
Världsunika fältartister firade 60 år

 10-11

Fredsbaskern
SVERIGES VETERANFÖRBUND FREDSBASKRARNA (SVF)

MEDLEMSTIDNINGEN OCH VETERANORGANISATIONEN SOM ÄR MED DIG FÖRE, UNDER OCH EFTER UTLANDSINSATS

NUMMER 4, 2016Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Veteranmarschen fyller 5 år

 05
Vi har inte glömt tolkarna

 06

MSB undsätter 
drabbat Haiti



ROYAL STEEL CHRONOGRAPH
––

S�EDISH TIME MEASUREMENT

W W W . S J O O SA N D ST RO M . S E

ROYAL STEEL CHRONOGRAPH
––

S�EDISH TIME MEASUREMENT

W W W . S J O O SA N D ST RO M . S E

W W W . S J O O SA N D ST RO M . S E

UTC SKYDIVER
––

BLACK NIGHT

Lindebergs Ur
Kriebsensgatan 7 Eskilstuna
TEL: 016 14 48 10

MÅN-FRE 10–18, LÖR 10–15
VETERANSKORTET GÄLLER HOS LINDEBERGS UR



Innehåll 

I detta nummer
05 » Veteranmarschen fyller 5 år
06-07 » Tolkarna är inte glömda
07 » FN-dagen och fin ceremoni
09 » Marias armband och ballonger hjälper
10 » Fältartisternas present: En konsert
10 » Skriver och illustrerar för utsatta barn
12-14 » MSB i Haiti
15 » Uppdrag: Myndighetschef
17 » Nominera Årets Veteran
23 » Notes for peace

Återkommande avdelningar
04 » Inledaren
05-11 » Aktuellt
16-27 » Ute i landet

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

MSB hade snabbt personal på plats efter orkanen 
Matthew som drabbade Haiti svårt i oktober.
Foto: MSB

Fredsbaskern #4 2016

FBA nyrekryterar
valobservatörer
Aktuellt 

 05

Ali Haidary jobbade som tolk för Försvarsmakten i Afghanistan. För att undkomma de 
talibaner som ISAF och Försvarsmakten stred mot flydde han till Iran med sin familj, 
fru och treårige son. Där sökte han på den svenska ambassaden i Teheran uppehålls-
tillstånd i Sverige, men det blev fel, han sökte inte som flykting utan ansökan gällde 
”övrig”. Nu går det inte att ändra.

2016 närmar sig sitt slut

"För tolkarna har det varit en kräft-
gång som blandats med glädje och 
sorg under året. 
Många artiklar, TV- 
och radioinslag har 
producerats i ämnet 
men ännu har ingen 
myndighet eller 
några politiker tagit 
ansvar för de tolkar 
som lämnats kvar i 
Afghanistan."

Per Lennartsson
Tillförordnad 
generalsekreterare 

Inledaren 
 04
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Foto: Valerij Gorchakov

"Man måste vara 
väldigt försiktig. 
Minsta reva och 
gummibåten 
sjunker."  
Jonas Grevstad, Kustbevakningen
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Värdegrund

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

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Nu har vi kommit till slutet av året och julen står 
för dörren, med allt vad det innebär med knäck, 
klappar och bjällerklang. Det gångna året har va-
rit arbetskrävande för kansliet men också inne-
burit mycket arbetsglädje. Jag har sedan början 
av året gått in i stället för Anders Ramnerup som 
generalsekreterare under tiden han varit sjuk-
skriven. Anders är nu tillbaka i tjänst och arbets-
tränar för att i första eller andra kvartalet 2017 ta 
över chefskapet på kansliet. 

Stöd
Ekonomiskt stöd via Kamrathjälpen till vetera-
ner och anhöriga har under året ökat, samtidigt  
som initiativ som paracordsförsäljning, insam-
lingar och gåvor accelererat till helt nya nivåer. 
Fler företag och organisationer har under året 
visat stort intresse att visa sitt stöd för veteraner 
och förbundet. Däribland SOFF, Säkerhets- och 
försvarsföretagen, som arbetar med att ta fram 
en app med emojis (smileys) som är försvarsre-
laterade och kommer att finnas i en gratis- och en 
betalversion. SOFF skänker alla intäkter till SVF 
och lanseringen sker nästa år. 

Pennan & Svärdet (SMB, Svenskt Militärhisto-
riskt Bibliotek) har sålt produkter och skänker 
överskottet av försäljningen till Gula Bandet och 
Kamrathjälpen. 

Tack alla som bidragit så att vi kan fortsätta att 
stötta de som är i behov av det.

Minnesstenar
I år har det verkligen lossnat för minnesstenar 
och monument som planeras och kommer att 
sättas upp runt omkring i landet. Förbundets 
höge beskyddare HKH Prins Carl Philip invigde 
den 21 oktober minnesstenen vid Brigadmuséet i 
Karlstad. Under 2017 kommer det upp fler min-
nesstenar och vi vet att Borås, Malmö, Sundsvall, 
Trollhättan med fler städer är på gång. Detta är 
ett mycket viktigt steg för erkänsla och den re-
spekt alla veteraner förtjänar. 

Tolkarna
För tolkarna har det varit en kräftgång som blan-
dats med glädje och sorg under året. Många artik-
lar, TV- och radioinslag har producerats i ämnet 
men ännu har ingen myndighet eller några poli-
tiker tagit ansvar för de tolkar som lämnats kvar i 

Afghanistan. Kampanjledarna Callis Amid (Årets 
veteran 2016) och Stefan Olsson har gjort ett 
mangrant arbete som också SVF har stått bakom. 
Under december månad lyfter kampanjen åter 
frågan om tolkarna i Problemkalendern på hem-
sidan, www.tolkarna.se. Vi får hoppas att det blir 
en lösning på tolkarnas situation under 2017.

Förbundsråd 2016
19-20 november genomfördes Förbundsråd på 
Best Western Arlanda Hotellby med över 30 
deltagare från föreningar, styrelse och kansli. 
Deltagarna arbetade bl.a. med frågor gällande 
medlemskap och avgift, Veterancenterfrågan, 
styrelsesammansättning och arvode, målbild 
samt verksamhetsinriktning, kongressen, delta-
gare, tid och plats samt rekrytering.
Arbetet ligger nu till grund för ev. propositioner 
och/eller motioner till kongressen 2017. Valbe-
redningen presenterade också sitt arbete. Deras 
förslag till ny förbundsordförande är Sverker Gö-
ranson. Kongressen genomförs den 25-26 mars 
2017 då den nya styrelsen utses.

Fältartisterna
Sedan 60 år tillbaka har Sverige något så unikt 
som Fältartister, något som vi alla som gjort ut-
landstjänst har haft möjlighet att njuta av. Den 
13 november genomförde de en fantastisk jubi-
leumskonsert på Scalateatern i Stockholm med 
veteraner, anhöriga och fältartister i publiken. 
Med detta nummer av Fredsbaskern finns en 
CD-skiva som innehåller nyinspelningar av klas-
siker som bland andra Bas-
ker Blå, Hemåt det bär, 
men även en helt 
ny veteransång, 
När vi kommer 
hem, skriven av 
Magnum Coltrane 
Price. Skivan är 
en julklapp  från 
Fältartisterna och 
SVF och vi önskar 
er en mycket trev-
lig jul och ett gott 
nytt år.

Per Lennartsson, 46 år
Bor i Eskilstuna och har varit engagerad i förbundet sedan 2010. Har en bakgrund inom den 
grafiska branschen och Försvarsmakten.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

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

 Veteranmarschen fyller 5 år
Hur går du?

Försvarsmakten i Irak 
- fördubblar styrkan
Den svenska militära utbildningsinsatsen i 
Irak ska utökas från 35 till 70 personer, före-
slår regeringen. Styrkans stationering i lan-
det gäller till och med årsskiftet 2017/2018 
på inbjudan av regeringen i Bagdad och 
sker inom ramen för den internationella al-
liansen mot Islamiska staten i Irak.

 Svensk-finskt samarbete
Finska soldater har i slutet av november genom-
fört en repetitionsövning i Kvarn, strax utanför 
Motala. Det är första gången ett finskt förband 
genomför en så kallad krigsförbandsövning ut-
omlands, vilket gör det unikt och extra speciellt. 
Tillsammans med svenska soldater övar de i den 
stora strid-i-bebyggelseanläggningen som drivs 
av Markstridsskolan utanför Motala i Östergöt-
land, skriver Försvarsmakten på sin webbplats.

Sedan premiäråret 2013 då marschen gick från 
Ystad till Hindås har marschen haft flera tusen 
deltagare som gått hela eller delar av marschen, 
detta för att visa att veteraner ställer upp för och 
hjälper varandra och för att återuppleva gemen-
skapen från utlandsinsatsen.
 
Löpande information och anmälan
Följ förberedelserna inför sommarens marsch och 
anmäl dig i god tid för att underlätta planeringen 
av mat, sovplatser och annat. Blogg och hemsida 
hittar du på www.veteranmarschen.se

Veteranmarschen fyllar 5 år och kommer gå mellan Gävle och Skellefte den 28 juni till 7 juli 2017.

Underrättelser och 
stabilitet i Mali

Tiden börjar gå mot sitt slut för Mali 04. 
Många månaders arbete för förbandet och 
ett par års arbete för den svenska Malistyr-
kan som i sin helhet snart lämnas över till 
nästa rotation.

– Det finns många syften med våra patrul-
ler. Först och främst löser vi vår huvudupp-
gift som är att inhämta underrättelser. Vår 
närvaro inverkar också positivt på säkerhe-
ten i området och har gett oss möjligheten 
att stödja den maliska armén och andra 
delar av de maliska myndigheterna, sä-
ger chefen för den svenska styrkan, över-
stelöjtnant Jonas Nilsson.

Nyrekrytering av 
valobservatörer
FBA rekryterar, utbildar och sänder ut svenskar 
som för EU:s och OSSE:s räkning deltar i valob-
servationsinsatser över hela världen. Nu behö-
ver valresursbasen påfyllning, och FBA öppnar 
för nyrekrytering.
– Det är både ett spännande och viktigt upp-
drag. Valobservatörer bidrar till att säkra med-
borgarnas demokratiska rättigheter och bidrar 
också till internationell fred och utveckling, sä-
ger Niklas Lindskog som leder FBA:s arbete med 
rekryteringen på myndighetens webbplats.

Jubilerande Veteranmarschen kommer att genomföras med start i 
Gävle och målgång i Skellefteå. Marschen anordnas varje sommar för 
att uppmärksamma Sveriges alla civila och militära veteraner. Det är 
också ett sätt att låta veteraner synas i samhället och deltagarna får 
otroligt mycket uppskattning på vägen.

Städer och etapper 2017
28 juni Gävle – Söderhamn
29 juni Söderhamn – Hudiksvall
30 juni Hudiksvall – Sundsvall
01 juli Sundsvall – Östersund
02 juli Östersund – Sollefteå
03 juli Sollefteå – Härnösand
04 juli Vilodag i Härnösand
05 juli Härnösand – Örnsköldsvik          
06 juli Örnsköldsvik – Umeå
07 juli Umeå – Skellefteå

Finsk soldat under övning. 
Foto: Joel Thungren / Försvarsmakten

Grupp under lägesorientering på Camp Nobel. 
Foto: Joel Thungren/Combat Camera/Försvarsmakten

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   5



Fredsbaskrarna stöder Ali, men hur långt 
ska det räcka och vilken status ska han ha 
efter åren som tolk för Försvarsmakten i 
Afghanistan. Tomas Tallberg gör vad han 
kan för att Ali ska få ett ordnat liv i Sverige.

Ali Haidary, 29 år, är en av de tre tolkar som fått 
permanent uppehållstillstånd i mars i år efter 
ingripandet av Migrationsdomstolen i Malmö. 
Det tycker Tomas Tallberg är bra. Han är kassör 
i Fredsbaskrarna Stockholm och gör vad han kan 
för att Ali och hans familj ska få ett bra liv i Sverige.

Var står ni?
– Ali är i Sverige och har visserligen fått det per-
manenta uppehållstillståndet, men har inte fått 
flyktingstatus, säger Tomas Tallberg.

Ali är ”övrig”
Ali är inskriven på Försörjningsenheten i Märsta 
och går dit var varannan vecka för att få rätt till 
förlängt boende i den barack som nu är hans till-
fälliga hem. Tomas Tallberg och Fredsbaskrarna 
har sett till så att han fått en ID-handling, bank-
konto, att han är inskriven på Försäkringskassan 
och att han nu får undervisning på SFI.

Ali tjänstgjorde från 2010 till 2014 för de svens-
ka förbanden i Afghanistan. För att undkomma 
de talibaner som ISAF och Försvarsmakten stred 
mot flydde han sedan till Iran med sin familj, fru 
och en treårig son. Där sökte han på den svenska 

ambassaden i Teheran uppehållstillstånd i Sveri-
ge, men det blev fel, han sökte inte som flykting 
utan ansökan gällde ”övrig”.
– Det går inte att rätta till nu. Han hade tre veckor 
på sig att överklaga i Teheran. 
Vad önskar Ali sig mest nu?
– Att han får hit familjen och ett permanent bo-
ende. Svenska språket har han inga problem med 
att lära sig, som tolk är han duktig på språk, säger 
Tomas Tallberg.

Per Lunqe

Tolkarna är inte glömda
Tolkarna, sjutton stycken väntar på besked. Tre har fått uppehållstillstånd 
efter ingripande av en migrationsdomstol. Hur går det för Ali och Farshid? 
Efter att ha gått över till andra sidan i Afghanistan och jobbat åt Försvars-
makten har de klippt banden med sitt fosterland. Nu lever de på flykt från 
talibanerna. Fredsbaskrarna står på deras sida. Årets veteran Callis Amid 
kämpar för att de ska få ett tryggt och ordnat liv i Sverige.

Aktuellt 

Ali Haidary jobbade som tolk för Försvarsmakten i Afghanistan. 

