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Omslagsbilden

SWEDCIVPOL (Swedish Civilian Police) Bror Richard 
Svärd under patrullering på Cypern 1964.

Mentorskap 
för högre 
chefer

”Inte bara glass 
och ballong”
”Uppsatsen bekräftar 
tidigare undersök-
ningar om bristande 
uppskattning 
och förståelse 
från politiker och 
allmänheten för 
deras insatser – ja 
i vissa fall uttrycker 
man explicit att man 
får skylla sig själv om 
man deltar i en inter-
nationell insats.”

Bengt Wiktorsson
Förbundsordförande

Inledaren 
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Fredsbaskern #3 2014

Dokumentärfilm om 
Kongoveteranerna
Aktuellt 
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Veteranprofilen 
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"I vissa byar var de fientligt 
inställda. Män med ett 
gammalt sätt att tänka 
såg inte med blida ögon 
på att vi möjliggjorde för 
flickorna att gå i skolan"



Inledaren 

Denna	 intressanta	 rubrik	 för	
inledaren	 i	 detta	 nummer	 av	
Fredsbaskern	har	 jag	 inte	upp-
funnit	själv	–	den	kommer	från	
en	 kandidatuppsats	 skriven	 av	
två	studenter	vid	Örebro	univer-
sitet och handlar om svenska mi-
litära	 utlandsveteraners	 upple-
velser av stöd och förståelse från 
Försvarsmakten och allmänhet-
en	efter	utlandstjänstgöring.

Uppsatsen	 bekräftar	 tidigare	
undersökningar	 om	 bristande	
uppskattning	 och	 förståelse	
från politiker och allmänheten 
för	 deras	 insatser	 –	 ja	 i	 vissa	
fall	 uttrycker	 man	 explicit	 att	
man	får	skylla	sig	själv	om	man	
deltar	i	en	internationell	 insats.	
Författarna pekar emellertid på 
en omständighet som inte lyfts 
fram särskilt ofta, nämligen vil-
ken attityd hemvändande vete-
raner	har	till	hemkomstsamtal.	

I	 uppsatsen	 beskrivs	 det	 hur	
hemvändande soldater ofta vill 
få	 hemkomstsamtalen	 undan-
stökade	så	 fort	 som	möjligt	 för	
att återvända till sina närmaste 
och risken för stigmatisering 
om	man	antyder	att	man	behö-
ver	hjälp.	Någon	av	intervjuper-
sonerna	bröt	samman	under	ett	
hemkomstsamtal,	men	uttryck-
te	också	”Om	jag	hade	sagt	att	
allting är glass och ballong, allt 
är jättebra, då hade dem sagt, 
trevligt! Tack och adjö!”

Här	 måste	 vi	 veteraner	 hjälpa	
till	 att	bygga	upp	en	attityd	 till	
att samtalet, inte minst hem-
komstsamtalet, är viktigt och 
eventuella	 problem	 måste	 få	
komma	 upp	 till	 ytan	 för	 att	
kunna	 tas	 om	 hand.	 Doktorn	
känner	inte	att	jag	har	ont	i	ma-
gen,	 det	måste	 jag	 tala	 om	 för	
honom.	Om	den	hemvändande	
inte	 själv	 vill	 känna	 efter,	 eller	
ens låter en samtalsledare få 
känna	 av	 reaktionerna	 under	

hemkomstsamtalet	 –	 hur	 ska	
man	då	kunna	hamna	rätt	efter	
hemkomsten? 

I	praktiken	är	det	här	naturligt-
vis	mer	komplicerat	än	vad	 jag	
har	 lyckats	 beskriva,	 men	min	
slutsats	 är	 ändå	 att	 det	 finns	
behov	 av	 en	 attitydförändring.	
Under	utbildningen	inför	insat-
ser	måste	denna	attityd	byggas	
upp	och	behållas	under	och	
efter	 insats.	 Det	 under-
lättar	debriefingåtgäder	i	
operationsområdet, det 
underlättar	 vid	 hem-
komsten	och	jag	tror	att	
det	 underlättar	 även	
vid anpassningen till 
det dagliga livet hem-
ma	med	familjen	och	
vännerna.	 Det	 hand-
lar till sist om att vara 
ärlig	mot	sig	själv.

Det var med stort 
intresse	 jag	 läste	
uppsatsen.	 Den	 är	
ett	 exempel	 på	 hur	
veteraner	 uppmärk-
sammas	 i	 samhället.	
Vi	 ska	 uppmuntra	
studerande	 på	 alla	 ni-
våer	 att	 utforska	 våra	
upplevelser	 och	 erfaren-
heter,	och	jag	vill	uppmuntra	
alla	att	ställa	upp	och	berätta	
sin	”story”.	Det	är	en	chans	
att	 få	 träffa	 någon	 som	 vill	
lyssna och försöka förstå 
och	att	skapa	dokumenterad	
kunskap.	

Avslutningsvis	 vill	 jag	 upp-
märksamma er som på oli-
ka sätt medverkat till alla 
positiva	 aktiviteter	 under	
sommaren	–	under	
Almedalsveckan, ÖS i 
Halmstad	 och	 inte	 minst	
under	eteranmarschen.	
Ett varmt tack till er alla!

