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Genombrott för de
afghanska tolkarna

"Det är för mig
obegripligt att
civila veteraner
inte omfattas
av samma
lagliga skydd
och omsorg
från utsändande
myndigheter som
militära veteraner."
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020 - 666 333

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.

Inledaren

Veteraner!
Då har tiden kommit för min sista "inledare". Jag
har valt att stiga av som förbundsordförande efter två år. Det har varit två mycket intressanta och
givande år. Skälet till att jag trots detta väljer att
inte ställa upp för omval är dels personliga, dels
att jag tycker att jag inte har lyckats leverera det
jag hoppats på.
När jag tillträdde var det framförallt tre områden
som jag tyckte var särskilt viktiga: rekrytering,
ansvar för och omhändertagande av civila veteraner samt implementering av veteranutredningens
övriga förslag, inte minst vad avser veterancenter. Jag ser dessvärre ingen nämnbar förbättring
inom något av dessa viktiga områden.

Rekrytering

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

Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Chefredaktör
Per Lennartsson
070 - 879 90 86
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se
Redaktör
Daniel Jansson
08 - 25 50 30
redaktion@fredsbaskrarna.se
Annonser
Daniel Jansson
daniel@dmind.se
Grafisk form och original
Dmind Solutions AB
Tryck
Elanders
Utgivningsplan, kommande 4 nummer
Nummer
2
3
4
1
Manusstopp
28/5 27/8 27/11 28/1
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. Redaktionen har rätt att publicera insänt material på
webben och i andra forum relaterat till verksamheten utan att först
tillfråga upphovsmannen. Org.nr: 828001-0359.

4

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Vi vet alla att vi borde vara flera. Vi är bara
knappt 5000 medlemmar av en potentiell medlemskader på 80 000. Jag framförde tidigt, redan
i min första "inledare", att jag tyckte att detta
var ett ansvar som vi alla delade. Det är främst
på lokal nivå som rekryteringsarbete kan ge effekt. Min tes var att om vi alla rekryterar en ny
medlem så blir vi över natt 10 000 medlemmar.
Jag har personligen gjort min del i det avseendet
men jag har tydligen inte lyckats förmedla detta
budskap i tillräcklig omfattning till andra. Vi är
bara marginellt fler nu än för två år sedan.

Civila veteraner

Det är för mig obegripligt att civila veteraner inte
omfattas av samma lagliga skydd och omsorg
från utsändande myndigheter som militära veteraner. Jag har därför uppvaktat såväl politiker
och departement som representanter för ett flertal utsändande civila myndigheter. FBA och MSB
för att bara nämna de största. Dessvärre kan jag
konstatera att inget avgörande händer. Försvarsdepartementet, som har ansvar för att ta hand om
veteranutredningens förslag, saknar intresse av
att gå utanför de militära ramarna. Civila utsändande myndigheter saknar sjukdomsinsikt och/
eller vill inte ikläda sig "besvärande" långsiktigt
ansvar för personal som man under kortvarig
anställning utnyttjat i internationella missioner.
Det är enklare om någon annan tar det ansvaret!

Veterancenter

Det är mycket tydligt att varken Försvarsdepartementet eller Försvarsmakten önskar ett friståen-

de veterancenter eller myndighet i enlighet med
veteranutredningens förslag. Försvarsmakten
vill i grunden inte ha ett veterancenter överhuvudtaget! Den pseudo-lösning som regeringen genom Försvarsdepartementet gett Försvarsmakten i uppgift att införa kommer inte att kunna lösa
de angelägna uppgifter som veteranutredningen
pekade på. Försvarsmaktens lösning, som i allt
väsentligt består i att byta namn på redan befintlig Veteranenhet, missar flera grundläggande
behov. En av uppgifterna torde vara att kunna
tillvarata veteraners behov och rättigheter just
gentemot utsändande myndighet. Detta kräver
självfallet ett från utsändande myndighet självständigt centrum. Vidare krävs ett från Försvarsmakten fristående centrum för att kunna attrahera civila veteraner och civila utsändande
myndigheter. Den lösning som nu
Försvarsdepartementet vill vinna
billiga politiska poäng på är enligt
mitt förmenande i allt väsentligt ett
slag i luften.
Det är lite tråkigt att behöva
ha en så negativ ton på min
sista inledare. Så mycket
trevligare är det då att jag har
all anledning att tro att min
efterträdare kommer ha större möjligheter till framgång
än vad jag har haft. Utan
att föregå kongressens val
i slutet av mars så är det ju
ingen hemlighet att valberedningens förslag till näste förbundsordförande är
förre ÖB, Sverker Göranson.
Med denna, för någon kanske
nya information, slutar ju ändå
inledaren i dur!
Jag vill avsluta med att tacka för att
jag fick förtroendet att vara er förbundsordförande under två år och för
att jag fått lära känna så många nya
härliga vänner. Jag kommer att finnas
kvar som medlem om än i annan roll.
Vi ses igen på ÖS eller i andra sammanhang.
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande

Lennart Bengtsson, 63 år
Brigadgeneral (RO) från Norrtälje, gift och två vuxna barn. Tidigare chef för Swedint.
Utlandsmissioner i Kosovo. Har efter tiden på Swedint bl. a. arbetat på Utrikesdepartementet.

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

Foto: Therése Särnbäck
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Genombrott för den afghanska
tolken Nasrin – får stanna i Sverige

Gåva från
Invidzonen till
Kamrathjälpen
Vid ett möte i Stockholm den 21 februari överlämnade Invidzonen en gåva på
7 300 kr till Kamrathjälpen. Pengarna kommer från försäljning av anhörigsmycket
Älskad/saknad.
Tillsammans med designermärket C
Stockholm har Invidzonen tagit fram ett
halssmycke för anhöriga som har eller har
haft någon nära på insats utomlands. Halsbandet Älskad/saknad är en enkel bollkedja med en berlock med texten ”älskad” på
ena sidan och ”saknad” på den andra.
Läs om smycket på www.invidzonen.se
och även om Invidzonens viktiga verksamhet för anhöriga.

Callis Amid och Stefan Olsson möter Nasrin vid sin ankomst till Sverige.
Foto: SVF

Texten baseras på Terese Christianssons artikel "Arbetet i Sverige räddar
Nasrin från talibanerna" i Dagens Nyheter den 15 februari 2017.

Det har skett ett nytt genombrott i turerna kring de afghanska tolkarna.
Tolken Nasrin Majroh, vars familj dödshotats på grund av hennes jobb,
har landat i Sverige med ett arbetsvisum. Det ger nytt hopp åt de som
fortfarande är kvar i Afghanistan, skriver Dagens Nyheter.
Nasrin kommer från provinsen Jowzjan som är en
av fyra provinser som de svenska Isaf-soldaterna
hade säkerhetsansvar för när de var i Afghanistan.
Fram till för ett par år sedan har provinsen varit
tämligen säker, men det har stadigt försämrats.
När Nasrin tog jobbet som tolk åt de svenska soldaterna 2009 såg situationen annorlunda ut och
då fanns en tro på att den internationella insatsen
skulle bidra till en mer långvarig fred. Men efter
ett par år med de svenska soldaterna - som Nasrin
beskriver som de bästa åren av sitt liv - började säkerheten att försämras och hennes familj hotades
till livet. Nasrin lämnade Afghanistan 2012 för att
studera i Indien och vågade sedan inte återvända
på grund av säkerhetsläget – att hon var kvinna
gjorde det hela ännu mer omöjligt. De tolkar som
fortfarande arbetade för den svenska styrkan när
insatsen avslutades fick komma till Sverige via
flyktingkvoten, men över 20 tolkar som hann sluta, däribland Nasrin, blev kvar i ovisshet.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna med
flera goda krafter har sedan dess försökt hjälpa
Nasrin, bland annat genom ekonomisk insamling
och juridisk hjälp. Nu har ett svenskt logistikföretag erbjudit Nasrin arbete och en helt ny möjlighet
har öppnat sig.
– Det är ovanligt med en kvinna med den kompetensen som hon har efter att ha arbetat som tolk
för Försvarsmakten. Dessutom har hon en gedigen utbildning från Indien. Vi är övertygade om
att hon kommer göra ett mycket bra jobb, säger
arbetsgivaren som inte vill få sitt namn publicerat.
Enligt Callis Amid, en av eldsjälarna inom Sveriges Veteranförbund, är det anmärkningsvärt att
näringslivet ska behöva gå in och lösa regeringens
uppgift. Men han är framför allt glad att Nasrin
kommit i säkerhet. Som kvinnlig tolk var hon extra utsatt.
– Det finns lösningar för att hjälpa de övriga också.
Det går om regeringen bara vill, säger Callis Amid.

P-G Dolk, kamratstödsansvarig, tar emot checken från
Invidzonens generalsekreterare Cesilia Karlsson Kabaca.
Foto: Emma Behrendtz

Försvarsmaktens
veteranenhet har
fått en ny chef
Konteramiral Anders Grenstad lämnade
onsdag den 1 mars över chefskapet för
Försvarsmaktens veteranenhet till överste
Torbjörn Larsson. Amiral Grenstad tillträder våren 2017 tjänsten som chef för den
svenska delegationen i Korea, Neutral Nations Supervisory Commission, NNSC.
Överste Torbjörn Larsson kommer närmast
från befattningen som ställföreträdande
chef för Sector West, Minusma, Mali.

Stort intresse för valobservation
Det blev stort gensvar när Folke Bernadotteakademin (FBA) öppnade för nyrekrytering av
valobservatörer. Över 1100 personer har anmält
intresse att bidra till genomförandet av fria och
rättvisa val i världen. I fjol sände FBA valobservatörer till 16 länder. Insatserna skedde främst i

OSSE:s och EU:s regi.
– Vi är glada över det stora intresset för valobservation. Det är en viktig del av det svenska demokratistödet, säger Niklas Lindskog, handläggare
vid FBA, på myndighetens webbplats.

Torbjörn Larsson till vänster tar över.
Text och foto: Mårten Granberg/Försvarsmakten

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Rikskonferensen Folk & Försvar
För första gången på många år, kanske rent av decennier, präglades årets konferens i väldigt hög grad av uppfattad risk för och hot om angrepp mot svenskt territorium. Mina två
första konferenser präglades av samhällets sårbarhet för ”icke-militära” hot och umbäranden. Fjolårets präglades av främst flyktingproblematiken och terrorhot.
sitioner, internationellt samarbete samt återinsättande av tidigare avmönstrade vapensystem
är försvarsmakten starkare och bättre rustad än
för bara ett år sedan. Övningen Aurora 2017, som
är den största övningen på över 20 år, omfattande ca 19500 personer, kommer ytterligare att öka
denna förmåga.
Förväntade strategiska beslut inom logistikområdet och personalförsörjning kommer att ge än
bättre effekt. På sikt ser det dock sämre ut! Förminskad köpkraft, materielomsättningsbehov
m.m. leder till en urholkning av förmågan.
Försvarsmakten tittar på fyra förhållanden som
grund för sin analys. – Rysk förmågeutveckling
som av allt att döma fortsätter oavsett ekonomisk
utveckling, - En mer dynamisk och komplex operativ miljö, - självklar påverkan på svensk säkerhet vid en konflikt i vår närhet, samt -samhällets
ökande sårbarhet vid en militär konflikt. Utan ytterligare tillförsel av ekonomiska medel kommer
styrkeförhållandena mellan oss och en potentiell
angripare försämras efterhand.

Statsminister Stefan Löfven talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.
Foto: Ulf Palm

Folk och Försvar har sedan mer än sjuttio
år samlat säkerhetspolitiskt intresserade
delegater för samtal kring aktuella frågor inom det säkerhetspolitiska området.
Statsministern slog fast att det ryska agerandet visavi Ukraina är oacceptabelt. Han
tryckte vidare på att det inte finns någon
viktigare uppgift för en stat än att värna
medborgarnas säkerhet. Han definierade
åtta hotområden varav det militära hotet
mot vårt land nämndes först.
Det är ingen hemlighet varifrån det hotet anses
komma ifrån. Gudrun Persson och Fredrik Westerlund, båda forskningsledare vid FOI, angav att
de ryska försvarsutgifterna fördubblats de senaste 10 åren. Även om utgifterna i reda pengar fortfarande är låga i jämförelse med exempelvis USA
och Kina så är anslagen i förhållande till BNP uppemot 5,4 % vilket måste betraktas som mycket
högt. I synnerhet vid en jämförelse med Sverige
som endast satsar ca 1 % av BNP på försvaret.
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En analys av Rysslands tillgängliga förband ger
vid handen att man kan avdela 14-19 brigader
stödda av luft- och marinstridskrafter (ca 150
000 man) för offensiva operationer i 2 parallella

Så gott som samtliga talare oavsett politisk hemvist delar i stort lägesbilden. Det som skiljer är
hur mycket i ekonomiska termer som man är
beredd att avdela. Förvarsminister Hultqvist var
väldigt tydlig med att inte nu diskutera ökningar
i kronor och ören medan liberalernas Björklund
krävde 28 miljarder kronor extra fram till 2020
varav 4 miljarder i år.