Farshid är fast i 
Indien trots uppe-
hållstillstånd 
Migrationsdomstolens överprövning räck-
er inte för Farshid. Han behöver ett ordent-
ligt bemötande av svenska myndigheter, 
menar årets veteran Callis Amid.

Tjugo afghanska tolkar som tjänstgjort för För-
svarsmakten lever ännu i ovisshet om sin framtid. 
Callis Amid, årets veteran 2016, stöttar dem. En 
är Farshid Sarwary som nu befinner sig i Indien 
i rädsla för vad som skulle hända honom om han 
återvände till sitt hemland, Afghanistan. Farshid 
har inte bara sig själv att ta hand om, hans sys-
ter, mor och far är beroende av honom. Pengar till 
mat och tak håller på att ta slut. 

För att hjälpa honom har Fredsbaskrarna samlat 
in pengar som ska täcka kostnader för familjens 
uppehälle fram till årsskiftet.
– Vad vi verkligen gör är att hjälpa Farshid så att 
han och även hans familj ska kunna komma till 
Sverige, säger Callis Amid.

Farshid är en av de tre tolkar som efter beslut av 
Migrationsdomstolen i Malmö och omprövning 
av Migrationsverket i år beviljades uppehållstill-
stånd i Sverige. 
– Migrationsverket har inte gjort någonting för 
att ta hit honom, trots att tillståndet är beviljat.

Familjen
Vad är det som hindrar honom från att åka till 
Sverige?
– Han har inga pengar, sedan finns ingen plan för 
vad man ska göra med hans familj. Ska han lämna 
dom i Indien? Familjen är i beroendeställning till 
honom.

Ändå har Farshid det bättre än sina 17 afghanska 
kollegor som också jobbade åt Försvarsmakten.
– Ingen av dom har juridisk representation, säger 
Callis Amid.
Därför jobbar Callis och hans kamrater för att få 
ihop pengar till juridiska ombud.
– Staten har inte hjälpt till överhuvudtaget. Man 
har till och med vid tre tillfällen sagt att tolkfrå-
gan är löst. Kanske finns en förhoppning om att 
frågan ska bli mindre medial.

Kritisk till regeringen
– Än så länge har regeringen inte velat lösa den 
här frågan, trots att man i opposition var väldigt 
kritiska till hanteringen av tolkarna, säger Callis 
Amid.

Per Lunqe

Tolken Ali i Sverige men ”inte flykting”

"Det går inte att rätta till 
nu. Han hade tre veckor på 
sig att överklaga i Teheran." 
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Aktuellt 

FN-dagen och 
fin ceremoni

Migrationsverket: ”Vi hade fel om tolkarna”

Under FN-dagen minns vi de som deltagit och deltar i missioner 
och de 87 som har gett det dyraste man kan ge sitt land; livet. 
Ett hundratal kamrater och anhöriga slöt upp vid Sjöhistoriska i 
Stockholm där de la ner kransar och blommor vid minnesmärket. 

Tor Cavalli Björkman, som sitter i Fredsbask-
rarnas styrelse, höll ett tal och han pratade inte 
bara om hur det är att tjänstgöra utomlands, 
utan även om samarbetet mellan militära och 
civila myndigheter. 
– Jag hade förmånen vid min senaste mission 
att tjänstgöra i den multidimensionella mission-
en i Mali, sa han.

Med 53 deltagande länder i FN:s Mali-mission 
finns utmaningar och möjligheter till friktion, 
men FN är den enda framkomliga vägen, men-
ade Tor Cavalli Björkman.

För Kongoveteranerna höll Bengt Wicksén tal 
och påminde om att det i år är 55 år sedan Dag 
Hammarskjöld förolyckades, nämligen den 18 
september 1961.

”Vi som var i Kongo då kommer alltid 
ihåg vad vi gjorde den dagen. Vi är alla 
stolta över honom och hans insats.”

Efter konteramiral Anders Grenstads tal leddes 

ett korum av prästen Mats Norman. Han höll en 
bön för freden som följdes av en tyst minut.
– Det är många minnen som bubblar upp en dag 
som denna hos alla oss som varit ute eller har 
anhöriga som varit ute, goda minnen men ock-
så minnen om svåra stunder, om saknad efter 
sådana som aldrig kom hem eller de som kom 
hem med bestående men i kropp eller själ, i dag 
tänker vi på dem alla, sa Tor Cavalli Björkman.

Det var också medaljutdelning på FN-dagen. 
Ray Lindahl fick medaljen SVF Silver för att 
med gott humör stöttat kamrater inför och efter 
utlandstjänst, främst vid Swedint. Anneli Lil-
jekvist fick också SVF Silver sedan hon blivit ve-
teran 1998 och därefter varit en ambassadör för 
Sveriges veteraner i ur och skur. Anders Halldén 
som fick SVF Silver har med stor energi lycko-
samt återsamlat nästan 500 veteraner ur BA04, 
tjugo år efter missionen. Karianne Esseveld har 
i sin uppsats vid Socialhögskolan i Lund skrivit 
om utlandsveteraners tjänstgöring, identitet 
och relationer till varandra. För det fick hon på 
FN-dagen förtjänstmedaljen BNBB Brons. Kon-
ferencier för dagen var Torsten Hagelberg. 

Med 53 deltagande länder i FN:s 
Mali-mission finns utmaningar och 
möjligheter till friktion, men FN är 
den enda framkomliga vägen.
Tor Cavalli Björkman

Migrationsverket erkänner att det var fel av 
deras stabsjurist att försöka påverka Mig-
rationsdomstolen som inte lät sig påverkas 
utan gav tre tolkar uppehållstillstånd.

Migrationsverket har låtit en extern advokatbyrå 
göra en utredning efter vårens försök av myndig-
hetens stabsjurist att påverka Migrationsdom-
stolen om utredningen av tre afghanska tolkars 
uppehållstillstånd i Sverige. Migrationsverket 
medger nu att stabsjuristen agerat olämpligt, till 
och med mycket olämpligt. Det skriver Dagens 
Nyheter.

Tolkarna fick i början av mars uppehållstillstånd 
efter beslut av Migrationsdomstolen. Den 4 mars, 
tre dagar innan domstolen fattade beslutet för-

sökte stabsjuristen vid ett besök påverka en chefs-
rådman. Han menade dock att stabsjuristens 
uppgifter var substanslösa.
– Vi har inte varit tydliga utåt med vad våra roller 
är i vår organisation, och uppenbarligen inte hel-
ler mot den aktuella tjänstemannen. Det är något 
jag tar till mig och som vi kommer att arbeta med, 
säger Migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer 
till Dagens Nyheter.

Några disciplinära påföljder är inte aktuella för 
stabsjuristen, men Fredrik Beijer säger att det in-
träffade kommer att få följder för Migrationsver-
kets organisation.
– Resten är en arbetsledningsfråga mellan rätts-
avdelningen och tjänstemannen, säger Fredrik 
Beijer till Dagens Nyheter.

Per Lunqe

Tor Cavalli Björkman håller tal på FN-dagen. 
Foto: Kim Svensson

Fredrik Beijer, Rättschef på Migrationsverket
Fotograf: Tomislav Stjepic

Per Lunqe
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Aktuellt 

Veteraner stöder 
kvinnosjukhus
Kongoveteranerna har från sina 
medlemmar samlat ihop 40 000 kr 
till Panzi-sjukhuset i östra Kongo, 
Demokratiska republiken Kongo. 
Sjukhuset ligger nära gränsen mot 
Rwanda och där opererar och vårdar 
dr. Dennis Mukwege kvinnor som 
utsatts för sexuella övergrepp som 
våldtäkt.

– Det är handlingar som används som 
vapen i den här delen av världen, säger 
Bror Svärd som sitter i styrelsen för Kon-
goveteranerna.

Pengarna överlämnades vid en ceremo-
ni i riksdagshuset och där var inte bara dr 
Mukwege och Kongoveteraner utan ock-
så representanter för riksdagspartier som 
Kristdemokraterna och Socialdemokra-
terna. Där var företrädare för Läkare utan 
gränser och Röda Korset.

Dr Mukwege har hittills fått 27 interna-
tionella priser eller erkännanden för sitt 
arbete på Panzi-sjukhuset. 2014 fick han 
EU:s Sacharovpris och ett år tidigare det 
alternativa nobelpriset Right Livelihood 
Award. Han har varit aktuell för Nobels 
fredspris tre gånger.

Verksamheten på Panzi-sjukhuset är 
kontroversiell i Kongo. 2012 överlevde dr 
Mukwege ett mordförsök, gick tillfälligt i 
exil men återvände för att fortsätta ope-
rera och rehabilitera kvinnor som blivit 
våldtäktsoffer i konflikternas Kongo.

Kongoveteranerna har sedan förening-
en bildades i början av 80-talet samlat in 
pengar till humanitära ändamål i Kongo. 
Hjälpfonden bildades 1981 efter förslag 
från Kongoveteranen Lars Frost Trelleborg.

Läs mer på sid 25.

Kalender med budskap
synliggör veteraner

Livet är fullt av berättelser. Att vara veteran inne-
bär att man kanske bär på erfarenheter och en 
historia som är lite av en kontrast till vardagens 
mosaik. Kvinnor och män som utanför landets 
gränser har varit på patrull, tagit hand om skada-
de eller på annat sätt gjort en insats för en tryg-
gare tillvaro.
– Jag känner att det fattas perspektiv i den offent-
liga bilden av veteraner. Den behöver nyanseras 
och genom projektet vill vi sprida information om 
vad det innebär att vara veteran, säger initiativ-
tagaren Mikael Jakobsson, som själv har utland-
serfarenhet.

Ökad förståelse
– Tanken är att veteranerna ska få berätta sin 
historia och varför de valde att tjänstgöra utom-
lands. Men sedan har projektet växt och nu kom-
mer vi även filma intervjuer och små ”bakom-sce-
nen”-filmer, som vi publicerar på vår webb och 
Facebooksida. Sammantaget har det blivit en hel-

het som vi tror kommer bidra till fler perspektiv 
och en ökad förståelse för veteraner, säger Mikael 
Jakobsson.

Bredda vyerna
Veteranbegreppet är inte helt entydigt. Spontant 
associeras det ofta till militära missioner. Men det 
finns en rad andra aktörer och myndigheter som 
skickar personal utomlands för olika typer av in-
satser. Det kan handla om poliser, sjukvårdsper-
sonal, Kustbevakningen eller personal från andra 
myndigheter.
– Vi vill ha en bredare syn. Men samtidigt avgrän-
sar vi det till personal som representerar någon 
civil eller militär myndighet, säger Mikael Ja-
kobsson.

Skänka pengar
En del veteraner bär på erfarenheter som gör att 
de mår dåligt och kanske lider av posttrauma-
tiskt stresssyndrom, PTSD. Själva kalendern ska 

finnas till försäljning och 
pengarna ska skänkas till 
organisationer som arbetar 
med veteranstöd och mot ve-
teraners psykiska ohälsa
– De flesta veteraner klarar 
sig utan större fysiska eller 
psykiska men för livet, trots 
deras upplevelser under sin 
tid utomlands. Men jag tyck-
er det är viktigt att vi också 
synliggör att det även finns 
personer som återvänder 
med upplevelser som sätter 
djupa spår. Där tycker jag att 
hela det svenska samhället 
har en skyldighet att ge dessa 
människor det stöd och den 
hjälp de behöver och förtjä-
nar. Detta är vårt bidrag, sä-
ger Mikael Jakobsson.

Veterankalendern vill synliggöra alla de kvinnor och män 
som genom sina utlandsuppdrag bidragit till en tryggare 
värld. Projektet lyfter civila såväl som militära insatser och 
vill skapa en bredare förståelse för innebörden av veteran.

Initiativtagaren Mikael Jakobsson bakom kameran, sätter bildspråket under en provfoto-
grafering på Göteborgs Garnison.

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. Läs mer på www.veterankalendern.se

FAKTA

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

Registrera medlem på 
www.svfmedlem.se
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Aktuellt 

Marias armband och ballonger hjälper 

Maria tillverkar Paracordarmband 
och det gör hon helt ideellt. Hon sit-
ter varje kväll och knyter banden. De 
säljs för mellan 200 och 400 kr och 
nu har Maria fått ihop 65 000 kr som 
hon skänker till Gula bandet. Förut-
om skavsår i händerna får hon glädje 
över att kunna hjälpa sina kamrater, 
veteraner och anhöriga. Det blir trev-
liga möjligheter för veteraner.  

Genom sitt företag där Maria är med 
på event med ballonger, hon kan 
göra mer än 1000 varianter, så stäl-
ler hon gratis upp för en hotellkedja, 
Clarion. Det betyder att Clarion ger 
gratis övernattningar för veteraner 
som besöker veteranmottagningen i 
Uppsala. Det blir också spa-vistelser. 
För inte så länge sedan fick hon ett 

samtal.
– Du känner mig inte, men jag ligger 
i ett lyxigt hotellrum.

Det var en veteran som tackade för 
att Maria ordnat boende åt honom 
när han var i Uppsala för att få vård.
Detta känns förstås meningsfullt?
– Ja. Och jag har fått flera hundra 
bröder och systrar genom det här, 
säger Maria.

Hon har också komponerat en kalen-
der som ska säljas till förmån för ve-
teraner som kommer att få ett bättre 
liv efter missionen. I skrivande stund 
är 36 av 100 beställda. Från i maj har 
Maria dragit in 140 000 kronor till 
Gula Bandet.

Per Lunqe

Maria Byqvist, ballongprinsessan, bidrar på ett stort sätt till veteraner som är i behov av 
stöd. Som anhörig kom hon in i den gemenskap där veteraner och anhöriga stöttar 
varandra. Maria har sedan i maj dragit in 140 000 kr till Gula Bandet. 

