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Möt Veteranprofilen Per Eriksson som har sju missioner bakom sig.
Foto: Privat

Kustbevakningen
hemma efter insats
på Medelhavet
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Invidzonen anordnar medaljceremoni för anhöriga och
delar ut "hemma-hjälte-medaljen".
Foto: Thomas Samuelsson

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

020 - 666 333

Värdegrund
Kamratskap
Skapar band mellan individer och
grupper genom dialog och handling,
vilket ökar förståelsen och stärker
gemenskapen.
Omtanke
Bidrar till ökad samhörighet inom familj
och enhet genom att lyssna aktivt på
varandra och beakta våra unika livssituationer.
Medmänsklighet
Främjar utvecklingen av vänskapliga
förbindelser mellan nationer genom
att vi försöker tillse att de mänskliga
rättigheterna efterlevs både lokalt och
globalt.
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Folke Bernadotteakademin
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Sveriges militära kamratföreningars riksf.
Idrottsveteranerna
VRR - Veteran Rapid Reaction
AFF
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Ansvarig utgivare
Anders Ramnerup
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anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Chefredaktör
Per Lennartsson
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per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Annonser
Daniel Jansson
daniel@dmind.se

med kansliet. Det kan vara ett evenemang för
medlemmarna eller en aktivitet som rekryterar
nya. Eller både och.

Alla ni föreningar ute i landet bedriver en fantastisk verksamhet. Vi vill att fler ska få uppleva den,
och ett av våra stora fokus framåt är att rekrytera
fler medlemmar. Dels är det trevligt att utbyta
erfarenheter med fler, men vi behöver också bli
fler för att öka vår trovärdighet och vårt inflytande. Du, precis som jag, har kamrater som ännu
inte hittat till vår gemenskap. Hjälp till att lotsa
in dem. Det går snabbt och enkelt att registrera
medlemskapet via hemsidan eller att fylla i talongen som finns i rekryteringsfoldern. Tillsammans kan vi bli fler.

Styrelsen och kansliet fokuserar på att besöka
årsmöten och träffplatser runtom i landet.
Dels tycker vi naturligtvis att det är kul att träffa er men besöken är också viktiga för att höra
ert perspektiv. Det är en ypperlig möjlighet för
medlemmarna och lokalföreningarna att komma
med synpunkter och idéer om vilket stöd ni behöver för att kunna göra den bästa verksamheten.
Dessa möten och besök är ovärderliga för vår
framtida utveckling. Det är en utveckling vi gör
tillsammans.

Evenemang tillsammans

Sedan starten 2013 har över 5000 veteraner och
anhöriga deltagit i Veteranmarschen, kortare eller längre sträckor. Marschen har samlat in över
450 000 kr till Gula Bandet till stöd för veteraner
och anhöriga som har det svårt. Över 300 artiklar och inslag har publicerats i radio, TV och tidningar. Dessa har ökat medvetenheten om veteraner hos allmänheten, politiker och inom press
och media.
Ett annat evenemang som lyfter veteraner är Veteranträffen ÖS i Halmstad som i år genomfördes
för tjugofjärde gången. Här får veteraner och
anhöriga i kamratlig anda möjlighet att umgås
under fyra dagar.
Båda dessa evenemang är lysande exempel på
vad medlemmar kan åstadkomma för sina kamrater. Dessa verksamheter kan ses som återträffar
där man har möjlighet att återse sina gamla kamrater från insatser och missioner. En återträff
är oftast viktigare än vad man tror och fyller de
flesta med ny energi. Aktiviteterna är också en
möjlighet att ge den erkänsla och respekt som vi
veteraner förtjänar.

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

Grafisk form och original
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Tidningen Fredsbaskern, ISSN-02843765 är av generell karaktär
och kan inte, ligga till grund i specifika frågor. Vi ansvarar ej för skada som kan uppkomma till följd av upplysning i publicerat material,
eller i annan lämnad information. Redaktionen ansvarar ej för icke
beställt material samt förbehåller sig rätten att redigera och korta ner
insända artiklar. Redaktionen har rätt att publicera insänt material på
webben och i andra forum relaterat till verksamheten utan att först
tillfråga upphovsmannen. Org.nr: 828001-0359.
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Mitt ledord just nu är Tillsammans.
Det finns kraft i det ordet; kraft som
tar oss framåt. Och det finns så mycket Tillsammans i vårt förbund.

Och det allra bästa är att vi gör dem tillsammans.
Vi arrangerar dem tillsammans. Vi upplever dem
tillsammans.

Redaktör
Daniel Jansson
08 - 25 50 30
redaktion@fredsbaskrarna.se
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Tillsammans
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Ett veteranförbund – många perspektiv

Samarbete över gränser är nyckeln till framgång
Vi verkar också tillsammans med våra grannländer. När Danmark hissade sin flagga den 5
september fanns kamrater från Sverige på plats.
Likadant är det när Sverige firar Veterandagen
och våra kamrater från grannländerna deltar i
vårt firande. Vi jobbar också tillsammans med
andra organisationer, som vill samma sak som vi.
Samarbetena med Invidzonen, Sveriges militära
kamratföreningars riksförbund (SMKR), Svenska Soldatshemsförbundet, Idrottsveteranerna
och Försvarsmakten är oerhört viktiga både för
vår verksamhet i dag och för framtiden.
Och nu vill jag alltså uppmana dig, er, oss, att
än en gång utnyttja kraften av Tillsammans och
rekrytera fler medlemmar. Ingen av oss kan göra
det på egen hand. Styrelsen och kansliet kan ge
stöd i form av rekryteringsmaterial och information, men nyckeln till framgång och tillväxt är att
alla, från norr till söder, rekryterar tillsammans.

Tips! Lägg gärna ut medlemstidningen och rekryteringsfoldern hos din tandläkare, doktor, frisör eller andra platser där folk sitter ner en stund
och bläddrar i en tidning. Saknar du foldern så
finns den hos din lokalförening eller så beställer
du den från kansliet. Ni som finns på förbandscller flottiljorter får gärna be förbandet om hjälp
att rekrytera. Extra exemplar av Fredsbaskern
kan du beställa från kansliet.
Tillsammans kan vi bli fler och göra mer för fler.
Sverker Göranson
Förbundsordförande

Sverker Göranson, 63 år
Skåning. Förutvarande Överbefälhavare. General i reserven. Tjänstgjort cirka fem år utomlands.
Insats under Balkankriget i FN och Sveriges första NATO-insats. Drygt tre år vid Sveriges
ambassad i Washington.

Foto: Kim Svensson
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Kustbevakningen hemma efter tre
månaders insats på Medelhavet

Svenska officerare
tränar kvinnor
Tre svenska kvinnliga officerare från Försvarsmakten har varit med i en utbildning
för att kunna stötta kvinnor och barn och
öka deras inflytande i fredsuppbyggande
arbete. Att vara kvinnlig officer i en FN-insats kan öppna dörrar i kontakten med
utsatta civila i konfliktdrabbade områden
– särskilt kvinnor och barn.
Genom kursen UN Female Military Officers
Course vill FN få fler kvinnliga officerare att
delta i fredsbevarande missioner. Kvinnliga officerare blir en extra tillgång då det
kan vara svårt för en manlig officerare att
få prata med utsatta kvinnor och barn på
grund av kulturella och religiösa skäl.

"Som kvinna kan det vara lättare att få
komma i kontakt med och prata med
andra kvinnor och komma nära befolkningen."

Ett av alla över 400 barn räddas under Operation Triton 2017.
Foto: Kustbevakningen

Efter avslutat uppdrag i Italien för Frontex, återvände Kustbevakningens
fartyg 002 Triton hem till Gotland den 12 september. Under den tre månader långa insatsen har över 2300 människor räddats.
Kustbevakningen, Polisen och MSB har under tre
månader, 1 juni till 31 augusti, befunnit sig i Medelhavet för att bistå Italien med övervakning av
EU:s yttre gräns, och att rädda liv till sjöss.

för att förhindra smuggling. Uppdraget har utförts
i samverkan med Polisen och MSB, som haft personal ombord för att bistå med säkerhet och ordningshållning, samt med sjukvård.

Den första juni inleddes Kustbevakningens tre
månader långa insats i Medelhavet på uppdrag av
EU:s gemensamma gräns- och kustbevakningsbyrå, Frontex. Kustbevakningens fartyg KBV 002
har i operation Triton letts av den italienska myndigheten Guardia di Finanza och syftet har varit
att bistå med övervakning av havet söder och öster
om Italien. På plats har Kustbevakningen haft befogenheter att utföra till exempel gränskontroller

Insatsen i siffror
Gränskontroller: 11
Sjöräddningar: 22
Räddade människor: 2 374 (varav 402 barn)
Avlidna: 19
Gripna: 17
Timmar till havs: 1 795
Fiskerapporter till EFCA: 47
KBV

Skarpladdat på Aurora
"Visar på allvaret när Sverige ber om
hjälp för att sätta landets försvar på fötter."

Aurora. Amerikanska och franska styrkor övar skytte och
sjukvård under överinseende av svenska skjutinstruktörer.
Svenskt hemvärn skyddar och bevakar platsen.
Foto: Mattias Nurmela/Försvarsmakten

Under den största militära övningen i Sverige på
över 20 år deltar också flera utländska förband.
Till Säve utanför Göteborg flögs luftvärnsförband
in från USA och Frankrike.
– Vi ska integreras i svenskarnas ”kill-chain”, som
den amerikanske chefen på plats, kapten Thomas
Harris väljer att uttrycka det, för Dagens Nyheter.
Det amerikanska luftvärnsförbandet har tagit med
sig skarpladdade robotar som visserligen inte ska
avfyras under Aurora, men, som Dagens Nyheter
skriver, de visar på allvaret när Sverige ber om
hjälp för att sätta landets försvar på fötter.

Utbildningen har genomförts ett flertal
gånger sedan 2015, bland annat i Indien
och Sydafrika och arrangeras av UN Women.
– Som kvinna kan det vara lättare att få
komma i kontakt med och prata med andra kvinnor och komma nära befolkningen. Därför behöver vi träna oss i situationer där utsatta kvinnor och barn behöver
trygghet och säkerhet, säger major Ylva
Ohlsson, teknisk chef vid FMTIS, på Försvarsmaktens webbplats.

Kvinnor i insatsområden bemöts bäst av kvinnliga officerare.
Foto: FN

I Jemen för att göra
svårt läge bättre
Sju miljoner människor på gränsen till svält.
Koleraepidemi. En sjukvård i spillror. Och
fullskaligt krig. Diplomaten Maria Velasco är
stationerad i Jordaniens huvudstad Amman
och utsänd av FBA.
– Läget är väldigt allvarligt. Det är en komplex kris där den humanitära situationen
förvärrats av den militära konflikten. Hela
regionen kan påverkas om inte en lösning
uppnås, berättar Maria Velasco, på FBA:s
webbplats.
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Militära veteraner får Veterancentrum
"Tillsammans med
Försvarshälsans 200
medarbetare är
vi 300 som jobbar
med veteranfrågor"
Mårten Granberg

inriktar och stödjer det arbetet. Tillsammans
med Försvarshälsans 200 medarbetare är vi 300
som jobbar med veteranfrågor, säger Mårten
Granberg.

Erfaren chef

Stolta, respekterade och värdefulla, det är vad veteranen Torbjörn Larsson och veterancentrum jobbar för.
Foto: Mårten Granberg

Försvarsmaktens veterancentrum är en
nybildad del i Försvarsmakten. Veterancentrum som etablerades den 1 juli
i år är en utveckling av det som tidigare
var Veteranenheten.
Överste Torbjörn Larsson har lett arbetet med
omvandlingen sedan han tillträdde som chef i
mars.
– Det har varit och är en resa, säger han.
Centrat jobbar över en bredd.
– Våra uppgifter är information, vägledning och
kompletterande stöd till veteraner och anhöriga.
Vi ska också säkerställa det lagstadgade uppföljningsansvaret, säger örlogskapten Mårten Granberg på veterancentrat.

Veterandagen

16 befattningshavare jobbar på centrat och 80
på regementen och flottiljer med att hålla frågor
som meritvärde uppe och för att soldater och officerare som tjänstgjort utomlands ska få erkänsla.
En viktig del i detta arbete är ansvaret för Veterandagen. Det är en stor dag där tusentals veteraner träffas under både högtidliga och informella
former.
Andra uppgifter som centrat har är att sätta igång
forskning på området. Mycket av det som sker på
centrat, det sker också myndighetsöverskridande
och mötena sker på förbanden.
– Mötet mellan Försvarsmakten, veteraner och
anhöriga kommer även i fortsättningen att ske
vid regementen och på flottiljer. Veterancentrum

Torbjörn Larsson är själv veteran med ett flertal
missioner på meritlistan. Han har haft befattningar i Afghanistan, chef för FS 14 och FS 23
och Mali där han var ställföreträdande chef för
Minusmas Sector West. Han har också varit chef
för NBG 15.
Vad tycker du är roligast med ditt jobb?
– Jag är glad över att ha fått jobbet. Jag har varit
ute mycket och är nu kvar i den sfären. Jag får
träffa kollegor som ska ut eller kommer hem, säger Torbjörn Larsson.
Veterancentrum samarbetar med flera organisationer; Sveriges Veteranförbund, Invidzonen,
Soldathemsförbundet, Sveriges Militära Kamratföreningar och Idrottsveteranerna. Torbjörn
Larsson är medlem i Sveriges Veteranförbund
och träffar där kamrater han inte skulle ha träffat
annars. En del i allt Veteranförbundet gör är det
jobb som kamratstödjarna står för.
– Det är bra. Det är inte alla gånger man vill prata
med arbetsgivaren. Då kan det förstås vara bra
att prata med en kamratstödjare, säger Torbjörn
Larsson.
Per Lunqe

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.

Swish: 1231 814 482 Bankgiro: 706-7630
www.sverigesveteranforbund.se
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Sundsvall hedrar sina
utlandsveteraner

Har du
tjänstgjort
på Cypern?
Kommittén för saknade
personer på Cypern behöver
din hjälp.
The Committee on Missing Persons in
Cyprus är ett trilateralt organ för Grekcyprioter, Turkcyprioter och Förenta Nationerna, skapat 1981 med stöd av FN:s
Generalförsamling för att hitta, gräva upp,
identifiera och till deras familjer lämna
tillbaka kvarlevor av 2000 individer som
rapporterats saknade på Cypern under
1963/64 och 1974. Mandatet är helt humanitärt.