"För första gången på många år, kanske rent av decennier,
präglades årets konferens i väldigt hög grad av uppfattad
risk för och hot om angrepp mot svenskt territorium."
riktningar samtidigt som man har tillräckligt antal förband för försvar och strategiska reserver.
Detta är en fördubbling sedan FOIs förra studie.
ÖB, Micael Bydén, började sitt anförande med att
betona vikten av att stärka förvarets förmåga ”här
och nu”. Han hävdade att så också sker. Genom
utbildning, materieltillförsel, militära omdispo-

Det som står klart är att man nu skall tillsätta
en ny försvarsberedning under ledning av förre
försvarsministern, talmannen m.m. Björn von
Sydow. Beredningen skall ta fram underlag för
den försvarspolitiska inriktningen för perioden
2021-2025. Regeringen pekar särskilt ut sex områden att analysera varav ytterligare förstärkning
av Gotland är ett.

Aktuellt

Allvar i Sälen
– men inget om
ny president
Folk och Försvars rikskonferens i Sälen är,
bredvid Almedalen, årets stora forum för
försvars- och säkerhetspolitik i Sverige.
Tommy Jeppsson, redaktör på Kungliga
Krigsvetenskapsakademien, såg ett allvar
på konferensen han inte sett sedan Kalla
kriget.
– Det är en oro för den nya säkerhetspolitiska situationen, säger han.
Den nya amerikanska presidentadministrationen och konsekvenser för Europa
och Sverige tonades dock ner i Sälen.
"Vänta och se" präglade konferensen,
USA kommer att finnas vid en kris.
– Vi ser en förstärkning av amerikanska stridskrafter i Europa, säger Tommy
Jeppsson.
Men Ewa Stenberg, politisk kommentator på Dagens Nyheter, tycker att frågor
om Europas säkerhet med Donald Trump
som president borde ha lyfts i Sälen.

Överbefälhavare Micael Bydén talar vid Folk och Försvars Rikskonferens 2017.
Foto: Ulf Palm

Trots betoningen av militära frågor diskuterades
också andra frågor såsom EU:s roll i ljuset av
BREXIT, Sverige i FN:s säkerhetsråd samt Nationella trygghetsundersökningen. Den senare
presenterades av generaldirektören vid Brottsförebyggande rådet, Erik Wennerström.
Alltfler känner sig otrygga i vardagslivet. Upplevd trygghet är förvisso kanske inte ett vetenskapligt mått på reell trygghet men det faktum
att nästan 10 % av yngre kvinnor (16-24 år) uppger att de utsatts för sexuella övergrepp innebär
rimligen att samhället också måste vidta kraftfulla åtgärder även mot ”icke-militära” hot mot
vår personliga säkerhet.
Avslutningsvis förtjänar det med tacksamhet att
nämnas att Statsministern inledde sitt tal med
att betona vikten av det arbete män och kvinnor
i internationella insatser utför samt att uttala sitt
tack till oss veteraner. Uttalandet följdes av starka applåder!

FAKTA

FOLK & FÖRSVAR
• Folk och Försvar är en politiskt obunden
sammanslutning som verkar för att främja
debatt om Sveriges säkerhetspolitik och
försvar.
• Medlemmarna i föreningen är organisationer och inte enskilda personer.
• Verksamheten finansieras genom medlemsavgifter, särskilda projektbidrag och
bidrag från regeringen.
• Grundades 1940 och håller årligen Rikskonferensen på Högfjällshotellet i Sälen
vilken brukar samla ca 300 personer.
• Generalsekreterare från 2017:
Maud Holma von Heijne

USA:s nya president Donald Trump har gett otydliga
besked kring inställningen till Europas säkerhet och
NATO. Ändå diskuterades inte detta under konferensen.
Foto: BBC

– Det är oerhört konstigt att det inte
fanns en punkt i programmet, en panel
som tänkt igenom de här frågorna, säger
Ewa Stenberg.
Hon vill se en strategi för hur Sverige förhåller sig till USA.
– Vad har regeringen för strategi om relationen till USA kraftigt försämras, frågar
sig Ewa Stenberg.
Per Lunqe

Lennart Bengtsson
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Mali 05 på besök
hos julkören
Inför sin leaveresa hem till Sverige tog Erik Holst Norgren på sig
uppdraget att besöka tjejerna som
sjungit in vår julhälsning (se sid. 11).
Måndagen den 23 januari mötte jag en
något frusen Malisoldat på Karolinska
Gymnasiets skolgård. Kontrasten mellan
-2 grader C i Örebro och +40 grader C
i Timbuktu var tydlig. Erik hade med sig
P7 Malistyrkas speciella sköld och ett personligt tackbrev från Överstelöjtnant Per
Nilsson, chef för den svenska Malistyrkan.
Brevet lästes upp inför en uppmärksam
klass. Vi var några stycken som svalde
hårt och kände fukten stiga i ögonen av
det känslofyllda brevet. Sedan överlämnades skölden med en önskan om att den
skulle sättas upp på en synlig plats i skolan. Det uppdraget ligger nu hos rektorn.

Försvarsmakten inrättar
veterancentrum
Försvarsmakten har av regeringen fått i uppdrag att den
1 juli 2017 inrätta ett särskilt veterancentrum. Det blir ett
kompetenscentrum som ska driva, utveckla och implementera myndighetens veteran- och anhörigarbete.
Uppgifterna blir information, vägledning och
kompletterande stöd till veteraner och anhöriga
och att säkerställa det lagstadgade uppföljningsansvaret inklusive samordning och koordinering
med övriga samhället. Centret ska också medverka till erkänsla för veteraner och öka meritvärdet,
initiera och koordinera forskning samt sammanställa relevant statistik. Arbetet ska ske myndighetsöverskridande.
– Vi på Veteranenheten förbereder oss nu för att
etablera ett veterancentrum, operativt den 1 juli
2017. Nu ska vi fortsatt driva, utveckla och genomföra det arbete som vi är satta att göra. Ett
arbete som kommer alla våra veteraner och an-

höriga över tid tillgodo. Mötet mellan Försvarsmakten, veteraner och anhöriga kommer även
fortsättningsvis att ske vid våra regementen och
flottiljer. Veterancentrum ska inrikta och stödja
arbetet, säger Anders Grenstad, konteramiral och
chef för Försvarsmaktens veteranenhet.
De ideella organisationerna, som Sveriges Veteranförbund, Invidzonen, Soldathemsförbundet,
Sveriges Militära Kamratföreningar och Idrottsveteranerna kompletterar Försvarsmaktens arbete, verksamhet och förmåga. Det sedan tidigare
goda samarbetet ska fortsatt utvecklas.
Försvarsmakten

Veterandagen 2017 ...
Inför sin leaveresa hem till Sverige tog Erik Holst Norgren
på sig uppdraget att besöka tjejerna som sjungit in Sveriges Veteranförbunds julhälsning.
Foto: Lottie Nordström

Veterandagen högtidlighålls varje år den 29 maj genom en statsceremoni i anslutning till veteranmonumentet Restare, där vi tillsammans hedrar och minns de som varit i fredens tjänst.
Under årets högtidlighållande riktar Försvarsmakten ett särskilt uppmärksammande till veteraner som deltog i UNEF 1 (Suez/Gaza) under åren
1956-1967. Detta med anledning av att det i år är
50 år sedan insatsen avslutades.

Erik berättade sedan lite om bakgrunden
till insatsen och fick svara på några frågor
om hur livet ser ut under tjänstgöringen.
Därefter blev det lite tid till fotografering,
innan eleverna tvingades återgå till undervisningen och lektionens redovisningar.

Alla veteraner och anhöriga samt allmänheten är
välkomna att genom sitt deltagande hedra och
minnas våra veteraner.

Jag fick en liten pratstund till med Erik
innan det var dags för honom att samla
ihop packningen. Tre timmar senare var
han åter på väg tillbaka till Mali och värmen.

Mer information publiceras under våren på www.
forsvarsmakten.se/veterandagen
Väl mött på Veterandagen!
Foto: Kim Svensson

Tack Erik för att du tog dig tid att framföra
hälsningen till ungdomarna och visa Malistyrkans och chefens uppskattning.
Lottie Nordström

Ditt stöd behövs.
www.svfmedlem.se
8

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

... med paradmarsch genom Stockholm
I samband med Veterandagen den 29 maj välkomnas alla civila och militära veteraner och anhöriga
att delta i en paradmarsch genom Stockholm – en kortversion av Veteranmarschen som arrangeras
av Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna varje sommar. Vi samlas på Kungsbron kl. 11:15 för
att avmarschera mot Djurgården kl.11:40. Vi beräknas att ankomma Djurgården strax
innan kl 13.
Uppdaterad information kommer att publiceras på förbundets Facebook- och hemsida.

Aktuellt

Firas i maj

Gula Bandet får egen månad
I maj i år firar vi för första gången Gula Bandet-månaden. Firandet kommer synas över hela landet och avslutas med Veterandagen och utnämnandet av Årets veteran 2017. Gula Bandet är en
internationell symbol som ger erkänsla och respekt till våra civila
och militära utlandsveteraner och deras anhöriga.

GULA BANDET

HISTORIA

• Gula Bandet är en internationell
symbol för veteraner och utlandssoldater. Symbolen har genom tiderna även
använts för krigsfångar eller olika typer av
interner.
• Legenden som spridits genom hörsägen sträcker sig flera hundra år tillbaka,
och sedan 1970-talet har Gula Bandet
etablerat sig som en symbol som använts
av anhöriga till soldater i krig.
• Sveriges Veteranförbund började marknadsföra Gula Bandet i Sverige 2009.
• I Sverige är symbolen varumärkesregistrerad av Sveriges Veteranförbund
hos Patent- och registreringsverket.

GULA BANDET

FAKTA & SYFTE
Försvarsminister Peter Hultqvist, statsminister Stefan Löfven och talman Urban Ahlin bär Gula Bandet på Veterandagen 2016.
Foto: Kim Svensson

I år tar vi nästa steg i utvecklingen av Gula Bandet
och instiftar Gula Bandet-månaden som kommer
att inträffa i maj varje år. De flesta veteraner som
kommer hem från civil eller militär utlandstjänst
är stärkta av sina upplevelser och erfarenheter,
men några behöver stöd och hjälp på olika sätt
efter hemkomst. Oavsett om ditt behov är stort
eller litet finns Gula Bandet där för att stötta dig.

Sätter ljuset på veteraner och anhöriga
en hel månad
Hela maj månad kommer vi från och med nu ägna
helt åt Gula Bandet. Då hjälps vi åt att sätta ljuset
på veteraner och anhöriga, för att ge dem – er –
det erkännande ni förtjänar. Gula Bandet-månaden kommer uppmärksammas i förbundets
kommunikation och vi hoppas att många av er
föreningar runt om i landet kommer starta egna
insamlingar och genomföra egna aktiviteter för
att uppmärksamma Gula Bandet-månaden. Gula
Bandet-månaden avslutas med ett crescendo i
form av Veterandagen och utnämnandet av Årets
veteran. Visste du förresten att Jonas Jonasson
som blev Årets veteran 2010 fick utmärkelsen

just för att ha tagit initiativ till Gula Bandet i Sverige.

Gula Bandet ger stöd genom kamratstöd
och ekonomiska möjligheter

Gula Bandet kan stötta de veteraner och anhöriga som behöver finansiellt stöd på grund av fysiska eller psykiska skador efter utlandstjänst. Gula
Bandet har också en jourtelefon, kamratstödstelefonen, som är bemannad alla dagar året runt.
Där svarar våra utbildade kamratstödjare, och
du som veteran eller anhörig är alltid välkommen
att ringa dit om du har det tungt eller bara vill
ventilera tankar med någon som förstår.