– Vi vill med det samarbete som vi har 
med Fredsbaskrarna göra lite reklam för 
vår förening och den verksamhet vi har, 
säger Leif Ölmeborg som är ordförande i 
Idrottsveteranerna.
Verksamheten är fullmatad med aktivite-
ter. Gå in på idrottsveteranerna.se och tit-
ta. Närmast står ett skidläger i Arvidsjaur. 
Sedan följer skidtävlingar, marscher och 
andra idrottsliga verksamheter som fjäll-
vandringar.

Vilka kan bli medlemmar?
– Vi välkomnar i första hand sårade och 
skadade och det är för dem vår verksam-
het är öppen. Men vem som helst kan bli 
stödmedlem.
Idrottsföreningen välkomnar veteraner 
som får vård på Akademiska sjukhuset i 

Uppsala och Veteranmottagningen.
– Soldater som kommer hem med PTSD 
har mycket att vinna på fysisk träning, sä-
ger Leif Ölmeborg.

Idrottsveteranerna är en ideell förening 
och vill inte bara ge möjligheter till del-
tagande i tävlingar och läger utan också 
stärka kamratskap mellan veteraner och 
då med fysisk träning. Idrottsveteraner-
na samarbetar med flera organisationer, 
förutom Fredsbaskrarna med VRR, Sol-
dathemsförbundet och Militära kamrat-
föreningarna. Försvarsmakten stödjer 
verksamheten. Dessutom är det flera 
sponsorer som med pengar gör det möj-
ligt för föreningen att genomföra läger 
och tävlingar.

Per Lunqe

Idrottsveteraner har sin egen förening och samarbe-
tar nu med Fredsbaskrarna. Föreningen hoppas nå fler 
veteraner som i tjänst för Försvarsmakten antingen 
hemma i Sverige eller på insats utomlands blivit sårade 
eller på annat sätt skadade.

Skadade veteraner idrottar i förening

Allt stämmer, på väg upp för att hoppa på Veterandagen. 
Foto: Lars Fockborn

Maria Byqvist gör ballonger för att ge. 
Foto: Jonathan Reider Lundkvist
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Aktuellt 

Fältartisternas present: En konsert

– Vi ville bjuda in dem för att fira, säger Maria 
Almlöv som var en av de fyra ur Fältartisternas 
styrelse som skött all planering av konserten un-
der ledning av ordföranden Mia Löfgren. 

Det var ett stort gäng på scenen. Med bandet, 
artister och konferencierer var det 45 fältartis-
ter som gav veteranerna i publiken en ordentlig 
60-årsshow.

Med var förstås fältartister som gett soldater på 
mission ”i en annan del av världen” glädje och 
lite hemkänsla. Titti Sjöblom som var ordföran-
de för Fältartisterna mellan 1991 och 2006 sjöng 
och berättade under kvällen om sin mamma Alice 
Babs, också hon tidigare ordförande och som var 
med från starten 1956 men även under bered-
skapsåren då behovet av artister i fält föddes. Git 
Sköld som åkte på uppdrag redan under tidigt 
60-tal var också med och sjöng på veterankon-
serten och fick ta emot arméchefens coin under 
kvällen.
– Ja, det var artister fram till idag, säger Maria.

Artister som bröderna Rongedal gav färg lik-
som konferenciererna Lasse Nilsen och Fredrik 
Andersson. Kapellmästaren Per Björling ledde 
musikerna, musikarrangemangen var skrivna 
av Krister Lundkvist och Ulla Billquists Min Sol-
dat sjöngs av Inger Nilsson i lottauniform för att 
nämna några.

Mia hade en stark vilja om att detta skulle bli en 
gåva till veteranerna.
– Vi skulle fira med dem och inte bara hålla en 
fest för oss själva och det tyckte alla i styrelsen 
var en mycket bra idé, säger hon.

Planläggningen för verkställandet av konserten 
började redan tidigt i våras. Det skulle bli något 
stort.
– Vi klubbade igenom en skälig jubileumsbudget 
på årsmötet i mars så att vi visste vad vi skulle 
ha att röra oss med och sedan satte vi igång. Ja 
jädrar vad vi i jubileumstruppen har jobbat hårt 
och det var det värt, säger Maria.

En av höjdpunkterna under kvällen var när ÖB 
Micael Bydén höll ett tal och själv sjöng en strof 
ur Kents Utan dina andetag, ”Vad vore Vi utan 
Era andetag?”.
– Då kunde jag inte hålla tillbaka tårarna, säger 
Maria.

Försvarets Fältartister som är frivilligarbetare 
under Försvarsutbildarnas paraply, är proffs på 
att lätta på missionssoldaters tryck i länder långt 
bort. Att de är proffs klargjordes med all tydlighet 
även under detta arrangemang.

AKA-film spelade in konserten och dessutom 
fick veteranerna på plats en jubileumsskiva där 
Fältartisterna spelat in "Sånger att minnas".  
Skivan medföljer även i detta nummer av tid-
ningen och Fältartisterna och Sveriges Veteran-
förbund Fredsbaskrarna, som står bakom finan-
siering och genomförande, hoppas att skivan 
skall uppskattas av alla veteraner med familj.

Per Lunqe

Fältartisterna fyllde 60 år och gav sig själva och veteranerna en unik 
present, en konsert. Scalateatern i Stockholm med plats för en publik 
på 500 åhörare och åskådare var fullsatt. 

Skriver och illustrerar 
för utsatta barn

Ännu en upplaga av den populära boken När jag 
lånar ut min pappa till landet osams, skriven av 
författaren Torbjörn Engelkes har lämnat trycke-
riet. Eva Edberg har illustrerat och upplevde själv 
ett behov av boken.
– Jag växte upp i familjehem och saknade att få 
bearbeta och sätta ord på min situation, den här 
boken lyfter svåra frågor och gör att barnen kan 
sätta ord på vad de känner, säger Eva.

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna bekos-
tar och delar ut boken gratis till alla barnfamiljer 
där någon av föräldrarna gör utlandstjänst.

Eva har precis släppt en egenskriven bok som rik-
tar sig till barn från 9 år och uppåt. Det ordnar 
sig, det ordnar sig är självbiografisk och handlar 
om att växa upp i familjehem. Eva är även aktuell 
med illustrationer till bokserien Ebbe och mam-

ma som författats av August-
prisnominerade Charlotta von 
Zweigbergk.

– Fokus på sårbarhet som 
ämne för barn har blivit viktigt 
för mig, både som författare 
och illustratör. Någon behöver 
lyfta deras röst, skapa verktyg 
för vuxna att våga och kunna 
närma sig det svåra, säger Eva.

Hur illustrerar du svåra saker 
för barn?
– Det skall finnas utrymme för 
läsaren att sätta bilden och be-
rättelsen i en egen kontext, att 
tolka den själv. Både bild och 
text samverkar och barnet kla-

rar att fylla i själv. Alla barn bär 
på olika erfarenheter och har 
behov av olika typer av stöd.

Hur mycket verklighet tål ett 
barn i litteratur?
– Att tysta verkligheten gör det 
svårare att förstå. Ledsenhet 
kan också vara bra, det viktiga 
är att barnet får möjlighet att 
prata om det.

Eva har under hösten hållit fle-
ra föreläsningar runt om i lan-
det och har siktet inställt på att 
ta fram fler böcker i det svåra 
ämnet att närma sig det "otal-
bara" – på barnens villkor.

Eva Edberg, illustratör, formgivare och författare, skapar med hjälp av egna erfarenheter 
ett forum för barn att möta och reflektera kring känslor av utsatthet och sårbarhet.

Eva Edberg hjälper barn att reflektera, 
förstå och hantera svåra ämnen.
Foto: Petra Kyllerman

God jul!
Tillsammans med tidningen medföljer en jubileumsskiva från Fältartisterna.Trevlig lyssning!

Daniel Jansson

Den populära "mamma/
pappa-boken" nytrycks.
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Aktuellt 

Försvarets fältartister är världsunika
Sverige är det enda land som har Fältartister. Ingen annan nation i hela världen har utbil-
dade artister inom Försvarsmakten. Försvarets Fältartister är därför världsunika, och med 
sin alldeles egna och unika struktur är Försvarets Fältartister således det självklara valet 
för Försvarsmakten när det handlar om att ge professionell underhållning inom personal-
vårdens ramar. I år fyller Försvarets Fältartister 60 år. 

Bakgrund 
Det hela började under beredskapsåren då bl.a. 
Ulla Billquist, Alice Babs och Charlie Norman 
uppträdde för soldaterna ute i fält. Under de här 
åren förstod både Försvarsmakten och artisterna 
hur meningsfulla dessa möten var. Från början 
genomfördes endast nationella uppdrag för att 
sedan även innefatta internationell tjänst under 
femtiotalet. 1953 bildades Försvarets Fältartist-
kår och 1956 Försvarets Fältartistförening. Vi 
räknar från det sistnämnda. 

Utbildade och unika 
Sverige är det enda land i världen som har fältar-
tister, och Försvarets fältartisters medlemmar 
består av många av de bästa professionella mu-
siker och underhållare Sverige har att erbjuda. Vi 
är utbildade i en militär struktur där bland annat 
media-, sjukvårds- och samtalsträning ingår. Vi 
övar på olika tekniker som kan vara till hjälp i 
händelse av en stridssituation så att vi ska kun-
na ta hand om varandra. Kvällstjänsten består av 
underhållning med olika teman.  

Personlig reflektion
Jag har funderat över varför jag brinner så ofant-
ligt för denna verksamhet och svaret är enkelt. 
Jag får utöva min profession under ibland myck-
et oroliga omständigheter och kan med min vo-

kala förmåga bidra till att den enskilde soldaten 
får möjlighet att tänka på något annat. En py-
sventil av emotioner.  

Men det är inte bara själva sångögonblicket som 
är av värde för mig utan det är de samtal som sker 
före, efter och mellan spelningarna som är extra 
betydelsefulla. Samtalen mellan oss och solda-
terna. Jag kan inte räkna alla lättade hjärtan och 
tacksamma blickar jag mottagit över vår existens 
och den viktiga funktion vi fyller. 

”Personalvård på hög nivå ” har någon sagt. Någ-
ra har till och med kallat oss för själavårdare. Vår 
verksamhet gör mig stolt och titeln Fältartist bär 
jag med den största hedern. 

Fältartisterna bär på ett unikt arv som gör att vi 
finns, vi kan och är beredda, och vår målbild är 
att ”där Sveriges soldater och sjömän verkar, där 
verkar även Fältartister”. Nationellt och interna-
tionellt. Vi önskar att ALL personal inom För-
svarsmakten undfår denna personalvård, var de 
än må vara. I luften, på land eller till havs. 

Mia Löfgren 
Ordförande, Försvarets Fältartister 

Tidigare publicerad i Vårt Försvar nr 1, 2015

Artikelförfattaren Mia Löfgren, 
ordförande för Försvarets Fältartister
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MSB i Haiti 

MSB hade snabbt personal på plats efter orkanen 
Matthew som drabbade Haiti svårt i oktober. Innan 

det stod klart exakt var orkanen skulle gå skicka-
de MSB en expert till Jamaica den 3 oktober, där 
det visade sig att det inte blev någon katastrof. 
Den andra, som anlände till Haiti 6 oktober fick 
mer att göra.

Det blev totalt tolv erfarna experter från MSB som gjor-
de vad de kunde för att räddningsarbetet i landet skulle 
gå så bra som möjligt.

Byggde baslägret
MSB bemannade olika team. De första två experter-
na deltog i FN:s katastrofbedömnings- och koordi-

neringsteam, UNDAC, vars uppdrag är att i ett tidigt skede 
ta fram behovsbilden och att i nära samordning med lokala 
myndigheter i det drabbade landet koordinera den hjälp som 
kommer från olika länder. Det andra var ett team från EU:s 
civilskyddsorgan, EU Civil Protection, som på begäran från 
FN och Haiti skickades ut som ett ytterligare stöd till kata-
strof- och behovsbedömningsarbetet. Kort därefter skickade 
MSB i samarbete med den danska Beredskapsstyrelsen ut tre 
experter för att bygga baslägret. Detta gjordes genom den eu-
ropeiska organisationen IHP.
Ingen myndighet skickar team utan att få en förfrågan. 
– Det är avgörande, säger Daniel Hjärne, som projektleder 
insatsen på Haiti för MSB:s del.

Personalpool
MSB hanterar årligen hundratals förfrågningar om stöd till 
olika kriser. När en förfrågan kommer gör MSB en bedöm-
ning av hur prioriterat stödet är, om stödet som efterfrågas 
ligger inom MSB:s expertområde och om behovet ligger 
inom Sveriges prioriteringar att stödja. 
För Daniel Hjärne och många andra medarbetare blev det 
sena kvällar när nöden på Haiti skulle lindras.
– MSB har inte egen räddningspersonal ”i huset”. Istället an-
vänder vi oss av en personalpool vars medlemmar omfattar 
ett stort antal expertområden. Handlar det om team som till 
Haiti, så måste jag se till att de pratar med varandra, så att 
teambuildingarbetet kan börja innan deras avresa. 
Vid extraordinära händelser, med stora akuta behov i ett 
drabbat område, mycket personal eller utrustning, då kan 
MSB också gå upp i särskild organisation. 
– Det innebär i princip att ett antal projektledare går ihop för 
att bara jobba med just denna händelse, säger Daniel Hjärne.

Behovsbedömning
I den miljö som mötte alla räddningsteam var priori-
teten att stötta landets myndigheter och FN:s aktörer 
att bedöma behoven i landet. Hur många var drabbade 
och var? Vägar skulle bli framkomliga. Vattentäkter var 
förorenade, vatten och avlopp skulle ordnas. Hur hade 
skördarna drabbats? Mat skulle fram. Detta löste MSB 
som en av hjälpaktörerna i ett drabbat och fattigt land.

Per Lunqe

MSB snabbt på plats i Haiti

Foton: MSB
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MSB i Haiti 

Klart på två dagar

IHP stödjer olika aktörer som FN och EU 
vid större katastrofer. Det är ett frivilligt 
nätverk som består av sju europeiska län-
ders civila beredskapsmyndigheter och det 
brittiska biståndsorganet DFID - UK De-
partment for International Development. 
MSB är en del av IHP och brandmannen 
Lars Ekfeldt ingick i det IHP-team som 
upprättade basen i Jérémie.