Invigningstal.
Foto: Kim Svensson

Den 30 juni avtäcktes Sundsvall kommuns minnessten till
hågkomst av kommunens invånare som deltagit i utlandstjänst.
Invigningen förrättades i samband med att Veteranmarschen gjorde etappuppehåll i Sundsvall.
Cirka 150 personer hade samlats i Esplanaden vid
Folkets Hus där ordföranden i Riksdagens försvarsutskott Allan Widman avtäckte minnesmärket.
Minnesmärkets tillkomst började med ett medborgarförslag från utlandsveteranen Janne
Strömberg till kommunfullmäktige, när inget
hände med detta kontaktades oppositionsrådet
Jörgen Berglund JK veteran som ilade förslaget
som en motion i fullmäktige. Då hände det saker. Tillsammans med Y-bataljonens styrelse tog
parkförvaltningen fram det förslag till minnessten
i svart slipad granit med dekor och text i guld som
nu pryder en central plats i staden.

Förutom Allan Widman invigningstalade även
Stadsbyggnadsnämndens ordförande Anders
Hedenius, Militärbefälhavaren Norra Regionen
Överste Mikael Frisell och Jörgen Berglund.
Ceremonin avslutades med en tyst minut för de
två från Sundsvallsområdet, Robert Nylander och
Stig Göran Wallgren som mist sina liv under utlandstjänstgöring.
Minnesmärket skall tjäna som en hedersbetygelse
till de som gjort utlandstjänst samt vara en naturlig samlingsplats för vördnad och hågkomst.
Anders Arvidsson

Fronten pryds av FN-logotypen samt texten
n
I FREDENS TJÄNST
T
På ena gavelsidan stårr
HEDRA DE VETERANER
R
SOM GJORT EN INSATS
S
FÖR FREDEN
N
På den andra gaveln stårr
MINNS DE SOM STUPAT
T
Foto: Kim Svensson
n

Veteranmarschen deltog vid invigningen.
Foto: Kim Svensson

För att kunna lokalisera gravplatser har vi
nyligen börjat hämta in information från
arkiv hos försvarsmakter och polismyndigheter som för FN och UNFICYP deltog
med personal på Cypern 1963/64 och
1974. Vi söker information ur rapporter,
loggböcker, journaler eller liknande dokument från aktuella tidsperioder där information kan finnas gällande:
• Röjning av områden där strider förekommit,
gravar eller lokalisering av gravar
• Mänskliga kvarlevor funna, överförda till en
känd plats, överlämnade till tredje part
• Personer som identifierats skadade eller
avlidna på sjukhus eller annan offentlig
institution
• Fotografier på mänskliga kvarlevor med
datum och plats

All information funnen i arkiv kommer
endast att användas i syfte att lokalisera
gravplatser där försvunna personers kvarlevor ligger och att lämna dem till deras
familjer. Informationen kommer att behandlas med sekretess.
Vi skulle uppskatta hjälp från veteraner
som har tjänstgjort på Cypern under aktuella perioder för att få svar på våra frågor.
Vänliga hälsningar,
Paul-Henri Arni
Committee on Missing Persons in Cyprus
arni@un.org
www.cmp-cyprus.org

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Norre katts park i Halmstad. Vi går in med respekt och värdighet. Det blir högtidligt, säger LG
Nyholm.
Och på alla platser där det inte finns en sten?
– Varje stad vi kommer till där jag träffar en kommunpolitiker visar jag kapseln och förklarar väldigt noga vad vi bär med oss och ställer frågan
varför det inte finns en minnesplats i deras stad.
Veteranmarschens minnesplats har också spridit
tanken till kollegor runt om i landet så de har lagt
in medborgarförslag om veteranmonument i sina
hemstäder med positivt resultat på flera orter.

Medvetenheten ökar

Spelmännen i Delsbo leder Veteranmarschen.
Foto: Kim Svensson

Veteranmarschen fem år
– från Ystad till erkänsla
Veteranmarschen har växt för varje år sedan 2013. Över 5000 deltagare har
satt avtryck i tidningar, radio, TV där 300 inslag har handlat om veteraner och
veteranfrågor. På sociala medier har veteranmarschen fått rejäl plats. Första
årets mål har också växt, i dag har 450 000 kr samlats in till Kamrathjälpen
och Gula bandet under de etapper där veteranerna har marscherat.
Veteranmarschen började 2013 och då var målet
att samla in pengar till Gula Bandet, att stötta
kamrater som har det kärvt med ekonomin. Därför marscherade veteranerna från Ystad till Hindås, 43 mils asfaltsnötande. Det blev 70 000 kr
och början på en marsch som i dag sträckt sig 160
mil över Sverige. Det skulle bli mer, men redan
från början fanns det med som bär marscherande
veteraner, stolthet, kamratskap och omtanke.

Stora entréer

Veteranmarschen har gjort stora entréer som
vid Norrmalms torg i Stockholm 2015. Utmed
Kungsgatan och Hamngatan stannade stockholmare till. Turister tog fram mobilen och fotade.
Fältartisterna spelade och brigadgeneralen Stefan Andersson, själv veteran, talade. Han vände
sig inte bara till veteranerna utan också till alla
anhöriga. Då var 107 mil avverkade på marsch för
veteraner, från Ystad och norrut.
LG Nyholm kom med idén till Veteranmarschen
och har lett den sedan 2013. Vad tycker du är viktigast?
– Om jag tänker på hur folk var medvetna om
veteranfrågor innan vi började marschera och
nu, vi har varit med och satt frågorna på kartan
genom att gå från Ystad till Skellefteå, under alla
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marschåren har media lokalt och riks med både
radio, TV och tidningar bevakat oss, och vi har
tagit alla möjligheter att marknadsföra veteranfrågan, säger LG Nyholm.

För alla veteraner

Ni har skapat mer?
– Mycket har hänt på fem år. Det ena ger det andra, det blir synergieffekter. Veteranmarschen
har varit lite av en katalysator för veteraner. Den
har burit frukt. Grunden var att samla in pengar,
det har blivit mer.
Ni marscherar också för dom som betalat det
högsta priset för en insats utomlands?
– Efter första årets marsch kom jag underfund
med att alla inte hade varit med, de som omkommit fanns inte med, därför skapade vi veteranmarschens minnesplats som vi bär med oss, i
kapseln finns alla namnen på omkomna svenska
soldater.
Nya minnesplatser har tillkommit den senaste tiden, bland annat i Östersund, Borås, Karlstad och
Trollhättan. I Sundsvall invigdes minnesplatsen i
samband med att Veteranmarschen tågade in tidigare i år. Dessutom är flera på gång. Ni bidrar
till att de kommer upp. Och ni besöker dom?
– Vi stannar vid minnesplatser. Första året vid

Ni har fått avläggare?
– Veteranmarscher eller parader har startats upp
i Halmstad, Sunne och den stora veteranparaden
i Stockholm den 29 maj. Det fanns en veteranenhet 2013 men jag upplever att medvetenheten
på veteranenheten och Högkvarteret har ökat
och bland regementschefer har veteranfrågan
kommit högre upp på agendan. En rad viktiga
officerare har varit med och marscherat, det kändes som budskapet nådde hela vägen fram i år
då Högkvarterets chef Dennis Gyllensporre som
också är veteran var med och marscherade.
Politiker marscherar med?
– Vi har bjudit in politiker, första året var det
Kent Härstedt som skulle hålla tal, men han fick
i sista stund förhinder. I år var det fem politiker
som talade. Annicka Engblom har gått flera år
med oss. Hon drev igenom flaggdagen i riksdagen, säger LG Nyholm.

Organisationen håller

Har veteranmarschen blivit lite av ett företag?
– Jag startade Veteranmarschen. De två första
åren gjorde jag nästan allt själv, den har ju vuxit
och nu är vi 16 personer i staben. Nej, den har
inte blivit ett företag, men föreningsmässig. Vi
som är med har lärt oss tips och trix. Vi vet hur
problem ska lösas. Och även om vi har en plan,
hur vi ska gå en dag så kan vi kasta om. Som i
Bollnäs och Umeå då vi på kort varsel fick budskap om att omkomna kollegor i tjänsten låg begravda längs marschvägen. Då ställde vi om.
Det är en organisation som håller. PG Dolk har
nu ansvar för praktiska ledningsfrågor. I säkerhetsgruppen finns Jörgen Ferm och hans kamrater, alla i gruppen som planerar och är ”crew”,
alla är lika viktiga.
Vad är roligast?
– Möten mellan veteraner. Det finns många historier men till exempel 2013 var det en Kongoveteran i Ystad, 87 år, han hade lite svårt med minnet. Hans fru fick på honom basker och medaljer
från lådan. Minnet kom tillbaka då han och tre
tillresta Kongoveteraner deltog. Det är med glädje jag tänker tillbaka på alla möten mellan veteraner som inte sett varandra på många år som
veteranmarschen har möjliggjort.
Stoltheten?
– När jag kom tillbaka från Libanon 1992 fanns
ingen förståelse här hemma för vad vi hade gjort
och därmed ingen erkänsla, det hade faktiskt varit så sedan 1956. Jag tror att vi bidragit till den.

Aktuellt

Översten: "Stort att vara med"
Överste Mikael Frisell, chef Militärregion Nord
och Norrbottens regemente, mötte upp när Veteranmarschen kom till Sundsvall. Han var med
vid invigningen av minnesstenen i staden och
tycker att det var stort.
– Det var en stor ära att jag fick hålla tal tillsammans med försvarsutskottets ordförande Allan
Widman, säger Mikael Frisell.
Han pratade om alla som gjort en insats, men
även om dom som gör det nu. Norrbottens regemente har soldater i Mali och förbandet har
tidigare varit verksamt i Afghanistan i flera omgångar. Mikael Frisell har många medarbetare på
sitt förband som har gjort utlandsinsats och han
märker att deras erfarenheter är till stor nytta i
yrkesutövningen. Själv tjänstgjorde Mikael Frisell
på Balkan under Bosnienkriget.

I riksdagen arbetar Annicka
Engblom aktivt med veteranfrågor och hon tycker
att marschen är en bra informationspelare för att frågorna ska uppmärksammas.
Det ger utrymme i media.
Sedan starten har det blivit
300 artiklar i pappersmedia
och inslag i radio och teve,
oräknat sociala medier.
– För oss som jobbar med
frågorna finns det stor kännedom. Men för den breda
allmänheten är veteranernas
så viktiga insatser ännu inte
så kända.
Överste Mikael Frisell stödjer på ett handfast sätt
Veteranmarschen.
Foto: Privat

Veteranmarschen har tagit sig genom Sverige och över femtusen har deltagit.
Foto: Kim Svensson

Att tillhöra en grupp?
– Alla behöver tillhöra en grupp. Veteraner har
en mycket stark gruppkänsla. När man kommer
hem till det civila saknar man den tajta gruppen.
Veteranmarschen är en del liksom baskern och
yxringen. Den känslan bär. Det är trygghet, man
kan lita på sina kamrater.
Omtanke är ett värdegrundsord hos Sveriges Ve-

Annicka Engblom går med veteranerna sida vid
sida. Här finner hon inte bara gemenskap.
– Jag får ta del av veteranernas många olika upplevelser och erfarenheter, vilket är oerhört viktigt
i arbetet med den vidare utformningen av veteranpolitiken. Jag önskar att fler av mina kollegor i
framtiden tar chansen att gå med i marschen. Det
är så värdefullt. Jag ska ligga på om detta.
Ni marscherar in till minnesstenar och minnesplatser?
– Dessa platser är väldigt viktiga samlingspunkter
och naturliga etappmål för marschen. Jag minns
särskilt när vi gick in i Örebro för några år sedan.
Det var stort, människor applåderade, säger hon.
Hur var det?
– Det var väldigt känslosamt att se veteranerna
räta på sina ryggar och få välförtjänt erkänsla för
sina insatser i utlandstjänst. Det rörde mig till tårar.
Stark stund. Mycket stark.

Mödosam resa

Annicka Engblom

Går av sig själv

Annicka Engblom
tar in veteraner i
riksdagen.
Foto: Riksdagen

Applåderade

"Veteranmarschen
är ett begrepp i dag
och har i högsta grad
bidragit till att sätta
veteranfrågorna på
agendan"

Förr var det ”det här är väl inget att prata om”.
Nu sätter vi fanor i händerna på veteraner som
marscherar. Vi visar oss i byar och städer längs
marschvägen, säger LG Nyholm.

”Vi vet vad det
handlar om”
Riksdagsledamoten Annicka Engblom har gått
i Veteranmarschen sedan 2014, mellan Hallsberg och Örebro, från Stockholm och i år två
sträckor mot Örnsköldsvik. Varför gör du det?
– För att visa mitt stöd för alla de som med
många gånger fara för sitt eget liv gör viktiga
insatser för fred och humanitet, säger hon.

Norrbottens regemente gav ett stort stöd till
Veteranmarschen i år, bland annat med förläggning och logistik. Vidare mötte chefer från
regementet veteranerna bland annat i orterna
Härnösand, Östersund, Umeå och Skellefteå.
– Det är självklart för mig att stödja marschen
när den genomförs i vår region, säger Mikael
Frisell.
Närmast väntar ett möte där han tillsammans
med ledningen för Veteranmarschen och Veteranförbundet ska planera nästa års marsch,
mellan Skellefteå och Treriksröset.