”Inte bara glass och ballong”
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Anders Ramnerup
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anders.ramnerup@fredsbaskrarna.se 
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Aktuellt 

 Veteranfrågan i 
fokus i Almedalen

Bengt Wiktorsson, 63 år är förbundsordförande i Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
och har en bakgrund som officer i Flygvapnet. Han har tjänstgjort som FN-observatör och 
arbetar som bidmanager på Rote Consulting AB.

Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

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

TACK FÖR ER GÅVA!
Vi får regelbundet äran att ta emot gåvor 
från olika givare. Pengarna går oavkortat
till Kamrathjälpen som hjälper veteraner 
och anhöriga ekonomiskt. Den senaste 
tiden har pengar kommit från:

David Schill, Stefan Jansson, 
Erik Sigfridsson, Marie Carlsson, 
Jakob Kobryn, Run for Veterans, 
Jerry Bruel, Johan Eklöv, Martin 
Kerttu samt minnesgåvor vid 
dödsfall från Thomas Arvidsson 
och Johan Bardh.

Tack för att Ni bryr er!

Tuffa vikingar
Den 30 augusti deltog Pelle Samuelsson, 
Emil Onell, Michel Egerborn och Johanna 
Falk genom Fredsbaskrarna Stockholm  i 
Tough Viking på Gärdet.
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Bengt Wiktorsson

Under politikerveckan i Almedalen hamnade ve-
teran-	och	anhörigfrågan	i	fokus	mer	än	någonsin	
tidigare.	 SVF	 genomförde	 ett	 eget	 seminarium	
Vem bryr sig om våra veteraner och deras an-
höriga?	 Medverkade	 gjorde	 riksdagsman	 Allan	
Widman, (FP), myndighetscheferna från För-
svarsmakten, MSB, RPS, Folke Bernadotte-
akademin.	Myndighetscheferna	var	väldigt	eniga	
i	att	ett	bättre	stöd	var	välkommet	för	utsänd	per-
sonal.	Det	enda	som	de	inte	kunde	enas	om	var	
begreppet	veteran.

Läs mer om Almedalen på vår webbsida,
www.sverigesveteranforbund.se

 Smyckestillverkare skänker 400 000 kr 
till Sveriges veteraner

Smycketillverkaren Aagaard har överlämnat en 
check	på	412	000	kronor	till	Sveriges	Veteranför-
bund	Fredsbaskrarna.	Pengarna	kommer	från	fö-
retagets	försäljning	av	armbandet	”From	Soldier	
to	Soldier”.	Armbandet	är	gjort	av	fallskärmslina	
och	inspirerat	av	armbanden	som	allierade	solda-
ter	bar	i	Irak	och	Afghanistan.

–	 	 Aagaards	 bidrag	 är	 ett	 väldigt	 stort	 tillskott	
till	 vår	 verksamhet.	 Det	 gör	 det	möjligt	 för	 oss	
att	 genomföra	 projekt	 och	 arrangemang	 som	
annars	aldrig	skulle	vara	möjliga	och	det	gör	att	
vi	 kan	 hjälpa	 ännu	 fler	 veteraner,	 säger	 SVF:s	
generalsekreterare	 Anders	 Ramnerup,	 som	 tog	
emot	checken	på	en	galamiddag	på	Grand	Hôtel	i	
Stockholm	under	september.

Foto: Precious/Mattias Thuvander

 Dokumentärfilm om Kongoveteranerna
SVT:s	dokumentär	av	Marika	Griehsel	berät-
tar	om	de	unga	män	som	i	början	på	60-talet	
åkte ner för att försvara den nya Demokratiska 
Republiken	Kongo.	Nästan	7000	svenskar	kom	
att	delta	i	den	s.k.	Kongokrisen.	Flera	fick	svåra	
minnen	för	livet	och	ett	20-tal	stupade.	

50 år senare åkte en liten skara åldrande män 
tillbaka	för	ett	återseende...

Dokumentärfilmen	Kongoveteranerna	visas	i	
SVT 2, den 23 oktober kl 20.00. 
Missa inte det!

Regeringen 
undertecknar avtal 
med Nato
Regeringen har beslutat att underteckna 
ett avtal med Nato om så kallat värd-
landsstöd.
Därmed ska Natos insatsstyrka kunna öva 
och operera på svenskt territorium om 
Sverige så begär. 

Avtalet innebär att Sverige blir bättre på 
att ge och ta emot militärt stöd, anser 
försvarsminister Karin Enström (M).
Avtalet ska träda i kraft 2016, är det tänkt, 
men riksdagen måste först säga sitt. De 
flesta riksdagspartier, bland dem S, är för 
avtalet. MP och V är emot.

TT

Foto: Anneli Liljekvist

 Golftävling
Vid den första Nordic Veteran Soldier Golf Trop-
hy	2014	som	spelades	på	Visby	Golfklubb	13	sep-
tember	deltog	13	st	veteraner.	Vinnaren	blev	Erik	
Gabrielsson,	73	följt	av	Patrik	Ågren,	74	Och	Ulf	
Hejdenberg,	77.	Närmast	hål	denna	vackra	höst-
dag	blev	Jerry	Carlsson	som	var	67	cm	från	hål	1.