Hyrde in
Det var en så kallad light base camp, en 
medelstor bas med plats för 35 personer, 
kontor och sängplatser. Basen är självför-
sörjande med el, kommunikation, VA och 
mat.
– Vi var åtta som anslöt för IHP och reste 

vidare från Danmark, säger Lars Ekfeldt.
Han har tidigare varit ute på ett 15-tal in-
satser för MSB och IHP och är med i MSB:s 
personalpool. Teamen som åker för att byg-
ga camper har olika kompetenser och tar 
om möjligt hjälp från lokala företag på plats.
– I Jérémie hyrde vi in lokala byggnadsar-
betare och personal som hjälper oss att skö-
ta campen säger Lars Ekfeldt.
Utrustningen och byggmaterielen kom till 
största delen från Danmark och lokalt på 
Haiti.
Det tog två dagar innan de första gästerna 
kunde flytta in. Parallellt med detta fortsatte 
campbygget.
Ett stort projekt?
– Ja, säger Lars Ekfeldt. 

Alla hjälpteam som kommer måste ha fungerande och säkra boenden 
och kontor. Det tog två dagar för IHP, International Humanitarian 
Partnership, att bygga campen i den lilla staden Jérémie.

Haiti är ett land med återkommande 
naturkatastrofer. Kraftiga orkaner 
sveper över landet och skapar då stor 
förstörelse. Jordbävningen 2010 ska-
kade Haiti och hade sitt epicentrum 
endast 15 km från Port de Prince. 
Hus och vägar raserades. 200000 
människor omkom.

Efter orkanen Matthew, den senaste 
i raden, är förödelsen stor på Haiti. 
En miljon människor av landets 
befolkning på 10 miljoner invånare 
är drabbade. Det är människor som 
lever i fattigdom. Sex miljoner haitier 
hade 2001 en köpkraft motsvarande 
under 1 US-dollar om dagen, ett av 
världens fattigaste länder.

Haitis politiska historia har också ut-
märkts av stormar. 2004 kulminerade 
protester mot presidenten Aristide 
med oroligheter där hundratals 
människor dödades. Detta följdes 
av vågor av våld som dragit och drar 
över landet. 

Haiti är ett land med svaga myndig-
heter. Det är i den miljön MSB har 
gjort sitt bästa för att skapa stabila 
strukturer senast efter orkanen i 
oktober. 

FAKTA HAITI
Drabbat land drabbas igen”Jag pratar med människor 

vid kusten och uppe i bergen”

– UNDAC:s koordineringsuppdrag ska alltid stöd-
ja regeringen i det drabbade landet, aldrig ta över 
det ansvaret, säger Kajsa. 
Koordineringen görs i sektorer som vatten, sanitet, 
hygien, mat och förnödenheter och hälsa. Den som 
leder koordineringen behöver en samlad bild av de 
faktiska humanitära behoven och en kartläggning 
över de existerande eller inkommande resurserna, 
men också identifiering av svårigheter och utma-
ningar inom logistik och framkomlighet i det drab-
bade området. 
– Allt detta måste synliggöras för att de ansvariga 
ska kunna fatta beslut om det vidare responsarbe-
tet, men också för att säkra de nödvändiga ekono-
miska resurserna som behövs efter en katastrof av 
denna storlek. Dessutom behöver man ha en lång-
siktighet och förbereda för det efterkommande 
uppbyggnadsarbetet som krävs för att samhället 
ska komma på fötter igen.

”Barn utsatt grupp”
Ute i fält och i mötet med människor ser Kajsa vad 
som behövs.
– Man måste arbeta aktivt för att nå så många 
samhällsgrupper som möjligt. Jag pratar inte bara 
med officiella personer som borgmästare, myndig-

hetspersoner och religiösa ledare. Jag pratar med 
människor i alla åldrar, män, kvinnor och barn.
Fiskare vid kusten har sina behov och människor 
som bor i bergen och försörjer sig på jordbruk har 
andra. 
– Barn som är separerade från sina föräldrar är 
självfallet en särskilt utsatt grupp och det fanns 
en tveksamhet mot FN efter jordbävningen 2010. 
Men då får jag och alla andra som är där för att 
hjälpa, använda diplomati och vara flexibla för 
att försöka säkerställa att hjälpen kan nå de värst 
drabbade så snabbt och effektivt som möjligt, sä-
ger Kajsa.
Känner du ibland frustration?
– Självklart. Men det är ju också en drivkraft.
Hur gör du?
– Jag har min roll i teamet och teamet arbetar ef-
ter en plan som kan behöva omformuleras varefter 
insatsen fortskrider och förutsättningarna ändras. 
Jag har en logistikbakgrund och känner mycket 
väl till de operativa resurser som MSB har. Jag 
tog med mig detta när jag reste till Jérémie för att 
genomföra den inledande rekognosceringen och 
samordningen för den camp och koordinerings-
center som sedan kom att sättas upp där, säger 
Kajsa. 

Kajsa Nordmark ingick i FN:s snabbinsatsteam, UNDAC - United Nations Disaster 
Assessment and Coordination, med uppgift att stödja koordineringen av responsen 
på Haiti. Kajsa gjorde också behovsbedömningar.

UNDAC är FN:s “snabbinsatsstyrka” 
och skickas ut när en naturkatastrof 
inträffat och situationen är akut. 
Styrkan sattes upp 1993 första gång-
en och genom den bistår FN framför 
allt länder som ligger i riskzonen för 
naturkatastrofer.

Ett UNDAC-team kan sättas in 12 till 
48 timmar efter förfrågan varsom-
helst i världen. Teamet eller styrkan är 
specialiserad på första fasen efter till 
exempel en orkan eller jordbävning. 
Experterna i de team som sätts in 
kommer från myndigheter som MSB.

Det UNDAC-teamet gjorde på Haiti 
var att bedöma behov och koordi-
nera andra team som kom till landet. 
Detta är viktigt för att det ska bli 
struktur på de olika räddningstea-
mens insatser och den materiel som 
kommer till katastrofområdet. 

FAKTA UNDAC
FN:s snabbinsatsstyrka

IHP-campen. 
Foto: Lars Ekfeldt
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MSB i Haiti 

Det var fyra experter som ingick i det utsända 
EUCP-teamet, ett TAST-team, Technical Assis-
tance and Support Team, som säkerställde lo-
gistik, transporter och ledningsförutsättningar 
för EUCP-teamet på plats.  Två sambands- och 
IT-specialister i teamet säkerställde telefoni och 
internet genom medförd utrustning från MSB i 
Sverige.
– Kommunikation och samband är en av de första 
infrastrukturmässiga faktorer som efterfrågas när 
FN eller EU kommer till en katastrofplats, säger 
Tina.

Militär stabsmetodik
Metodiken ligger nära den som används i militära 
sammanhang och Tina har jobbat tio år på Led-
ningsregementet. Det är en metodik som fungerar 
när teamet ska jobba i en miljö där det mesta tycks 
vara osäkert.

Hur är det att komma till ett land i kaos?
– Jag känner mig trygg i min erfarenhet. Varje in-
sats är speciell, oavsett vilken karaktär det är på 
uppdraget. Katastrofinsatser är speciella då myck-
et händer på väldigt kort tid, medan andra insatser 
kan fokusera mer på kapacitetsuppbyggnad eller 
utbildning.

”Vi förklarar mandatet”
Är det en stressad miljö?
– Kaoset kan vara ganska geografiskt begränsat, 
men alla som arbetar för att göra skillnad i rådande 
situation, främst lokala 
myndigheter, upplever 
ju en stor påtryckning 
och stress. När vi an-
länder på inbjudan av 
de lokala myndigheter-
na och landets regering 
försöker vi etablera oss, 
förklara vårt mandat 
och leverera trygghet. 
Mitt i allt elände finns 
också hopp.
– Det händer att vi 
möter trasiga och håg-
lösa människor. Om 
man som hjälparbetare 
eller expert kommer 
med öppna sinnen och 
är människa, så ser 
man inte bara elände, 
man ser också glädje, 
hopp och tro på fram-
tiden. Ofta är mötena 
människor emellan, 

oavsett om man är hjälparbetare eller drabbad, 
något fint och minnesvärt, säger Tina.
På Haiti samarbetade Tina och hennes team med 
ett team från holländska marinen som med två 
fartyg, Pelikaan och Holland, var en del av kata-
strofinsatsen.
TAST-teamet blev transporterade med Pelikaan 
från Port de Prince, Haitis huvudstad till Jérémie, 
en sträcka landvägen på 20 mil som efter orkanen 
tog två dygn. Med Pelikaan gick det betydligt for-
tare.
– När vi kom fram till Jérémie var det nästan upp-

lopp på kajen. Människorna trod-
de att fartyget skulle leverera mat, 
men lasten bestod i huvudsak av 
förnödenhetsmateriel till att byg-
ga små camper som donerats av 
Röda korset. 
Det visade sig osäkert att angöra 
vid Jérémies hamn.
– Besättningen på fartyget och 
vårt team bedömde det för riska-
belt att gå iland och snart såg vi en 
annan lösning efter en gemensam 
kartrekognocering av kustens för-
längning västerut. Den lilla byn 
Bonbon verkade ha en liten väg 
som nådde ner till kusten. 

Pelikaan fortsatte västerut och 
teamet blev ilandsatta med strids-
båtar.
– Det blev en fantastisk stämning 
där barn och vuxna sjöng och 
skrattade med oss. En oförglömlig 
upplevelse, säger Tina.

Thérèse Lannemo var en av medlemmarna i TAST-teamet, 
en del av den europeiska snabbinsatsstyrkan EUCPT. Hon 
var en av många veteraner på plats på Haiti för att bygga 
struktur i det som var nästintill kaos. Thérèse intervjua-
des i Fredsbaskern 2014, nr. 1 då hon berättade om sina 
insatser vid katastrofer. Thérèse är expert på att upprätta 
IT-nätverk och samband. Det gör hon ofta under primitiva 
förhållanden.
– Det är helt annorlunda. Hemma tar vi allt för givet, det är 
bara att trycka in sladden i väggen. Men på insatserna finns 
inget. Vi får ha med oss dieselaggregat, säger Thérèse.

”Hus utan tak”
Hur såg det ut när du landade på Haiti i huvudstaden Port 
de Prince?
– Det var en sönderblåst stad med hus utan tak. Människ-
orna bodde kvar, antingen i de taklösa husen eller i skjul.
Er uppgift?
– Vi byggde en fungerande miljö för kommunikation och 

IT på campen i Jérémie och vi ville minst av allt ha en ko-
leraepidemi. 

Dåliga vägar
I TAST-teamet jobbade en vattenexpert och han löste vat-
tenfrågan. Vattenreningsaggregaten hade teamet med sig 
från Sverige. Såväl befolkning som experter fick friskt vat-
ten. 

Befolkningen är hårt drabbad?
– Ja. De har haft mycket. Det är också ett av världens fat-
tigaste länder.
Vilka svårigheter hade ni?
– Det var svårt att ta sig fram på vägarna, där låg fällda pal-
mer och andra träd. Våra pick-uper var också tungt lastade 
med utrustning.
Hur jobbar ni under en räddningsinsats, laget före jaget?
– Just det, säger Thérèse.

Per Lunqe

"Vi ville inte ha en koleraepidemi"

Koordinering, telefoni och framtidshopp
Tina Pettersson var på plats i första skedet 8 oktober för den förmåga EU sänder ut vid 

katastrofer, European Union Civil Protection Team, EUCPT. Huvuduppgiften för EUCPT 

var att möjliggöra och koordinera inflödet av resurser och materiel som kom till Haiti från 

de medlemsländer i EU som bistod landet med katastrofhjälp. Arbetet leddes från Bryssel.

I ett katastrofdrabbat land behövs struktur. MSB med 
bland andra Tina Pettersson såg till att det blev ord-
ning på den hjälp som kom till Haiti.

Thérèse Lannemo i arbete.
Foto: MSB
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Uppdrag: myndighetschef 

MSB-generalen: "Vi gör skillnad,
res med oss och lindra nöd"

MSB räknar kontrakt på hur 
många som sänts ut på inter-
nationella uppdrag. Myndig-
heten har nu kommit upp i 
1650 sedan 2009, och då är det 
som en webbplats kan ha, inte 
unika besökare. Personal kan 
ha varit ute på flera uppdrag. 
Det blir ändå en hög siffra och 
MSB genomför årligen 50 till 
60 insatser på olika ställen i 
världen. Varje dag är i genom-
snitt cirka 100 medarbetare 
ute på insats i 25-30 länder.

Vad säger Helena Lindberg, gene-
raldirektör på MSB till en kille eller 
tjej som ska åka ut på en insats?
– Jag tycker om att du åker ut, för 
våra insatser gör skillnad. De flesta 

är till för att lindra nöd och för att 
göra det möjligt för humanitär as-
sistans för andra hjälporganisatio-
ner att komma fram, säger hon.

Erfarenhet viktigt
De som åker till insats för MSB har 
ofta samlat på sig erfarenhet.
– De har utbildning och vi vill gärna 
att de har erfarenhet av att ha varit 
ute i insatsverksamhet. Språkkun-
skaper är viktiga, flytande på eng-
elska som är arbetsspråk och gärna 
ett till som franska.
Förutom formella erfarenheter som 
finns nedtecknade på en CV väntar 
sig MSB lite mer.
– Man ska vara professionell och 
flexibel, lösningsorienterad. Gärna 

pedagogisk för vi har ofta insatser 
där vi är rådgivare till andra och då 
behöver man också ha hög social 
kompetens för att fungera i olika 
miljöer.