Annicka Engblom:

teranförbund och under Veteranmarschen?
– Vi hjälper förstås varandra under marschen,
tejpar fötter, ser till så att alla orkar, också barnfamiljer. Alla är välkomna.
Hur känns det att gå en marsch på över 30 mil?
– Till en början känns det i benen, men man
kommer in i det. Marschen går av sig själv.
Fortsättningen?
– Det går inte att fortsätta marschen i evighet. Vi
kan inte gå Sverige upp och ner. Det behövs en
ny form, vi behöver göra om, säger LG Nyholm.
Per Lunqe

Du hade med dig kapseln till riksdagen, den granathylsa med namn på alla som gett sitt liv för
Sverige i insats i andra länder?
– Ja. Jag tyckte det var viktigt att symboliskt ta
med mig dem som betalat det yttersta priset för
våra fredsinsatser till huset där vi riksdagsledamöter sitter som har det yttersta beslutsansvaret.
Särskilt till en debatt om allmän flaggdag till deras
och deras anhörigas ära. Ett av namnen i kapseln
tillhör en i min familj.
Nu är den dagen beslutad.
– Ja, äntligen. Det har varit en mödosam resa
som började 2013 och som efter idogt arbete och
samlande av brett stöd slutligen ledde fram till beslutet i våras om att inrätta den 29 maj som allmän
flaggdag.
Kan Veteranmarschen ha spelat någon roll?
– Definitivt. Veteranmarschen är ett begrepp i dag
och har i högsta grad bidragit till att sätta veteranfrågorna på agendan, säger Annicka.
Per Lunqe
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Aktuellt
Förboka ditt
eget exemplar på

sverigesveteranforbund.se
/veterankalendern

Projektet med
Veterankalendern
i slutskedet

Ännu ett rekordår för ÖS
Den 13-16 juli genomfördes Veteranträffen ÖS i Halmstad. Precis
som tidigare år slog arrangörerna Tony Petersson och Raul Ralle
Leppälä nytt rekord med över 800 besökare på Ringenäs skjutfält.

Veterankalendern är en ideell förening som bidrar till att sprida information om veteraner och deras
erfarenheter.
Föreningen skänker också pengar
till organisationer som arbetar med
veteranstöd och mot veteraners
psykiska ohälsa.
Beställ dig exemplar på:
www.sverigesveteranforbund.se/
veterankalendern
Veterankalendern levereras hem i din
brevlåda.
Pris: 350:- inkl. frakt och moms (önskar
du beställa fler kalendrar ökar du bara betalningen med motsvarande summa)
Genom ditt köp stöttar du Gula Bandet/
Kamrathjälpen med det överskott som
blir kvar vid försäljningen.
Tack för ditt stöd.
Läs mer och följ projektet på:
www.veterankalendern.se

Närmare 300 veteraner och anhöriga mötte upp på Stora Torg i Halmstad.
Foto: Mikael Bodell

Det blev föreläsning av bl.a Niklas "Slaktarn"
Bengtsson, om att vara FN-soldat och om alkoholism. Joakim Bohm höll föredrag om Stupni Do
massakern, och om att vara fånge i Dosanko sedan
höll Stig-Inge Blennow föredrag om robotbeskjutning i Ribnica på BA01. Lemnells Kapell genomförde två bejublade konserter, fredag och lördag,
med stöd av blivande stjärnan Josephine Nielsen.

Många slöt upp

Veteranmarschen gör sedan 2013 en parad i Halmstad och i år mötte nästa 400 personer upp i Norre
Katts park vid minnesstenen. Här genomfördes en
ceremoni med tal och musik. Sedan gick ett 20-tal

Några gick de 12 km ut till Ringenäs.
Foto: SVF
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personer den 12 km långa vägen ut till Ringenäs.
Det blev en mycket lyckad helg med bra väder även
om kvällarna kunde ha varit lite varmare. Tack
Tony och Ralle för ert slit. Vi ses nästa år på nordens största Veteranträff som då firar 25 år.
Per Lennartsson
Sedan 2013 stöttar Sveriges Veteranförbund
tillsammans med Försvarsmakten
Veteranträffen med bla. underhållning och tält.
Läs mer på www.veterantraffen.se

På träffen övernattar man i tält, husbil, husvagn eller
under vacker bar himmel.
Foto: Lottie Nordström

Uppdrag: Ta sig tillbaka

Anders: Genom väggen och tillbaka
"Förut
var
jobbet
både
jobb och
hobby,
jag
stängde
inte av
när jag
gick
hem."

Fick du bra stöd?
– Ja. Jag hade en bra läkare och en bra kurator.
Jag hade faktiskt också en bra handläggare på
Försäkringskassan, säger Anders.

Våga säga nej

Anders hade ett samtal med ordföranden och han
tycker att förbundet förstod den sits han satt i och
liksom för andra arbetsgivare som vill ha tillbaka
en bra medarbetare har de satsat på Anders. Han
och de andra på kansliet jobbar nu på att få en
bra arbetsmiljö och så att alla kommer ner i tid.
– Förut var jobbet både jobb och hobby, jag
stängde inte av när jag gick hem.
Nu har han lärt sig att också säga nej.
Många som själva är på väg in i väggen, de kanske
undrar hur det känns att vara där?
– Det är svårt att förklara. Men rådet är att innan
man hamnar där våga säga nej. Det var ett nytt
ord för mig. Och när man går hem från jobbet då
stänger man av.
Utmaningar nu?
– Att få en bra arbetsmiljö och jobba för våra
föreningar och medlemmar. Vi har en ny styrelse
som vi precis lärt känna, säger Anders.
Per Lunqe

Anders Ramnerup

FAKTA

PÅ VÄG IN I VÄGGEN

Anders Ramnerup ignoreade varningarna och
gick in i väggen. Nu är han
tillbaka på heltid och har
lärt sig att säga nej.

Sveriges Veteranförbunds generalsekreterare Anders Ramnerup gick in och genom väggen. Nu är han tillbaka och har
lärt sig mycket på vägen.
Anders Ramnerup har kommit tillbaka som generalsekreterare för Sveriges Veteranförbund.
Det har gått många steg efter det att han gick in i
den vägg som är ett bekant fenomen för många.
Vid julen 2015 hade Anders hög arbetsbelastning, han hade under en längre tid jobbat mellan
60 och 80 timmar per vecka. Kroppen sa nej, vilket Anders borde ha sagt själv långt tidigare.

Fysisk träning

Vägen tillbaka gick liksom för förre ÖB Sverker
Göranson när mål och medel inte matchade, via
fysisk träning. Högt blodtryck och kolesterolvärde har gått ner som en bonus. Anders satsade
också på nya hobbys, han köpte en motorcykel
och gick med i Blue Berets MC-klubb och han
gillar matlagning. Det är hobbys som blev viktiga
för Anders. Stegvis började han jobba på Sveriges Veteranförbunds kansli. Det blev 25 procent i
höstas och sedan ökade han sakta. Från i januari
jobbar han heltid.

Utmattningssyndrom innebär ett eller flera
fysiska och/eller psykiska symtom som ofta
uppkommer efter långvarig stress. Det kan
till exempel vara omställningar på arbetsplatsen eller händelser i privatlivet som
gör att man blir sjuk. Själva insjuknandet
kommer ofta smygande, men kan ibland
vara dramatiskt då man upplever att man
”går in i väggen”.
Symtomen kan vara både kroppsliga och
psykiska. Oftast har man haft ett eller flera
stressrelaterade besvär under en längre tid
innan man blir sjuk. Ett vanligt symtom är
stor trötthet som inte går att vila bort. Andra symtom är minnesstörningar, oro och
ångest, sömnproblem och hjärtklappning.
Misstänker du utmattningssyndrom kontaktar du vårdcentralen eller företagshälsovården. Ring sjukvårdsrådgivningen för
att få råd.
Källa: Vårdguiden

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Anhörigdag.
Foto: Astrid Regemo

Alla är värda en hemma-hjälte-medalj.
Foto: Anna Nybling

Cesilia Karlsson Kabaca.
Foto: Emma Behrendtz

Invid krigszonen
– anhörigstöd som växt
Tio år för Invidzonen, föreningen för anhöriga till utlandspersonal, det är tio år för en mötesplats
som driver projekt som behövs.
Devisen var från starten ”hjälp till
självhjälp”. Med Försvarsmaktens
Veterancentrum till största delen
och också med stöd från Polisen
jobbar fyra tjejer med stöttning
till mammor och pappor som har
sin partner på insats utomlands.
Invidzonen fortsätter efter tio år
att finnas för dig som har en partner på insats.
– Det är vi, de anhöriga som är resursen, säger
Cesilia Karlsson Kabaca som drog igång föreningen och nätverket.
2007 hade Cecilia sin man på insats och hon
sökte efter någon att prata med. Det fanns inget
anhörigstöd. Hon skötte sitt företag och var samtidigt förälder på 100 procent. Hon ville prata
med någon som hade erfarenhet av hur det var
och som kunde ge bra råd.
Cesilia gick in på Officersförbundets utlandsportal och det ena gav det andra. Hon tänkte skriva
en bok tillsammans med andra, men det fanns en
större efterfrågan efter ett nätverk och en egen
plats att prata på och därför blev det ingen bok.
Det blev en organisation istället.
– Namnet Invidzonen ska symbolisera att man
står ”invid”, nära en krigszon.

Anhörigvardag

Invidzonen och föreningens tidning med samma namn ska återspegla den vardag som anhöriga lever i. Och det är tvåvägs. Idéer kommer
inte bara från Cesilia, Anna Nybling, Astrid Re12
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gemo-Samuelsson och mentorerna som jobbar
i föreningens fräscha lokaler på Kungsholmen i
Stockholm, de kommer också från de anhöriga
som söker stöd.
– Vi får idéer som utvecklas och så bygger vi verksamhet.
Men när en idé blivit en verksamhet som inte
längre får engagemang, då hamnar den i arkivet.
– Så var det med kören som först var jättepopulär
men sedan blev intresset mindre, säger Cesilia.

Familjeläger

Nya linjer dras, nya projekt kommer. När Sveriges Veteranförbund besöker Invidzonen har just
en helg på Väddö genomförts. Det var ett familjeläger med 13 vuxna och 16 barn. Det var anhöriga före, under och efter insats. Anna Nybling höll
i trådarna för föreningens Familjezon.
– Vi hade en psykolog, Catarina Furmark, som
berättade om sin syn på föräldraskap, säger
Anna.
Catarina visade på olika sätt att hantera föräldraskap. Hur viktigt det är att vara närvarande, inte
alltid lätt när mycket ska hända under dagen.
Barnen paddlade kanot och spelade spel. Helgen
var ett bra arrangemang, ett projekt hos Invidzonen som skapats för att det finns en efterfrågan.
Föräldrarna kände inte varandra före, men desto
mer efter helgen.
– Det var öppet och bra. Alla öppnade sig, säger
Anna.

Mentorer finns

Det Invidzonen kanske är mest känt för är mentorskapet. Alla som jobbar i föreningen är mentorer och en mentor kan man träffa, maila, prata eller chatta med. Det är analoga möten i telefonen
och digitala över nätet. Vid sidan av fysiska träffar, in real life, tycker Cesilia de fyller ett klart syfte. Det är mycket man undrar över när partnern,
föräldern eller ens barn är borta en lång period.

Chatten är, som Invidzonen skriver i sin inbjudande tidning, ett forum som det kan ta ett tag
innan man vågar sig in på. Det är ovant. Men när
man väl är där, inga frågor är för små och inga för
stora. Mentorer ”tycker” inte i chatten. Dom är
medmänniskor som vet ganska mycket om livet
med den andra hälften borta. Man är anonym om
man vill det och mentorerna har tystnadsplikt.
Chatten är öppen torsdagar och söndagar, kvällar
mellan nio och tio.
– Vi är anhöriga som pratar med anhöriga, säger
Cesilia.
Hon sökte själv och då, 2007, fanns ingen att prata med. Nu finns det och Invidzonen har blivit ett
välkänt begrepp.

Middagar

Invidzonen jobbar mycket med informella möten. Så är det när ett förband ska sända trupp utomlands, då blir det anhörigdagar som förbandet
ordnar. Det är stora event. Invidzonen brukar då
ordna en middag för anhöriga som vill vara med.
En mamma eller pappa träffar en annan och så
blir det ytterligare en kontakt i mobilens adresslista. Så startar ett nätverk.
Några milstolpar på resans väg är när föreningen startades 2007, den första konferensen hölls
2008. 2010 tänkte Cesilia lägga ner på grund av
tidsbrist men då gick Försvarsmakten in ekonomiskt och Invidzonen fortsatte, Familjezonen
startades. 2010 kom chatten igång. 2011 startades tidningen och Polismyndigheten gick med.
2011 startade Sportzonen.
Viktigt för Invidzonen är att ingen ska känna sig
ensam.
– En del fastnar, känner sig lite ensamma. Vi
tar den känslan på allvar. Vi förstår, för vi är där
också, vi har varit där. Vi lyssnar, respekterar och
framförallt ser de anhöriga som en otroligt viktig
del av insatsen, säger Cesilia.

Invidzonen 10 år

"Jag vet också hur det
är att vara anhörig till
personal med speciell
säkerhetsklassning
och som inte alltid kan
prata om sin tjänst
eller sina uppdrag."
Medaljceremoni för anhöriga.
Foto: Thomas Samuelsson

Marias nya insats
Maria utstrålar värme, glädje och
handlingskraft. Till vardags arbetar hon som IT-konsult, men
egentligen ville Maria, precis som
sin bror bli yrkesmilitär. Den militära banan fick hon dock avskriva på grund av en skada. Att göra
en insats för andra genom att bli
mentor på lnvidzonen var därför
ett naturligt steg för henne.
Som anhörig vet Maria hur det känns när en älskad bror åker långt, långt bort på internationell
insats. Under åren har det blivit flera insatser för
hennes bror som bland annat varit i Afghanistan,
Kongo och på flera platser i Europa.
– Självklart var det så att både mina föräldrar och
jag kände en stor oro över vad som kunde hända
honom. Samtidigt fick vi helt enkelt respektera
hans yrkesval, säger Maria, när jag träffar henne
i samband med att hon medverkar på sin första
mentorkonferens i Stockholm.
Efter andra dagens konferens känns hon redan
som en i teamet. Hon lyssnar uppmärksamt och
ger kloka kommentarer på det som diskuteras.
– Det kunde inte startat bättre! Nu får jag värde-

full kunskap om både Invidzonens, Försvarsmaktens och Polisens verksamhet, samtidigt som jag
får lära känna alla andra mentorer på ett bra och
konstruktivt sätt, säger Maria.

Ville också bli yrkesmilitär

För Marias bror stod det tidigt klart att han ville
utbilda sig till yrkesmilitär. Både han och Maria
var som barn aktiva i Flygvapnets ungdomsutbildningar och de gillade den disciplin och ordning och reda, som kännetecknar den här typen
av utbildningar.
– När min bror utbildade sig till militär, följde jag
honom intresserat under utbildningen och kände
att det här var något som jag också kunde tänka
mig att jobba med som vuxen. Jag var tidigt inställd på att åka till konflikthärdar och krigszoner
för att kunna hjälpa till med fredsframtvingande
och fredsbevarande insatser.
Hon berättar om en god vän till familjen som
arbetade på dåvarande Räddningsverket (nu
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
MSB). Han var ofta iväg på olika insatser och när
han kom hem från en insats besökte han nästan
alltid hennes föräldrar och visade bilder från olika räddningsinsatser. Maria minns att hon redan
då tänkte att just så där skulle hon också vilja
jobba.