Alla är välkomna att kampanja

Under Gula Bandet-månaden välkomnar vi alla
som vill vara med och kampanja och delta i insamlingen. Mer information om hur du registrerar din insamling för att vara med under Gula
Bandet-månaden kommer senare, men du kan
redan nu börja planera för hur ni i din förening
vill uppmärksamma Gula Bandet-månaden.

Gula Bandet är…
...en symbol för våra veteraner. Genom
att bära Gula Bandet synligt visar du andra att du bryr dig – om veteranerna, om
Sverige och om världen.
...en ekonomisk möjlighet. Gula Bandet
kan stötta de veteraner och anhöriga
som behöver finansiellt stöd på grund
av fysiska eller psykiska skador efter
utlandstjänst.
...ett nationellt event. Gula Bandetmånaden infaller i maj varje år och avslutas på Veterandagen där vi korar Årets
veteran under högtidliga former.
...ett samtalsstöd för den som behöver
prata en stund. Gula Bandets jourtelefon
är bemannad året runt och erbjuder ett
tryggt kamratstöd. Våra specialutbildade
kamratstödjare finns alltid där för dig
när du som veteran eller anhörig har det
tungt eller bara vill ventilera tankar med
någon som verkligen förstår.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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2016 års digitala julhälsning:

Aktuellt

youtu.be/xp13cXGhpYo

Hektiskt i tomtens verkstad
Redan i månadsskiftet oktober/november drog julpysslet igång på SVF:s kansli, tomten behövde hjälp att lösa julklappsleveranser till mer avlägsna platser. Alla duktiga soldater på uppdrag i Mali är ju också värda en fröjdefull jul.
Återigen var det dags att kontakta sponsorer och
kolla avgången för tomtens släde till Afrika. För
andra året ställde CandyKing upp med godis till
julaftonens julbord. Till vardags är det snålt med
godsaker i Mali, så gottepåsarna var ett viktigt
inslag.
Och precis som förra året bjöd Pocketförlaget på
fyra titlar var till soldaterna. Många meter julklappspapper gick åt till de 250 paketen. Och naturligtvis är tomtens förhoppning att äventyren
i de här böckerna är de allvarligaste som soldaterna behöver möta under sitt uppdrag i Bamako
och Timbuktu. I paketet fick soldaterna i år även
lite örongodis, den jubileums-CD som Fältartisterna spelade in i höstas.
Aller Media fortsätter bjuda på tidningsprenumerationer under 2017. Aller Media skickar fyra
magasin till Mali-insatsen; Café, Femina, Jaktjournalen och Fiskejournalen. Vi är väldigt glada
att kunna ge soldaterna möjlighet till lite skön
avkoppling under hela året och att även sommarbataljonerna får glädje av julklapparna hemifrån
Sverige.

Några soldater förbereder julfirandet för sina kamrater.
Foto: Mali 05

Tack till alla er!
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I år hade kansliet hjälp av Rikard ”Harry” Johansson, en av soldaterna som just nu själv tjänstgör i
Mali. Han kontaktade flera företag; Gymgrossisten, Nocco, MM-Sports vilka alla sponsrat med
träningsrelaterade produkter. Även Aimpoint
och 5.11 Tactical har varit med och sponsrat med
julklappar.
Slutligen bidrog Biltema med julgranar, pynt och
glitter, som gjorde julfirandet till en riktig fest!

Musikalisk julhälsning

Förutom rent ”materiella” julklappar, som vi
försöker glädja Mali-insatsen med, har SVF
även som tradition att sätta ihop en musikalisk
julhälsning, som de utsändande myndigheterna
hjälper oss att sprida digitalt till personal på utlandsuppdrag. Av flera anledningar är det inte
möjligt för oss att skicka julklappar till all militär
och civil personal, men vi hoppas med den digitala julhälsningen ändå kunna sprida julglädje till
fler och vi minns de jular vi själv tillbringat långt
borta från våra nära…

Den fina kören bestod denna julen av några
studenter från Karolinska gymnasiet i Örebro.
Förutom de duktiga tjejerna framför kameran,
bestod gänget av två fantastiska killar, William
Östman och August Ulin, som ordnade fram
mixerbord, datorer, mikrofoner med mera för att
kunna filma och redigera ihop SVF:s musikaliska
julhälsning. Det känns riktigt bra att det finns så
fina ungdomar, som helt ideellt ställer upp med
sin tid för våra utsända och veteraner. Vi fick
även låna lokal hos Elite Stora Hotellet och piano
från Kulturskolan i Örebro för att kunna färdigställa vår film. Det går fortfarande att lyssna på
denna och tidigare julhälsningar på förbundets
Youtube-kanal.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna tackar
alla de som ställt upp för våra utsända och våra
veteraner, för att göra julhelgerna så varma och
gemytliga som möjligt. Trots frånvaro av familj,
vänner och (i de flesta fall) snö, hoppas vi att julen ändå bjudit på fröjd, värme och glädje för alla!

Biltema var en av julens sponsorer och bidrog med julgranar och pynt.
Foto: Mali 05

Lottie Nordström

Aktuellt

"Helt plötsligt var det jul"
Plötsligt hördes ett motorljud på avstånd. En jultomte kom
körandes in på släp. Med sig hade han 3 pallar julklappar.
Den femte Malistyrkan har snart gjort sin halva
tjänstgöring i Mali. I staden Timbuktu tjänstgör
huvuddelen av styrkan på ungefär 250 personer.
Några veckor innan jul roterade vi ner till Afrika,
i södra randen av Sahara. Det varma ökenklimatet blev snabbt påtagligt och vi kom äntligen ner
till det vi hade utbildats för under hela hösten.
Fokus låg på arbetsuppgifterna och att snabbt få
en klar bild över läget.
Dagarna gick och helt plötsligt var det jul. Aftonen var självklart planerad genom en order som
beskrev hur firandet skulle gå till. Vollyboll, julbord och quiz stod bland annat på schemat. Trots
den varma dagen var det flera som envisades att
ha på sig sin varma tomteluva. Det var ju ändå
jul konstaterade de. I och med att styrkan precis
hade roterat ner till Afrika hann de flesta inte ens
lägga en tanke på att det var jul.

Julbordet var chockerade bra. Sill, lax, köttbullar stod framdukat. Till och med julmust hade
transporterats ner. Efter julbordet var det en stor
samling ute på vår gemensamma plats. Mörkret
hade lagt sig och en film projicerandes på gymtältets duk. Filmen var från Fredsbaskrarna med
en skolklass som sjöng kör. Det var först nu polletten trillade ner och vi alla insåg att det faktiskt
var jul. De enda ljuskällorna som fanns under
den här tidpunkten var filmen och en julgran som
stod i ena hörnet. Man kunde nästan ta på stämningen som nu infann sig.
Efter filmen hördes motorljud på avstånd. En jultomte kom körandes in på släp. Med sig hade han
3 pallar julklappar. Tomten delade ut julklapparna till de två kompanierna och staben, som
snabbt ställde sig i kö. Julklapparna hade Fredsbaskrarna ordnat med hjälp av olika sponsorer.

Tystnad! Tagning! Inspelning pågår!
Foto: Lottie Nordström

De flesta i styrkan hade inte hunnit få några julklappar från sina anhöriga, men i och med detta
slapp de gå klapplösa. Presenterna bestod bland
annat av godis, shakers från Gymgrossisten, putsdukar från Aimpoint, energidryck från Nocco.
Malistyrkan är oerhört tacksamma för det stödet
vi har fått och vill tacka för presenterna. Soldaterna och officerarna fick en oförglömlig jul i öknen, något som inte hade varit detsamma utan
ert stöd!
Michael/PIO Mali 05

Milimoji – SOFF:s julgåva till SVF
Säkerhets- och försvarsföretagen, SOFF, har tillsammans med
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) tagit fram ett
emoji-tangentbord för iOS med tema veteraner.
Som samhälle förlitar vi oss mycket
på den kunskap som skapas i dagliga
samtal. Sociala medier har här blivit
en viktig del av vår kultur om vad vi
vill förmedla och hur vi vill interagera.
Men även hur vi förstår och värderar
vår omvärld.
– För oss som förening är det viktigt
att stärka dialogen och gemenskapen
inom försvarsfamiljen och utveckla de
sätt vi uttrycker oss i våra nya kanaler.
Vi ser gärna att våra medlemsföretag
är en medpart i de samtal som förs om
försvarsfrågor. Ett större deltagande i
diskussionen om säkerhets- och försvarsfrågorna innebär fler infallsvinklar och en större samlad erfarenhet.
I grunden ökar det förståelsen och
viljan om ett Sverige värt att försvara, kommenterar Robert Limmergård
generalsekreterare för Säkerhets- och
försvarsföretagen.
– Vi vill att veteranerna ska få ta plats
i samhället och vad är då bättre än
emojis som kan förmedla alla de där

känslorna och upplevelserna, både
traumatiska men framför allt också
positiva, som kan vara så svåra att klä i
ord. Vi jobbar ständigt med att synliggöra veteraner för att ge dem erkänsla
och respekt, och vi tror att det här kan
vara en hjälp på vägen i det arbetet”,
säger Per Lennartsson, tf generalsekreterare på Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna.
Tangentbordet kommer successivt
att utvecklas, inte minst kompletteras med fler emojis. Dessutom utser
Säkerhets- och försvarsföretagen
tillsammans med Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) varje
jul den bästa emoji-idéen som sedan
illustreras och kompletteras till tangentbordet.
Betalversionen kostar 20 kr och intäkterna går till SVFs verksamhet. I
gratisversionen återfinns ett begränsat
utbud med smileys med klassiska M90
hjälm och basker.
SVF
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Vägen tillbaka

Sjukvårdssisun gick på en fordonsmina.
Foto: Privat

Vägen tillbaka från en
fordonsmina

Några millisekunder förändrade livet för tre
killar i en sjukvårdssisu 1993. Hur kommer
man tillbaka och vilket stöd finns att få?

Peter Enström, Magnus Heed och Anders Backans blev skadade under ett
rutinuppdrag på BA01 1993. Straxt
utanför Vares körde de med sin sjukvårdssisu på en fordonsmina. Förloppet var snabbt, men gick i slow motion
inne i vagnen. Återhämtningen efter
hemkomst har också gått långsamt.
Fredsbaskern har pratat med en av de
tre, Peter Enström.
– Bra, kul när man får beteckna tillståndet så, säger Peter när jag ringer upp honom.

Skadan finns där

Peter bor utanför Visby och jobbar halvtid på Försäkringskassan. Där handlägger han utlandsärenden. Det är nu 24 år sedan minan förändrade livet
för honom. Han har fortfarande svårt att gå, han
hankar sig fram, som han säger.
– Skadan gör sig påmind varje dag.
På några millisekunder krossades bägge Peters
hälben. Vänster fotled likaså. Hur kommer man
tillbaka med såna skador?
– Jag är en vinnarskalle. Hade tränat och tävlat i
handboll.

12
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Det skulle behövas. Vägen tillbaka gick inte på
räls med snabba kullager. I dag kan Peter gå utan
hjälpmedel, men han måste planera förflyttningar.
Värken finns där. Det fanns den också när han flögs
hem 1993. Första anhalten var sjukhuset i Linköping, men där fanns inte den specialistkirurgi som
hans fötter var i behov av. Dessutom bodde han då
i Stockholm och hörde till Stockholms landsting.
På Sabbatsberg blev han opererad flera gånger.
Åtta månader tillbringade Peter på detta sjukhus
med rehabilitering. Första året efter skadan satt
han i rullstol.
– Jag gav mig fan på att må bra, säger han.

Utbildad ambulanssjukvårdare

Rehabiliteringen bjöd på ett tufft program och gav
utdelning. Efter ett år gick han med kryckor. Han
taggade sig själv och första steget blev utdelningen.
Nere i Bosnien hade han själv varit sjukvårdare och
hade varit det också på fem missioner i Libanon.
Han hade varit med om mycket.
Peter är utbildad ambulanssjukvårdare och hade
jobbat flera år i Stockholm. Det gick förstås inte
att gå tillbaka till den tjänsten efter minan. Fick du
något stöd av Försvarsmakten?
– Försvarsmakten har hjälpt till ekonomiskt så jag
kunde köpa en bil. Dom har gjort så gott dom kan,

dock så hindrar deras regelverk dom från att göra
så mycket.
Men det fanns då inga rehabiliteringsprogram eller befattningshavare som kunde slussa Peter runt
bland alla myndigheter som han nu var beroende
av. Räddningen blev hans far som jobbade på Högkvarteret och som själv var veteran.
– Ja. Jag fick stöd av farsan.