Hur ser du på dubbla kompetenser, 
om du sänder ut personal som ska 
bygga ett läger i ett katastrofområ-
de med människor i nöd. Är det då 
bra om han eller hon både är snick-
are och har varit ambulanssjukvår-
dare?
– Ju bredare kompetens man har, 
desto bättre är det. Vi strävar efter 
att ha insatspersonal med hög och 
god kompetens. Ibland handlar det 
om att man ska ha en bredd i sin 
profil, ibland att vi vill ha någon 
som är nischad expert. Svaret är ja, 
både och, säger Helena Lindberg.
Ni möter ofta trasiga människor 
som på Haiti. Ska din personal 
vara duktig på att möta människor 
i sorg?
– Det är viktigt att man håller sig 
till den roll man är rekryterad för. 
Om man är rekryterad för att byg-
ga en base camp så kanske man 
ska akta sig för att gå in och ta över 
andra personers uppgifter. Men det 
är självklart att en professionell och 
humanitär inställning är viktigt lik-
som empatisk förmåga och en soci-
al kompetens.

Brandmän
MSB har program för att förbereda 
personal som åker ut i världen till 
insatser där det ställs krav på dem 
att fungera, ofta i situationer med 

inslag av kaos.
– Dels handlar det om hur vi re-
kryterar personalen. Vi tar fram 
kravprofiler för befattningar. Vi har 
generella krav och befattningsspeci-
fika. Vi rekryterar ur vår resursbas 
med alla som vi intervjuat, testat 
och godkänt. Vi har en omsorgs-
full kvalitetssäkring. Vi förbereder 
dem genom egen utbildning som 
kan vara insatsspecifik och vi övar. 
Ofta kommer vår personal som ska 
åka ut från annan verksamhet som 
räddningstjänst eller ambulans-
sjukvård.
Ni har en värdegrund?
– Ja. De som åker på en insats följer 
vår policy, vår uppförandekod, sä-

ger Helena Lindberg.
Hur tar ni hand om hemvändande 
personal, en del kan ha varit med 
om traumatiska händelser?
– Det kan de. Och det är inte bara 
hemvändande, det är också perso-
nal på plats. Vi säkerställer att per-
sonalen kan nå MSB, en projektle-
dare för insatsen som de kan prata 
med. När de kommer hem har vi 
både uppföljnings och avlastnings-
samtal.

Händer det att personal som varit 
på insats drabbats av PTSD?
– Det har inträffat. Och stress kan 
också leda till mindre allvarliga följ-
der. Vi gör vad vi kan för att infor-
mera och samtala om att det inte är 
konstigt, att det kan vara naturligt. 
Vår personal kan prata med andra 
som varit på samma insats och så 
har vi vår HR-avdelning.

Myndigheter som Kriminalvården 
rekryterar gärna personal med uto-
meuropeisk bakgrund för insatser i 
Afrika. Hur gör ni?
– Vi tänker också att det är viktigt 
att ha en balans mellan män och 
kvinnor, att vi har rätt kompetens. 
Kravprofilen styr, men tre av fyra 
som åker ut är svenska medborgare, 
resten är ofta lokalanställda, säger 
Helena Lindberg.

Stress på insatser kan få följder. Vi gör vad vi kan för att följa upp, säger Helena Lindberg.
Foto: MSB"Vi ville inte ha en koleraepidemi"

MSB, Myndigheten för sam-
hällsskydd och beredskap, har 
liksom sin föregångare Rädd-
ningsverket hade, en nationell 
uppgift. Utöver denna driver 
myndigheten 50-60 insatser av 
varierande karaktär i världen.

MSB har flera avtal och samar-
beten med länder och organi-
sationer. I svenskt närområde 
finns samarbeten i Baltikum, 
Ryssland och Ukraina. Genom 
Östersjöstaternas råd drivs 
frågor om samhällsskydd och 
säkerhet.

MSB samarbetar  
i närområdet
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Ute i landet 

Telefon, växel
08 - 25 50 30 
Telefontid kansliet 
mån-fre 09.00 - 15.00 
(lunchstängt 12.00 - 13.00)

Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

Medlemsregister och adressändringar
kansliet@sverigesveteranforbund.se

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

Kansli
Anders Ramnerup
Generalsekreterare
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se

Per Lennartsson
Tillförordnad generalsekreterare
Information och marknadsföring
per.lennartsson@sverigesveteranforbund.se

Johnny Jensen 
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
johnny.jensen@sverigesveteranforbund.se

Björn Eggeblad
Kamratstöd (sjukskriven)

Lottie Nordström
Kansli och medlemsregister
kansliet@sverigesveteranforbund.se

P-G Dolk
Kamratstödjare
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Styrelsen
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande
lennart.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se 

Ledamöter

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

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

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Daniel Sandberg
daniel.sandberg@fredsbaskrarna.se

Ylva Ehrlin
ylva.ehrlin@fredsbaskrarna.se

Händelsekalender
När Vad Var

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Betala in medlemsavgiften för 2017
Du förnyar enklast ditt medlemskap genom att 
logga in på medlemssidorna eller använda det 
inbetalningskort/avi som skickas med tidningen 
till de medlemmar som ännu inte har betalat för 
2017. Vi hoppas att du har funnit ditt medlem-
skap givande, att du vill fortsätta som medlem 
och därigenom stötta andra veteraner och vår 
verksamhet. Ditt medlemskap ger oss möjlighet 

att stötta dig och föreningarna, samt ger förbun-
det möjlighet att arbeta för alla veteraners bästa. 
Upp till 100 SEK/medlem går till den förening 
som du har valt att tillhöra.
 
Medlemssidorna
På din medlemssida kan du göra adressändring, 
ändra föreningstillhörighet, betala din medlems-
avgift m.m. Information om medlemshantering-
en finner du på hemsidan. Har du problem vid 
inloggning kontakta kansliet, så hjälper vi dig.

Tänk på att även fylla i de bataljoner, missioner 
och andra utlandstjänster som du genomfört, det 
ger oss bland annat chans att vara behjälpliga 
med uppgifter vid återträffar.
 
Autogiro
Nytt för i år är att du i din internetbank kan väl-
ja att lägga till Autogiro för inbetalning av din 
medlemsavgift. Med autogiro riskerar du inte 

att glömma avgiften och inte heller missa något 
nummer av Fredsbaskern. Så gör det enkelt och 
lätt för dig med autogiro!
 
Nya medlemmar
När du rekryterar nya medlemmar skriver de 
enklast in sig på hemsidan, där det också går att 
betala medlemsavgiften direkt, eller skicka ett 
mail till kansliet@sverigesveteranforbund.se så 
skickar vi ut ett inbetalningskort/avi.

8-10 januari  Folk och Försvar  Sälen

20 januari  Sista dag för motioner till kongressen 

28 februari Sista dag för att nominera Årets Veteran och medaljörer

25-26 mars Förbundskongress  Birka Cruises

29 maj  Veterandagen  Stockholm

28 juni – 7 juli  Veteranmarschen  Gävle - Skellefteå

Ditt medlemskap är betydelse-
fullt för vår verksamhet!

Uppdatera din föreningstillhörighet, adress och andra uppgifter genom medlemsportalen.
Kontakta kansliet om du behöver få dina inloggningsuppgifter.

16   Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)



o

tt

Ute i landet 

Förslag om utdelning av utmärkelser kan 
göras av enskild medlem eller till förbundet 
ansluten förening. 

Vi vill ha din motivering skriftligen 
senast sista februari 2017. 

Förslag skickas till: 
kansliet@sverigesveteranforbund.se 
eller
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
Medaljkommittén
Klostergatan 23, 703 61 Örebro

BNBB:s 
förtjänst-
medalj i 
silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i guld.

 Vem tycker Du har 
gjort sig förtjänt av
 en medalj? 

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

Alla medlemmar i SVF kan nominera sina kandidater tillsammans med en motivering. 
Skicka den nominerades namn tillsammans med motivering senast sista februari 2017.

Brev: SVF, Klostergatan 23, 703 61 Örebro (Märk kuvertet ”Årets veteran”)
E-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se

Nominera Årets veteran 2017
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets veteran?
Nu kan du vara med och påverka nomineringarna.

Ditt medlemskap är betydelse-
fullt för vår verksamhet!

Kallelse till Kongress 2017
Kongressen äger rum den 25-26 mars 2017 ombord på Birka Cruises. 
Föreningarna och föreningarnas delegater kommer att få informa-
tion och instruktioner i särskild kallelse. Kongressen och resan är 
öppen för alla medlemmar.

KALLELSE

Deltagare bokar och betalar själv sin resa på Birka 
Cruises hemsida, www.birka.se 
eller via telefon, 08-7027200.
Du väljer hytt, vilka måltider du önskar samt om 
du önskar åka anslutningsbuss.
Ange kongressens bokningsnummer 8922969, 
för gemensam sittning under kongressens förbo-
kade middag (á la carte kl. 20.30) och lunch (kl. 
14.00 på återresan).

Viktigt! Anmäl även din bokning till vår samord-
ningsansvarige Lars Sjölin via
larssjolin@hotmail.com eller 070-3803083. 
Lars svarar även på frågor kring resan.

Din anmälan och bokning måste vara Lars Sjölin 
tillhanda senast den 15 januari 2017. 
Platserna i kongressalen är begränsade, så anmäl 
dig så snart som möjligt!
 
Motioner ska vara styrelsen tillhanda två måna-
der före kongressen, dvs den 20 januari, då sty-
relsen håller styrelsemöte 21-22 januari. De skall 
lämnas både skriftligt och digitalt.
Motioner sänds till: Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna, Klostergatan 23, 703 61 Örebro 
och kansliet@sverigesveteranforbund.se.
 
Välkomna!

Vi önskar Er
alla en riktigt
God jul och ett
Gott nytt år!

Kansliet är stängt 
19 december till 9 januari
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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

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

Kommande
Arvika: Minnesmärke bereds, eventuellt 
privat finansiering

Borås: Minnesmärke bereds. Borås stad 
bereder finansiering, måldatum Veteran-
dagen 2017

Malmö: Minnesmärke med planerad 
invigning under 2017

Sundsvall: Minnesmärke bereds av 
kommunen, planerad invigning under 2017

Trollhättan: Sten inköpt, plats klar

Västerås: Minnesmärke planeras

Hood-jacka
"Veteran"

SE SID 29

Inbjudningar och kallelser

FB Sjuhärad kallar till årsmöte
När: 16 februari 2017, kl. 1900
Var: Restaurang Renässans (öl- och vinkällaren under restaurangen), Borås
Anmälan: nolenjohan@gmail.com. Sista anmälningsdag 12 februari
Motioner: noleninger@gmail.com. Senast 16 januari

Mer info:
www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-sjuharad

Välkomna!
Johan Nolén, ordförande

FB Jönköping kallar till årsmöte och veteranträff
Veteranträff  
När: 1 februari 2017, kl. 1900
Var: John Bauer Hotell där det erbjuds mat och dryck till ett bra pris.
Föreläsning: Igge Alenius som är militärpastor på Göta ingenjörregemente Ing 2 i Eksjö 
berättar om sitt arbete i Eksjö och ute på mission bl.a. i Afghanistan.

Årsmöte
När: 1 mars 2017, kl. 1830
Var: John Bauer Hotell på Södra Strandgatan i Jönköping 
Föreläsning: Efter mötet berättar Per Sjöberg från Gnosjö om kravallerna i Caglavica i 
Kosovo 2004. Per blev här skadad varpå han under 2016 tilldelades medaljen Sårad i strid.

Kallelse kommer på posten.
För träffar under april och maj och övrig aktivitet se vår hemsida: 
www.sverigesveteranforbund.se/fredsbaskrarna-f-lan

Välkomna hälsar styrelsen

FB Dalarna kallar till årsmöte och träffar
När: 12 mars kl. 1300
Var: Karlsbyhedens Folkets Hus
Fika: Jajemen. Vi bjuder.

Välkomna önskar styrelsen  

Medlemmar/ Veteraner i Gästrikland som önskar besöka FB Dalarnas träffar i Falun kan 
kontakta Staffan Trossholmen på telefon 023-34397 eller 070-5332870.

FB Stockholm kallar till årsmöte
När: 7 mars 2017, kl. 1800
Var: Scandic Sjöfartshotellet, Katarinavägen 26 vid Slussen 
Valberedningen: Förslag på styrelserepresentanter senast 13 januari till 
orjan.jamte@gmail.com. Skriv namn, telefonnummer och e-postadress på den du nominerar.
Motioner: motioner mailas senast 7 februari till stockholm@fredsbaskrarna.se
Anmälan: anmälan till årsmötet senast 21 februari till stockholm@fredsbaskrarna.se
Föreläsning: Efter årsmötet hålls ett föredrag av Stefan Olsson, specialistsjuksköterska i 
psykiatri, om verksamheten på Veteranmottagningen i Uppsala. Start ca kl 19:00.

Varmt välkomna!
Styrelsen för Fredsbaskrarna Stockholm

749:-
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FN-utställning på Sörmlands 
museum i Nyköping
60 år med svenska fredbevarande trupper uppmärksammades i Nyköping. 
På Arkivens dag, 12 november, hade undertecknad bjudits in att delta med en ut-
ställning om den första svenska FN-bataljonen. Intresset hos allmänheten var stort. 
Samtidigt uttryckte många en oro för vad som händer i världen.

Frågor ställdes om deltagande soldater, hur och 
var uppdragen utförts. Här hade jag stor hjälp 
av Försvarsmaktens bok "Utlandsstyrkan i fre-
dens tjänst". Beträffande Suezbataljonen kunde 
en mycket initierad dokumentation förevisas, 
vilken efter utställningen skänktes till museet. 
Slutsatsen är att bättre information behöver utgå 
om FN:s fredsbevarande verksamhet samt om 
svenska utförda utlandsuppdrag. Människor är 
intresserade.

Slutligen en kommentar: Jag fick i veckan ett per-
sonligt (och långt) brev från ÖB Micael Bydén, 
där han tackade för mitt dokumentationsarbete 
med den första bataljonen. Det kändes bra efter 
16 års slit! Vid 84 års ålder är det dags att lägga 
av, men det är svårt! Alla bortgångna kamrater 
behöver hedras.