– Bland våra släktingar och mina föräldrars vänner var det många som ifrågasatte hur det kom
sig att båda deras barn var så intresserade av en
militär karriär. Min far har ju varit FN-soldat så
viss anknytning har vi, säger Maria och berättar
att många skojade ibland med föräldrarna och sa
"hur har ni egentligen uppfostrat era barn?".

Är själva föräldrar

Idag är både Maria och hennes bror själva föräldrar och de vet vilken glädje det är att ha barn.
Men också den oro man känner och det ansvar
man har som förälder.
– Jag har en nära och bra relation till min bror
och hans familj. Jag är därför glad över att han
för tillfället arbetar på hemmaplan. Jag vet också
hur det är att vara anhörig till personal med speciell säkerhetsklassning och som inte alltid kan
prata om sin tjänst eller sina uppdrag. Nu vill jag
hjälpa och stödja andra anhöriga som är oroliga,
och som behöver tala med en medmänniska som
vet hur det känns när någon man älskar åker iväg
på insats, avslutar Maria.
Monica Lindman
Tidigare publicerat i Invidzonen
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"Det jag uppskattade
allra mest med PREP
var att vi fick mycket
egen tid att bara
prata om oss.”
Karin

Foto: Antonio Guillem

KARIN EFTER PREP-KURSEN:

– Vi fick en ovärderlig
helg tillsammans
"Intill satt min
kloka sambo.
Lyssnade varsamt.
Lät mig gråta.”
Karin

Tårarna forsar nedför mina kinder. Jag
sitter i vårsolen på trägolvet med ryggen mot balkongväggen och datorn i
knät. Har just läst det allra första mailet från min mentor på lnvidzonen.
Mitt i gråten inser jag, det finns andra
som vet precis hur det känns, som vill
vara ett stöd. I alla känslor och tankar inför att min sambo till hösten ska
åka långt, långt bort till ett främmande land, ända till Mali, är det skönt att
veta, jag är inte ensam om min oro.
En solig vårdag två år efter tårarna på balkonggolvet, och ett drygt år efter att sambon kommit hem
från landet långt borta, bestämmer vi oss för att
prova på ännu en möjlighet till det stöd som erbjuds. Vi bokar in oss på en PREP-kurs. Det var
med pirr i magen vi satte oss i bilen för att åka till
kursgården strax utanför Stockholm. Varken jag
eller sambon hade varit där förut. Vi blev varmt
välkomnade redan i huvudentrén av en av ledarna. Hon verkade så närvarande och lugn. Och var
vackert klädd i rosa. Den färg som jag själv gillar
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allra mest. Det kändes som en mycket lovande
start på helgen.

Relationen hela grejen

Först på schemat var en middag. Vi blev serverade vackra, smakrika rätter och småpratade med
paret mittemot. De verkade väldigt trevliga och
lika nyfikna som vi på hur helgen skulle bli. Det är
ju inte varje helg som vi åker iväg på en kurs där
relationen är hela grejen. Ovant och härligt på en
och samma gång. Middagen kändes verkligen som
en fantastisk start. Vi kände oss nöjda redan innan
kvällens pass i kurslokalen ens hade börjat.
Efter en kort presentation av vilka vi var och vilka
förväntningar vi hade på kursen så fick vi lära känna tre speciella nycklar. Vi fick även sätta ord på
vad skillnaden mellan förälskelse, kärlek och vänskap är. Och prata på tu man hand om hur stress
påverkar oss, mig och sambon. Mycket värdefullt.
Som avslutning på fredagskvällen välkomnades vi
till efterrätt och en gudomlig ostbuffe, på tu man
hand om vi kände för det. Snacka om lyxig kvällsfika.

Invidzonen 10 år

Lyckade dockor
i samarbete
med Sveriges
Veteranförbund
Flera dockor för barn med pappa eller mamma borta.

Invidzonen arbetar tillsammans med flera andra organisationer. En
är Sveriges Veteranförbund och där finns ett samarbete, ett som blivit
riktigt populärt, dockorna. Det hela började med en gåva från Anders
Stach som varit chef för Försvarsmaktens Veteranenhet. Han hade varit
i USA och sett att dockan var riktigt populär i veteranfamiljer.

Det är dockor för barn med pappa eller mamma långt borta. Idén är att
dockan ska påminna barnet om pappa eller mamma. På dockan sitter en
bild som då är på pappa eller mamma. När barnet trycker på en knapp
som sitter på dockan, då kommer en inspelad röst, som förstås är pappas eller mammas.

Emma Behrendz som jobbade på Invidzonen 2016 och Per Lennartsson på Veteranförbundet såg att det här var en riktigt bra idé. De första
dockorna skeppades från USA samma år. I år har det gått 250 stycken
över Atlanten.

Dockan kan man beställa på Invidzonens hemsida och den kostar inget
för föräldern. Sveriges Veteranförbund och Invidzonen står för kostnaden. Dockan, eller dockorna finns i tre olika varianter beroende på
utsändande myndighet.

Under lördagen och söndagen fortsatte kursen
lika fint som den startat. Korta genomgångar av
olika teman och tid att på tu man hand fundera, skriva och prata tillsammans oss två emellan.
Förväntningar, hur vi kan tala och lyssna på ett
tryggt och respektfullt sätt och glädje var några
av de meningsfulla teman vi pratade kring.

Berörde mig mycket

Den andra ledaren var inte riktigt lika färgglad i
klädseln. Men han var lika närvarande och lugn.
Det märktes på en gång att ledarna var ett ödmjukt team med stor vana att leda grupper tillsammans. Varje dag bjöd de på god choklad och
var väldigt måna om att hjälpa till när vi inte förstod hur vi skulle göra en övning eller om vi hade
frågor kring något.
En stund som berörde mig mycket handlade
om perspektivet att vara hemma och borta från
varandra. Att få berätta och lyssna på andra anhöriga som kände igen sig i precis hur det känns
betyder så mycket. Återigen stärktes tron på att
jag verkligen inte är ensam.
Det jag uppskattade allra mest med PREP var att
vi fick mycket egen tid att bara prata om oss. De

fantastiska måltiderna betydde också mycket. Att
få sitta ned tillsammans och njuta av både frukost, lunch, middag och fika tillsammans gav i sig
kraft och skänkte ro i både kropp och själ.

Mör och lite omtumlad

Det är nu det börjar! Så introducerade ledarna
den sista stunden i gruppen efter lunchen på söndagen. Jag kände mig just då mör och lite omtumlad efter att strax innan lunch ha låtit tårarna
ta plats i vårsolen. Men inte på balkongen med
datorn i knät denna gång. Utan tillsammans med
min fina sambo på en vacker gammal parkbänk
vid kursgården.
När jag satt där på parkbänken i vårsolen slog
det mig igen. Att jag är allt annat än ensam. Intill
satt min kloka sambo. Lyssnade varsamt. Lät mig
gråta. De verktyg, övningar och uppgifter som
PREP handlar om berörde mig på djupet. Helgen
blev bättre än jag någonsin hade kunnat drömma
om. Varmt tack för allt stöd som finns.
Karin

FAKTA

Preparation and Relationship
Education Program, PREP
PREP ar ett koncept framtaget av forskare
i USA och står för "Preparation and Relationship Education Program". På uppdrag
av Försvarsmakten arrangerar Soldathemsförbundet PREP-kurser för par, där den ena
partnern ska ivag på insats eller har varit på
internationellt uppdrag.
För anställda inom Försvarsmakten är det
särskilt viktigt att ha en stabil och trygg
familjesituation, speciellt när man ska iväg
på utlandstjänst.
En PREP-kurs kan också vara ett sätt att hitta tillbaka till varandra och leva tillsammans
med de nya upplevelser som var och en
fått med sig under den tid man varit borta
från varandra.
Läs mer på soldathem.org

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Ute i landet
INBJUDAN

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

020 - 666 333

FN-dagen firas på
Djurgården den 24 oktober
Vi högtidlighåller FN-dagen vid FN-minnesmärket på Djurgården.
I ett samarbete mellan Fredsbaskrarna Stockholm, Veteranförbundet och Kongoveteranerna
har vi i år sammanfogat det traditionella firandet och den mycket uppskattade
ljusceremonin till en stämningsfull helhet.

Telefon, växel
08 - 25 50 30

I samband med ceremonin ges de som önskar möjlighet att själv lägga en blomma eller
tända ett ljus. Alla som har möjlighet är välkomna att delta vid ceremonin,
kaffet före och den lättare måltiden efteråt.

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

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

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se
Per Lennartsson
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

Styrelsen
Sverker Göranson
Förbundsordförande
sverker.goranson@fredsbaskrarna.se
Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se

Ledamöter
Jonas Alberoth
jonas.alberoth@fredsbaskrarna.se
Tor Cavalli-Björkman
tor.cavalli-bjorkman@fredsbaskrarna.se
Karin Andersson
karin.andersson@fredsbaskrarna.se
Hans Westin
hans.westin@fredsbaskrarna.se
Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Peter Enström
peter.enstrom@fredsbaskrarna.se
Anna Wiktorsson
anna.wiktorsson@fredsbaskrarna.se
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Foto: Kim Svensson

Program
15.30 Kaffe
Samtliga deltagare bjuds in till samling med kaffe och kanelbulle
i minneshallen, Sjöhistoriska museet.
16.30

Ceremonin inleds
Korum och FN:s Bön för Fred , Tal, Medaljeringar,
Kransnedläggning, Tyst Minut, Ljusceremoni med ljuständning
och sång, Annica Engblom läser dikten ”Döden är ingenting”.

18.00 Ceremonin avslutas med sång
Samtliga deltagare erbjuds en enklare middag till
självkostnadspris (lunchpris), Sjöhistoriska museet.
Varmt välkomna!

Sveriges Veteranförbund Kongoveteranerna och Fredsbaskrarna Stockholm
INBJUDAN

Veteraner från SVF inbjudes av C Livgardet till ceremoni på
Livgardet med samling 08.50. Gratis kaffe och FN-bakelse.
För de som senare önskar deltaga på ovan ceremoni vid
Sjöhistoriska museet, avgår transport från Swedint kl. 14.45.
Föranmälan till Livgardet krävs
Thorsten Hagelberg, 0706885587 eller thorsten.hagelberg@mil.se

tt

Ute i landet

Möte i Danmark med Board of Nordic
Veterans Federation, BNVF
21 till 23 augusti genomfördes på marinbasen Gniben i Danmark årets möte med BNVF.
Detta är den nordiska sammanslutningen av våra veteranförbund i Sverige, Danmark,
Norge och Finland. Sammanslutningen hette tidigare Board of Nordic Blue Berret.

Tillgängliga
resurser
Kamratstödet

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

Kamrathjälpen/Gula Bandet

Den sedvanliga gruppbilden tagen på Gniben Naval Base.

Den svenska delegationen bestod av förbundsordförande
Sverker Göranson, vice ordförande Jerker Westdahl, kamratstödjare Peter Larsson och vår
initiativtagare för Veteranmarschen Lars-Göran Nyholm.
Syftet med mötet är att för varandra redovisa vad som skett i
veteranfrågor under det senaste
året, ge exempel på utvecklingsmöjligheter (aktiviteter, appar,
namnfrågor etc) och också analysera hur vi kan bli bättre genom nordiskt samarbete. Detta
år var det också dags att byta
president för BNVF från norska
Britt Tove Berg Brestrup till Paavo Kiljunen från Finland.

Programmet sträckte sig från
måndag kväll till onsdag morgon. Innehållet var bland annat
en genomgång av en PTSD app
som Danmark översatt från USA
med en del för anhöriga och en
del för drabbade. Vidare en information kring en särskild terapi med bruk av hästar. Båda
dessa var intressanta och något
vi tar med hem för vidare bearbetning.
Det ägnades särskild tid i en
”ordförandegrupp”
och
en
”kamratstödjargrupp" där bland
annat rekrytering av yngre, civila
och olika uppföljningsmetoder
behandlades. Bra diskussioner
där det beslutades att tillsätta en

nordisk arbetsgrupp för att specifikt bearbeta rekrytering. Vidare att skapa en ”point of contact”
i varje land för veteranmarschen
2018 och därmed möjliggöra ett
utvecklat deltagande från övriga
länder när vi rör oss upp i norra
Sverige. Slutligen beslutade också presidenterna att de skulle
mötas igen över en dag i februari
för att öka trycket i samarbetsfrågorna och också förbereda
sig inför möte 2018 med World
Veteran Federation.
Sammantaget var detta ett effektivt och bra möte som vi tror ska
bidra till att utveckla flera för oss
viktiga frågor.
SVF

Gula Bandet 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.

Veteranmottagningen

Sveriges Veteranförbund förmedlar 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.

Din historia här?
Händelsekalender
När

Vad

Var

24 oktober

FN-dagen

Flera platser*

18-19 november

Förbundsråd

Arlanda stad

18-19 november

Kamratstödsträff

Arlanda stad

19 november

Förbundsstyrelsemöte

Arlanda stad

28 november

Samverkansmöte med Försvarsmakten

Stockholm

9-10 december

Förbundsstyrelsemöte

Örebro

* Bland annat Karlstad, Eksjö, Eskilstuna, Halmstad, Helsingborg, Örebro, Stockholm och på Livgardet.

Sveriges Veteranförbund och medlemstidningen Fredsbaskern strävar efter ett blandat och
relevant innehåll med aktuella händelser likväl
som historiska tillbakablickar.
Sitter du på en historia som du vill dela med
dig av? Skicka in den till
redaktion@fredsbaskrarna.se

Ny träffplats i
Storuman
Se sid. 27

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Ute i landet
Minnesplatser
tillgängliga för alla
Befintliga minnesplatser för
fredsbevarande tjänst
Stockholms län
FN-minnesmärke över personal i FN-tjänst
Sjöhistoriska museet

BBMC: Vårens eskapader
runt om i Sverige...