Från vänster bakre raden, Mats Mårtensson, Tarras Löwenborg, Ulf Hejdenberg, Erik Gabrielsson, Peter Enström, Patrik Ågren, 
Mats Ekeroth. Främre raden, Stig Skallak, Anders Eskelund, Jerry Carlsson, Jon Flood, Lennart Jansson och Lars Skagerling
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Aktuellt Aktuellt 

Mentorskap för högre chefer i utlandsinsats

Lyckad premiär för Lilla Veteranmarschen

Väljarna har sagt sitt —
Mandatfördelning och veteranpolitikAtt vara chef för en utlandsmission är 

många gånger ett ensamt arbete. Behovet 
att kunna tala med någon som varit i mot-
svarande situationer har påtalats av flera 
utlandsstyrkechefer. 

Sveriges	 Veteranförbund	 har	 fått	 i	 uppdrag	 att	
organisera	en	mentorpool	för	utlandsstyrke-
chefer.	Den	är	nu	klar	och	består	av	ett	antal	f.d.	
chefer	i	våra	utlandsstyrkor	som	förklarat	sig	vil-
liga	att	vara	mentorer.	De	är	också	mycket	lämp-
liga	och	åtnjuter	stort	förtroende.

Artikelförfattarna menar att odelat förtroende 
måste	 finnas	 och	 att	 personkemin	 måste	 över-
ensstämma.	Mentorn	ska	inte	befinna	sig	i	kom-
mandokedjan/linjen	 utan	 finnas	 utanför.	 Inga	
kopplingar till chefer hemma, vitsordssättning 
och/eller	andra	beroenden	får	finnas.

Cheferna	för	Nordic	Battlegroup	och	FN-insatsen	
i	Mali	(Undbat)	har	utsett	varsin	mentor.
När	 en	 ny	 chef	 utses	 kommer	 denne	 fortsätt-
ningsvis	att	anmodas	välja	en	mentor	(frivilligt),	
ett	 enkelt	 kontrakt	 upprättas	 gällande	 möten	

före	 insats	 och	 kontakter	 under	 tjänstgöringen	
utomlands.	 Efter	 genomförd	 mission	 övertar	
Försvarshögskolan	ansvaret	 för	utvärdering	och	
återföring	av	erfarenheter.
Årligen	samlas	mentorerna	i	samband	med	Vete-
randagen	29/5	för	erfarenhetsutbyte.

Anders Kihl, PA/Öv1
Ingemar Robertson, PA/övlt

Vad vill partierna göra för veteraner? 
Vi ställde tre snabba frågor:

1) Är ni för ett nationellt veterancenter?

2) Var kan väljarna läsa om er veteranpolitik?

3) Ska ersättning i utlandstjänst för 
Försvarsmakten vara skattefri? 

Moderaterna
1) Veteranutredningen	 föreslår	 i	 sitt	 slutbetän-
kande	 bland	 annat	 inrättandet	 av	 en	 nationell	
veteranmyndighet.	Det	är	en	viktig	fråga	som	nu	
bereds	på	regeringskansliet.
2) Alliansregeringen	har	gjort	ett	omfattande	ar-
bete	för	att	skapa	en	sammanhållen	veteranpoli-
tik.	Man	kan	läsa	om	vad	vi	gjort	och	vill	göra	på	
regeringens	hemsida.	
3) Samma	beskattningsregler	gäller	för	all	svensk	
utlandsstationerad	 myndighetspersonal.	 Mode-
raterna vill i dagsläget inte ändra på den ord-
ningen.	

Folkpartiet
1) Ja.
2) Utredaren, Allan Widman, är också Folkpar-
tiets	 talesperson	 i	 försvarsfrågor.	 Han	 har	 pre-
senterat	 en	 utförlig	 bild	 av	 vår	 veteranpolitik	 i	
flera	artiklar.
3) Tyvärr	 orealistiskt	 att	 få	 igenom	 detta.	 Det	
finns	dock	flera	andra	 sätt	 att	 förbättra	de	 eko-
nomiska	villkoren,	genom	att	se	över	flera	av	de	
ersättningar	som	finns.	

Centerpartiet
1) Sveriges insatser för sina veteraner inom för-
svaret	har	förbättrats	på	olika	sätt	under	allian-
sens	 regeringstid,	 vilket	 Centerpartiet	 bejakat	
och	drivit	på.	Ett	veterancenter	är	ett	intressant	
förslag.
2) Centerpartiet	står	bakom	de	åtgärder	som	re-
gering	 och	 riksdag	 vidtagit	 för	 att	 förbättra	 för	
veteranerna, och som framgår av propositioner 
och	riksdagsbeslut.	
3) Nej,	vi	har	inga	förslag	i	den	riktningen.

Kristdemokraterna
1) Ja.	Trots	att	Försvarsmakten	nu	getts	ett	livs-
långt	uppföljningsansvar	bollas	många	veteraner	
mellan Försvarsmakten, landstingen och Försäk-
ringskassan.	
2) På	vår	hemsida	under	Media	och	Nyhetsarkiv	
finns	 texten:	Försvarets	veteraner	bör	 få	 en	bo-
nus.	
3) Vi har noterat detta förslag från olika aktörer 
och	tycker	absolut	att	man	bör	titta	närmare	på	
frågan.	