Med vänlig hälsning
Olle Brennius

Månadsträff för 
FB7H i Borås
Torsdagen den 17 november hade FB7H som 
vanligt månadsträff på vår träffplats Öl- och 
vinkällaren under restaurang Renässans i Borås 
och Lotta Hansson som jobbar som ”CSI-polis” 
(kriminaltekniker) var inbjuden som föreläsare. 

Lotta hade en mycket intressant samt gripan-
de föreläsning om hennes jobb i Thailand efter 
tsunamin då hon arbetade med att identifiera 
omkomna människor. Föreläsningen berörde 
oss mycket och det gjorde även introduktio-
nen som gjordes av Ulf Bark som befann sig 
med sin familj på plats i Thailand då katastro-
fen inträffade och som drabbades av tsuna-
min, dock lyckligtvis utan allvarliga skador.

Fredsbaskrarna Sjuhärad vill framföra ett varmt 
tack till Lotta för den mycket uppskattade fö-
reläsningen!

Gällande det kommande årsmötet den 
16 februari finns information på sid 18.

Välkommen till Träffplats Borås!

Johan Nolén
Ordförande
Fredsbaskrarna Sjuhärad

Libanonveteraner träffades

Helgen den 4 – 6 November träffades delar av Stab- och trosskompaniets förrådsgrupp samt 
ställföreträdande PX-manager, från bataljon 92L som tjänstgjorde i Libanon 1987, i Falken-
berg. Gruppen har träffats minst en gång per år sedan våren 1988. Från vänster: Mikael Bodell, 
Kjell Lindfors, Anders Johansson och Anders Ledsby (Johansson).

Helgen den 14-16 oktober träffades drygt 30 personer från Libanon-bataljonen 92L för en åter-
förening. Det hela skedde under en kryssning mellan Stockholm och Tallinn knappt 29 år efter 
att bataljonen avvecklades under hösten 1987.

Del av utställningen. 
Foto: Olle Brennius

Kongressen 2017
Kongressen 2017 genomförs 25-26 mars 
ombord på Birka Cruises. Kallelse finns på 
sidan 16 och skickas även ut till föreningarna 
innan jul.

Välkommen!

KALLELSE

Förbundsråd 2016
19-20 november genomfördes Förbunds-
råd på Best Western Arlanda Hotellby med 
över 30 deltagare från föreningar, styrelse 
och kansli.

Läs mer på sidan 4.
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Träff för 
Cypernveteraner
Bataljonsförbandsplatsen, "Sjukhuset" i 
villan The Oasis vid Stab och trosskompa-
niet på Cypern, 32 C, okt. 65 - april 66 har 
haft 50-årsträff på Skillingarydslägret.

Vi var 14 FN-veteraner  som jobbade där. Till 
träffen kunde bara fem komma (se foto), fyra 
hade olika problem att infinna sig. Övriga finns 
inte längre i livet.

Vi träffades två dagar, bodde kungligt i Pavil-
jongen och hade tillgång till mässen. Satt länge 
på kvällen och berättade minnen från den ti-
den. Mycket lyckat!
Skildes, dag två med bestämd åsikt att träffas 
igen.
Vi tackar våra kontaktpersoner, Maria Hedbrant 
på Ing 2 och Tomas Carlsson på lägret för ett 
fint bemötande.
 
Fotot: sitttande fr.vä. Rune "Jerka" Eriksson, Hå-
kan "Walle" Wahlman, Tage "Shassen" Grip.
stående fr.vä. Hans-Göran "Dykarn" Holmberg, 
Hans "Johan" Johansson.
 
Hälsningar från "Johan"

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

DB01 och DB02 - 20 år sedan sist
28 deltagare ur DB01 och DB02 genomförde återträff på Malmen, 
Linköping under helgen 28-30 oktober, vilka fick ta del av besök på 
Flygvapenmuseet och information angående veteranstöd av Hkp-
flj veteranhandläggare. Dessutom samkväm på Hkpflj Mäss under 
helgen med Kamratföreningens och MR (Militärrestaurangen) stora 
stöd tillhörandes superb mat och dryck.

Tack Fredsbaskrarna för den sponsring vi fick för att genomföra 
återträffen.

28 deltagare ur DB01 och DB02 genomförde återträff på Malmen, Linköping under helgen 28-30 oktober

Följande ingår:  
• Besök på svenska FN-delegationen och FN:s högkvarter
• Flyg Stockholm-New York tur och retur med SAS inkl. måltider 
• Inkvartering fyra nätter i dubbelrum med frukost
• Transfer från flygplats till hotell tur och retur med svensk guide
• Halvdags sightseeing med svensk guide på Manhattan
• Besök vid FN-monument i North Garden
• All service och bagageavgifter på hotell
Lunch och middagar tillkommer. Broadway show bokas vid anmälan. 
Mer information och anmälan: marika@afrikaselect.se
Pris: 14 000 SEK. Enkelrum mot tillägg. 
Antal platser: max 25. Först till kvarn gäller. 
www.afrikaselect.se
Afrika Select AB har tecknat Resegaranti med Kammarkollegium.
Ciceron och arrangör: Marika Griehsel

Unik resa till FN-högkvarteret 
och New York, 2-6 april 2017

FN:s högkvarter i New York.
Foto: I, Padraic Ryan, CC / Wikipedia

Missa
inte!
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BBMC summerar året Återträff för 54M
Årets återträff för 54M med 14 deltagare med resa till 
Estland skulle följa Karl XII:s spår samt händelser under 
andra världskriget. Planeringen av sköttes av under-
tecknad med arbetsgruppen och Erling Glantz. 

Vi blev mottagna på lördagen av vår guide Erling Glantz. 
Guidningen började i Tallinn och fortsatte mot Narva. Vi 
gjorde en del stopp under resan, bland annat stannade vi 
vid bronsåldersgravarna i Rebala, vid vattenfallet Jägala och 
vid ett f.d koncentrationsläger. Lite senare kommer vi till 
Rakvere för att se fästningen och bronsstatyn av en oxe. Vi 
fick veta att Karl XII gick härifrån mot Narva för att ta upp 
striden mot Ryssland. Innan dess utkämpades ett mindre 
känt slag – slaget vid Toila, där Karl XII utplånade ryska en-
heter. 

Vid nästa stopp kom vi till ett av Estlands fyra ”Vasallborgar” 
som familjen Taube hade ägt – ”Purtse borg” från 1500-ta-
let. Lite senare anlände vi till Narva och stannade utmed 
Narvafloden. Där såg vi Ivangorod [estniska Jaanilinn] med 
borgen och Narvabron med lastbilar. 

På söndag morgon blev det en tur genom Narva, vi stan-
nade vid det ”Svenska lejonet” som uppfördes år 2000 med 
rumpan bak åt Ryssland. Det fanns ett lejon som uppfördes 
1936 och förstördes 1944. Vi besökte även ”Voskresen-
skijkatedralen eller uppståndelsekatedralen”. I katedralen 
finns det en ikon med några spår av att någon rysk soldat 
hade skjutit mot ikonen när Sovjetunionen angrepp Estland 
1944. Det gjordes besök vid Narva bataljonens kyrkogård, 
där vi kunde se att ryssarna tagit bort järnkorsen. Vi åkte 
utmed Narvafloden och stannade vid ett monument från 
andra världskriget – en stridsvagn från Sovjettiden, T-34:an, 
där det togs många foton. Sedan måste vi besöka Sinimäe, 
där ett mycket blodigt slag ägde rum 1944, ”slaget vid Blå-
bergen”, med 200 000 stupade soldater, och man räknar 
in övergången utmed Narvafloden så stupade 300 000 
soldater. Spåren av detta slag var tydligt, med upphittade 
rostiga hjälmar, tomhylsor mm, jämte att det finns ett min-
dre museum av den utrustning som användes från båda 
sidorna.

Innan vi vände hem mot Sverige var det ett måste att besö-
ka Estlands minsta Vasallborg – Kiiu Torn och efter besöket 
blev det en liten tur i Tallinn. Sedan var det att gå ombord 
på båten till Stockholm.

Jüri Münter, reseledare
Huvudansvarig arbetsgruppen 54M 

Runt om i landet pågår nu planering av 
aktiviteter för nästkommande år och vi 
hoppas på samma driv under 2017 som vi 
haft 2016. Ett litet axplock från hittills 38 
genomförda  aktiviteter under 2016.  

Regementets dag på P7 var en härlig 
dag, solen sken på oss som besökte Heden. 
Många utställningar, klassiska förevisning-
ar med hemvärn, pansarskytte, stridsvagn 
och kavallerister. ”Bollhavet” provåkning 
av olika fordon för barn attraherade även 
en del av våra medlemmar. Några var väl-
digt snabba dit. Våra hojar fick betydligt 
större uppmärksamhet tack vare en lite mer 
central placering med en naturlig genom-
strömning av folk. Många, barn som vuxna, 
kollade, snackade, frågade och provsatt.
Vissa av oss avnjöt givetvis firmans goda 
ärtsoppa och pannkakor till lunch. Ett stort 
tack till P7:s ansvarige, veteransamordaren 
Lars-Göran, som är resonabel och öppen 
för våra idéer och förslag. 

I vanlig ordning var det Summer Camp 
helgen efter midsommar på Ivö, i år SC04. 
Årets träff slog alla rekord med 69 deltaga-
re från BBMC Sverige, Danmark, familj och 
fredskamrater. Fredagen var i vanlig ord-
ning mingel och trubadur på fredagskväl-
len. Lördagens utflykt gick i år till Rinka-
by för ett besök på Baltutlämningsmuseet, 
en mörk tid i vår historia. Därefter var det 
lunch i Åhus och sedan en fuktig återresa 
till Ivö för mer mingel. Kvällen avslutades 
med den gemensamma middagen på Ivö 
campings restaurang. 

Veteranträffen ÖS i Halmstad blir 
bara större och större. I år med över 800 
deltagare. Jag undrar hur stor denna träff 
kan bli. Som vanligt var BBMC på plats, i år 
med vårt nya tält. Det är alltid lika skoj att 
gå runt å träffa alla man känner. En liten 
walk about kan ta en hel dag med alla små 

stopp på vägen.  Tyvärr var vädret lite sva-
jigt och mellan varven kom en del regnsku-
rar. Dock var det uppehåll under kortegen 
in till cermonin på Norre Katts park men i 
slutet kom regnet igen och vår gemensam-
ma körning efter cermonin regnade bort 
bokstavligt talat. 

5-camp på Liseberg bestod som vanligt 
av ett gött gäng, i år på 33 personer, som 
strålade samman utanför Liseberg.  Hasse 
”Kongo” gick igenom tävlingsreglerna för 
dagens aktiviteter. Med fanan högt och alla 
taggade kastade vi oss handlöst in i lekar-
na. Som blev blodigt allvar. Folk gick in 
med hull och hår. Lite knorr hördes att det 
”minsann” var fel på gevären när det skulle 
skjutas prick och få skott som överhuvudta-
get träffade där de skulle. På stolt 1:a plats 
blev det i år Sten Jakobsson som förärades 
en stilig kepa. Kvällen avslutades med ge-
mensam middag i glada vänners lag. 

I september drog ett gäng till Tändsticks- 
träffen i Bankeryd där vi i år förärades 
med ett 1:a pris för största klubb på träffen. 
Allt som allt dök 42 medlemmar upp. 

Detta är nu bara en liten del utav alla event 
som har gennomförts. Styrelsen avslutade 
mötesåret med att ta sig upp till DO norr för 
att genomföra årets sista styrelsemöte 
och gav oss ett ypperligt tillfälle att delta på 
deras Out Of Season.  

Planering för årsmöte 2017 pågår för 
fullt. Mer information kommer så håll dig 
uppdaterad genom att kontinuerligt gå in 
och titta på hemsidan samt på FB.

Avslutningsvis önskas er alla en 
God Jul och Gott Nytt År!

Maria Sääf Westin
Anders Wermen

28 deltagare ur DB01 och DB02 genomförde återträff på Malmen, Linköping under helgen 28-30 oktober

Deltagare på återträffen för 54M.

2016 har varit ett händelserikt år. Antalet medlemmar har ökat och det har genomförts 
fler aktiviteter runt om i landet än någonsin. Ett stort tack till alla er som stöttar oss i vått 
och torrt, deltar samt roddar med aktiviteterna. Det har varit en fantatstisk resa i glada 
vänners lag och vi ser fram emot kommande år med BBMC. 

5-camp på Liseberg. Foto: Micke Bodell På väg till Bankeryd. Foto: Micke Bodell

FN:s högkvarter i New York.
Foto: I, Padraic Ryan, CC / Wikipedia
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Veteranträff i Norrköping

Genom Gula 
Bandet stödjer du 

utlandsveteranerna 
och deras 
anhöriga.

sverigesveteranforbund.se

PUZZELRINGAR                                                       
www.me-trading.com  

+46 70 530 99 89

Medlem med den senaste erfarenheten från Kon-
go är vår egen styrelsemedlem Christer Lindell 
som tjänstgjorde vid flygplatsenhet Kongo 02. 
Ett bildspel med kongobilder rullade under tiden 
för måltiden.

Bakgrund till konflikten
Det centrala problemet för DRC är naturligtvis de 
enorma naturtillgångarna i form av diamanter, 
guld och andra dyrbara mineraler. Frestelsen att 
utnyttja detta och snabbt tjäna stora pengar har 
styrt landets utveckling sedan 1800-talet.

Ingemar Ahlström, väl påläst angående bakgrun-
derna till konflikten, informerade på ett sakligt 
sätt kring dessa. Bland mycket annat nämndes 
självständighetsdagen den 30 juni 1960 men bel-
garna hade förberett (medvetet ?) landet mycket 
dåligt på den nyvunna friheten. Informerades 
också om att Kongo består av sex provinser va-
rav Katanga är den absolut rikaste på olika na-
turtillgångar. För att förhindra ett inbördeskrig 
och återställa ordningen i Kongo, beslutade FN 
att ingripa med militär trupp. 