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
Jönköpings län
Minnesplakett "I fredens tjänst"
I anslutning till Eksjö Garnisons gravvård på
Sankt Lars kyrkogård.
Karlstad
Minnessten, Brigadmuséet i Karlstad
Trollhättan:
Kyrkstigen bredvid statskyrkan
Borås:
Majorslunden
Sundsvall
Esplanaden vid Folkets Hus

Kommande
Arvika: Minnesmärke bereds, eventuellt
privat finansiering.
Malmö: Minnesmärke planerat, invigningsdatum oklart.
Västerås: Minnesmärke planeras.
Eskilstuna: Minnesmärke planeras.
Umeå: Minnesmärke planeras.
Örnsköldsvik: Minnesmärke planeras.
Härnösand: Minnesmärke planeras.
Skellefteå: Minnesmärke planeras.
Sollefteå: Minnesmärke planeras.
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Det har varit en vår med många event på alla fronter. Ett stort gäng anslöt till MC-mässan i Köpenhamn i februari. Farman i egen hög person fanns
på plats med egen monter.
I slutet på mars genomfördes en synnerligen vänskaplig landskamp i Östersund. Lagen bestod av
deltagare från Blue Berets MC Sweden och United
Veterans MC Norway. Totalt deltog sex norrmän
och nio svenskar i tävlandet. Trekampen genomfördes på Multi Challenge Arena i Östersund och
kvällen avslutades sedan på en av stadens pubar.
Vinnande lag i detta som jag hoppas ska bli ett
årligt återkommande evenemang blev Blue Berets
MC samtidigt som pris för bäste deltagare i två av
dessa tre grenar gick till medlemmar ur United Veterans MC. Rättvist med andra ord. Bakgrunden till
denna träff är en sedan länge pågående diskussion
om gemensamma hojturer och glada träffar över
den svensk/norska gränsen. Jämtland och Tröndelag, grannlänen, har i många år haft utbyte av
varandra i stort och smått och detta lever nu vidare
även mellan dessa två veteranföreningar.
Våren har gjort sig synlig. Långt bort börjar höras
välbekanta ljud. Hojarna har plockats ut, ett gäng
hakade på Lagan rallyt som arrangerades av Floalts
MC. En tur på ca 10 mil som gick från Laholm på
mysiga vägar med slutmål Floalts klubbhus. Turen
kantades av fem stationer med frågor och praktiska
övningar med stor fantasi.
Ett återkommande arrangemang i början på maj
är Regementets dag på P7. BBMCS deltog även i år
tillsammans med SVF på detta mycket välbesökta
event. Som vanligt är hojarna en given attraktion
hos gammal som ung. Några veckor senare genomfördes en ny aktivitet för i år, när en liten god skara
hade förmånen att delta på ”Bullbak” hemma hos
Groo och Boel där det lärdes ut den ädla konsten i

att själv göra sitt öl. Vi ser med spänning fram emot
resultatet.
Med solen i zenit blev det så dags för årsmötet
som genomfördes på Skillingaryds läger. Över 100
medlemmar och stödmedlemmar kom från när och
fjärran för att delta vilket var rekord. En helg fylld
av tjo och tjim och mången goa skratt. Årsmötet flöt
på och avslutades med att 12 medlemmar dekorerades med ryggmärke och 12 med frontpatch. Bär
västen med heder. Årets lekledare var Kn Haddock
som tog sin uppgift på fullaste allvar. Efter uppställning på fem led och genomgång av dagens lekar travade så alla iväg. Tipspromenaden kantades
med diverse lekar såsom blåsa pil, kasta hästsko
mm. Under ”dansanta former” till allas förtjusning
tillkännagav så Haddock vinnaren av årets vandringspris som i år gick till DO-ost Kent Hammarlund. Grattis!! Det sedvanliga lotteriet samt insamlingsbössan inbringade i år 4935:- som skänktes till
förmån för Gula Bandet. Ett stort tack till alla som
sponsrade.
Lördagskvällen avslutades med gemensam middag, med musikunderhållning av Magnus från
”Stollarna” - vilket drag. Efter att ha väckt Stickan
till ljuva toner av födelsedagssång tog han till allas
glädje även ton med Magnus.
Maj månad avslutades med firandet av Veterandagen som genomfördes på ett flertal ställen runt om
i Sverige däribland i Stockholm ute på Djurgården
tillsammans med SVF. Till allas stora glädje blev
våra hjältar Tony och Ralle utnämnda till årets
Veteraner. Stort grattis det är ni väl värda. Ha en
fortsatt härlig hojsäsong.
Maria Sääf Westin
med hjälp av Tommy Gustavsson

Ute i landet
Förening på gång i
Gävle – välkommen
på uppstartsmöte

5-årsjubileum för träffplatsen i Helsingborg

Hej veteran!

Sedan den första träffen den 8 januari 2012 har träffplatsen i Helsingborg varit
en omtyckt mötesplats för ett 20-tal veteraner varje månad, ibland många fler,
ibland något färre, men alltid med ett väldigt gott kamratskap.
Konceptet att träffas första söndagen varje månad och äta gemensam frukost har fallit mycket väl ut, inte minst på grund av det fantastiska
samarbete som utvecklats över tid med Grand
Hotell på Stortorget, där servicen många gånger har övergått våra förväntningar. Tjejerna och
killarna i receptionen har med en utomordentlig
service varje månad tillhandahållit en konferenslokal utan kostnad, servat med kaffe och juice till
vår frukost, låtit oss förvara allt vårt material i
ett låst utrymme på hotellet. Ja, utan stödet från
hotellet hade säkert verksamheten sett betydligt
annorlunda ut.

initiativtagaren Rikard med en specialtillverkad
”veteran-ljugarbänk”, där vi hoppas att många
trevliga samtal och veteranhistorier kommer att
berättas. Bänken är gjord av veteranen Shawn
Ireland, fantastisk finsnickare, vars arbete imponerade på oss alla.

Vår initiativtagare och grundare Rikard Johansson har under vintern och våren tjänstgjort i
FN-insatsen i Mali och har inte varit greppbar
förrän under sommaren, därför valde vi att förlägga vårt firande till början av augusti. Vid den
ordinarie träffen, söndagen den 6 augusti, överlämnade Rikard en vackert graverad glasplakett
till representanten för hotellreceptionen, som
tack för det fina samarbetet. Gåvan blev mycket
uppskattad och kommer att få en hedersplats i
receptionsdisken.

Rikard Johansson blev utsedd till Årets Veteran
2013 för sitt genuina engagemang för veteraner
och omtanke om sina kamrater, både på hemmaplan och under sina utlandsmissioner. Även
kamraterna under hans senaste insats fick se
prov på detta, då Rikard lyckats få sponsorer till
extra julklappar som delades ut under julfirandet
i Mali i vintras.

Träffplatsens firande gick av stapeln lördagen
den 12:e, en vecka senare, då ett 20-tal veteraner
och anhöriga samlades på Beredskapsmuseet i
Djuramossa för en exklusiv guidning på området
av ägaren Johan Andrée, som även han är veteran. Vi fick bland annat besöka de två kanonerna
Brita och Maja, döpta efter bygdens skönheter!
Därefter bjöds det ärtsoppa ur kokkärl M/40, allmänt känd som snuskburken, och därtill pannkakor med tillbehör. Under lunchen valde träffplatsen att ta tillfället att uppmärksamma och hylla

Förutom att Rikard startade träffplatsen i Helsingborg, var han även initiativtagare till och
drivande i att få igång en förening i Skåne. Den
12 augusti 2012, under Regementets dag på P7
överlämnades under högtidliga former, förbundets fana till den nystartade föreningen.

Stort tack till alla er, som lägger ner tid och energi på att hålla vår fina träffplats igång, det är
flera duktiga och engagerade personer, så ”ingen
nämnd, ingen glömd”! Särskilt tack till Håkan
Markholm och Christer Andersson, som såg till
att vi fick ett trevligt jubileumsfirande!
Träffplatsen i Helsingborg välkomnar gärna fler
veteraner och besökare, antingen du bor i Skåne
eller är på besök! Vi ses första söndagen i varje
månad, kl 09.00 på Grand Hotell på Stortorget.
Lottie

Med arbetsnamnet X-bataljonen fredsbaskrar i Gävleborg är det dags att ta bort den vita
fläcken på kartan och startar en förening med
Gävle som bas.
Jag som drar igång detta heter Björn Hernblad, 45C, 53C, 55C, 60M, 63C samt 91L. Jag
kommer från Sandviken.
Vi börjar enkelt med ett möte över en fika för
att pejla intresset.
Tid: onsdagen den 11 oktober kl 18.30
Plats: Soldathemmet i Gävle,
Kungsbäcksvägen – Västra Gränsgatan.
Jag har också bokat samma lokal tisdagen
den 17 oktober, kl 18.30. Det blir då ett föredrag av mig om kriget på Cypern 1974, bataljon 53C.
Välkomna!
Hälsningar Björn
Telefon 070 - 734 30 60
hernblad@tyfonmail.se

Höststart för
Y-bataljonen
Höstens första möte hölls den 30 augusti.
Under förtäring av ärtsoppa med punsch planerades hösten enligt följande:
22 september: Grillkväll
27 oktober: Bowling på Södra Berget
22 november: Besök hos Sundsvalls radioamatörer
8 december: Traditionell jultallrik
Samtliga möten hålls i Sundsvall.
För anmälan, tid och plats kolla föreningens
Facebook-sida, websidan eller kontakta styrelsen.
Styrelsen kunde under mötet välkomna fyra
nya medlemmar.

Pin, NY DESIGN
Veteran
Glada veteraner och anhöriga samlade för lunch ur snuskburk.

Veteranen och eldsjälen på Djuramossa, Johan Andrée, avslöjar
spännande historier från beredskapsåren.

Se sid 29
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En reflektion kring
förra numrets artikel
"Cypern – 50 år
sedan"

Veteranerna Kronoberg

Jag tjänstgjorde på bataljonerna C36 och C38.
Den 11 mars 1967 låg jag 1:a kompaniets camp
2 miles utanför Famagusta och hade befälet
över larmstyrkan. Vid 23-tiden fick vi order om
att köra mot Larnaca med vår KP-bil.
Under resan fick vi info över vår radio, att det
var stress i Kophinou. Där hade en svensk och
en engelsk FN-soldat blivit nedslagna och
körts till sjukhuset i Dhekelia. Läget var ovisst.
Det fanns ett "pris" till den/de som kunde ta
fast Mehmet, den turkiske ledaren, som var
känd som en knarkare.
När vi anlände till Kophinou var det kolsvart och full belysning var tänd. De engelska
FN-killarna var yrkesmilitärer och mycket äldre än oss (ca 30-45 år). De höll på att gräva
skyttegravar tillsammans med våra svenska
FN-killar.
Stf Bataljonschefen Överstelöjtnant Åke Hassler och den svenske bataljonsläkaren anlände.
Vi fick order om att ladda våra vapen med
skarp ammunition (enda gången jag laddat
skarpt under min FN-tjänstgöring).
Av bataljonsläkaren fick varje man ett "piller"
(preludin) som skulle hålla oss vakna (enda
gången jag knarkat). Därefter beordrades
KP-bilarna att köra till strategiska OP-platser.
1:a kompaniets KP-bil fick ställa upp på ett
vägkrön med bra uppsikt på vägen öster om
Kophinou. Alla i KP-bilen var klarvakna, samtidigt som vi fått besked om att de båda FN-soldaterna som skadats var lindrigt skadade..

Stolta veteraner som var med vid den högtidliga
ceremonin i Linnèparken Växjö.

Anders Broman mottager
fanan från HMK Carl XVI
Gustav tillsammans med
Karl-Gustav Kungberg och
Benkt Sjödahl.

Rikshemvärnsgala
på Karlberg slott
Helgen den 20 maj bjöd Rikshemvärnschef, brigadgeneral Roland Ekenberg in
till Rikshemvärnsgala 2017 på Karlberg slott.

När dagen grydde och värmen började dallra över asfalten hördes ett underligt ljud som
vi inte kunde härleda. Efter en stund såg vi en
skotsk plutonsgrupp komma marscherande
mot oss, ledda av tre säckpipeblåsare, klädda
i stridssele och kilt.
En härlig upplevelse som tog luften ur nattens
tuffa upplevelse.
På eftermiddagen fick vi besked om att Mehmet gett upp och vår larmstyrka återvände till
1:a kompaniet.
Furir Göran Lindblad
1:a kompaniet bataljon 36C och 38 C

Genom Gula Bandet stödjer
du utlandsveteranerna och
deras anhöriga.

Närmare 200 gäster anslöt. Bland dessa gäster fanns ett antal utlandsveteraner. Hasse Kruse från L96
kläckte den eminenta idén att samla utlandsveteranerna på foto. På bilden finns en väldigt stor bredd
på missioner och insatser.

Swish: 1231 814 482
Bankgiro: 706-7630

För övrigt var det en mycket trevlig kväll med god mat, sång samt andra trevliga inslag.
Hasse Kruse och Lars-Göran Nyholm
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En sjöofficer i Norrköping

Besök från
Australien
i Helsingborg

Dan Thorell berättade
om sin tid som
observatör på Golan.

Träffplatsen i Helsingborg hade på juli-mötet
en långväga besökare av Gaza- och Kongoveteranen Hans Thomasson. Hans, som sedan
mitten av 60-talet är bosatt i Australien, var
åter i Sverige på ett tillfälligt besök tillsammans
sonen Ulf. Bägge kom till Grand Hotell i Helsingborg där Hans kunde träffa ett gäng andra
veteraner från bl a samma missionsområden.