Kungafonden och Fredsbaskrarna

Om man civilt är ute och kör bil och råkar ut för
en olycka där man blir invalidiserad, då kan man
räkna med ordentliga utbetalningar från försäkringsbolaget. Var det så för dig också?
– Från AFA, arbetsgivarens försäkringsbolag har
jag fått runt 500 000 kr för sveda, värk och lyte.
Och det var Rune Olsson som var kassachef på
Swedint då som höjde min lön lite. Detta då det
enda som fungerade från försvaret var att utlandstraktamentet försvann så fort jag landat i Sverige,
säger Peter.
Peter fick också stöd från Kungafonden.
– Dom som verkligen ställt upp och gjort skillnad
är Kungafonden. Likaså mina gamla arbetskamrater på ambulansen i Stockholm. De kom och
hämtade mig i Linköping när jag skulle föras över

Vägen tillbaka
FAKTA

STÖD EFTER SKADA
En bra kontakt för veteraner som
behöver stöd är Woxzia Myndighetslots som erbjuder hjälp med kontakter och med administration i ärenden
till vård och myndigheter. Du får veta
vilka regler och försäkringar som du
omfattas av.
Arbetsskadeförsäkringen kan ge
ersättning för olika förmåner som
sjukpenning och inkomstförlust men
även täcka kostnader för begravningshjälp och efterlevandepension.

Pappa Torsten och
Mamma Lilian på IVA
Linköpings sjukhus.
Foto: Privat

”Du Peter, springer du och hämtar
bröd? Glöm inte innebandyträningen
i morgon. Skall farbror i rullstolen ha
passerad mat?”

Statens tjänstegrupplivförsäkring
är en grupplivförsäkring som betalas
ut till anhöriga vid dödsfall. Försäkringen ger en engångssumma med
pengar som går till närmaste familjen
som make/maka/sambo och barn
som ännu inte fyllt 21 år.
Om du drabbats av en arbetsskada
som leder till bestående men, dit
räknas medicinsk invaliditet i någon
grad men även vid dödsfall, så kan
ersättning från statens riskgaranti
betalas ut till dig som tjänstgjort på
utlandsinsats alternativt anhörig vid
dödsfall.
Veteranmottagningen i Uppsala ger
behandling för PTSD.

Peter på kanadensiska fältsjukhuset i Visico.
Foto: Privat

till Sabbatsberg. Då hade även vår chef skickat
med matpengar för hon förstod att jag var less på
sjukhusmaten. Så vi åkte till McDrive och käkade
i sjukhytten.
Kamraterna fanns självklart där.
– Likaså var Kungafonden och hämtade mig på
Sabbatsberg och körde mig till Sheraton så jag kunde vara med på julbordet. Då var jag i rätt sällskap:
”Du Peter springer du och hämtar bröd, glöm inte
innebandyträningen i morgon. Skall farbror i rullstolen ha passerad mat.” Det var skönt att känna
detta enorma stöd från dels mina föräldrar, syster,
arbetskamrater och kamrater. Dom har gjort skillnad och har en stor del i att det gått så pass bra som
det har gjort.
Fredsbaskrarna har också funnits vid Peters sida.
– Fredsbaskrarna har genom Gula bandet hjälpt
till att stötta. VRR har också ställt upp när det har
varit kärvt. Det gör att allt har gått lättare när jag
har fått hjälp ekonomiskt, det har gjort att jag har
kunnat hålla fokus på att komma igen och komma
ut i arbetslivet, säger Peter.

”Vinnarskalle”

Hemma i Stockholm och efter rehabilitering på
Sabbatsberg omplacerades Peter och jobbade på

ambulansen med personalärenden. Han såg till
att ambulanserna hade bemanning. Sedan jobbade
han på SOS Alarm i berget under Sankt Johannes
kyrka på Norrmalm. Har du varit nedstämd?
– Nej. Det har gått bra. Jag är en glad vinnarskalle.
Han flyttade till Visby och på fritiden spelar han
nu golf på två banor utanför staden. Har du några
planer?
– Jag ser att Försvarsmakten ska sätta upp ett veterancenter. Där skulle jag vilja jobba.
Då får du flytta igen?
– Man kan ju pendla, säger Peter.
Försvarsmakten har gett Peter något fint, sex missioner där han fått vara med och ge människor i
krig en väg till den trygghet människor i Sverige tar
för given.
– Och för tre år sedan, på nationaldagen, fick jag
medalj för sårad i strid, säger Peter.
Den medaljen plockar han fram då och då.
Vad skulle du säga till en kille eller tjej som funderar på att söka till en insats utomlands?
– Sök!
Om man kan bli skadad?
– Om är ett dumt ord. Men om man vet att det finns
stöd efter en olycka, inte bara medicinskt utan även
ekonomiskt, då blir beslutet enklare, säger Peter.
Per Lunqe

INSATSEN I BOSNIEN

SVENSKA SOLDATER
SNABBT PÅ PLATS
Svensk personal fanns i Sarajevo när
stridigheter bröt ut våren 1992.
1993 sattes den första svenska bataljonen in i området tillsammans med
ett danskt stridsvagnskompani.
– Att styrkan är snabbt på plats är
viktigt, sa Berndt Grundevik 2008,
då arméinspektör, när svensk trupp
formellt drog sig tillbaka.
15 000 svenskar deltog i insatsen.

FAKTA

SVERIGES VETERANFÖRBUNDS STÖD
Se sidan 17 för en samlad bild över
det stöd som Sveriges Veteranförbund erbjuder.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

13

Somalia - ett land med utmaningar

Svensk officer stärker
lojalitet i Somalia
land som saknar det mesta. Mogadishu har kallats världens farligaste stad. Självmordsräder och
andra insurgentattacker mot flygplatsen, hotell
och regeringsbyggnader förekommer varje vecka.
Var du orolig?
– Nej. Då hade jag inte åkt.
Du lämnade ändå en komfortzon?
– Jag hade erfarenhet från två insatser i Afghanistan och i botten ligger en näst intill livslång
karriär i försvaret. Jag drivs av utmaningar och
Somalia uppvisar definitivt en sådan miljö.

Ingen välfärdsstat

Och de officerare du och dina kamrater stöttade?
– Officerskåren lider av att en hel generation officerare försvunnit vid inbördeskriget. Kvar finns
en äldre officerskategori formad av dåvarande
Sovjetunionen men det finns också många inflytelserika medarbetare i generalstaben som erhållit officerstitlar efter klantillhörighet. Det som är
positivt är det stora antal nya men fortfarande
väldigt unga officerare som utbildats av bland
andra EUTM.

Bengt Sandström på EUTM:s träninscamp.
Foto: EUTM

Vad kan man göra i Somalia för att
bidra till en fungerande armé? Den
frågan jobbade överste Bengt Sandström med under sju månader som
ställföreträdande chef för EU:s utbildningsinsats EUTM. Han fick en
förfrågan och tackade ja.
– Jag kände att jag kunde göra nytta,
säger Bengt Sandström.
Han hade varit förbandschef för Norrlands Dragoner, och han hade varit den förste svenske
chefen för det svenskledda förbandet i norra Afghanistan. Han hade där stridit mot insurgenter
och ett stort problem i Somalia är al-Shabaab, en
fundamentalistisk islamiströrelse. Bengt Sandström var bekant med problemet. Men det finns
fler i Somalia.
– Vi jobbade mycket med att bygga förståelse för
staten Somalia, att man är lojal mot flaggan och
nationen och mot kamraterna även om de kommer från en annan klan.

Fyra klaner

Landets befolkning består av fyra huvudklaner
och en femte grupp där småklanerna samsas.
Tillhörigheten till klanen är helt avgörande för
den enskilde somalierns livssituation där all form
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av statsstyrd samhällsservice saknas. Motsättningarna och misstänksamheten mellan klanerna är också djup sedan inbördeskriget. Att skapa
en nationell armé var att för första gången i Somalias historia skapa förbandsenheter där klanerna blandades. Hur gick det?
– Vi tog små steg framåt. När jag besökte träningscampen och såg de blandade plutonsenheterna sjunga nationalsången till flagghissningen,
då blev jag varm.
Ett av problemen är just lojalitet.
– Vid strid kunde det vara så att när al-Shabaab
vid tillfällen stormade somaliska arméns försvarsställningar, oftast ur ett tränat militärt öga
oordnat, så vek sig regeringssoldaterna direkt
och flydde. De litade inte på varandra, säger
Bengt Sandström.

Stridsteknisk utbildning

Där finns också rädsla, al-Shabaab har lyckats skapa en image av att vara hänsynslösa. De
avrättar snabbt sina motståndare genom halshuggning. Genom EUTM fick officerarna i den
somaliska armén en grundläggande stridsteknisk utbildning – plutons och kompanis anfall,
försvar och hur möta hotet från hemmagjorda
vägbomber. Det nya för den mission som Bengt
Sandström var med på, var att flytta fokus från
utbildning i enskilt uppträdande till förbandsproduktion. En armé ska byggas och detta i ett

Officerarna och soldaterna lever som alla andra
i Somalia utan begrepp som välfärdsstat. Det
finns inget pensionssystem. Korruptionen toppar
världsrankingen. Välfärd i den mening den kan
appliceras i Somalia tillhandahålls av klanerna.
EUTM jobbar nu på att bryta klantänkandet i
den nationella armé som nu formas för att göras
stridsduglig.
Vad har du för prognos?
– EU finansierar huvuddelen av den Afrikanska
Unionens fredsstyrka i Somalia, AMISOM. De
behövs tillsammans med en fungerande nationell armé för att bekämpa al-Shabaab. Planerna
att AMISOM redan om ett par år ska dra sig ur
landet är, likt vad vi sett i så många andra konfliktzoner, alldeles för tidigt.
Bengt Sandström fortsätter.
– Grannländernas strategiska intressen, klandynamiken som genomsyrar hela samhället och i
alla plan, demokratibygget i skapandet av en federal stat och att bryta korruptionen och försänkningarna i al-Shabaab kommer att ta lång tid.
Positivt och som kan påskynda utvecklingen att
skapa säkerhet är de enorma oljefyndigheter som
finns utanför Somalias kust och landets strategiska läge på Afrikas horn – men det kan också bli
den enskilde somalierns förbannelse, säger han.
Per Lunqe

Överste Bengt Sandström och EUTM tillämpade
en ny strategi i Somalia. De gick från individuellt
lärande till förbandsproduktion.
Foto: EUTM

"Att bygga en armé där
lojalitet är bristvara
är en utmaning."

FAKTA

EUTM
EUTM Somalia är en utbildningsinsats
genom vilken EU med 13 medlemsländer och Serbien bidrar till
kapacitetsbyggande inom försvar
och säkerhet.
Insatsen genomförs med rådgivning
och mentorskap vid det somaliska försvarsministeriet och inom
generalstaben. Den somaliska armén
förbandsbyggs och får genom EUTM
specialistutbildningar.
I dag är den personella styrkan i
EUTM drygt 100 officerare, soldater
och civila. Åtta officerare från Sverige
deltar.

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

Sommaren är full av aktiviteter!
Du har väl koll på datumen?

