 var han ordförande i Investor och 
andra  maktbolag inom Wallenbergsfären. En 
vecka före dödsfallet lämnade Peter Wallenberg 
sitt sista formella uppdrag, nämligen som ordfö-

rande för Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.
Peter Wallenberg visade på äldre dagar stort in-
tresse för Kongoveteranerna. Detta berodde på 
händelser i Afrika 1961. När ett lag från bataljon 
12K i Elisabethville spelade fotboll mot lag i Rho-
desia fick laget support  av Peter Wallenberg, som 
då var bosatt i Sailsbury (Harare) och därifrån 
verkade som chef för Atlas Copco i södra Afrika. 
Peter Wallenberg gästade Kongoveteranernas 

årsmöte i Enköping 2010 varvid han i sitt före-
drag berättade om sin tid i Afrika: 

Han hade under sommaren 1961 vid flera tillfäl-
len rest med bil från Rhodesia till Elisabethville 
i Katanga på affärsuppdrag och besökte då alltid 
bataljonschefen, överste Jonas Waern, varige-
nom han blev väl uppdaterad om den svenska 
bataljonens verksamhet. Under dessa resor fär-
dades han i ett fordon, som han betecknade som 
en ”skrotbil” för att undvika att bli rånad eller 
kidnappad på de riskabla afrikanska vägarna.

Peter Wallenbergs besök och föredrag på årsmö-
tet 2010 blev mycket uppskattat. Han har sedan 
dess varit medlem i vår förening. Efter föredraget 
ställde en veteran följande fråga: ”Brukar du be-
rätta för dina medarbetare och affärskompanjo-
ner om din tid i Afrika.” Med ett småleende blev 
svaret: ”Nej! Ingen frågar mig om den tiden.”

Peter Wallenberg har lämnat stöd till vår verk-
samhet genom betydande bidrag bland annat till 
hjälpfonden som har kanaliserats till Panzisjuk-
huset i Kongo och till Dag Hammarskjold School 
i Ndola i Zambia. Här skall även framhållas att 
filmdokumentären Kongoveteranerna  kunde 
färdigställas tack var ett betydande bidrag från 
Jakob Wallenbergs stiftelse, särskilda fonden.

Vi Kongoveteraner är mycket stolta över 
att Peter stödde vår förening och ville till-
höra vår krets. Frid över hans minne.

Bror Richard Svärd,
Kongoveteranerna

Peter Wallenberg har gått ur tiden

Doktor Peter Wallenberg tilldelades Kongoveteranernas hedersnål ”Katangakorset” vid Kongoveteranernas årsmöte 2010.
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Profilbutiken 

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

Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

05  Pin, Fredsbaskrarna 15:-

06  Pin, FN-logo 20:-

07  Pin, FN-basker 20:-

08  Örhängen, FN-basker 30:-

09  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

10  Slipsklämma, FN-basker 40:-

11  Slipsklämma, FN-logo 40:-

12  Slipsklämma, Fredsbaskrarna 35:-

13  Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

27  Baskermärke, Veteran 100:-

28  Klisterdekal, Veteran 25:-

29 Pin, Veteran 20:-

30  Tygmärke, Veteran 30:-

REAPRODUKTER

45 T-shirt Fredsbaskermarschen  100:-

03  Bältesspänne                     5:-

23  Keps, Fredsbaskrarna 80:-

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

25  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

26  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

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

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

         www.sverigesveteranforbund.se

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         Tel 08 - 25 50 30

1

2

3

slut

Läst & Testat 

Tennsoldater 450:-
Tennsoldaterna "Kongo" och "Afghanistan" 
är handmålade med väldigt hög finish och 
detaljrikedom. De helt unika och exklusiva 
tennsoldaterna säljs endast av oss.

Storlek: 11,5 cm hög
Vikt: 240 gram
Tillverkare: Ancile Design AB

Tennsoldat Kongo
450:- 59

Tennsoldat Afghanistan
450:- 60

På håll ser den inte mycket ut för världen. 
Orkar den där lilla saken verkligen köra 
mig som väger över 80 kg? Min tveksamhet 
övergår snart i övertygelse. Den andas kva-
litet; ett gediget bygge.

Efter en kort genomgång av funktionerna blir 
jag tillsagd att ta det lugnt i början och lära 
känna maskinen först – innan jag ger full 
gas. Jag förstår snart varför. Elmotorn svarar 
blixtsnabbt och skjuter iväg mig över grus-
planen med ett pirr i magen och ett leende på 
läpparna. Det här är något helt nytt, att jäm-
föra med kraften från rena elbilar, ett enormt 
vridmoment över hela hastighetsskalan, från 
stillastående till 20 km/h på en sekund.

Efter en stund blir jag ett med maskinen och 
utmanar mig själv mer och mer - större ste-
nar, brantare backar, svårare terräng. Jag kör 
fast, slirar på blöta löv, lägger i backen, gasar 
försiktigt, lutar mig åt sidan, framåt igen, pro-
var farthållaren. Det är vansinnigt roligt.

För mig som har normal rörelseförmåga 
känns Zoomen som en exklusiv leksak, men 
det är lätt att förstå vilken resurs den kan ut-
göra för rörelsehindrade som hittills fått hålla 
tillgodo med, i bästa fall, vanliga elrullstolar.