Den 24 april 2017 hade FN-Veteranerna
i Norrköping inbjudit Kommendörkapten Dan Thorell för att lyssna till hans
erfarenheter från ett år på Golan.
Dan talade om sin FN-tjänst som observatör med
utgångspunkt från Tiberius och boendet där i
Swe-house och tjänsten i olika OP-byggnader
inom bevakningsområdet. Det var cirka 15 länders officerare med olika stora grupper som hade
den uppgiften och från Sverige var de fem officerare.
Uppgiften var tjänst inom OP samt bilpatrulltjänst inom områden intill Golan. Golan är belägen på höjd mellan 300 meter till cirka 700
meter. Inom varje OP tjänstgör två officerare
samtidigt, men beroende på olika mer eller mindre allvarliga situationer inom området kunde de
ibland vara tre officerare.
Boendet under de veckolånga passen var helt
acceptabelt och inom varje OP fanns förbindelsemöjligheter via satelittelefon och ordinarie
telefonkontakter. Det var viktigt att ha goda förbindelser med personal i angränsande OP. Från
varje OP gällde det att hålla noggrann uppsikt
över södra Syrien och även ”hålla balans” med
Israel.
För flertalet av oss i Sverige har ju huvudsakligen
information kommit via massmedia från kriget
och dess tragiska följder för de boende i norra Syrien, men tragedier och krigshandlingar är även i
högsta grad mycket påtagliga även i södra delen
av Syrien där det finns olika rebellgrupper, vilka
är mer än opålitliga och farliga.
Det var oerhört viktigt att snabbt lära sig de olika
områdena i detalj och nogsamt observera varifrån det avlossades ammunition från alla slags
vapen såsom handeldsvapen samt från olika ty-

per av stridsvagnar och kunna i möjligaste mån
beskriva de olika vapentyperna.
Varifrån kom då alla de olika vapnen? Troligen
var bland andra Iran en stor leverantör...
Alla rörelser från aktuella områden skulle naturligtvis antecknas, följas upp och snarast rapporteras till FN i New York via cheferna inom Golan.
I vissa områden fanns inte FN-personal och där
var våldets och krigets offer oerhört stort och
som Dan uttryckte det ”människor dog som flugor” , utan någon hänsyn till människors lidande!
Gräsbränder var också farliga incidenter då det
visade sig att minorna vid sådana tillfällen”går
upp i dagen”!
Det fanns ljusglimtar bland lokalbefolkningen
och då särskilt från ”drussier”, vilka under Dans
tid verkade vara människor att lita på.
Som vi alla vet har ju oroligheterna inom området Golan varit under lång tid och sammanfattningsvis påpekade Dan att tålamod måste vara
viktigt för att kanske på diplomatisk väg få fram
en slutgiltig lösning för fred.
Kanske, måhanda tankar, från påhittade historier om Lysistrate – men som historien förtäljer via
Aristofanes geniala inlägg i den dåtida politiska
debatten funderar jag idag hur han skulle reagera
om någon sagt till honom, att krig, våld, mänskligt lidande och maktmissbruk fortfarande skulle
existera flera tusen år senare?
Tack Dan för påminnelsen ännu en gång om livets både positiva och negativa upplevelser - nu
från undertecknad som förmodligen denna afton
var en av de äldsta med FN-erfarenhet från Gaza-Libanon-Israel-Jordanien och angränsande
områden sedan 1960 och 1961 samt senare även
från åren 1992 och 1993 och ännu har en förhoppning om fred även inom dessa områden.
Lars Berglund

Hans Thomasson och Jerker Westdahl vid
medaljöverlämningen.

Jag tog tillfället i akt och överlämnade Värnplikts- och Nobelprismedaljerna vilka han så
väl har förtjänat. Hans gjorde värnplikten på I6
(sedermera P6) 1958/59 och tjänstgjorde sedan i Gaza 1960. Därifrån åkte han med den
första kontingenten till Kongo. Hans landade
med första planet efter Dag Hammarskjöld
och fortsatte efterhand till Leopoldville och
Katanga.

Från vänster: Bo Bergman, Sören Edlund,
Esbjörn Jonsson, Hans Thomasson, Leif Larsson
och Bengt Persson.

Medaljer bör alltid överlämnas i något högtidligt sammanhang och vad kan vara bättre än
att göra det tillsammans med gamla veteraner
och missionskamrater sedan 55-60 år tillbaka!
Tack Hans för din insats!
Jerker Westdahl
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Tillbaka i Bosnien - 23 år senare

Ta hjälp av våra
verktyg för att
rekrytera fler
Medlemsrekrytering kan ske på många olika
sätt, men någonstans är det i det personliga
mötet, i berättelsen, engagemanget och
de delade erfarenheterna som avgörandet
kommer. För stödmedlemmar finns ofta en
förståelse för uppdragen, kanske har en nära
anhörig eller vän varit på utlandsuppdrag – en
respekt för uppoffringen.
Vår verksamhet är direkt beroende av
nya medlemmar. Vi behöver Din hjälp!
Föreningar kan beställa rekryteringstält, foldrar, tidningsexemplar, roll-up och beachflaggor som stöd i sin rekrytering – allt anpassat i
korrekt grafisk profil med färdiga budskap och
en bra paketering.
Enskilda medlemmar som personligen önskar hjälpa till med rekrytering kan kostnadsfritt
få tillgång till foldrar och tidningsexemplar –
allt för att förstärka budskapet och visa på en
tydlighet i vad förbundet står för.
Få tillgång till rekryteringsmaterial
kontakta kansliet
kansliet@sverigesveteranforbund.se
08 - 25 50 30
Tack för att just Du bryr dig!

Vi vill ge veteraner
en ljusare vardag
Fler än 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.
De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd
till rehabilitering, studier, resor och annat som ger dig
möjlighet att få ett mer kvalitativt liv.
Som medlem hos oss kan du ta del av detta – och lite till.
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.
Medlemsskap kostar 230 kr/år. Vi erbjuder en rad aktiviteter,
kamratskap, stöd, förmåner och mycket mer - samtidigt
som du stöttar andra veteraner före, under och efter insats.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är förbundet
som förenar alla svenska veteraner, både civila och militära.

Vi engagerar oss i alla svenska veteraner - före, under och
efter insats. Det har vi gjort sedan 1984, och vårt åtagande
att värna om dig som veteran upphör aldrig.
Vem är veteran?
“Svensk veteran är den individ som vid något tillfälle genomfört
internationell tjänst eller beredskap med uppgifter som har
sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska staten.”

Du som är veteran kan utvecklas tillsammans med oss.
Bli medlem redan idag. Välkommen.

Frankeras ej.
Mottagaren
betalar portot.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Svarspost 20192763
708 00 ÖREBRO

Fredsbaskrarna

@fredsbaskrarna

www.sverigesveteranforbund.se | kansliet@sverigesveteranforbund.se
Klostergatan 23, 703 61 ÖREBRO | 08-25 50 30

Återupptäck
kamratskapen

Bli medlem
Vi förenar
svenska veteraner

Tio goda skäl
till medlemsskap

Första gången Sverige deltog i en av FN:s fredsbevarande
insatser var 1948. Sedan dess har vi agerat och bidragit till
fred och trygghet i alla delar av världen, genom både civila
och militära insatser.

•

Återupptäckt kamratskap

•

Fullmatad medlemstidning

•

Stor förståelse & respekt

•

Rabatter: resor, boende & mtrl

•

Har du tjänstgjort genom Försvarsmakten, Polisen, MSB,
FBA och/eller Kriminalvården? Hos oss är alla lika välkomna.
Vi ses och gör saker tillsammans, som vilka vänner som helst.
Skillnaden är det osynliga band som håller oss samman.
Veteraner förstår varandra. Vi vet. Tillsammans går vi på
föreläsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller
äter middag i goda vänners lag. Kravlöst, socialt och roligt.
Precis som kamratskap bör vara.

Långsiktigt & heltäckande stöd

•

Aktiva föreningar

•

Nya, likasinnade vänner

•

Stötta andra veteraner

•

Utbyte av erfarenheter

•

Förstärkt veteranstatus

Efter hemkomst sprids vi med vinden, och de flesta återgår
till sitt. Efter ett tag saknar man ofta dem man delat allt
med. Hos oss kan du enkelt återfå kontakt med kamrater,
veteraner och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela
landet, och även bortom gränserna, för nya bekantskaper.

Tre enkla sätt
att bli medlem
•
•
•

Skriv in dig på www.sverigesveteranforbund.se
Skicka ett mail till kansliet@sverigesveteranforbund.se
Skicka in den bifogade blanketten.

Ja, jag vill bli medlem.

Ja, jag vill bli stödmedlem (t ex anhörig/vän).

För- och efternamn
Födelsedatum

Vi ﬁnns här för dig
Vi är alltid lätta att nå. Du kan ringa oss, träffa oss och delta i
olika aktiviteter tillsammans med andra veteraner i din närhet.
Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se/foreningar.

Adress
Postadress
E-post
Telefon hem/mobil
Önskad lokalförening
Internationell erfarenhet
(insatsbeteckning, t ex FS17)

Rekryteringsfolder

100 000
Ungefär 100 000 svenskar har gjort utlandstjänst.
De flesta kommer hem och återgår till vardagen, men
många saknar något från den unika tiden med internationell
tjänst. Några söker förståelse, andra söker kamrater, äventyr
och nya erfarenheter. Vissa har behov av ekonomiskt stöd
till rehabilitering, studier, resor och annat som ger
möjlighet till ett mer kvalitativt liv.

För alla veteraner

Som medlem hos oss tar man del av detta – och lite till.
Tillsammans ger vi våra veteraner det stöd de förtjänar.
Läs mer på www.sverigesveteranforbund.se

Kamratstödstelefon

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) är intresseorganisationen och förbundet som förenar alla svenska civila och
militära veteraner - före, under och efter insats.

Långsiktigt
&
Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)
heltäckande
stöd

Fullmatad
medlemstidning

Utbyte av
erfarenheter

Klostergatan 23
703 61 Örebro
Telefon 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Vi stöttar och förenar svenska
veteraner genom kamratskap,
omtanke och medmänsklighet
Myndighetslots

För alla civila &
militära veteraner

Föreningar &
träffplatser

Ekonomiskt stöd
(Kamrathjälpen)

Gemensamma
aktiviteter

Intresseorganisation

Aktivt kamratstöd

Gula Bandet

Förstärkt
veteranstatus

Rabatter på resor,
boende & mtrl

Opinionsbildning

Digitala och analoga

Tält, beachflag, roll-up,
podie, fordon

Tjänstgöring genom Försvarsmakten, Polisen, MSB, FBA eller
Kriminalvården spelar ingen roll. Hos oss är alla lika välkomna.
Efter hemkomst återgår de flesta till de gamla rutinerna och
saknaden kommer krypande av dem man delat allt med.
Vi stöttar när det känns jobbigt och förenar kamrater, veteraner
och likasinnade. Vårt nätverk sträcker sig över hela landet, och
även bortom gränserna, för nya bekantskaper.

“Svensk veteran är den individ
som vid något tillfälle genomfört internationell tjänst eller
beredskap med uppgifter som
har sanktionerats av världssamfundet och/eller svenska
staten.”

Vi ses och gör saker tillsammans, som vilka vänner som helst.
Skillnaden är det osynliga band som håller oss samman.
Veteraner förstår varandra. Vi vet. Tillsammans går vi på föreläsningar, tränar, umgås, går Veteranmarschen eller äter middag i goda vänners lag. Kravlöst, socialt och roligt. Precis som
kamratskap bör vara.
Vi säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges veteraner och
svensk personal i utlandstjänst. Överskottet kommer veteranerna
och deras anhöriga till del genom Kamrathjälpen.
Vi har engagerat oss sedan 1984, och vårt åtagande att värna
om sveriges alla veteraner upphör aldrig.

Informationsfolder
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Tillbaka i Bosnien
– 23 år senare
Att gå från ord till handling och faktiskt boka den där resan, nu skulle det
äntligen bli av, det tog "bara" 23 år. Resa tillbaka, minnen, tankar, händelser skulle redas ut och gås igenom. 18 förväntansfulla lite lätt grånade
veteraner från 10:e psk BA 02 från 1994 möttes upp i missionsområdet.

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Vi stöttar veteraner och tillvaratar deras intressen genom
att värna om den sammanhållning som tagit form under
internationell tjänst. Detta uppnår vi genom en sund och
trygg tillvaro för alla medlemmar.

Foto: Peter Almroth

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Hur speciellt kan det egentligen vara med de
smala gropiga hala grusvägarna, en liten lerig
grusplan, en bergstopp långt borta, ett mörkbrunt hotell, en snötäckt liten kulle, en vattenfylld gräsplätt, en snöslaskig asfaltsväg eller stanna till utanför en gårdsplan vid någons hus? Kan
verka betydelselösa, men det är mycket speciellt
om grusplanen är Saraciplan och den snöslaskiga
vägen är norra/södra utgångsläget för OP-rotation eller gårdsplanen ligger där Tango 2 en gång
låg. Vad dessa platser kan betyda när man har
tillbringat timmar på dessa platser för att kunna
göra skillnad för alla dessa människor som verkligen behövde någon som ville göra skillnad för
dem. Att vara på plats tillsammans och fylla i alla
minnesluckor. Lägga färdigt pusslet.
Det är svårt att förstå hur ett så vackert land i
Europa kunde drabbas av sådana grymheter och
förstörelse så sent som på 1990-talet. Det var
lite nervöst samtidigt som det var spännande att
komma åter. Hur skulle man reagera?
Var vi än kom möttes vi av nyfikenhet, respekt
och glädje. The Nordic Battalion var Dobro.

Dag 1

Efter lite letande så hittade vi till vår gamla camp
som idag består av en stor grusplan samt ett mindre fabrikskomplex Zivinice har nu blivit en stad
som går ända ut till det gamla campområdet.
Efter det avmarsch mot Saraciplan där många
från BA 02 tillbringat timmar, där gjordes ett
kortare stopp innan fortsatt färd mot T2. Dock så
gick det försöket bort då det hade kommit massor med snö under natten och det fortsatt snöade.
När vi hade mindre en än kilometer kvar var vi
tvungna att ge upp, vägen var inte farbar helt enkelt. Därefter styrde vi norr ut mot PBV-olycksplatsen strax söder om Smoluca Gornja där flera i
vårt gäng var direkt inblandade. Antingen direkt
i den olycksdrabbade PBV:n eller som räddningspersonal eller vittnen till olyckan. Avslutade
dagen med ett kortare besök på T20.

Dag 2

Denna dag började vi med att besöka gamla stan
i Tuzla och marknaden. Sedan bar det iväg mot
en av resans höjdpunkter för många, OP Rotation vid Ribnica där det gjordes en improviserad
konvojkörning och naturligtvis ett besök uppe på

1994

2017

Ute i landet
INBJUDAN

Fredsbaskrarna Värmland
och Brigadmuseet inbjuder att fira FN-dagen
Fira med oss den 24 oktober!
Fotoutställning på Brigadmuseet som visar
svenskt deltagande i olika missioner i världen.
Klockan 12:30 håller riksdagsman Allan Widman ordförande i försvarsutskottet föredrag
på Karolinen, sal Ejdern 2.
Klockan 17:15 hedrar Fredsbaskrarna alla veteraner med kransnedläggning vid minnesstenen på brigadmuseet.
Därefter finns möjlighet att köpa soldatens köttbullesmörgås. (anmälan om köp till
jr1953@telia.com alt 0730 296932, så antalet
kan förberedas. )
Klockan 18:15 på brigadmuseet håller Louise
Alerfors föredrag om krigets lagar och mänskliga rättigheter
Fredsbaskrarna Värmland kommer också andra torsdagen i varje månad samlas klockan
12:30 på Brigadmuseet för att äta ärtsoppa. Vi
kanske kan få den serverad i ” snuskburken".