020 - 666 333

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

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Per Lennartsson
Tillförordnad generalsekreterare
Information och marknadsföring
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se
Johnny Jensen
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se
Björn Eggeblad
Kamratstöd (sjukskriven)
Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se
P-G Dolk
Kamratstödjare
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Dagen

Veteranmarschen

Marschen

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

29 maj
Stockholm
Firas också på flera
andra platser i landet

28 juni – 7 juli
Gävle – Skellefteå
www.veteranmarschen.se

Veteranträffen ÖS24
13 – 16 juli
Ringenäs/Halmstad
www.veterantraffen.se

Träffen

Telefon, växel
08 - 25 50 30

Veterandagen

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

Ledamöter

Händelsekalender
När

Vad

Var

11 – 12 mars

Grundutbildning Kamratstöd

Arlanda stad

25 – 26 mars

Förbundskongress

Birka Cruises

26 mars

Kamratstödsträff

Birka Cruises

Maj

Gula Bandet-månad

Hela Sverige

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

29 maj

Veterandagen

Stockholm + flera platser

28 juni – 7 juli

Veteranmarschen

Gävle - Skellefteå

Suppleanter

2 – 9 juli

Almedalsveckan

Visby

Daniel Sandberg
daniel.sandberg@fredsbaskrarna.se

13 – 16 juli

Veteranträffen ÖS24

Ringenäs/Halmstad

12 augusti

Veteranmarsch

Sunne

9 september

Nordic Veteran Golf Trophy

Gotland

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se
Tor Cavalli-Björkman
tor.cavalli-bjorkman@fredsbaskrarna.se
Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Ylva Ehrlin
ylva.ehrlin@fredsbaskrarna.se
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Nytt från veteranmottagningen
Veteranmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala är öppen
för dig som varit på insats utomlands för svensk myndighet och behöver stöd för psykologiska besvär. Mottagningen är känd för att inte
ifrågasätta och verksamheten kom igång med en pilotstudie av ett
nytt läkemedel mot PTSD.
På mottagningen jobbar överläkaren Eva Lindström och specialistsjuksköterskan Stefan Olsson.
– Arbetet går framåt och i veckan fick vi klart med
en till specialistläkare som själv är veteran. Joel
Fries heter han, säger Stefan Olsson.
Joel Fries kommer till en början att vara på mottagningen en dag i veckan för att kunna tillgodose vårdbehovet för veteraner, att det inte blir för
långa väntetider.
– Vi hoppas även knyta till oss en kurator som också är veteran. Allt för att utveckla veteranmottagningen i rätt riktning. Nu hoppas vi att vår ledning
vill satsa på mottagningen och vi har påbörjat en
”affärsplan” som vi ska gå igenom med ledningen
under våren. Nya lokaler är en sak som kommer bli
aktuellt för att kunna möta behovet.
Mottagningen är nu uppe i ett hundratal veteraner
som får vård.
Övrigt som är nytt?
– Vi arbetar även med ett kvalitetsregister som vi
utvecklar med feed-back från Försvarsmakten och
Sveriges Veteranförbund.

Kamratstödet ger precis vad det låter som,
stöd mellan kamrater. Närmare 60 veteraner i landet, från Boden till Ystad, ger
stöd till kamrater som av någon anledning
behöver hjälp. Det kan vara så enkelt som
ett samtal där kamraterna har liknande erfarenheter. Kamratstödjaren kan vara med
på jobbiga myndighetsmöten. På kansliet
i Örebro jobbar Björn Eggeblad och P-G
Dolk, de stöttar såväl kamratstödjare som
kamrater i behov.
Kamrathjälpskontot ger bidrag för att
stödja veteraner och deras anhöriga som
är i behov av till exempel ekonomiskt stöd,
tekniska hjälpmedel eller bidrag till andra
kostnader som uppkommit till följd av utlandsinsatsen. Ungefär 300 000 kr betalades ut förra året.

Stefan Olsson, specialistsjuksköterska, hoppas på nya samarbeten.

Stefan Olsson hoppas också på nya samarbeten.
– För vår del vore det toppen att ta del av terapeutiska insatser och psykologer för dom som bor
långt från Uppsala, till exempel prolonged exposure, EMDR eller kognitiv terapi. Har precis skickat
en förfrågan gällande en veteran som bor i Malmöområdet, säger han.
Per Lunqe

706-7630

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

Kamratstödet

Kamrathjälpen

123 181 4482
Bankgiro

Tillgängliga
resurser

Veteranmottagningen

Sveriges Veteranförbund förmedlar också kontakt med Veteranmottagningen på
Akademiska sjukhuset i Uppsala. Hittills
har ett hundratal veteraner fått kvalificerat
stöd på denna mottagning som blivit mycket populär.

Myndighetslotsen

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

Kongressen 2017
Kongressen genomförs den 25-26 mars
ombord på Birka Cruises, men det går inte
att anmäla sig längre.
Väl mött!

Gör skillnad.
Värva en medlem.
www.svfmedlem.se

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Minnesplatser
tillgängliga för alla
Befintliga minnesplatser för
fredsbevarande tjänst
Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst
Sjöhistoriska museet
Veteranmonumentet ”Restare”
Sjöhistoriska museet
Minnesstenar över stupade i utlandstjänst
Livgardet i Kungsängen
Malmöhus län
Gravsten över J E A Bögvad avliden i Sinai
(FN-tjänst) på Slättåkra kyrkogård
Hallands län
Minnesmärke ”I fredens tjänst”
Halmstad, Norre Katts park
Jämtlands län
Minnesmärke ”Hedra dem som gjort en
insats för freden - Minns de stupade”
Badhusparken, Östersund
Norrbottens län
Minnesmärke i Boden på I19/A9
Minnesmärke i Arvidsjaur på AJB
Minnesmärke i Luleå på F21

Sveriges Veteranförbunds
expertråd står stand by
Sveriges Veteranförbunds expertråd är just vad det låter som, en grupp av
experter som ska ge råd. I expertrådet finns samlad expertis, kunskap och
erfarenhet av frågor som veteraner kan vilja ta del av.
Veteranförbundet ringer upp Alf Ingesson-Thoor
för att ta tempen på rådet. Då visar det sig att det
visserligen finns men ännu inte blivit anlitat.
– Vi hade ett möte i höstas och är stand by. Vi
står till förfogande för frågor, säger han.
Om ni får en fråga?
– Jag är beredd att svara.
Alf Ingesson-Thoor kan då ge råd med bakgrund
av en lång erfarenhet, skriftligt eller muntligt.
Han ser sin roll i rådet som att vara ett bollplank.
– Vi generar inte frågor. Någon måste ställa dom.
Om du skulle få en fråga om PTSD?
– Jag har behandlat flera patienter med PTSD,
säger Alf Ingesson-Thoor.
Han kan diagnosen och vet att patienten är utsatt
för långt lidande innan den ställs.
– Alla som varit ute på insatser fyller på sin hink
med smällar. Till slut rinner den över för några.

Svarar på frågor

Jönköpings län
Minnesplakett "I fredens tjänst"
I anslutning till Eksjö Garnisons gravvård på
Sankt Lars kyrkogård.
Karlstad
Minnessten, Brigadmuséet i Karlstad

Kommande
Arvika: Minnesmärke bereds, eventuellt
privat finansiering.
Borås: Minnesmärke bereds. Borås stad
bereder finansiering, måldatum
Veterandagen 2017.
Malmö: Minnesmärke planerat, invigningsdatum oklart.

Skulle det vara en poäng med att testa soldater
och officerare innan de åker för att se om de är
i riskzonen?
– Ja. Det kostar visserligen några tusen men det
kan det vara värt. Anställda i specialförbanden
går igenom samma psykologtest som blivande
stridspiloter och inga där har hittills diagnosticerats med PTSD.
Alf Ingesson-Thoor talar om s.k. screeningtester som kostar mellan 5000 och 6000 kr. Han
vänder sig dock mot alltför flitig användning av
diagnosen.
– Den kan vara stigmatiserande, säger Alf Ingesson-Thoor.
Han poängterar de läkande samtal som förs på
plats under insatsen, där man pratar med kamraterna om händelser som varit påfrestande.
– Tas de om hand direkt är prognosen mycket
bättre än om man går och bär och väntar några

år. Man kan faktiskt vaccinera sig mot PTSD genom sådana samtal.
Han är beredd att svara på frågor, inte bara om
PTSD utan på alla typer av frågor som rör mentalt välbefinnande även när hinken runnit över.
Alf Ingesson-Thoor jobbar vid sidan av sin klinik
för Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten. Han jobbar civilt, 2004 gav han tsunamioffer
terapi. Alf Ingesson-Thoor utbildar också i kris
och traumafrågor.
Expertrådet kontaktas via kansliet, 08-25 50 30.

FAKTA

DELTAGARE, SVERIGES VETERANFÖRBUNDS EXPERTRÅD
Alf Ingesson-Thoor
tidigare stridspilot, nu legitimerad psykolog.
Johanne Hildebrandt
krigsreporter och författare.
Lars Edeby
legitimerad psykolog och veteran från flera
insatser.
Lars Johan Svensson
tidigare polismästare med erfarenhet av
juridisk rådgivning under insatser.
Robert Helenius
juridisk expert inom skadeståndsrätt,
försäkringsrätt, arbetsskador m.m.

Sundsvall: Minnesmärke bereds av
kommunen, planerad invigning under 2017.
Trollhättan: Sten inköpt, plats klar.
Västerås: Minnesmärke planeras.

Praktisk datorväska
695:SE SID 29
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Gula Bandet, Pin
Visa att du bryr dig.
Bär Gula Bandet.
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Träningstips inför
Veteranmarschen
Att genomföra Veteranmarschen är som med all idrott. Väl förberedd och tränad
så är det mycket roligare både under och efter marschen. Att kunna genomföra
den sträcka som man anser sig kunna klara av innebär att man måste vara ärlig
mot sig själv. Bara för att man känner sig ung i knoppen och har starka minnen
om hur vältränad man var för 20 år sedan så kanske inte det stämmer idag.

Veteranmarschen
har sedan starten
2013 samlat in över
320 000 kr till
Kamrathjälpen.

kommer är att stanna så fort du känner att det är
något som inte stämmer och meddela marschledaren. Åtgärdar du inte skadorna i tid kommer
du äventyra din hälsa. Tillsammans med marschledaren beslutas om sjukvårdsteamet skall bistå.

Skor/strumpor

Veteranmarchen 2016 startade vid Stockholms slott av avslutades i Gävle.
Foto: Kim Svensson

Under mina år som jag har deltagit,
planerat och lett marschen så har jag
sett allt för många som kommit och
har lidit sig igenom eller fått bryta
marschen pga dåliga förberedelser. En
dag under marschen innebär mellan 6
och 8 timmars fysisk aktivitet. Känner du att du inte har tiden att lägga
ner på träning, vandra hela dagar under marschen, var då istället med och
marschera in med fanor och musikkår
i de städer vi kommer till.

Marschen genomförs gemensamt
i grupp och håller en marschfart
om ca. 5 km/tim.
Beslut att delta - förankra beslutet

Bestämma sig för att delta anser jag ska ske senast runt november/december året innan om du
planerar att genomföra hela marschen. Då får
du bäst möjlighet att träna och att gå in kängor.

Nedanstående tips ska ses som rekommendationer. Bara träning kan svara på vad som funkar
eller inte för just dig. Välj kängor som passar
dig. Jag vill dock sätta upp en varningsflagga för
kängor typ Meindl. Efter två dagars marsch under sommartid börjar fötterna att svälla och de
berömda så kallade ”Meindltårna” uppträder då.
Ni som ändå funderar på att gå i dessa bör gå upp
en storlek och reglera passning med strumptjocklek istället. Strumpor är också väldigt individuellt. Två par kan jag rekommendera. Köp gärna
strumpor med 100 % ull. Kostar en del men det
är det värt.

Se till att förankra deltagandet med de som är
er närmast. Träning och deltagande stjäl mycket tid. Du möjliggör också chansen att utvärdera
vilken sorts strumpor som är bäst på dina fötter.
Du kommer också att öva på att tejpa dina fötter innan du kommer till marschen (att köpa tejp
samt tejpa fötterna är vars och ens eget ansvar).

Det viktiga med Veteranmarschen
är att delta. Oavsett hur långt du
går är du lika viktig!

Planera träningen

Utrustning

Börja inte med för långa sträckor; 10-15 km brukar vara lagom, öka därefter sträckorna. Träna
kroppen att vänja sig med belastning på rygg,
knä samt fötter. Rekommenderar en liten ryggsäck med ett vätskesystem. Träna på asfalt. Träna
även två dagar i rad, speciellt när du kommer upp
till 30-40 km. Det är här man tränar sig både fysiskt och psykiskt.
Håll ett tempo som passar dig. 5 till 5,5 km/h är
det som brukar rekommenderas. Det är dock väldigt individuellt, det viktigaste är att hålla samma
tempo. Att ta rast är också väldigt individuellt.
Rekommendationen är att gå ca 60 min, rast 10
min. Vid ca 10 km, 20 min rast. Sitt inte för länge!
En rast är förberedelser för nästa etapp. Ät, drick,
se om fötter, gå på toaletten etc. Här krävs det
mycket av den enskilde att ta hand om sig själv,
det är mycket roligare om alla kommer fram gående tillsammans. Grundregeln när skador upp-

Att tejpa fötterna för att förebygga skador gör ca
97 % som går Veteranmarschen. Tejp etc. måste
den enskilde själv köpa. Elastisk tejp av olika sorter samt liniment typ tigerbalsam klarar du dig
långt på.
Gå gärna in på olika länkar till företag som säljer
tejp, tex www.onemed.se eller www.skadebutiken.se. Optiplaste 8 cm eller 10 cm för hälar och
trampdynor, Lekoplast 3 cm för tår, K-Active Kinesiology Tape för benhinnor. Komprex (Skumplastrulle) 8 cm x 2 m x 0,5 cm för avlastning och
inte minst en bra sax att klippa tejpen med.
Lars-Göran Nyholm
Marschledare

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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På gång i
Fredsbaskrarna
Jönköping

Kamratföreningen
Y-bataljonen firade jubileum

Besök våra månadsträffar på John Bauer
Hotell på Södra Strandgatan i Jönköping.
Första onsdagen i var månad med start
19.00. Hotellet erbjuder mat och dryck till
ett bra pris.