Sverigedemokraterna
1) Sverigedemokraterna är för ett nationellt ve-
terancenter.	Respekten	för	de	som	tagit	risker	ut-
omlands	för	andra	människors	skull	måste	hållas	
högt.	
2) Vår	veteranpolitik	är	skriven	i	vår	budgetmo-
tion	i	riksdagen.
3) Vi	arbetar	på	ett	förslag	om	höjda	ersättningar	
och	ser	hellre	höjda	ersättningar	som	exempelvis	
vid	utlandstjänst	som	ett	bättre	 förslag	än	skat-
tefrihet.

Socialdemokraterna
1) Ja,	vi	tror	att	det	är	lämpligt	att	samla	kompe-
tens	för	att	stödja	veteranerna	på	ett	ställe.	
2) Vi	 tar	upp	veteranfrågan	 i	 vår	 kommittémo-
tion	och	har	under	den	gångna	mandatperioden	
även	deltagit	 i	 träffar	med	 företrädare	 för	 vete-
ranerna.	
3) Skattesystemet och skatteinkomsterna mår 
bäst	 av	 en	 likformig	 beskattning	med	 så	 få	 un-
dantag	och	särregler	som	möjligt.

Miljöpartiet
1)	Vi	är	positiva	till	ett	nationellt	veterancenter.	
Vi	menar	att	staten	behöver	ta	ett	större	ansvar	
för	de	soldater	som	vi	skickar	ut	i	internationell	
tjänst.
2) Vi	håller	just	nu	på	att	se	över	vår	veteranpoli-
tik.	Vi	räknar	med	att	det	kommer	en	motion	till	
nästa	års	kongress.
3) Frågan om skattefrihet har vi inte tagit ställ-
ning	 till.	 Däremot	 anser	 vi	 att	 ersättningen	 vid	
utlandstjänst	 ska	 vara	 bra	 i	 förhållande	 till	 det	
viktiga	uppdrag	som	utförs.

Vänsterpartiet
1) Ja.
2) Vi	har	 inget	 speciellt	dokument	om	veteran-
politik.	Däremot	behandlar	 vi	 frågan	 i	några	av	
våra	motioner	 som	handlar	om	utlandsuppdrag	
eller	insatser.	
3) Nej.	Däremot	ska	ersättningen	vara	så	hög	att	
det	även	efter	skatteuttag	ska	vara	en	god	ersätt-
ning	för	de	risker	som	soldaterna	tar.	

Mandatfördelning i riksdagen per parti

Sveriges	 veteranförbund	 fredsbaskrarna,	 ABF	 i	
Örebro	 län	 och	 Invidzon	 planerade	 och	 genom-
förde	ett	sommarkollo	för	veteraners	barn	under	
fem	dagar	i	början	av	augusti.	Intresset	för	att	an-
mäla sig var stort och efter 20 anmälningar var 
deltagarlistan	full.

Vi	 sov	 i	 gamla	 tågvagnar,	 vandrade,	 badade,	 åt	
pizza,	tillverkade	glass,	besökte	kulturlämningar,	
tältade,	metade	och	växte	mentalt.

Med	det	 goda	 resultatet	 följer	 också	 att	det	pla-
neras ytterligare två liknande sommarkollo nästa 
år, så håll koll!

Alf Mellberg
ABF i Örebro län/Grön Famn
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Foto: Susanne Brostedt

Foto: Per Lennartsson Foto: Susanne Brostedt

Foto: Susanne Brostedt

S, MP, V
158 mandat (43,7%)

Alliansen
142 mandat (39,3%)

12,9%
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6,8%
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5,7%

21 MANDAT
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Blockfördelning

SD
49 mandat (12,9%)

5,4%

19 MANDAT
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Aktuellt 

Veteranmarschen gör skillnad

Bildtext

EXTRA LÄSNING

Scanna QR-koden direkt!
Läs mer och se fler bilder 
från Veteranmarschen.

Sök efter QR READER 
på AppStore eller Google Play

"Med över 70 000 kr insamlat 
till Kamrathjälpen och Gula 
bandet är detta så mycket 
mer än bara en marsch."

När vi gick genom Örebro insåg de flesta vilken succé det var. 
Stolta veteraner i alla åldrar fick äntligen applåder och erkännande när många 
mötte upp under färdvägen och i Stadsparken. Fler än 500 personer har varit 
med kortare eller längre sträcker på den 32 mil långa väg som marschen tog sig 
från Hindås och mer än 70000 kr samlades in till Kamrathjälpen. 

Anders Lindgren, Fredrik Edén, Lars-Göran Nyholm Per-Johan Uhlmann 
(rullstol), Andreas Holmberg och Gullmar Svensson genomförde hela 
marschen och alla etapperna.

Tack alla som har varit med och gått, rullat, marscherat, spelat, cyklat, kört, fixat och donat under marschens 
12 dagar. Utan er skulle Veteranmarschen inte finnas. Och tack våra samarbetspartner och sponsorer som 
gjorde många saker mycket lättare. Sedan glömmer vi aldrig bort er som var ute och bjöd på fika och glass, 
tack det gav extra energi!
 
Under hösten kommer marschen för 2015 att planeras. Hur går du?
 