Besvärligt väder under dag 1 på

väg mot T2.

T14. På vägen tillbaka passade vi på att svänga
upp till Hotell Zlaca för lunch utanför Banovici
där det sveptes en och annan pivo under missionen. Hotellet var exakt som då och vi misstänker
att det var samma personal nu som för drygt 20
år sedan. Efter lunchen gav vi oss iväg mot T16.

Dag 3

Sista dagen så lyckades vi komma upp till tango 2
(T2). Väl framme så var det många minnen som
dök upp och många foton togs och det diskuterades var, när och hur saker skedde.
Sedan fortsatte färden upp genom Sapnafingret
Efter en långsam färd norr ut på ”Rälsmålsbanan” passerade vi utkanten av Teocak innan färden styrde söder ut mot T18 Seneftermiddagen
ägnades åt att ta sig till Humci. Tyvärr så rann
tiden iväg så vi kunde bara se T22 från håll,
Sista natten med gänget var våra tolkar från insatsen med. Indira och Jasna satt med oss och
pratade gamla minnen. De hade också med sig
en symbolisk present till var och en av oss och
sa att de hade haft mycket ut av samtalen och att
träffa oss igen så här 23 år efter att vi var nere i
missionen. I samband med det så tackade de oss

av hela sitt hjärta och även från andra bosnier att
vi som svenskar faktiskt kom ner dit för att hjälpa
till och riskera våra egna liv för dem. När de gjorde det var det många fuktiga ögon kring borden.
Väl tillbaka på hotellet så blev det sittning kring
runda bordet och en improviserad avslutande debriefing innan det var dags att gå och lägga sig.
Kan lova att det lockade till starka känslor med
mycket eftertanke, skratt och även lite gråt. Men
vi stöttar varandra i alla väder. Primus Acies. Det
kommer definitivt inte att gå 23 år till innan nästa resa. En ny resa planeras redan till 2019 för att
fira 25 år.
De som hade hörsammat kallelsen var Fredrik
Persson, P-G Dolk, Jari Suominen, Ove Boman,
Jonas Melin, Per Yxpil, Pierre Kördel, Jari Turja, Magnus Gustafsson, Tommy Rolf Svensson,
Chrille Gustafsson, Claes Andersson, Johan
Jonsson, Peter Almroth, Per Rosendahl, Tobias
Hult och naturligtvis arrangörerna Fredrik Johansson och Mats Ruderfors. Två av kompaniets
tolkar Indira Mocic Buljubasic och Jasna Omerefedic Alispahic mötte upp under två av våra
middagar.

INBJUDAN

Fredsbaskrarna Skånes
Helsingborgssektion inbjuder att fira FN-dagen
Fira med oss den 24 oktober!
Välkommen till ett evenemang i samarverkan
mellan Svenska kyrkan, Hemvärnets musikkår,
FN-förbundet, Invidzonen och Fredsbaskrarna
Skåne.
Plats: S.ta Maria Kyrka, Helsingborg
Tid: 19:07
Välkommen!
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Under blå him
mel inleddes
ceremonin på
festlig flaggpa
Veterandagen
rad.
med en
Foto: Olle Bre
nnius.

Under veteranmarschen genom Stockholm bars Kongofanan av Bertil Svensson, Vittsjö. Rolf Larsén avlöste.
Foto: Rolf Larsén

de sin
Rune Brink, Jönköping börja
n 1956.
FN-tjänst i Suez-bataljone
Foto: Bror Richard Svärd

Veterandagen

Många Kongo-veteraner tjänstgjorde i UNEF 1
Sveriges veterandag den 29 maj blev en storartad tillställning vid Sjöhistoriska Museet i
Stockholm. Redan klockan 11 på förmiddagen
var området fullt av blåbaskrar, som kommit
från när och fjärran för att delta i festligheterna som innehöll veteranparad, överflygning
av JAS Gripen och TP 84 Herkules, äventyrliga
fallskärmshopp från helikopter och en flyguppvisning av Team 60.
Innan Veterandagens höjdpunkt, veteranceremonin vid monumentet Restare, kunde besök
göras på ett utställningsområde norr om museet
där myndigheter och ideella organisationer visade upp sina verksamheter ur ett veteran- och
anhörighetsperspektiv. Där fanns ett tält med en
utställning av bilder och föremål från Sveriges
första FN-bataljon Gaza 1 eller Suezbataljonen,
som den även kallas. Utställningen hade förtjänstfullt sammanställts av Gazaveteran, Olle
Brennius (84) från Oxelösund, känd för att i flera
böcker och skrifter ha dokumenterat Suezbataljonens historia för Försvarsmakten och Krigsarkivet. I utställningen fanns ett stort antal bilder
som Olle daterat och kommenterat så att de utgjorde ett lättfattligt historiskt dokument om Suezbataljonens verksamhet och betydelse. Olle har
forskat om den första svenska UNEF-bataljonen
i nästan 20 år.
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Utställningen var ett vitalt inslag i årets Veterandag, ty temat i år var UNEF 1, som omfattar alla
Gazabataljoner mellan åren 1956 – 1967. De som
tjänstgjort i dessa bataljoner hade fått en särskild
inbjudan att komma till Veterandagen för att delta i festligheterna och få Försvarsmaktens jetong
för sin insats. Cirka 750 veteraner från UNEF 1
hade fått inbjudan och majoriteten av dem ställde nog upp på Veterandagen. Den slutsatsen
kan man dra när man såg den stora skaran av
blåbaskrar i området. De som inte infann sig får
jetongen per post.
Det blev även klarlagt att sambandet mellan Gaza
och Kongo är stort. Av Kongo-veteranernas 456
medlemmar har 134 tjänstgjort i UNEF 1 enligt
vad som framgår av anteckningarna i vår medlemsmatrikel. Här skall även framhållas att fyra
medlemmar i Kongoföreningen började sin FNtjänst 1956 i den historiska Suez-bataljonen,
nämligen Rune Brink, Jönköping, Bror Svärd,
Märsta, Sigvard Klyft, Klippan och Bertil Johansson, Örkelljunga.
Veteran-ceremonin inleddes med en enastående
flaggparad som ackompanjerades av Arméns musikkår. Tal hölls av försvarsminister Peter Hultqvist, riksdagsman Allan Widman och ÖB Micael
Bydén. Alla tre harangerade i sina tal de svenska
veteranernas insatser i en orolig värld samt med
tonvikten på de som tjänstgjorde i UNEF 1, som

avslutades för 50 år sedan. Dessa veteraner hade
tilldelats sittplatser intill hedersläktaren tillsammans med sina anhöriga. Övriga åskådare fick
övervara manifestationerna stående. Talarna poängterade hemmafrontens betydelse för FN-soldaterna, deras nära och kära fick därmed ett officiellt tack både från Regeringen, Riksdagen och
Försvarsmakten.
HMK Carl XVI Gustaf och Veteranförbundets
ordförande Sverker Göranson lade ner var sin
krans vid monumentet för att hedra alla stupade
FN-soldater. Därefter hölls korum av fältprosten
Sten Elmberg. Ett nytt och uppskattat inslag följde: Veteranhymnen framförd av Adolf Fredriks
Flickkör tillsammans med Arméns Musikkår.
HMK utdelade Försvarsmaktens medalj Sårade
i strid till korpral Inge Haraldsson, Långed, och
menige Alexander Sjödin, Vilhelmina. Haraldsson skadades i Cypern 1967, Sjödin i Afghanistan
2010.
Fanjunkare Mats Svensson, Hörby, tilldelades
Försvarsmaktens förtjänstmedalj i guld.
Löjtnant Staffan Bartholdson, Borensberg, tilldelades Försvarsmaktens förtjänstmedalj i silver.
Den avslutande unisona sången av vår nationalsång, Du gamla, du fria, var stark och känslomässig.
Bror Richard Svärd

Ute i landet

Kongoseminarium
i Sunne

En efterlysning
Jag
heter
Bertil
Svensson och tjänstgjorde på Kaminabasen i Kongo 1962 i
bataljon 16 K, 1 komp.
Under några fridagar
gjorde jag tillsammans tre kamrater en
resa till ”Albert Park.”

Den 11 augusti arrangerades ett seminarium i Sunne Församlingshem där temat var Kongo-insatsen på
60-talet. Seminariet samlade ett 100-tal deltagare. Moderator var Ingemar Robertson.

Bertil Svensson (i mitten) efterlyser sina kamrater från Kongo 1962.

Jag står i mitten på
bilden omgiven av två av de kamrater som var med på resan.
Tyvärr har jag glömt vad kamraterna hette. Om du var med mig
till Albert Park eller känner igen killarna på bilden så skulle jag
uppskatta om du ringde till mig på telefon
0451-22344 eller 0733-2966490.

Kongo-Cypernveteran har gått ur tiden
Jarl Lundgren berättade om värnpliktsarméns duglighet i FN-tjänst.

Sune Eriksson från bataljon 8 berättade om hur det var att i
stor brådska på sommaren 1960 förflyttas från Gaza till Kongo. Sven Monander från bataljon 12 skildrade sina upplevelser
i Elisabethville den 13 september 1961 när kriget mot Katangas
gendarmeri började. Arne Björklund från bataljon 12 berättade om striderna mot gendarmerna på vägen till Jadotville
i september 1961. Bror Svärd från samma bataljon berättade
hur soldaterna upplevde det tragiska beskedet att Dag Hammarskjöld omkommit vid flygkraschen i Ndola. Alf Gustafsson
från bataljon 14 berättade om det hårda slutet med att genomföra matutdelningar till 50 000 personer i balubalägret. Kalle
Fransson som tjänstgjorde på bataljonerna 12 och 16 talade om
upplevelser i Kitona vid Atlantkusten och om Kongoföreningen. Jarl Lundgren från bataljon 20 framhöll den svenska värnpliktsarméns duglighet i internationell fredstjänst.
Som avslutning på dagen utdelade Kalle Fransson Kongoföreningens hedersnål, Katangakorset, till Mats Kåreskog och Ingemar Robertson, som tagit initiativet till seminariet.
Den 12 augusti fortsatte seminariet med att Chefen för Armén,
General Karl Engelbrektson höll föredrag om aktuella försvarsverksamheter. Därefter blev det veteranmarsch till Sunne kyrka, varvid vår fana bars av Arne Björklund och Kalle Fransson.
Efter ett högtidligt samkväm i kyrkan med anföranden och
körsång avslutades dagen på ett värdshus i Sunne med öl och
hamburgare.
Styrelsen för Kongoveteranerna framför härmed ett stort tack
till Mats Kåreskog och Ingemar Robertson och alla övriga ansvariga i Värmland för det lyckade seminariet.
Bror Richard Svärd

Ingemar Ahlst
röm
Foto: Rolf Kej Johansson

Begravning 6 juli i Kimstad kyrka av
Kongo- och Cypernveteranen Ingemar
Ahlström tillika styrelsemedlem i Fredsbaskrarna Norrköping. Elva veteraner
från föreningen manifesterade vid begravningsakten, vilket uppskattades stort.
Ingemar var en sann krigare, som inte gav
upp och aldrig beklagade sig trots många
års lidande.
Efter FN-tiden med två Kongobataljoner
och två på Cypern kom Ingemar hem och
började arbeta i fotoaffär på hemorten
Valdemarsvik. Efter några år fick Ingemar
möjlighet att överta affären (Fotorune) då
innehavaren började med industrifotogra-

fering i Gusum.
Ingemar var hemvärnsman i många
år och ett annat stort intresse var fallskärmshoppning. Ingemar hann under
sin aktiva tid med 500 hopp vilket är beundransvärt.
Jag och Ingemar var gamla vänner då vi
båda kom från bruksorten Valdemarsvik.
En sista hälsning.
Vila i Frid.
FN kamraterna Norrköping Västervik
Janne Frisk
Ordförande Fredsbaskrarna Norrköping
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UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

Hej UNEF-kamrater!
Nu närmar vi oss hösten och nya aktiviteter. Vår höstträff är den 9 september,
med sedvanlig grillning på Alf´s äng,
därefter, för de som så önskar, Bluesfestival på Ågården.

stod skulle det bli en stor tillställning senare på dagen. Dessa bataljoner har Stig
deltagit i: 1960-64 K, 26 C, 28 C, 30 C,
32 C, 34 C, 36 C,38 C, 39 C.

I somras den 6 juli fyllde Stig von Bayer
80 år. UNEF-kamraterna uppvaktade
honom på förmiddagen och som vi för-

Bo Hellqvist
sekreterare
UNEF-Kamraterna

Stig von Bayer, 80 år.

Mikael Bodell tilldelades
SVF:s förtjänstmedalj i silver
Mikael Bodell tilldelades Sveriges Veteranförbunds förtjänstmedalj i silver
den 16 juli 2017 vid en ceremoni i Norre Katts park i Halmstad.
Motivering:
För att ha varit den drivande kraften i att få
föreningen Fredsbaskrarna Västkust i rullning
och med ihärdigt arbete; likt Sisyfos ständigt
hållit den i rullning. Tillsynes outtröttlig arbetar han vidare för att verka för och med veteraner. Hans starka vänskap, vilja att driva saker
igenom och administrativa talang gör honom
till en tillförlitlig grundpelare som Fredsbaskrarna Västkust inte hade klarat sig utan.
Mikael förtjänar all vår erkänsla och respekt.

SVF

Mikael Bodell tilldelades SVF:s förtjänstmedalj i silver.