Min instruktör tillika vd för bolaget bakom 
Zoom, Björn Larsson, berättar gripande his-
torier om amerikanska veteraner som skadat 

sig i utlandstjänst, men som fått livsgnistan 
tillbaka och sin rörelseförmåga kompense-
rad när de provat den fyrhjulsdrivna elcykeln 
som lätt får plats i en vanlig kombibil.

– Veteranerna kan återigen ge sig ut på egen 
hand i skog och mark, fiska, plocka svamp 
och till och med jaga. I somras körde ett par 
fram till altaret och gifte sig i varsin Zoom. 
Jag får nästan dagligen tackbrev, säger Björn.

Jag förstår varför, kliver av, tackar för åktu-
ren och börjar fundera på hur jag skall kunna  
finansiera min nyvunna magiska vänskap.

Daniel Jansson, redaktör och testkörare

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

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

ÅTER I SORTIMENTET

Cityjacka Veteran 595:-

Ljusblå unisex lättviktsjacka med huva. Jackan har förbundslogotyp påsytt 
på vänster bröst samt ”Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna” tryckt på höger 
bröst. Tryck på rygg ”Veteran”. Leveranstid ca. 10 arbetsdagar.

Färg: Ljusblå 
Material: 100% Polyester     
Storlekar: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL  (SE MÅTT-GUIDE PÅ SIDAN 18)

54

FAKTA ZOOM

• Eldriven terränggående fyrhjulsdriven cykel
• Räckvidd 2-4 mil beroende på körstil
• 0-20 km/h på 1 sekund
• Ingen åldersgräns eller körkort krävs 
• Vikt: 80 kg
• Pris: 84 900 kr
• Beställs från www.zoomability.com 

Vi har testat magiska Zoom

Fredsbaskerns redaktör Daniel Jansson provkör eldrivna Zoom.
Foto: Björn Larsson

slut

Läs mer 
om Zoom 
i annonsen 
på sidan 2.
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Veteranprofilen 

Veteran: Robert Nilsson, 49 år

Robert Nilsson förklarar arméreglementet för en sydsudansk brigadgeneral utanför Malakal
Foto: Thomas DingDong Chagor (tolk)

R
o

b
ert

Korsord 

  Insatser:     FS13 Afghanistan 2007, UNMOGIP Kashmir 2011, UNMISS Sydsudan 2013-2014

Kamrathjälp

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

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

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Gula Bandet

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

Christer Ahlgren
Lingbo

Nils Oskarsson
Varberg

Göran Bergljung
Norrköping

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 22 maj.

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

NYTT KANSLI - NY ADRESS

Robert Nilsson svarar i mobiltelefonen. Han är 
ute på ett skjutfält utanför Boden med I19:s vin-
terenhet. Det är 6 grader kallt. Varmare när du 
var i Sydsudan förra året?
– Det var uppåt 50 grader. Det varmaste jag varit 
med om, säger han.
Robert Nilsson var i norra Sydsudan för Unmiss 
som samverkansofficer. Det var stepp, öken och 
platt land. Han åkte dit för att bygga ett funge-
rande samhälle. Men uppgiften ändrades över 
bokstavligen en natt.

Inbördeskriget bröt ut på kvällen den 20 decem-
ber 2013.
– Var det ett kuppförsök? En etnisk konflikt?
I vilket fall som helst fick Robert Nilsson nya 
uppgifter.
– Vi jobbade nu med att skydda människor från 
kriget. 
Uppemot en och halv miljon människor var på 
flykt. Trycket på lägret utanför Malakal blev stort.
– Plötsligt stod 30 000 människor utanför och 
ville in. Lägret var på 20 000 kvadratmeter. Vi tog 
in dem, innanför stängslet, säger Robert Nilsson.

Hur kändes det?
– Det var oerhört positivt att kunna rädda 
människor, det var sjuka, gamla och barn.

Robert Nilsson och hans kollegor hämtade också 
människor inifrån Malakal. 
– Vi körde i konvojer och blev ibland beskjutna. 
Med stöd av nödvärnsrätten och skydd av tredje 
part besvarade vi elden.
Då var det lugnare i Kashmir där Robert Nilsson 
tjänstgjorde som observatör.
– Det var en underbar mission. Det måste vara 
en av de vackraste ställena på jorden, men fysiskt 
krävande. 

I Afghanistan jobbade Robert Nilsson som utbil-
dare. Han lärde afghansk militär vad han kunde.
– De ligger långt efter tekniskt sett, men betydligt 
längre fram själsligt.
Här fick Robert Nilsson vara diplomat.
– De vill förstås inte tappa ansiktet inför sina 
kamrater. Och för mig gällde det att släppa pre-
stigen, säger han.

Per Lunqe
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

Magnum
Stealth Force
√ side zip från ykk
√ cordura-läder 
√ anatomisk innersula
√ greppvänlig yttersula
√ fuktavvisande
√ bra andningsförmåga

1295:- 
inkl. frakt och moms
kort, faktura, avbetalning
ord. pris 1495:-

Ordningsvaktsbutiken.se
vi har fler modeller av stabila kängor. läs mer och beställ på

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

side zip från ykk

fuktavvisande 
cambrelle-lining cordura-läder