Text: Per Lennartsson
Läs mer om Veteranmarschen på www.veteranmarschen.se

Här tar sig marschen fram ute på sträckan mellan Lidköping-Skara.
Foto: Jörgen Ferm

Start för Veteranmarschen och etappen i Halmstad
Foto: Per Lennartsson

Gullmar Svensson går först med svenska fanan genom Örebro.
Foto: Per Lennartsson

Veteranmarschen lämnar Karlsborg
Foto: Jörgen Ferm

Hedersam marsch genom Örebro med trumkår.
Foto: Per Lennartsson
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Cypern – en svensk 
FN-följetong

Jorden på Cypern pyrde, skulle strider-
na blossa upp igen? Sverige skickade en 
förtrupp i mars 1964 – det var till början 
en bataljon på 700 soldater. 
Personal från Gazabataljonen och från 
vår avvecklade verksamhet i Kongo res-
te till Medelhavsön. Vi var där med 48 
bataljoner och stannade till 1987. Under 
den tiden miste 17 svenska soldater livet. 
Varför var svensk trupp på Cypern?

HINDRA STRIDER
UNFICYP	 är	 en	 av	 de	 mest	 långdragna	 freds-
missioner	som	FN	genomfört.	1964	satte	FN	in	
trupp	efter	en	resolution	i	Säkerhetsrådet.	Syftet	
var att hindra strider mellan Grekcyprioter och 
Turkcyprioter	och	att	folkslagen	skulle	återgå	till	
det	normala,	det	vill	säga	fredlig	samvaro.
1960	blir	Republiken	Cypern	en	oberoende	stat.	
Det	dröjer	tre	år	så	bryter	strider	ut.	FN	reagerar	
snabbt	för	att	återställa	lag	och	ordning.	De	första	
FN-trupperna	anländer	ön	i	mars	1964.	FN-styr-
korna	och	de	 svenska	 soldaterna	har	uppgiften	

att	 skydda	 befolkningen,	 greker	 och	 turkar	 bor	
fragmenterat.	Sedan	kommer	bakslaget.

STATSKUPPEN
Nationalgardet	med	grekiska	officerare	gör	stats-
kupp	1974.	President	Markarios	tvingas	fly	från	
sitt	 palats.	 Aktionen	 stöds	 av	 grekiska	 militär-
juntan.	Mer	än	en	 fjärdedel	av	befolkningen	på	
den	norra	delen	av	ön	tvingas	fly.	Nu	invaderar	
turkiska	styrkor	och	landstiger	på	norra	delen	av	
Cypern.	Det	leder	till	en	delning	av	ön.	
FN:s	 säkerhetsråd	 förlänger	 och	 utökar	 mis-
sionen för att förhindra att tvisten eskalerar till 
regelrätt	krig.	Efter	vapenvila	delas	ön	i	två	de-
lar.	UNFICYP	omgrupperas	och	patrullerar	FN:s	
buffertzon,	 en	 linje	mellan	 norr	 och	 söder.	 Ett	
militärt	status	quo	ska	upprätthållas.	

FÖRST NIO LÄNDER
Sedan	UNFICYP	bildades	har	styrkan	arbetat	för	
att	få	en	fredlig	lösning	på	konflikten.	Till	att	bör-
ja	med	sände	förutom	Sverige,	åtta	länder	trupp	
till	 UNFICYP.	 Där	 märktes	 Danmark,	 Finland	
och	Storbritannien.

1987	dras	det	svenska	bidraget	bort.	
28000	 svenska	 soldater	 hade	 då	 tjänstgjort	 på	
Cypern.	Stabspersonal	och	polis	fortsatte	tjänst-
göra	fram	till	1993.

150 SOLDATER FRÅN KONGO
När	svensk	trupp	sattes	in	på	Cypern	1964	rekry-
terades	150	soldater	direkt	 från	Kongo	och	103	
från	Gazabataljonen.	Uppgiften	var	att	hålla	isär	
grek-	och	turkcyprioter.	Cypern	var	som	ett	leo-
pardskinn,	folkslagen	bodde	i	byar	eller	enklaver	
över hela landet, en fragmentarisk karta mötte 
de	svenska	soldaterna	som	först	var	grupperade	
på	öns	västra	del.	OP-platser	sattes	upp.
För att hålla ordning var det viktigt för de svens-
ka	bataljonerna	att	skaffa	information	i	byarna.	
—	Det	 betydde	 att	 soldaterna	måste	 skapa	 för-
troende	 och	 var	 tvungna	 att	 bedriva	 en	 sorts	
underrättelsetjänst,	säger	professor	Lars	Ericson	
Wolke	på	Försvarshögskolan.
Var	de	svenska	bataljonerna	invecklade	i	strider?
—	Svenskar	blev	beskjutna.	Men	 inte	regelrätta	
strider.		

Direkt från Kongo och Gaza – 1964 sattes svenska soldater i en FN-bataljon in på Cypern. 
Den följdes av fler och skulle bli Sveriges längsta FN-insats.

Uppgifterna för svenskarna ändrades radikalt 
1974	efter	den	turkiska	invasionen.
Från	 att	 skydda	 byar	 blev	 det	 nu	 att	 patrullera	
buffertzonen	mellan	norr	och	söder.	Bataljoner-
na	höll	också	isär	den	turkiska	armén	och	det	gre-
kiska	Nationalgardet.	Tidigare	hade	det	varit	ett	
klassiskt	inbördeskrig.	Nu	var	Turkiet	en	spelare.
200000	grekcyprioter	hade	flytt	från	norr,	 läm-
nat	sina	hem.	Också	turkcyprioter	flydde,	men	i	
andra	riktningen.
— Det var en sorts etnisk rensning, säger Lars 
Ericson	Wolke.