From
Soldier
to
Soldier
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Nyheter från
Fredsbaskrarna
Gotland
Golftävlingen Nordic Veteran Golf Trophy 2017
är nu avgjord på Slite GK. Resultat:
1. Patrik Ågren
2. Anders Eskelund
3. Jens Kvarnberg
Närmast hål vann Niklas Sahlback som var 91,5
cm från flaggan.
Kommande aktiviteter:
4 oktober kl 18.30
Jonas Nilsson berättar om insatsen i Mali.
Föreningen bjuder på förskaffning. Vi håller till
på Arbetarrörelsens hus vid Coop/Ica maxi.
30 november kl 18.30
Sven Åke Asklander berättar om sin tid i Bryssel; "Bryssel, Europa och säkerheten." Föreningen bjuder på förskaffning. Vi håller till på
Arbetarrörelsens hus vid Coop/Ica maxi.
Välkommen till Fredsbaskrana Gotland!

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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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

Joakim Martell, 070-6763966
joakim.martell@gmail.com

FB H-län (Kalmar)

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

FB Halland

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

Sveriges Civila Veteraner

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

FB Sjuhärad

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

FB Skaraborg

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

FB Skåne

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

FB Stockholm

Kjell Johansson, 076-7649017
stockholm@fredsbaskrarna.se

FB Södermanland

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

FB Västerbotten

Jonas Granström, 0702-559648
jonas.granstrom85@outlook.com

FB Västkust

Martin Johansson
martin.l.johansson@imtech.se

FB Örebro

Måns Löf, 070-9890479
manslof@gmail.com

Veteranerna Värmland

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

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

Old Williams Pub, Trädgårdsgatan 13
1:a tisdagen varje månad, kl 18.00
Mikael Wikström, 0727-10 73 11
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten

Boden

Skultorp

Z-Bataljonen (Jämtland)

Lave Lavesson, 070-298 04 93
familjen.lavesson@telia.com

Rikstäckande
föreningar
Blue Berets MC

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

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

Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

Skövde

Pitcher’s, Hertig Johans gata 12
2:a tisdagen i månaden kl 19.00

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

Sollefteå

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

Eksjö

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

Stockholm

Pitcher's, Mariatorget 1 A
1:a tisdagen i varje månad, kl 18.00
Laila Johansson, 0736615566
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

Eskilstuna

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

NY

Falun

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

Gotland

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

Storuman

Hotell Toppen, Blå vägen 238
Sista fredagen i varje månad, kl 18.00
Annika Lundin, 070-6466107
Sören Israelsson, 070-2483876

Uppsala

Bryggeriet Ångkvarn, Östra Ågatan 59
1:a onsdagen i varje månad, kl 18.00
Kontakt: utlandsveteran.ua@gmail.com
FB-grupp: Utlandsveteraner i Uppsala

Umeå

REX Rådhuskällaren, Rådhustorget
2:a tisdagen varje månad, kl 18.00
Agneta Karlsson, 0730-230712
FB-grupp: Fredsbaskrarna Västerbotten
Wärdshuset, Kungsgatan 14 B
1:a tisdagen varje månad, kl 18.30
Tor-Björn Johansson, 0702-444 035
Lars-Åke Johansson, 0705-195 254

Halmstad

Veteranträffplats, Friluftsliv Skåne

Soldathemmet, LV6
3:e onsdagen varje månad, kl 18.00
Christer Hallin, 0768-977 466

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

Helsingborg

Västervik

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

Jönköping

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

Kalmar

FF:s Evenemangskrog, Västra Vallgatan, Västerport
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Stefan Johansson, 0703- 86 45 45
Per-Ola Andersson, 0703-590686

Karlstad

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

Starta en förening
eller träffplats

Varberg

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

Hudiksvall

Y-Bataljonen (Västernorrland)

Skellefteå

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

Veteranerna Uppland

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

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

Blekinge

Christer Alldén, 0707-316913
allden51@gmail.com

Johan Mattson, 0733-994660
johan_mattson@telia.com

Skaraborg

Träffplatser

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

Veteranerna Kronoberg

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

UNEF-kamraterna

Borås

FB Norrköping (Östergötland)

Norrköping

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

FB Norr (Norrbotten)

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

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

FN-veteranerna Kongo

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

Träffplatser

Malmö

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

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

FB Hälsingland

Föreningar

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

Växjö

Mässen, Storgatan 63
Sista tisdagen i månaden, kl 18.00
Tommy Karlsson, 0733-202001
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

Vi är 26 föreningar med
träffplatser utsprida över landet.
Några föreningar är nya sedan förra
upplagan och just nu arbetas det
febrilt med en ny förening i Gävleborg.

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.
Träffplatser kan vi ha fler i varje län så
saknas det en träffplats där du bor, hör
av dig så hjälper vi till.
Telefon: 08-25 50 30
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Kristianstad

Bishops Arms, Västra Boulevarden 7
FB-grupp: Veteran-träffar i Kristianstad
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Läst & Testat

Är du en preppare?
Nu kan du bli en...

PREPPING

Hur skulle du klara dig vid ett långvarigt strömavbrott? Om vattnet
försvann och betalkorten slutade att fungera? Om alla transporter ställdes in på grund av drivmedelsbrist och affärernas hyllor gapade tomma
– inte en dag utan sju? Hur skulle det vara att inte kunna ringa en vän?
AT T H OP PA S PÅ D E T BÄ S TA , M E N
F Ö R B E R E DA S I G PÅ DE T VÄ R S TA

Prepping börjar att bli en (livsavgörande?)
hobby bland både kvinnor och män och intresserar även journalisten Anna-Maria Stawreberg, som skrivit en bok om fenomenet.

Hur skulle du klara dig vid ett långvarigt strömavbrott? Om vattnet försvann och betalkorten slutade
att fungera? Det finns en grupp människor i Sverige
som övar sig i att vara förberedda på just det. I Prepping har Stawreberg intervjuat bl.a Lars Wilderäng
och andra, som delar med sig av hur de gör. Men
boken är även en praktisk handbok med en mängd
värdefulla tips.

Den stilrena layouten i svart-vitt och den luftiga
känslan gör informationen enkel att ta till sig. Att
hoppas på det bästa, men förbereda sig på det värsta
kan vara en nyttig aktivitet som fler svenskar borde
ägna lite tid åt, vi som i modern tid varit förskonade
från både krig, större katastrofer och storslagna väderfenomen.
När SHTF inträffar (Shit Hits The Fan) kommer
samhället inte ha förmåga att ta hand om alla medborgare. Då står du där utlämnad. Rådvill, blöt och
kall. Hungrig och sur. Dags att bli en prepper?

A N NA-M A R I A S TAW R E B E RG

Prepping
Författare: Anna-Maria Stawreberg
Antal sidor: 175
Förlag: Nordstedts
Ca. pris: 200 kr
ISBN: 9789113077109
Utgivning: Boken utkommer vecka 41

Daniel Jansson

Medlemsförmåner
Hertz hyrbilar

Nordic Choice Hotels

Elite Hotels

Korttidsförhyrning upp till 30 dagar
Bokning görs via Hertz bokningscentral
telefonnummer 0771-211 212, Hertz.se eller
direkt på uthyrande Hertzkontor.

• 20% rabatt på rum inklusive frukost på samtliga
hotell i Norden
• Extrasäng 200 kronor per säng
• 10% rabatt på mötesarrangemang
• Upp till 50% rabatt på lokal (helger och kvällar i
mån av plats)
• Mat anpassad för era behov

Rabatt på övernattning på Elite hotels. Erbjudandet gäller ett begränsat antal rum per dag och
kan ej kombineras med andra erbjudanden.
Boka på
https://www.elite.se/sv/corporate/9458428

Priserna gäller även vid:
• Flygplats
• Järnvägsstation
• Vid envägsförhyrning (när fordon lämnas på
annan plats än det hämtades)
• Förhyrning när anbudsgivare hämtar/lämnar
fordonet vid önskad plats
Om du har frågor om avtalet med Hertz,
vänligen kontakta Hertz Sales Support:
salesupport@hertz.se eller tel 08-657 30 00.
Uppge: CDP 832838 vid bokning.
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Uppge att ni vill åberopa rabatten för
intresseorganisationer vid bokning.
Rabattkod: 60313636
Registrera dig och boka på www.choice.se.
Efter registrering lägger du till företags-id på
”Min sida” Ange ID: ”60313636”, för korrekt pris.
Hemsidan är alltid 100 kr billigare.
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Fler produkter

Profilbutiken

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

NY DESIGN

TYG-10-01

Pin, Veteran

DEK-10-01
PIN-10-01

Svensk flagga

PIN-30-01
PIN-30-02
ÖRH-30-01
ÖRH-10-01
SLI-30-02
SLI-30-01
NYC-10-01

Metall

BAS-20-01
DEK-20-01
RES-20-00

Broderat märke, Fredsbaskrarna
Klisterdekal, 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
Resehandduk, orange

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

VETERANMARSCHEN
TSH-60-200
TSH-60-206

Ny "stopper" i plast

T-shirt Veteranmarschen 2016
T-shirt Veteranmarschen 2015

100:50:-

NOBELMEDALJEN

40:-

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)
TEN-10-01

En självklarhet att bära på kavajslaget, blusen eller ryggsäcken...

TEN-10-02

Ny design på vår numera välkända vetaranpin! Denna nya veteranpin pryds av en
svensk flagga på toppen och har en ny stopper i plast baktill.

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.

Material: Metall och plast
PIN-20-01

Gula Bandet
100:Ribbstickad mössa
med broderat märke
Brodyr: "Fredsbaskrarna Sverige"
Färg: Svart
Storlek: En storlek
Material: 100 % acryl
MOS-10-100

Vår populära väskkrok!

60:-

Praktisk metallkrok med magnet och gummerad botten.
Levereras i en svart liten ask.
Vikt: 44 gram
Belastning: Max 4,5 kg

KRO-10-100

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

PIN-50-01

Pin

TYG-50-02

Runt tygmärke

40:20:-

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:-

Beställningsalternativ
1

www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

2

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

3

Telefon: 070-381 27 99
Telefontid: måndagar 8-18
Övrig tid: telefonsvarare, lämna tydligt meddelande
Leveranser sker helgfria måndagar
Som inloggad medlem har du tillgång till ett större
utbud av produkter och förmånliga priser.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
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Korsord

Tävlingsinformation
Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar
som är oss tillhanda senast 26 november.
Svara genom brev eller sms.
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"
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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Vinnare
1
Vello Läns
Hisings-kärra

2
Göran Eriksson
Nyland

3
Christer Ström
Timmele
Grattis!
Det kommer en
vinst på posten!

Facit från förra numret

Veteranprofilen

Kamratstödstelefon

"Att jobba i
försvaret är
en lagsport"

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

020 - 666 333

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

En erfaren officer, Per Eriksson (till höger), vet vad kamrater betyder i eldstrid.
Foto: Privat

Veteran: Per Eriksson
Insatser:

Kosovo: KS 06 (2002) KS 16 (2007)
Liberia: LA 04 (2004)
Afghanistan: FS 12 (2007), FS 15 (2008), FS 21 (2010), FS 24 (2012)

Per Eriksson svarar i mobil någonstans ifrån under Aurora. Han är med sin pluton från P 7 och
deltar i en infanteribataljon. Per är ställföreträdande plutonchef på 71. infanteribataljonen. När
Sveriges Veteranförbund ringer är Per och hans
kamrater inne i ett förberedelseskede. Bataljonen
och plutonen ska vara igång på allvar kommande måndag och övningen varar i två veckor. Det
är vardag för honom, ”inte någon större skillnad
mot normalt”.
Han ser fram emot en operation vid Arlanda och
sedan kustförsvarsoperationen. De ska då spela
mot en B-styrka från Livgardet och ett amerikanskt förband. Per är yrkesman och som sådan
har han varit ute på sju insatser utomlands, fyra i
Afghanistan, två i Kosovo och en i Liberia.

Flaggor

Hur började det?
– Lugnt, i Kosovo 2002, säger Per.
Förbandet var där för att upprätthålla lugn, det
hade polisiära uppgifter, som Per säger. Han och
kamraterna visade sig i byarna och pratade med
invånarna. KFOR:s uppdrag hade skiftat fokus.
Vid Pers andra mission blev Kosovo självständigt. Tusentals flaggor vajade i Pristina. Den blågula Kosovoflaggan med stjärnor vecklades ut för
första gången.
Afghanistan var också lugnt för Per första gången
han tjänstgjorde där 2007. Men andra, 2008 var
det krig. Per var i strid ett flertal gånger, några

Gula Bandet

gånger beskjutna utan att besvara elden, andra
gånger i regelrätta eldstrider. Under en patull
gick fordonet bakom honom på en mina, en IED.
Kraften slungade fordonet flera meter och kamraterna som satt i fordonet skadade sig. De flögs
till sjukhus. Hur gör ni efter en sådan händelse?
– Människor reagerar olika. En del vill prata, andra inte.

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.

Adrenalinpåslag

Per var skyttegruppchef och del i en mission som
var i Afghanistan för att göra landet tryggare. Något som gjorde dig glad?
– Jag är övertygad om att vi gjorde mycket bättre
än den rapport som utvärderade vår insats. 2001
gick inga flickor i skolan. 2006 var det två miljoner flickor som gick till skolan. Vi gjorde skillnad.
När Sverige dragit sig ur liksom större delen av
de internationella förband som varit i Afghanistan blev landet åter ett osäkert land.
När du var där, då var du i strid?
– I Chimtal hade vi en mycket kraftig strid, säger
Per.
Han var med i flera strider. Hur är det, går man
på inlärda beteenden?
– Man blir mer skärpt. Man stänger av sinnen
man inte behöver. Man är klar i sinnet.
Per upplever ett kraftigt adrenalinpåslag under
strid. Efteråt blir han rejält trött. Under striden
är det viktigaste kamraterna.
– Att jobba i försvaret är en lagsport, säger Per.

Samarbetspartners
Vi är en av fem organisationer som
Försvarsmakten har samarbetsavtal med.
Avtalet innebär ekonomiskt stöd till vår
verksamhet mot 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

REFLEXVÄST
kardborre med utbytbara
funktionsbeteckningar

595:-*

inkl. moms (ord.pris: 795:-)
kort, faktura, avbetalning
tryck på ryggplatta

*ange kod: veteran
för att ta del av rabatten (tom. 1/12 2017)

utbytbara funktionsbeteckningar

UAS PILOT

OBSERVATÖR

SECURITY

ENTRÉVÄRD

PARKERINGSVAKT

FUNKTIONÄR

fler funktioner under produktion

reflextryck
en iso 20471 klass 2

Vi är återförsäljare av

KLÄDER, TEKNIK OCH SKYDDSUTRUSTNING FÖR OPERATIVA YRKEN