Dag Hammarsköld är då chef för FN. FN:s mis-
sioner pågick från den 15 juli 1960 till den 30 juni 
1964 där Sverige kontinuerligt bidrog med mark- 
och flygstridskrafter.

Ingemar introducerade också en film ”Lumum-
ba”, som väl illustrerade motsättningarna mellan 
provincerna samt mellan urbefolkningen och de 
som tidigare styrt landet. Här kunde vi ana att det 
fanns mäktiga ekonomiska intressen att försvara. 

Det gavs också möjlighet för kongoveteranerna 
att kommentera olika inslag i filmen.

Vid pennan denna kväll 
Rolf K Johansson

Tack för alla 
värdefulla gåvor
Vår verksamhet är beroende av gåvor från fö-
retag och privatpersoner. Det är mycket tack 
vare gåvorna som vi säkrar de ekonomiska 
medel som krävs för att hjälpa veteraner och 
deras anhöriga - nu och i framtiden.

Vi är oerhört tacksamma för alla er som bidra-
git, men då listan på alla namn skulle uppta 
flera tidningssidor väljer vi att tacka er på det 
här sättet istället.

Gula Bandet är vårt sätt att kanalisera de goda 
krafter som finns i samhället och ge stöd och 
bidrag till de som behöver det som mest.

Stöd Gula Bandet så här
Swish: 123 181 44 82

Gula Bandet BG (Danske Bank): 706-7630

Köp våra Gula Bandet-produkter

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

www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod/
kamrathjalpen

Kongoveteraner. 

Stående från vänster: 
Björne Kölvik, 
Sören Lijleblad, Arne 
Björklund, Ingemar 
Ahlström, Bengt 
Samuelsson och 
Christer Lindell.
 
Sittande från vänster: 
Rolf Larsén, Arne 
Kongo Larsson, 
Stellan Olsson, Sören 
Edqvist och Rolf A 
Johansson.

Foto: Janne Frisk

Ingemar Ahlström föreläste om konflikten i DRC.
Foto: Janne Frisk

Torsdagen den 15 september 2016 hälsade vår ordförande Janne Frisk 26 vete-
raner välkomna till Hemvärnsgården. Temat för kvällen handlade om Kongo 
och av de 26 veteranerna hade elva medverkat i ett flertal Kongomissioner. 

Förening tilldelad 76.000 kr för 
uppförande av minnessten
Fredsbaskrarna Sjuhärad har blivit tilldelade 76.000:- ur H. Nelsons donationsfond i syfte att upp-
rätta en minnessten för veteraner. Kulturnämnden i Borås och Borås Konstmuseums intendent har 
bistått med att ansöka om pengarna.

Nästa steg är att besöka Söders stenhuggeri och beställa stenen med exakt utförande och text samt få 
en slutlig prisuppgift på minnesstenen.
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FB Halland och "Notes for peace"

Ute i landet 

Initiativtagare till denna dag var Anna Linton och 
Tobias Larsson. Dessa båda hade  träffats ett par 
år tidigare i ett annat   projekt och ville nu star-
ta ett samarbete. Sagt och gjort - de fick kontakt 
med UNHCR och för ett par år sedan gick resan till 
Etiopien där de fick träffa Peacemanagers.

De båda kom hem och började lägga grunden för 
en dag i fredens tecken. Att man väljer att lägga 
detta i Varberg har sin grund i den inbjudan som 
gick ut till världens ledare och samlade 28 st, vil-
ka lade grunden för de stadgar som FN använder 
sig av än idag. Det är nu 101 år sedan detta sked-
de i Varberg. 
 
Fredsbaskrarna Halland fick en förfrågan sent 
in i projektet men accepterade medverkan un-
der dagen. Platsen i Varberg var dagsprogram i 
Socitetsparken och konserten vid ena Fästnings-
hörnan. 
 
Vi hade tält, flagga och informationsmaterial. I 
vår del - kallad "Vi i världen" stod även FN-för-
eningen Varberg. Dagsprogrammet var lagt med 
tanke på barnfamiljer och mycket aktiviteter för 
dessa med föräldrar. Även en Speakers Corner 
fanns, där olika människor talade om hur de  
upplevt flykt, mottagande och hur det är att vara 
flykting i Sverige idag.
 
Den stora  tilldragelsen  för dagen var konserten  
Notes for Peace! Med storband under ledning 
av Anders Eljas - Stockholm Concert Orchestra, 
konferencier Mark Levengood.

Ett artistuppbåd som hette duga - Timbuktu & 
Damn, Loreen, Ola Salo, Kristin Amparo med fle-
ra. Barbara Hendricks var med också och talade 
lite om sitt engagemang i sin roll som ambassa-

dör för UN, naturligtvis bjöds det på skön sång 
från henne. Ungefär mitt i konserten kom så en 
hälsning från Jan Eliasson, där han talade om 
vikten av vårt uppdrag att bevara fred och göra 
fredsbevarande insatser, där vi fick en enorm elo-

ge för det arbete som så många är engagerade i 
- inte minst våra veteraner. Värmde allt i hjärtat 
med denna fina hälsning. 
 
Konserten startade kl. 18.00 och då ikläddes 
Fredsbaskrarna rollen CREW och fick i uppdrag 
att sköta säkerheten runt och uppe på fästningen.  
Projektledarna var så nöjda med vår insats och 
sade att de kände sig lugna och säkra när de vis-

ste att veteranerna fanns däruppe för säkerhet.
Visst var det många som ville lyssna och se kon-
serten från ovan och utan att betala för den - vi 
höll dem på behörigt avstånd från utsatta platser 
med bråda branta djup - så kvällen förflöt lugnt 
och fint.
 
Det bjöds en underbar konsert i vackert väder 
och med en magisk solnedgång och vår position 
uppe på fästningen var ju naturligtvis bästa plat-
sen att stå vid!

Som litet tillägg kan sägas att det var en utom-
huskonsert och dagen efter när allt skulle packas 
ner stod regnet som spön i backen.
 
Från Fredsbaskrarna Halland deltog Christer 
Hallin, Patrik Åslund, Dag Eliasson, Pia Nilsson. 
Inbjuden som känd välgörenhetsaktör var ingen 
mindre än vår egen Hollywoodstjärna Lena Jol-
ton, samt undertecknad.
 
Vi har nu etablerat en god kontakt med projekt-
gruppen och Anna Linton samt Tobias Larsson - 
så blir detta ett återkommande inslag kommer vi 
att få vara med i ett tidigare skede nästa gång. Vi 
får då mera tid att förbereda, och blir det av lik-
nande slag så bör vi ha lite mera aktiviteter runt 
vår plats.

 

Vår egen slutsats av medverkan var nog att det 
var mycket bra att synas - och att behovet att för-
klara tydligare vem vi är och vad vi gjort framstod 
klart - vi behöver alltså bli bättre när vi kommu-
nicerar med omgivningarna.
 
Natten avslutades, alla trötta men oerhört glada. 
Stolta över fina lovord och en för oss alla under-
bar dag. 
 
Vid pennan
Tinna Travel
Fredsbaskrarna Halland

Fredsbaskrarna Halland var inbjudna att deltaga under Fredsdagen den 27 augusti i Varberg. 
Konceptets namn var Notes for peace och gjordes delvis möjligt tack vare alla veteraninsatser.

Fredsbaskrarna Halland ställde ut med tält, flagga och 
informationsmaterial.
Foto: FB Halland

Fredsbaskrarna Halland ställde ut med tält, flagga och 
informationsmaterial. Dagsprogrammet var lagt med tanke på 
barnfamiljer och mycket aktiviteter för dessa med föräldrar.
Foto: FB Halland

Timbuktu var en av flera artister som uppträdde under Notes for peace.
Foto: notesforpeace.se
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Ett nytt inslag på FN-dagen

Karl-Olof Fransson och Stig Högberg vid kransnedläggningen.
Foto: Lars Erkstam

Vår förening har firat FN-dagen den 
24 oktober vid Minnesmonumentet i 
Stockholm sedan 1995 och under sena-
re år tillsammans med SVF, Fredsbask-
rarna. Programmet har oftast bestått 
av kransnedläggning, ett aktuellt tal av 
en medlem i styrelsen och en avslutan-
de kamratträff på Sjöhistoriska muse-
et. Allt detta skedde även i år. Men efter 
kamratträffen följde en nyhet. 

Vid 17-tiden i skymningen återvände deltagarna 
till monumentet för en ny ceremoni: En ljuständ-
ning för de svenskar som omkommit i FN-tjäns-
ten. Det tillgick så att namnen på varje stupad 
lästes upp varefter ett ljus tändes. Det första 
namnet var Dag Hammarskjöld varefter ett ljus 
tändes. För de stupade i Gaza och Kongo lästes 
namnen upp av Karl-Olof Fransson och Per Carl-
borg. Medlemmar från SVF läste namnen på de 
stupade i senare missioner. Sammanlagt rör det 
sig om 88 kamrater, som givit sitt liv i FN-tjäns-

ten. Det var ett nytt högtidligt inslag, som manar 
till efterföljd.

För övrigt noterades att årets talare från vår för-
ening var Bengt Wicksén. Han påminde om att 
det i år är 55 år sedan Dag Hammarskjöld för-
olyckades nämligen den 18 september 1961.

”Vi som var i Kongo då kommer alltid 
ihåg vad vi gjorde den dagen. Vi är alla 
stolta över honom och hans insats.” 

För övrigt talade Bengt om seminariet i Riks-
dagshuset om doktor Denis Mukwege och hans 
verksamhet i Panzisjukhuset samt om den svåra 
situationen i dagens Kongo. 

Kransbärare från vår förening var Stig Högberg, 
kransnedläggare Kalle Fransson, fanbärare Per 
Carlborg.

Rapporterat av
Kalle Fransson 
Bengt Wicksén

En bild från ljuständningen för de stupade i FN-tjänst. 
I förgrunden Kalle Fransson.
Foto: Lars Erkstam
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Så är titeln på en irländsk film som nu visas av 
kanalen Netflix i datorerna. Filmen skildrar en 
händelse i Katanga under Kongokrisen i mitten 
av september 1961 under kriget mellan FN-trup-
perna och Katangas gendarmeri. 

Ett irländskt kompani i Jadotville blev omring-
ade och tillfångatagna av Katangas gendarmeri 
och frigavs efter 40 dagar i oktober 1961. Flera 
svenska soldater var involverade i händelsen och 
gjorde därvid uppmärksammade insatser. Men 
detta framgår inte av filmen. Löjtnant Lars Frö-
berg från Borås var kommenderad att tjänstgöra 
som tolk i franska språket vid kompaniet efter-

som ingen irländare kunde franska. Fröberg blev 
kompanichefens högra hand och deltog i många 
av kompaniets svåra beslut under stressen. Hans 
goda humör och totala oräddhet under den svåra 
tiden har omvittnats av många irländska solda-
ter. 

En helikopter med mat, vatten och ammuni-
tion sändes ut från E-ville till Jadotville där den 
landade mitt i kulregnet. Ombord befann sig 
sergeanten Erik Thors från Eslöv. Efter den dra-
matiska landningen lyckades han ta sig i skydd 
och klara livhanken. Vid två tillfällen sändes ir-
ländska och indiska soldater ut i svenska KP-bi-

lar från E-ville för att undsätta de omringade i 
Jadotville. Bägge expeditionerna misslyckades 
med att ta sig över bron över floden Lufira, 10 km 
från Jadotville. Bron var minerad och besatt av 
en stor styrka från Katangas gendarmeri. Und-
sättningsexpeditionerna saknade tillräckligt med 
ammunition. Tretton av de svenska soldaterna, 
som deltog i aktionen vid Lufira som förare och 
kulspruteskyttar på KP-bilarna, uppträdde så 
modigt att de erhöll medaljer i Sverige år 2009 
efter förslag från indiska och irländska officerare. 
Även denna del av historien är totalt bortglömd 
i filmen.

Bror Richard Svärd

En händelserik höst
Vår förening får ofta inbjudningar till 
händelser som har med Kongo och FN 
att göra. Styrelsen ser till att vi blir re-
presenterade. Här kommer korta noti-
ser om höstens begivenheter.

19 oktober
Seminarium i Riksdagshuset
Doktor Denis Mukwege besökte Sverige i mit-
ten av oktober tillsammans med filmregissören 
Thierry Michel för att presentera den film som 
gjorts om Dr. Mukwege och verksamheten vid 
Panzisjukhuset i Bukavo, Kongo, där våldtagna 
kvinnor behandlas och vårdas. Filmen visades 
som inledning till ett seminarium i Riksdagshu-
set i Stockholm den 19 oktober. Filmen innehåll-
er många upprörande scener varav framgår att 
våld mot kvinnor i dag är ett grymt militärt och 
psykologiskt vapen för krigsherrarna i dagens 
Kongo.

Seminariet som leddes av Marika Griehsel hand-
lade om hur man skall kunna komma tillrätta 
med denna svåra situation i det krisdrabbade 
landet. I seminariet deltog Dr Mukwege, Thierry 
Michel, Anders Kompass och Maria Bard. 

Det talades mycket 
om sanktioner mot 
staten Kongo, men 
enligt Dr. Mukwege är 
det möjligt att få slut 
på konflikterna och 
det förråande våldet, 
att minska korruptio-
nen och den illegala 
handeln med minera-
ler. Det som krävs är 
ett kollektivt engage-
mang, en förändrad 
mentalitet och ett 
ledarskap, som drivs 
av en tydlig vision för 
Kongos folk.

Vid seminariet över-
lämnade Bengt 
Wicksén tillsammans 

med Stig Högberg och Bror Svärd en penninggå-
va på 40 000 kronor från vår hjälpfond till verk-
samheten vid Panzisjukhuset. Dr. Mukwege tog 
tacksamt emot gåvan under publikens applåder.