TUFF MEDLING
Peter	Wallensteen,	professor	vid	Uppsala	univer-
sitet och en av de forskare i Sverige som vet mest 
om	hur	konflikter	uppstår	och	eskalerar,	medla-
de	på	Cypern	1997	till	2004.	Han	och	hans	grupp	
bidrog	till	att	utveckla	den	så	kallade	Annan-pla-
nen	efter	initiativ	av	FN:s	generalsekreterare	Kofi	
Annan,	som	energiskt	arbetade	för	en	lösning.
— Parterna stod långt från varandra, säger Peter 
Wallensteen.

Men han hade ändå hoppats på att grek- och 
turkcyprioter	 skulle	 finna	 idén	 till	 lösning	 bra.	
Den	byggde	på	en	enad	republik	och	två	delstater	
med	stor	självständighet.	Det	hade	blivit	en	stat	
med	två	rättssystem,	två	lagböcker.	Idén	föll.
Hur	upplevde	befolkningen	de	svenska	soldater-
na?
—	De	patrullerade	gärna	i	pansarfordon.	Det	blev	
tyst	och	 lugnt	när	de	anlände.	De	hade	respekt.	
Men	irländarna	kom	ofta	in	i	byarna	till	fots.	De	
var	mer	populära.
Tror	du	att	grekcyprioter	och	turkcyprioter	vill	ha	
en lösning?
—	De	äldre	minns	en	gemensam	fredlig	samvaro.	
Men	de	yngre	som	växt	upp	i	ett	delat	Cypern,	de	
har	svårt	att	bli	vänner	med	cyprioter	på	andra	si-
dan	gränsen.	De	mänskliga	kontakterna	har	blivit	
färre,	säger	Peter	Wallensteen.
Lars	Ericson	Wolke	noterar	frågan	om	hur	länge	
FN:s	engagemang	på	Cypern	ska	fortsätta.
— Parterna kan få frågan, om ni inte kommer 
med	en	förhandlingslösning,	då	åker	vi	härifrån.	
Cypern	 riskerar	att	bli	 ett	 semester-FN.	Så	gick	
diskussionen	på	1980-talet,	säger	han.

Per Lunqe

Vid norra kusten 1964. Foto: Lars Frost/FBS Evakuering av turkiska kvinnor och barn. Foto: Lars-Ingvar Lindblom

Tillbaka i Famagusta
Den 4 april besökte en av Fredsbaskrar-
nas äldsta medlemmar, Sture Ahlstedt, 96 
år, sin gamla arbetsplats f.d. Carl Gustaf 
Camp i Famagusta.

Efter en första FN-tjänstgöring i Gaza 
kom Ahlstedt till Cypern hösten 1964 i 
egenskap av Chef Sektion 3, persona-
lansvarig, Han kom sedermera att åter-
vända i samma befattning 1975. Ahlstedt 
tjänstgjorde även i andra FN-uppdrag un-
der 1960- och -70-talen.

På resan åtföljdes Sture av sina tre barn 
och deltog med sin humor och berättar-
konst till många goda skratt under dagar 
och kvällar.

Läs mer om resan på sidorna 16 och 17.

Sture Ahlstedt guidas på campområdet av Master 
Sergeant Peter Krnac SLOVCON.

Postering. Foto: Lars-Ingvar Lindblom

FN på Cypern

UNFICYP – United Nations Peace-
keeping Force in Cyprus 

Högkvarter: Nicosia, samt baser och 
posteringar i buffertzonen

Varaktighet: Mars 1964, pågående

Mandat: Säkerhetsrådets resolution 
186 (1964). FN-styrkan ska upprätthålla 
fred och säkerhet genom att förhindra 
nya strider.

Samtidigt tjänstgörande uniformerad 
styrka: 6 411 (juni 1964). 854 trupp och 
69 poliser (december 2005)

Omkomna i UNFICYP: 176 personer 
varav 17 svenskar

Totalt bemannade svenska 
befattningar över tiden: 
25 589 militär personal
2 365 poliser

Anländer till Lefka. Foto: Lars Frost/FBS

10   Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   11



Cypern 50 år Cypern 50 år 

Svenska militära observatörer efterfråga-
des tidigt av FN och sändes för insatser i 
krisområden såsom Mellanöstern 1948 
och Korea 1953. Svenska bataljoner be-
stående av officerare och flera hundra sol-
dater sändes till Suez-Gaza 1956, Kongo 
1961 och Cypern 1964. Fram till dess hade 
FN endast efterfrågat militärer för sina 
fredsmissioner. Men när det gällde Cy-
pern insåg världsorganisationen på grund 
av konfliktens komplicerade karaktär, att 
även civila polisstyrkor behövdes för de 
fredsskapande åtgärderna. 

Ett	av	skälen	var	att	FN-polisen	skulle	övervaka	
och på sikt försöka ena de två poliskårerna, den 
grek-cypriotiska	 och	 den	 turk-cypriotiska,	 vilka	
separerats	från	varandra	på	grund	av	krigshand-
lingarna	och	som	på	grund	därav	saboterade	var-
andras	verksamheter.	