Kamratföreningen Y-bataljonen höll den 9 december sitt traditionella
julmöte och firade samtidigt 15-årsjubileum.

• 5 april kommer Idriz Bytyci och berättar om
militärtolkens roll under missionen. Idde har
rötterna i Kosovo och tjänstgjorde som tolk
under KS04. Han kommer även att ge en lägesrapport om Kosovo idag.
• 3 maj har vi inte bjudit in någon gästföreläsare
men vi träffas som vanligt på träffplatsen för en
kamratträff.
• 29 maj åker vi till Veterandagen i Stockholm
gemensamt i buss från Eksjö.
www.sverigesveteranforbund.se/
fredsbaskrarna-f-lan

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

UTFÖRSÄLJNING
Badlakan SWEDCON
i toppkvalitet!
90x150 cm
2 st för 490:- inkl. porto.
(ord. pris 540:- + porto)

23 deltagare avnjöt julbord ackompanjerade av
minnen spännande över en tidsperiod omfattande Gaza till Afghanistan och Liberia. Kvällens
speciellt inbjudna gäst Lena Asplund, ledamot
i Riksdagens Försvarsutskott berättade om utskottets arbete och utskottsledamöternas syn
på veteranfrågan. Så sent som dagarna innan
mötet hade Lena, i Riksdagen ställt en fråga till
Försvarsministern varför inte det kommande veterancentret skall ha någon direktkontakt med
svenska veteraner utan endast fungera som ett
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Kallelse till julmötet hade förutom till medlemmarna skickats även till ett antal veteraner utanför föreningen. Sju stycken hade hörsammat
kallelsen och värvades på stående fot som medlemmar i SVF. Kvällen avslutades som tidigare
med en arrangerad tipstolva innan kamraterna
skiljdes för julfirande i egen regi.

BBMC besöker
MC-mässan i Stockholm
Det var ett antal förväntansfulla BBMC
medlemmar som sökt sig till MC-mässan
för att få en MC-injektion i vintermörkret.
Många anlände redan under torsdag eller
fredag för att i en lite lugnare miljö gå igenom mässan.
Lördagen, den officiella träffdagen för BBMC,
möttes som vanligt med massor utav mässbesökare och det var en aldrig sinande ström besökare från 1000 fram till ca 1400 innan det började
mattas av och en del började gå hemåt. Den stora
nyheten i år var att Harley Davidson var tillbaka
på mässan vilket gladde många besökare. Deras
nya motor sägs också vara något alldeles extra.
Kent Farman bjöd in oss till en liten
exklusiv klubb, Ryssjärnens motorcykel klubb, där vi erbjöds flytande
skaffning av ryskt ursprung som
på vederbörligt sätt serverades ur
dunk.
Mera om mässan; alla de stora
märkena var där och det fanns något för alla smaker och då inte bara
hojar. Tillbehör i alla dess former
och bling bling för de som gillar
att smycka sig, och en mängd olika
föreningar som presenterade sin
verksamhet.

Frågor och beställning:
markalarsson@bredband.net

kunskaps- och kompetenscentrum. Svar väntas
från Försvarsministern innan jul.

MC-mässan gav mycket att titta på.
Foto: BBMC

Som vanligt var FMCK på plats och både visade
och berättade om sin verksamhet.
På kvällen samlades delar ur BBMC på restaurang Moldau för middag arrangerad av Lasse
Borwin. Moldau har en Österrikisk inriktning
och deras Wienerschnitsel var stor som, ja tro
det eller ej, ett dasslock. Ingen gick hungrig därifrån och till deras heder kan sägas att man kan
få ”Doggy bag”.
Det var ett gäng trötta och proppmätta BBMC:are
som försvann i vintermörkret med många ljusa
tankar om kommande hoj-säsong.
BBMC

Se kalle
på sid 2lse
2
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Englaklubben avlastar och skapar
förståelse mellan operativa yrkesgrupper
Englaklubben är en kamratklubb som riktar sig nationellt till alla inom
SOS, ambulans, polis, brandkår, vård, kriminalvård och utlandsveteraner.
Syftet är att de olika yrkesgrupperna
kan träffas ”utanför arbetstid”, där fest
och skratt är mottot. Att träffas under
sociala och lediga stunder skapar förståelse mellan de olika arbetsgrupperna. Det är även intressant och möjligt
för utlandsveteranerna som är utspridda över landet att sammanstråla
på Englaklubbens 112-kryssningar.
Allvar blandas med skratt vilket behövs i dessa
yrkesroller, både gentemot kollegor likväl mot de
medborgare de arbetar för.

Initiativ bidrog till succé

Englaklubben startades 1996 av Karin Erikson.
Karin, som själv hållit i trådarna under dessa år,
har ett mångårigt förflutet inom ambulansverksamheten i Stockholm och har även arbetat inom
andra vårdsektorer.
Karin skapade sin databas genom telefonkatalogen för att hitta adresser till olika arbetsplatser.
Hon fick ihop många adresser och öppnade sin
första 112-kväll på Engelen 1996. Denna kväll
gick av stapeln en gång i månaden, det blev en
succé i många år.

Samarbeten

Englaklubben uppmärksammades av Silja Line
2005 och ett samarbete påbörjades och 112-kryssningarna tog fart. Det har blivit två kryssningar
per år sedan dess och den 25:e kryssningen lämnar kajen i vår. Dessa 112-kryssningar har varit
en succé och även nätverksbildande. Underhållning ombord utgörs av band som tillhör de olika
yrkesgrupperna och även fältartister.
Englaklubben har ett samarbete med Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna där veteraner
träffats och umgås. Många i de olika yrkesgrupperna är utlandsveteraner.

Bred upptagningsbas

På Englaklubbens hemsida och Facebooksida
uppdateras de olika aktiviteter som genomförs
så att alla kan läsa vad som erbjuds. Ambitionen
är att skapa och etablera samarbeten med andra
aktörer som medlemmarna kan dra nytta av.
Arbetet är i full gång.
Englaklubben kommer att utöka sin verksamhet med andra arrangemang som säkert bidrar
till mer gemenskap för alla. Att följa med på en
kryssning är ett sätt att ansluta sig till detta härliga gäng.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Tack för alla
värdefulla gåvor

Inbjudningar och kallelser

Vår verksamhet är beroende av gåvor från företag och privatpersoner. Det är mycket tack
vare gåvorna som vi säkrar de ekonomiska
medel som krävs för att hjälpa veteraner och
deras anhöriga - nu och i framtiden.
Vi är oerhört tacksamma för alla er som bidragit, men då listan på alla namn skulle uppta
flera tidningssidor väljer vi att tacka er på det
här sättet istället.
Gula Bandet är vårt sätt att kanalisera de goda
krafter som finns i samhället och ge stöd och
bidrag till de som behöver det som mest.

Stöd Gula Bandet så här

INBJUDAN TILL BBMC SWEDEN
ÅrSMöTEShELg 2017
Alla medlemmar och stödmedlemmar samt
veteraner hälsas hjärtligt välkomna!
BBMC Sweden

Swish: 123 181 44 82

Plats:
Skillingaryds läger, ca 40 km söder Jönköping

Gula Bandet BG (Danske Bank): 706-7630

Datum: 19 -21 maj

Köp våra Gula Bandet-produkter

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

Aktiviteter:
Musik, mat och dryck, tävlingar, lotterier och
givetvis en massa mingel i mässen med kända
och okända.
Årsmötet genomförs på lördag kl.11
Anmälan:
Skall göras senast den 15 maj 2017 till DO-syd
Madeleine Olsson på do.syd@bbmc.se

Kommendantur:
Boende i enkelrum/dubbelrum alt. logement.
Givetvis är det självkostnadspris på boende
och mat. Vi återkommer med prisuppgifter, se
hemsidan www.bbmc.se samt på FB.
Obs! Alla måste ta med sig egna lakan och
handdukar.
Ett antal rum är redan bokade av FM som kommer att genomföra en övning samtidigt. Med andra ord var ute i god tid med att boka sängplats.
Motioner:
Motioner skall vara sekreteraren Nina Nord tillhanda skriftligt och digitalt senast 20 mars 2017.
Mejla sekreterare@bbmc.se

www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod/
kamrathjalpen

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

www.bbmc.se

Stöd veteraner och deras anhöriga genom Gula Bandet
Vi marknadsför och säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner
och svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna
och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.
www.sverigesveteranforbund.se
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Ett flygarliv med Thorbjörn Engback
”Är det detta du vill?” sade Thorbjörn Engbacks mor och önskade sonen lycka till. Det blev
inledningen till en intressant, flygande och lysande karriär under 36 år och 7000 flygtimmar.
transporter av poliser, där jag har haft förmånen
att flyga med Hercules till bl.a. Sarajevo för tjänst
inom FN.
Hans Majestät Konungen Carl XVI Gustaf fick
som gåva av Thailands Kung två elefantdamer
och de flögs till Sverige, där de nu återfinns på
Kolmårdens Djurpark, några mil norr om Norrköping.
Thorbjörn har samlat all sin erfarenhet som pilot i en bok vid namn Tyngdlyftaren i Flygvapnet,
där han hedrar på ett mycket förtjänstfullt sätt
alla som varit involverade i TP 84 Hercules och
dess insatser, som en mycket viktig del av transportflygets 50 år i svensk tjänst.
Där har Thorbjörn mycket intressant skildrat i
text och foto en pilots annorlunda liv än vårt på
markplanet - som inte har haft denna typ av verksamhet i våra liv.
Foto: Janne Frisk

Under rubriken Ett liv med flyg från 1970 - 2006
berättade Thorbjörn i november 2016 då han
gästföreläste för FB Norrköping/Östergötland.
För oss som varit mer jordnära i våra liv var det
en mycket intressant flygresa som för Thorbjörns
räkning började 29 juni 1970 på F 5 Ljungbyhed
som flygförare som det hette på den tiden - nu
pilot. Av 53 förväntansfulla elever var det endast
25 som tog examen och erhöll flygförarmärket
m/36. Efter vidare olika utbildningar kom sex inklusive Thorbjörn att placeras den 8 maj 1972 vid
Martin Blå 2:a divisionen F 13 i Norrköping för
utbildning och fortsatt flygtjänst på J 35F Draken. 1981 var det dags för utbildning för alla på
Martin Blå för att skola om sig till den då nya JA
37 Viggen.
1986 sökte Thorbjörn flygtjänst på TP 84 Hercules och blev antagen samt påbörjade utbild-

From
Soldier
to
Soldier

ningen för att den 1:a oktober lämna F 13 för F
7 i Såtenäs. Där flög han inledningsvis det lätta
transportflygplanet TP 101, Beech 200, Super
King Air. Därefter blev det TP 84 Hercules som
pilot och instruktör i 3 600 timmar innan han
2006 landade för gott och vid 55 års ålder blev
pensionär.

Tack Thorbjörn för att vi fick ”flyga med” via ditt
mycket intressanta och personliga sätt där du fick
oss att medverka i en pojkdröm som för dig blev
verklighet och för oss andra oerhört intressant
och positivt medryckande.
Lars Berglund
				

Det blev, som Thorbjörn inledningsvis berättade,
sammanlagt 36 år och 7 000 timmar och han har
varit förskonad från allvarliga tillbud och haverier.
TP 84 har varit en mycket viktig del under en
tidsepok på 50 år av transportuppgifter för bl.a.
Röda Korset, FN, EU, och UNHCR runt om i världen, där krig, hungersnöd, jordbävning och andra katastrofer inträffat. Mycket elände har besättningarna fått se och varit med om genom alla
dessa uppdrag. Till mindre allvarliga hör kanske

Föreläsaren avtackades av ordförande Janne Frisk med
boken ”Minnet och Elden” av Pierre Schori.