Bror Richard Svärd
 

21 oktober
Seminarium hos Svenska FN-förbundet
Det årligen återkommande mötet på Konsert-
huset i Stockholm inleddes av förbundets ord-
förande Alexander Gabelic. Vår utrikesminister, 
Margot Wallström, talade om Sveriges roll och 

möjligheter till påverkan i freds- och säkerhets-
sammanhang genom att Sverige är representerat 
i FN:s säkerhetsråd de närmaste två åren och 
som inleder med ordförandeskapet den 1 januari 
2017. 

”Årets FN-vän” blev Staffan de Mistura, den 
svenske diplomaten som är FN:s speciellt utsed-
de förhandlare i Syrienkonflikten. Avslutnings-
vis var det en paneldebatt om FN:s problem och 
möjligheter.

Närvarande från Kongoveteranerna var Bengt 
Wicksén, Stig Högberg och Bo Andersson.

Bengt Wicksén

Belägringen av Jadotville

Bengt Wicksén i samtal med Staffan de Mistura. 
Foto: Svenska FN-förbundet

Efter ett kort tal av Bengt Wicksén överlämnades vår gåva till Dr 
Mukewege som tackade. Från vänster Marika Griehsel, Bengt 
Wicksén, Bror Svärd, Stig Högberg och Denis Mukwege.
Foto: Lars Erkstam
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UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958Ute i landet 

Bäste UNEF-kamrat!
Vi är nu inne i den mörka och tris-
ta delen av året. Nu ser vi fram 
emot julen med ljus och värme.

Vi har inte lyckats få igång några 
större aktiviteter efter höstfesten. 
Det fanns många goda föresatser, 
men åldern tar ut sin rätt även på 
Bosse och mig. Vi har i alla fall 
hållit skutan flytande och det är 
vackert så. Ytterligare några kam-

rater har lämnat oss och vi har på 
sedvanligt sätt tagit avsked.

Närmare jul kommer medlem-
marna i vår förening att få en per-
sonlig julhälsning, men jag passar 
på att hälsa till alla vänner i andra 
föreningar.

Erik Westerberg, ordförande 
UNEF-kamraterna På FN-dagen 24/10 representerades UNEF-kamraterna av Rolf Larsén och Alf Gustafsson. 

Här i honnör för stupade kamrater.

Till minne av Stig Thorin 
(född 1934, död 2016-09-23)
Begravning hölls 20 oktober i S:t Lukas kapell Västra 
kyrkogården i Göteborg. Vid begravningen deltog föl-
jande representanter från UNEF-Kamraterna: Rune 
Adielsson, Nils-Göran Axfjord, Sture Pettersson, Nils 
Oskarsson och Jackie Ragnarsson. Stig Thorin hade 
gjort följande bataljoner: 1G och 16K.

Till minne av Leif Junermark 
(född 1939, död 2016-09-08)

Begravning hölls 26 september i Uppståndelsens kapell i 
Borås. Vid begravningen deltog följande representanter 
från FN Veteranerna Kongo och UNEF-Kamraterna: Alf 
Gustafsson, Per-Olof Wikström, Erik Höglund, Anders 

Gabrielsson och Bo Hellqvist. Dessa deltog med FN-fanan och FN 
Veteranerna Kongo´s fanan. Leif Junermark hade gjort följande batal-
joner: 6G, 7G, 16K och 18K.

Har du vad som krävs? 
Upplev Göteborg samtidigt  
som du genomför i Elfsborgsmarschen!

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

WWW.ELFSBORGSMARSCHEN.SE ÅR
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Starta en förening 
eller träffplats

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

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

Det saknas föreningar i Uppland, Ble-
kinge, Gävleborg, Västmanland och 
Kronoberg. 

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

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

  Träffplatser

  Föreningar

Föreningar

FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

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

FB H-län (Kalmar)
Göran Nilsson, 0706-15 64 70
go.nils@telia.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Rikstäckande 
föreningar

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

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

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

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

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

Träffplatser

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

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

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

Eksjö
Eksjö Stadshotell, Stora Torget
Mot uppvisande av Veterankort
Militär/sjukhus & vårdtorsdagar
Se hotellets hemsida för datum
P-G Dolk 070-563 73 64

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

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

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

Gotland
FB-grupp: Fredsbaskrarna Gotland

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

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

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

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

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

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

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

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

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

Föreningar och träffplatser

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se

På FN-dagen 24/10 representerades UNEF-kamraterna av Rolf Larsén och Alf Gustafsson. 
Här i honnör för stupade kamrater.
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Läst & Testat 

Hot över Östersjön är den senaste thrillern i Tom 
Clancys serie om president Jack Ryan. Handling-
en är skrämmande profetisk. Bland annat kolli-
derar en Airbus på väg från Stockholm med ett 
ryskt spaningsplan. Alla ombord omkommer.

I somras var det nära att fiktion blev verklighet när 
ett passagerarplan med Stockholm som destination 
stördes av ryska bombplan. 

Detta är inte första gången Tom Clancy och Mark 
Greaney förbluffande skickligt förutspått politiska 
händelser i böcker innan de skett i verkligheten. I Rött 
hot förutsåg Clancy Kinas aggressioner mot Taiwan. 
I Rysk roulette presenterade Clancy i detalj den nog-
granna plan, som verkställdes ett halvår senare då 
proryska styrkor först annekterade Krim och sedan 
angrep Ukraina. I Döden som diktator förutspådde 
Clancy hur Nordkorea började utveckla kärnvapen, 
något som landet också gjorde samma år.

I Hot över Östersjön blandas liksom i de tidigare 
böckerna knivskarp spänning med autentisk rea-
lism. Ryans motståndare är den ryske presidenten 
Valerij Volodin, inte helt olik Putin, som planerar 
att återta svunna sovjetstater.  

Kan president Jack Ryan stoppa Volodins hänsyns-
lösa planer på att stärka sin stormakt? Eller kom-
mer det internationella kaoset orsakat av terrordåd 
efter terrordåd att fortgå?

Tom Clancy (1947-2013) skrev inte mindre än 
18 New York Times-bästsäljare under sin livstid. 
Många ser honom som grundaren till hela inter-
nationella thriller-genren och flera av hans böck-
er har blivit filmklassiker. 

Mark Greaney var Tom Clancys författarpartner 
och han bär nu värdigt vidare arvet från sin fram-
lidne mentor i den femte boken om Jack Ryan.

I Hot över Östersjön får vi ta del av världspolitiska 
händelser som ligger i gränslandet mellan fiktion 
och verklighet. Ibland blir det kusligt närvarande.

Träffsäker thriller med politik, 
taktik och teknik i fokus

Hot över Östersjön
Originaltitel: Commander in Chief
Författare: Mark Greaney
Antal sidor: 652
Förlag: Bookmark Förlag
Ca. pris: 200 kr 
Storlek: 217 x 150 x 45 mm
ISBN: 9789188345196

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
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Profilbutiken 

Fler produkter

Beställningsalternativ
         www.sverigesveteranforbund.se/profilshop

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         Telefon: 070-381 27 99

1

2

3

Priserna nedan gäller från 1 januari 2017.
Beställningar som inkommer under 2016 debiteras enligt 
de gamla priserna som du hittar i förra numret av Freds-
baskern. From 1 januari 2017 utgår det inte längre 20 kr i 
expeditions- och fraktavgift.

Årets julklapp är här

Gula Bandet

sverigesveteranforbund.se

 

PIN-50-01  Pin 40:-

TYG-50-02  Runt tygmärke 20:-

DEK-50-01  Klisterdekal, stor  40:-

DEK-50-02  Klisterdekal, liten  30:-

TYG-50-01 Tygmärke, siluett  60:-

TYG-50-03  Kardborremärke, siluett  70:-

FLA-50-01    Träningsflaska  70:-

CLC-50-00   Tablettask med mintpastiller  25:-

Ribbstickad mössa med broderat märke

Brodyr: "Fredsbaskrarna Sverige"
Färg: Svart
Storlek: En storlek
Material: 100 % acryl

MOS-10-100

TYG-10-01  Broderat märke, Fredsbaskrarna 30:-

DEK-10-01 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 20:-

MOS-10-100  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

PIN-10-01 Pin, Fredsbaskrarna 20:-

PIN-30-01  Pin, FN-logo 30:-

PIN-30-02 Pin, FN-basker 30:-

ÖRH-30-01     Örhängen, FN-basker 30:-

ÖRH-10-01  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

SLI-30-02   Slipsklämma, FN-basker 40:-

SLI-30-01 Slipsklämma, FN-logo 40:-

NYC-10-01 Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

BAS-20-01  Baskermärke, Veteran 100:-

DEK-20-01 Klisterdekal, Veteran 30:-

PIN-20-01 Pin, Veteran 30:-

RES-20-00  Resehandduk, orange/blå 190:-

KEP-20-000 Keps, Veteran, Khaki/svart/blå 150:-

VETERANMARSCHEN
TSH-50-106  T-shirt Veteranmarschen 2016   100:- 

TSH-60-206  T-shirt Veteranmarschen 2015   50:-

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

NOB-30-01  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

NOB-30-02  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

TENNSOLDATER (11,5 cm höga)
TEN-10-01    Tennsoldat, Kongo 450:

NOB-30-02 Tennsoldat, Afghanistan 450:-
11,5 cm, 240 gram. Handmålade med väldigt hög finish. 
Tillverkade av Ancile Design AB. Överskottet går till Kamrathjälpen.

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

Håll dig varm och go' under årets mörka dagar i vår sköna hood-tröja med huva 
och dragkedja. Önska den i julklapp eller köp den till dig själv! Jackan har ”Sveriges
Veteranförbund Fredsbaskrarna” tryckt på vänster bröst och ”VETERAN” som ryggtryck.

Färg: Royal blå
Material: 80% polyester och 20% bomull
Storlekar: S, M, L, XL, XXL

HOD-20-100

100:-

749:-
KLASSIKER

30:-Veteranarmband
Färger: blå, khaki, grön, 
magenta och orange
Material: Silikon
Storlekar: En storlek VET-20-100

NYHET

NYA PRISER

NYA PRISER I PROFILSHOPEN FRÅN NYÅR

Kansli och profilshop håller julstängt 19 december till 9 januari.
Sista orderdag för leverans innan jul är 16 december.

Vi önskar er alla en God jul & Gott nytt år!
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Korsord 

Ulf Lundqvist
Jönköping

Lena Vestbom
Ockelbo

Thomas Berglund
Sörberge

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 29 januari.

Du kan svara på två olika sätt.

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

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

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

Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2

3
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Veteranprofilen 

Veteran: Jonas Grevstad, 47 år 

Jo
n

as

  Bakgrund:  

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. 

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Gula Bandet

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

– Det känns förstås meningsfullt, säger han.
I överfulla och små gummibåtar kommer flykting-
arna i hopp om en bättre tillvaro vid resans slut. 
Jonas Grevstad och hans kollegor på Kustbevak-
ningen är där på uppdrag av EU:s gränsorgan 
Frontex vid vattnen mellan Lesbos och Turkiet för 
att flyktingmottagningen ska bli någorlunda kon-
trollerad.
– En del dagar var det 2000 flyktingar som kom 
till Lesbos. Det är en ö mindre än Tjörn, en ohåll-
bar situation.

Med två snabbgående ribbåtar patrullerar Kust-
bevakningen vattnen, som minst bara 15 sjömil 
mellan Lesbos och Turkiet. De utgår från staden 
Mytilini. Ombord på varje båt är en befälhavare, 
en navigatör, en tekniskt ansvarig från Kustbevak-
ningen och en grekisk officer.
– Vi är där för att stötta de grekiska myndigheter-
na.

Det är för att skapa ordning i en situation som när-
mast karakteriseras av kaos. Det blir mycket sjö- 

räddning. Desperata flyktingar, upp till 80 stycken 
trängs i gummibåtar byggda för 10 till 12 personer, 
och är handelsvara för människosmugglare. 
– Människosmugglaren finns själv inte med i 
gummibåten, någon av människorna ombord är i 
princip tillsagd att styra den i en viss riktning, sä-
ger Jonas Grevstad.

Hur gör man för att lasta över människorna från 
deras gummibåt till din ribbåt?
– Man måste vara väldigt försiktig. Minsta reva 
och gummibåten sjunker.
Det är människor på vandring från länder som Sy-
rien, människor som varsamt lyfts över till Kust-
bevakningens ribbåtar.
– Efter tre turer känner jag mig mer och mer tack-
sam för att jag lever i ett stabilt välfärdsland, säger 
Jonas Grevstad.

Per Lunqe

FN BA 03 Psk/Minröjgrupp 1994-1995
EU Frontex Operation Triton, med Kustbevakningen, tre perioder 2015-2016

Jonas Grevstad räddar flyktingar i grekiska vatten. 
Foto: Privat

Räddar människor på flykt

Samarbetspartners

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

Sveriges Veteranförbund 
Fredsbaskrarna (SVF)

Försvarsmakten

Invidzonen

Sveriges militära kamrat-
föreningars riksförbund (SMKR)

Svenska Soldatshemsförbundet

Idrottsveteranerna

Efter tre operationer i vattnen mellan Lesbos och Turkiet har Jonas 
Grevstad, stationschef i Strömstad för Kustbevakningen, varit med och 
räddat hundratals människor från att drunkna.
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

Ordningsvaktsbutiken.se
vi säkrar din kommunikation - digitalt och analogt. läs mer och beställ på

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

Driftsäker 
kommunikation
ICOM IC-F29SR
robust, lättanvänd 
och vattentät analog 
storsäljare från icom.
stort tillbehörsprogram.
veteranrabatt: 300 kr. 

1995:- 
inkl. moms
kort, faktura, avbetalning
ord. pris: 2295:-

ange kampanjkod veteran i kassan 
för att ta del av rabatten*

*gäller max 100 enheter eller t.o.m. 15/1 2017.

talande kanalvred

täthet: ip67

scrambler

intern vox

8 pmr-kanaler

stubbantenn

vikt: 240 g

compander

licensfri