FN	 sände	 en	 begäran	 om	polisinsatser	 till	 flera	
nationer.	 Australien,	 Nya	 Zeeland,	 Österrike,	
Danmark	 och	 Sverige	 svarade	 positivt.	 I	 juni	
1964	 var	 en	 internationell	 civil	 polisstyrka	 be-
stående	av	173	polismän	i	tjänst	på	Cypern.	Den	
svenska	styrkan	bestod	av	40	polismän	och	skul-
le	ingå	i	UNFICYP		(United	Nations	Force	In	Cy-
prus)	 under	 namnet	 	 SWEDCIVPOL	 (Swedish	
Civilian	Police).

Skrivaren av dessa rader deltog i denna polis-
styrka.		Jag	hade	tidigare	tjänstgjort	som	korpral	
i	Gaza	 1956	och	 som	militärpolis	 i	Kongo	 1961.	
Här	vill	jag	förmedla	mina	minnen	från	de	min-
nesrika	månaderna	1964	på	Afrodites	ö.

Förberedelser 
285	 poliser	 sökte	 till	 styrkan.	 Polisväsendets	
organisationsnämnd (PON), en föregångare till 
Rikspolsstyrelsen,	 tog	 ut	 40	man,	 10	 polisbefäl	
och	30	konstaplar.	Som	villkor	ställdes	väl	vits-
ordad	tjänst	i	Sverige,	kunskaper	i	engelska	språ-
ket	 och	 erfarenhet	 av	utlandstjänst.	Bland	kon-
staplarna	hade	många	 tjänstgjort	 i	bataljonerna	
i	Gaza	och/eller	i	Kongo,	men	bland	polisbefälen	
hade	ytterst	få	den	kompetensen.	Chefen	för	styr-
kan,	 kommissarie	 Hans	 Lagerhorn,	 hade	 ingen	
utlandserfarenhet.	Inryckningen	skedde	till	I	4	i	
Linköping	den	27	april	1964.	Efter	intensiva	da-
gar	med	utrustning,	utbildning	och	vaccinationer	
var	allt	klart	för	det	stora	språnget.

Den första tiden på Cypern
Polisstyrkan landade på Nicosia Airport på nat-
ten	 mot	 den	 6	 maj	 1964.	 När	 vi	 embarkerade	
SAS-planet möttes vi av den cypriotiska nattens 
varma	och	kryddoftande	vindar.	Ett	svagt	vapen-
buller	hördes	österut,	varför	jag	nu	började	fun-
dera	på	vad	som	väntade...	Vi	mottogs	av	FN-styr-
kans	Police	Adviser,	 landsfogden	John	Lundvall	
från	Stockholm.	Denne	hade	före	FN-missionen	
vistats	ett	år	såsom	konsult	åt	den	cypriotiska	re-
geringen	i	polisfrågor.	Nu	var	han	i	princip	chef	
för alla FN-poliser på Cypern och således även 
för de polisstyrkor som kom från andra länder än 
Sverige.	UNFICYPS	logistavdelning	hade	ordnat	
inkvartering	på	Nicosia	Palace	Hotell	 i	 centrum	

av	Nicosia	dit	vi	begav	oss	för	vila	och	planering	
av	verksamheten.	Ett	par	dagar	efter	ankomsten	
mottogs	 vi	 av	 FN:s	 överbefälhavare	 på	 Cypern,	
den	 indiske	generalen	Singh	Gyani.	Vid	 inspek-
tion	av	truppen	observerade	han	att	flera	av	po-
liserna	hade	medaljribbor	 från	Gaza	på	bröstet,	
vilket gladde generalen, ty han hade tidigare varit 
chef	för	FN-styrkan	i	Gaza.

Den första tiden var vi stationerade i Nicosia och 
det	 första	 uppdraget	 bestod	 i	 att	 tillsammans	
med	 lokal	 cypriotisk	 polis	 avpatrullera	 Green	
Line,	 som	 höll	 grek	 och	 turkcyprioter	 åtskilda	
i	 huvudstaden.	 Senare	 följde	 att	 övervaka	 den	
grekcypriotiska polisens kontroller vid check-
point Athalassa, där många övergrepp mot 

turkcyprioterna	 förekommit.	 En	 annan	 uppgift	
var	 att	 eskortera	 mat-	 och	 ambulanstranporter	
för	turkcyprioterna,	när	de	tvingades	att	fara	ef-
ter	vägar	som	behärskades	av	grekcyprioter		-	och	
vice	versa.	Vår	utredningsavdelning	bestående	av	
fyra	 kriminalassistenter	 var	 från	 begynnelsen	
överhopad	av	att	utreda	brott	och	efterspana	för-
svunna	personer.	Problemet	var	att	om	offret	var	
grekcypriot	 och	 förövaren	 turkcypriot	 eller	 vice	
versa	var	det	omöjligt	att	till	exempel	få	vittnen	
att	 tala.	Hela	 skalan	 av	 brott	 förekom	 från	 till-
grepp	av	fjäderfä	till	överlagda	mord.	Fåraherdar	
i	 gränsområden	 var	 särskilt	 utsatta	 exempelvis	
för	 stölder	 av	 får,	 misshandel	 och	 beskjutning.	
Kriminalassistenterna	hade	de	farligaste	uppdra-
gen.	 De	 blev	 ibland	 beskjutna	 under	 sina	 upp-
drag.	 Åtskilliga	 gånger	 fick	 de	 lämna	 jeeparna	
och	 söka	 skydd	 i	 terrängen	 vid	 sidan	 av	 vägen.	
Turligt	nog	blev	ingen	allvarligt	skadad.