Armbandet finns i brunt, grönt, svart, sand,
grå, marin och camouflage fallskärmslina.
Design: Claus Scheelke.
Hitta din återförsäljare på
www.byaagaard.com

Varje gång du köper ett
"From Soldier to Soldier"-smycke
skänker Aagaard 10% till förbundet.
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Uppståndelsen var enorm i norra
Katanga under 1962 och applåderna efter föreställningarna ville
aldrig ta slut. Här fanns naturligt
nog den tacksammaste publiken.
Lika tacksam var publiken på
Scalateatern den 13 november
anno 2016. Det hördes på de
ihållande applåderna för Git Skiöld
– som fyller åttio nästa år.
Still going strong. Ett nytaget porträtt av Git Skiöld.

Git Skiöld
– från Kongo till Scalateatern
Arrangemanget på Scalateatern i
Stockholm den 13 november med anledning av att Försvarets Fältartister
verkat i 60 år blev en fyllig och populär tillställning. I en fullsatt salong
fick vi gratis njuta av framträdanden
av 25 artister, en skicklig 10-mannaorkester och en kör.

för vågade inte Arméstaben sända dit fler artister. Git Skiöld var en av artisterna i Kongo och
den ende som fortfarande ofta står på scenen
på jazzklubbar och vid vernissager. Med samma
tonsäkerhet och säkra textning som i Kongo 1962
framförde hon ett medley bestående av Tore Erlings jazzklassiker Månskenspromenad, den
amerikanska All of me och Edit Piafs paradnummer La vie en rose.

Programmet speglade den musik som veteraner i
flera generationer glatt sig åt alltifrån Min soldat
från beredskapsåren, sjungen av Inger Nilsson,
till det som efterfrågas av dagens soldater, exempelvis Nina Söderquists Total eclipse of the heart.
Såväl Basker blå, framförd av Linda Frithioff,
som Thomas ”Berkan” Bergkvists populära Hemåt det bär, gladde våra sinnen.

Det var sånger som Git sjöng under teamets
turné, som hade en längd av 2800 mil till 13 avlägsna platser i det enorma Kongo. Överallt blev
de entusiastiskt mottagna. Indierna i Albertville
mötte på flygplatsen med ett brassband. ”Attention”, kommenderades och de svenska artisterna
fick gå längs ledet och inspektera paraderande
indiska soldater i välpressade uniformer tillsammans med en indisk general. Hos etiopierna
i Loluabourg började dagen med en champagnefrukost. Brasilianarna i Kitona bjöd på flott
inkvartering och måltider som serverades på ett

Till det oroliga Kongo sändes under de fyra år
som den svenska insatsen pågick endast en artisttrupp. På grund av de faror som den utsattes
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kolonialt lyxhotell vid kusten. Atlantens dyningar var härliga att simma i. De flesta officerarna i
Brasiliens FN-trupp hade tyskt ursprung. De var
mycket belevade, talade perfekt tyska och inledde
varje samtal med att slå ihop klackarna.
Under våren 1962 hade den svenska bataljonen
flyttats från Elisabethville till den avlägsna militärbasen Kamina i norra Katanga. Inte att undra på att fotoblixtarna flammade när artisterna
steg ur FN-planet. Uppståndelsen var enorm och
applåderna efter föreställningarna ville aldrig ta
slut. Här fanns naturligt nog den tacksammaste
publiken.
Och lika tacksam var publiken på Scalateatern
den 13 november anno 2016. Det hördes på de
ihållande applåderna för Git Skiöld – som fyller
åttio nästa år.
Bror Richard Svärd

Ute i landet

En märklig flygresa till Ndola
Natten mot den 18 september omkom
Dag Hammarskjöld när hans FN-plan
kraschade utanför staden Ndola i
Nordrhodesia, i dag Zambia. FN:s generalsekreterare var på väg för att
mäkla fred i kriget mellan FN-trupperna och Katangas gendarmeri bland
annat i Elisabethville, som pågått sedan den 13 september.
Eftersom fredsmäklaren var borta så fortsatte
striderna. Arton timmar senare landade ett litet
flygplan, en Piper Super Cub, på flygplatsen i
Ndola. Planets pilot var den svenske FN-kaptenen Eric Jungholm, passageraren var FN-korpralen Krister Henrysson. Jungholm har avlidit,
men Henrysson lever och har hälsan och minns
vad som hände.
Läget i Elisabethville var den 18 september förtvivlat för FN-trupperna. Ammunitionen höll på
att ta slut. FN-trupp från Indien försvarade flygplatsen i E-ville som var FN:s andningshål ut mot
världen dit förstärkningar med ammunition och
trupp kunde föras av FN:s transportflyg. Chefen för truppen, major Singh, oroade sig för att
3 000 soldater ur Katangas gendarmeri, som var

Planet startade från flygfältet i E-ville vid 15.30tiden den 18 september. Jungholm menade att
det var enklast att flyga med hjälp av kompassen.
Jadotville låg ungefär 15 mil nordväst om E-ville. Tanken var att de först skulle flyga norrut och
sedan avvika västerut. På så sätt skulle de träffa
på landsvägen i närheten av Jadotville och därefter följa den tillbaka till flygplatsen. Men ingen
landsväg dök upp där den borde vara.
Klockan började närma sig sex på kvällen och det
tropiska mörkret skulle snart komma och utesluta alla säkra landningsmöjligheter. Flera försök
gjordes att landa på en landsväg men just när
planet skulle sättas ner på vägen dök alltid en bil
upp i sista minuten, varför planet måste gå uppåt
igen. Till slut kom de över ett militärt flygfält. I
planet fanns ingen radio, varför Eric tvingades att
landa i den begynnande skymningen utan att ha
fått kontakt med flygledartornet. Så fort de lämnade planet blev de upplysta om att de befann sig
på Ndolas flygfält. De berättade om sitt uppdrag
för Ndolas flygplatspolis, men blev inte trodda, ty
planet hade beteckningen KAT – 63, vilket innebar att det tillhörde Katangas flygvapen. Det var
ytterst förvirrande för flygplatspolisen att det fördes av en pilot bärande svensk FN-uniform och
med kaptens gradbeteckning.

Det visade sig att planet hade flugits i kontrakurs i förhållande
till den avsedda destinationen, ty Ndola ligger cirka 20 mil sydöst
om E-ville. Kompassen hade visat fel vilket orsakades av att
Eric och Krister tagit
med sig inte mindre
än fyra kpistar och två
pistoler. Dessa vapen
hade de placerat alltför nära kompassen
så att den visade fel.
Ett FN-plan över en flod illustrerar hur miljön såg ut för piloterna i Kongo. Foto John Ericsson.
Världspressens repreBilden utlånad av Lennart Hellström.
sentanter befann sig
naturligtvis i Ndola för
stationerade i Jadotville, skulle vara på väg för att att fånga upp nyheter om Dag Hammarskjölds
anfalla och inta flygplatsen. Ett mindre flygplan, öde. När de fick vetskap om de båda svenskarnas
överraskande ankomst blev det långa intervjuer.
som tillhört Katangas flygvapen fanns på flygEn del journalister drog slutsatsen att svenskarna
platsen, som nu var under beslag av FN. Major
var desertörer, som på detta sätt flytt från kriget i
Singh insåg att spaning kunde bedrivas med plaKatanga. Det hela slutade med att Eric och Krisnet för att bedöma om det förekom trupprörelser
från Jadotville. Som svensk förbindelseofficer vid ter blev ställda under uppsikt och senare av FN
förpassade med flyg till Leopoldville.
major Singhs stab tjänstgjorde kapten Eric Jungholm. Korpral Krister Henrysson tjänstgjorde
som tolk i franska språket ty indierna hade ingen Där förhördes de av överste Anders Kjellgren vid
FN:s högkvarter. Länge såg det illa ut för Eric och
som förstod franska. Bägge svenskarna anmälde
sig frivilligt. Jungholm saknade flygcertifikat men Krister, ty den höge indiske officeren, som givit
tillstånd till spaningsflygningen till Jadotville,
han hade flugit sportplan - dock icke en Piper Sustod inte vid sitt beslut. Till slut kröp dock sanper Cub. Henrysson var utbildad fallskärmsjäganingen fram och de grova misstankarna att Eric
re och inte rädd för att vistas i lufthavet.

och Krister på
något sätt var inblandade i störtningen av Dag
Hammarskjölds
plan avskrevs.
De fick lämna
En löpsedel om
händelsen i Sydsve
nska
Dagbladet.
Leopoldville
och återfördes
med FN-flyg till
E-ville där de fortsatte att tjänstgöra i FN-styrkan. Krister deltog den 16 december i anfallet mot
gendarmeriets Camp Massart, där flera svenskar
stupade. Krister kom hem lagom till julen 1961.
Han deltog aldrig mer i någon FN-bataljon.

Korpral Krister Henrysson. Bilden tagen i svenska förläggningen
i Elisabethville 1961.

Hemma i Sverige utbildade sig Krister Henrysson
först till verktygsmekaniker och senare till ingenjör. Han har varit anställd som konstruktör i flera
företag bland annat i Mölnlycke där han uppfann
en tappningskateter, som han fick patent på och
som han sedan livnärt sig på.
I dag är Krister Henrysson pensionerad och bosatt i Vrångö i Göteborgs skärgård.
Bror Richard Svärd

Årsmötet
avhålles på Ledningsregementet i
Enköping den 5 – 7 maj 2017.
Kallelse med program kommer
med posten i mars.
Styrelsen
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UNEF-kamraterna
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Bildad 24 oktober 1958

Bäste UNEF-kamrat!
Nu har det hänt, vi går mot
ljusare tider igen. Då brukar
det spritta till i den gamla
kroppen. Hoppas det händer
igen.
Bosse och jag, som gör vårt bästa för att få vår lilla förening att
gå runt, känner mer och mer att
vår primära uppgift är att skicka
blommor till jubilarer och tråkigt
nog även till kamrater som lämnat
oss. Vi är ju Sveriges äldsta förening för FN-veteraner, och denna

uppvaktning har föreningen gjort
under de senaste 20 åren, dessförinnan hade vi ett livligt utbyte
med de övriga nordiska länderna. Nästa år fyller föreningen 60
år. Vi har alltid klarat oss själva,
därför är det viktigt att du stödjer
oss genom att betala din medlemsavgift. Vi planerar att ha vårt
årsmöte i mitten av april. Alla får
en personlig kallelse.

Årets första jubilar
Årets första jubilar som uppvaktades
var Sten-Erik Petersson som fyllde 75
år den 2 januari, 2017.
Sten-Erik har gjort följande bataljon
Cypern 34 C.

Erik Westerberg			
ordförande

Sten-Erik Petersson uppvaktas.
Foto: Bo Hellqvist

Till minne av Bengt Ekeroth
Vår äldste medlem Bengt Ekeroth har gått bort i en ålder av 100 år och 5 månader. Bengt har varit medlem hos oss redan när
han bodde i Lerum. Begravningen ägde rum i Örgryte gamla kyrka i Göteborg. Kyrkan var fint smyckad och cirka 60 personer
deltog i begravningsakten. Officiant var Anna Märta Leijon. Från UNEF-kamraterna deltog Erik Westerberg som höll ett kort tal
vid kistan. Vidare deltog Bo Hellqvist och Sten-Erik Petersson. Efter kyrkan gick alla till en minnesstund med mat och minnesord från släkt och arbetskamrater. Bengt hade gjort följande bataljoner 11 G/K, 42 C, 50 C och 67 C. Bengt var då auditör.

Har du vad som krävs?

Upplev Göteborg samtidigt
som du genomför i Elfsborgsmarschen!

Internationell 2-dagars marsch i Göteborg
10–11 juni 2017

WWW.ELFSBORGSMARSCHEN.SE
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Föreningar och träffplatser
Föreningar
FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

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

Sveriges Civila Veteraner

Kristianstad

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

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

FN-veteranerna Kongo

Malmö

Karl-Olof Fransson, 070-633 49 63
franssonkarlolof@gmail.com

Drum Bar, Lilla Torg 9
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Jörgen Ferm, 0708-48 36 23
FB-grupp: Veteranträffpunkt Malmö

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

FB H-län (Kalmar)

Träffplatser

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

Blekinge

FB Halland

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

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

Boden

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

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

FB Norr (Norrbotten)

Borås

FB Hälsingland

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

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

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

Eksjö

FB Sjuhärad

Eksjö Stadshotell, Stora Torget
Se hotellets hemsida för datum
P-G Dolk 070-563 73 64

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

Eskilstuna

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

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

FB Stockholm

Falun

FB Skåne

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

Dalaregementet Kasern C (feb-apr, okt-nov)
Myckelmyra Tjärn (maj, jun, aug, sep)
1:a torsdagen i månaden, kl 19.00 (julbord i dec)
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se
FB-grupp: Fredsbaskrarna Dalarna

FB Västerbotten

Gotland

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

FB Södermanland

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

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

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

FB Örebro

Bad Wolf, Adelsgatan 1B, Visby
Telefon: 072 249 6432
After work kl. 16.00: 27/4, 30/6, 14/9, 7/11
FB-grupp: Fredsbaskrarna Gotland

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

Halmstad

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

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

Veteranerna Värmland

Helsingborg

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

Y-Bataljonen (Västernorrland)

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

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

Hudiksvall

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

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

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

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

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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

Sollefteå
Old Oak, Storgatan 50
1:a torsdagen i månaden kl 18.00
FB-grupp: Fredsbaskrarna Sollefteå

Stockholm
Sjöfartshotellet, Katarinavägen
Mer info på Facebook
Laila Johansson, 0736615566
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

Uppsala
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
FB-grupp: Utlandsveteraner i Uppsala

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

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

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

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

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

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

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

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

Kalmar

Karlstad

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

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

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

Träffplatser

Norrköping

Jönköping

Rikstäckande
föreningar

Föreningar

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

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

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

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Läst & Testat

360 dagar med Afghanistan
– före, under och efter insats.
Handbok och tips vid utlandstjänstgöring.
Ulrikas frustration var stor och hon hade inga positiva erfarenheter
med sig sedan hennes man tidigare varit på uppdrag som polis i Sudan.
Hon hittade ingen dokumentation eller forskning som handlade om
poliser i utlandstjänstgöring och vad som händer i systemet.

Mina vänner uppmanade mig att själv berätta om
hur det är i verkligen, säger Ulrika. Det kommer
att hjälpa andra, menade de. Sagt och gjort. Ulrika tog saken i egna händer och här är boken.

Boken har sin början samma dag Ulrika fick besked att hennes man var antagen till Afghanistan.
Då började hon skriva dagbok och fortsatte i 360
dagar. Hennes man skrev under tiden dagbok i Afghanistan och i boken är båda dagböckerna sammanvävda. Ulrika skriver som partner och fru, men
även som familjeterepeut, handledare och specialpedagog. Boken innehåller även forskning, intervjuer med experter, med chefer, med poliser som
varit i Afghanistan samt deras anhöriga.
I slutet av boken finns verktyg och öppnande tips
på hur vi tillsammans och var för sig klarar av tiden
som den ene tjänstgör utomlands.

Den röda tråden i Ulrikas yrkesverksamma liv har
alltid varit arbete med människor, relationer och
utveckling. Vad händer i systemet runt en person?
Vad händer med roller och relationer i kriser och
förändringar?
Genom åren har hon mött människor i alla åldrar
och system som har behov i någon form. Människor
i allt från skola och föreningar till näringsliv och
myndigheter. Även om man inte lever med anhörig
i krig, så är mekanismerna samma och går att relatera till på många olika plan.
Återpublicerat från
Invidzonen #3, 2016

360 dagar med Afghanistan
Författare: Ulrika Jonasson-Borggren
Antal sidor: 220
Förlag: Hjalmarson Högberg Bokförlag
Ca. pris: 180 kr
Vikt: 350 gram
ISBN: 9789198313413

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

www.medaljmaster.se
info@medaljmaster.se
073 - 974 04 73
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Fler produkter

Profilbutiken

HOD-10D-100 Hood Huvjacka Dam
HOD-10H-100 Hood Huvjacka Herr
VET-20D-100 Veteranarmband Dam

NYHET

VET-20H-100 Veteranarmband Herr

Praktisk datorväska

TYG-10-01
DEK-10-01
MOS-10-100
PIN-10-01
PIN-30-01
PIN-30-02
ÖRH-30-01

695:-

ÖRH-10-01
SLI-30-02

plus 60:- frakt

SLI-30-01
NYC-10-01
BAS-20-01
DEK-20-01
PIN-20-01
RES-20-00
KEP-20-000

Kvalitetsväska med attityd! En snygg och slitstark datorväska i canvas!
Förutom en vadderad datorficka med plats för en laptop på ca 33,5 cm, har den en
mängd andra fickor, fack och gömmor. Den har dessutom både ett bärvänligt handtag
och trolleyfäste på baksidan. Mycket snygg och fullmatad med praktiska detaljer!
På locket har väskan ett broderat märke med svensk flagga, ”veteran”, samt Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna i förbundets bruna profilfärg.
Färg: Brun
Material: PVC-fri Bomullscanvas
Mått: 44 x 14 x 30 cm
Volym: 18 liter

Broderat märke, Fredsbaskrarna
Klisterdekal, Fredsbaskrarna
Mössa, Fredsbaskrarna
Pin, Fredsbaskrarna
Pin, FN-logo
Pin, FN-basker
Örhängen, FN-basker
Örhängen, Fredsbaskrarna
Slipsklämma, FN-basker
Slipsklämma, FN-logo
Nyckelring, Fredsbaskrarna
Baskermärke, Veteran
Klisterdekal, Veteran
Pin, Veteran
Resehandduk, orange/blå
Keps, Veteran, Khaki/svart/blå

749:749:30:30:30:20:100:20:30:30:30:30:40:40:30:100:30:30:190:150:-

VETERANMARSCHEN
TSH-60-200
TSH-60-206

T-shirt Veteranmarschen 2016
T-shirt Veteranmarschen 2015

100:50:-

NOBELMEDALJEN
för Dig som gjort FN-tjänst t. o. m. 1988-12-10
NOB-30-01
Nobelmedalj, 35 mm
NOB-30-02
Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr)

400:200:-

TENNSOLDATER (11,5 cm höga)
BAG-10-100

TEN-10-01
TEN-10-02

Tennsoldat, Kongo
Tennsoldat, Afghanistan

450:
450:-

11,5 cm, 240 gram. Handmålade med väldigt hög finish.
Tillverkade av Ancile Design AB. Överskottet går till Kamrathjälpen.

NYHET

Ta med dig din egen krok!

60:-

Nu behöver din väska inte längre ligga slängd på ett smutsigt restauranggolv i brist på upphängningsmöjligheter.
Väskkroken placerar du på bordet eller bardisken bredvid
dig och hänger sedan upp dina grejer. Med väskkroken kan
du hålla din väska eller jacka ren och torr, samtidigt som du
har den under uppsikt.
Material: metall, magnet och gummerad botten, hopfällbar
Vikt: 44 gram
Belastning: Max 4,5 kg
KRO-10-100

Gula Bandet
PIN-50-01

Pin

40:-

TYG-50-02

Runt tygmärke

20:-

DEK-50-01

Klisterdekal, stor

40:-

DEK-50-02

Klisterdekal, liten

30:-

TYG-50-01

Tygmärke, siluett

60:-

TYG-50-03

Kardborremärke, siluett

70:-

FLA-50-01

Träningsflaska

70:-

CLC-50-00

Tablettask med mintpastiller

25:-

Beställningsalternativ

Veteranarmband 30:Färger: blå, khaki, grön,
magenta och orange
VET-20D-100
Material: Silikon
Storlekar: Dam/Herr
VET-20H-100

1

www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

2

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

3

Telefon: 070-381 27 99
Beställningar under 100 kronor expedieras ej.
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Korsord

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

Vinnare
1

Du kan svara på två olika sätt.

Charlotte Widh
Alvesta

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"

Sven-Åke Stridh
Tidaholm

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!
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2

3
Sören Edlund
Malmö

Grattis!

Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numret

Veteranprofilen

Kamratstödstelefon

Alexandra Hjelm som sjuksköterska i Afghanistan.
Foto: Privat

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

020 - 666 333

Veteran:
Alexandra Hjelm, 36 år
Mission: FS 26 Afghanistan, 2014

Sjuksköterska i Afghanistan
– och mycket mer…
Alexandra Hjelm hade en befattning som legitimerad sjuksköterska i Afghanistan.
Hon blev rekryterad till förbandet från Livgardet med kort varsel och det blev också
en snabb och intensiv förberedelse innan hon satte sig på flyget.
Hade du mycket att göra?
– Det var tack och lov, ur sjukvårdssynpunkt, ganska lugnt. Förutom att delta som sjukvårdsresurs
vid patrullering och minröjning så blev det en hel
del träning för att hålla sig i god fysisk form, säger
Alexandra.
Minröjning, bland andra verksamheter, kräver
sjukvårdsresurser som uppbackning och Alexandra ingick i en av förbandets MMT, Mobile Medical Team.
– Risken för skador är stor, men tack och lov så
hände inget.

Kanelbullar

När du och dina kollegor förbereder er, tänker
ni då att ni ska kunna ta hand om kamrater med
skottskador?
– Det är ett av många tänkbara scenarier som vi
var väl förberedda för.
Vad minns du bäst från missionen?
– De fantastiska kollegorna och kamratskapet.
När man är borta från hemmet, familj och vänner
så är gemenskapen på plats oerhört viktig, säger
Alexandra.
En av Alexandras kamrater i sjukvårdsplutonen,
sjuksköterskan Sofia, åkte hem på leave och kom
tillbaka med en kappsäck full av kanelbullar som
hon bjöd hela plutonen på.
– Hon hade bakat hemma i Sverige, fryst in och
tog med sig till oss nere i Afghanistan på Camp
Northern Light. Jag blir fortfarande lika glad nu
när jag tänker på när hon presenterade dessa underverk. Och till synes små saker, brev, paket och
telefonsamtal från nära och kära betyder så otroligt mycket när man är iväg. Stöd från närstående

och saker som påminner om hemmet gör så mycket för den enskildes förmåga och prestation.
Och mellan patrullerna, mellan varven?
– Det var en helt annan rytm här än där hemma
där det kan vara ganska stressigt. Ingen mobiltelefon att passa. Jag läste böcker, umgicks med kollegorna och tränade.

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

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.

Bytte scen

Alexandra är reservofficer och har varit yrkesofficer efter 209:e kursen på Karlberg med nautisk
inriktning och har tjänstgjort på 1. Ubåtsflottiljen
bland annat som dykare.
– Det var bra jobb, jag trivdes väldigt bra, säger
Alexandra.
Alexandra funderade på att byta scen, och hon är
nu utbildad ambulanssjuksköterska med anställning på Södersjukhusets akutmottagning i Stockholm. En stor akut med stort upptagningsområde.
Mycket att göra?
– Det är det. Det är en spännande arbetsplats där
man aldrig vet hur dagen kommer bli. Även här är
kollegorna och kamratskapet väldigt viktiga.
Patienterna passerar revy. Men under tiden de är i
vårdkedjan på den akutmottagning där Alexandra
jobbar vill hon ge dem ett bra möte.
Du ser många patienter, på vilket sätt gör du skillnad?
– Jag försöker fokusera på bemötandet, där kan
jag göra en skillnad, bemöta medmänniskor som
jag själv önskar bli bemött. Det behöver inte vara
så komplicerat, det kan räcka med att bara finnas
till hands, säger Alexandra.

Samarbetspartners
Vi är en av fem organisationer som
Försvarsmakten har samarbetsavtal med.
Avtalet innebär ekonomiskt stöd till vår
verksamhet och att vi bl.a. tillhandahåller
kansli, kamratstöd och mycket mer.

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)
Försvarsmakten
Invidzonen
Sveriges militära kamratföreningars riksförbund (SMKR)
Svenska Soldatshemsförbundet
Idrottsveteranerna

Per Lunqe
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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POSTTIDNING B
Returadress:
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23
703 61 Örebro

NU ERBJUDER VI
ÄVEN UNIFORMER FÖR
VÄKTARE SAMT
SALUFÖR KVALITETSMÄRKET ROBUST
UNIFORM COLLECTION

SVERIGES STÖRSTA LEVERANTÖR TILL ORDNINGSVAKTER OCH ANDRA OPERATIVA YRKEN

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