På	kvällen	den	11	maj	blev	jag	tillsammans	med	
Nils	Erik	Thorell	från	Gävle-polisen	beordrad	att	
patrullera	i	jeep	på	Green	Line	i	Nicosia	tillsam-
mans med två grekcypriotiska poliser i en 

”	joint	patrol.”	Eldgivning	hade	tidigare	på	dagen	
skördat	 dödsoffer	 i	 Famagusta	 för	 båda	 parter-
na	i	konflikten.	De	två	grekpoliserna	 i	patrullen	
var	mycket	upprörda	över	händelsen	och	de	ville	
stanna	ofta	för	att	utbyta	åsikter	i	saken	med	upp-
rörda	folksamlingar	av	grekcyprioter	längs	gatan.	
Vid Pahos Gate tog plösligt en av grekpoliserna 
av	sig	mössan,	reste	sig	upp	i	jeepen	och	ropade.	
”Wes	hall	take	the	red	berets.	Nowbody	can	stopp	
US.	Not	Englishmen.	Neither	UN.”	Stämningen	
var	så	upprörd	att	Thorell	och	 jag	beslutade	att	
avbryta	 patrulleringen	 för	 att	 rapportera	 saken	
till	poliskommissarie	Lagerhorn.	Vår	rapport	led-
de	till	att	utegångsförbud	rådde	under	den	kom-
mande	natten	för	våra		tjänstefria	kollegor.	Green	
Line-patrulleringen	gick	de	följande	dagarna	för	
min	del	utan	allvarliga	händelser.

Vid	tjänstgöringen	vid	den	grekcypriotiska	check-
pointen	i	Athalassa,	strax	sydost	om	Nicosia,	gäll-
de	det	att	vara	försiktig	och	smidig.	De	turkcypri-
oter	som	kom	förbi	misstänktes	med	automatik	
för	att	de	hade	smugglade	vapen	i	sin	last,	för	att	
beväpna	sin	egen	milis.	Vår	uppgift	 var	 inte	att	

ingripa	mot	själva	smugglingen	utan	att	övervaka	
att	visitationerna	utfördes	korrekt	och	etiskt.	All	
den diplomatiska smidighet man mäktade med 
måste	mobiliseras	samtidigt	som	man	klart	och	
tydligt måste säga från i de få fall när etiken kom 
i	kläm.	Efter	några	arbetspasspass	vid	Athalassa	
var man så god vän med grekpoliserna att vår 
närvaro	 räckte	 till	 för	 att	 visitationerna	 skulle	
utföras	legalt.

Till Xeros
På	 svenska	 flaggans	 dag	 den	 6	 juni	 förflyttades	
huvuddelen	av	den	svenska	CIVPOL-styrkan	till	
Xeros,	45	km	väster	om	Nicosia.	Två	grupper	av	
styrkan	begav	sig	till	Kitima	respektive	Polis	för	
att	 på	 dessa	 platser	 upprätta	 svenska	 polisde-
tachement.	De	tre	orterna	 låg	 inom	Paphos	zon	
där	den	svenska	FN-bataljonen,	 ledd	av	överste	
Jonas	Waern,	hade	sitt	ansvarsområde	och	sina	
förläggningar.	 Jag	 hamnade	 i	 huvudstyrkan	 i	
Xeros,	 där	 vi	 förlades	 i	 övergivna	hus	 som	 före	
oroligheterna	på	ön	hade	varit	bostäder	åt	turk-
cypriotiska	arbetare	och	tjänstemän	hos	ett	gruv-
bolag.	Verksamheten	i	Xeros	bestod	för	min	del	
i att tillsammans med kollegan Thorell svara för 
eskorter	från	den	närbelägna	turkcypriotiska	byn	
Lefka	 av	 sjuk-	 och	 livsmedelstransporter	 som	
passerade	 grekcypriotiska	 områden.	Det	 var	 en	
mycket	tacksam	uppgift,	som	gjorde	att	man	kom	
människorna	mycket	nära	på	båda	sidorna.	

”Village	 patrol”	 var	 intressant	 utföra.	 Vi	 besök-
te	då	muktharen	 (byhövdingen)	 i	 avlägsna	byar	
både	på	 grek-	 och	 turksidan	 för	 att	 pejla	 stäm-
ningen	 och	 framföra	 budskap	 från	motståndar-
na.	Vid	dessa	patruller,	som	skedde	under	dagtid,	
uppträdde	 vi	 obeväpnade,	 vilket	 uppskattades	
mycket.	 Att	 vi	 kunde	 vara	 obeväpnade	 berodde	
på	 att	 den	 svenska	 FN-bataljonen	 genom	 sina	
posteringar	och	sin	patrullering	med	kulsprute-
beväpnade	 KP-bilar	 hade	 lyckats	 skapa	 ett	 bra	
säkerhetsläge i området (detta ändrades radi-
kalt	 i	 augusti	 när	 grekcyprioterna	 anföll	Kokki-
na,	men	då	hade	jag	avslutat	tjänsten).	Att	vara	
obeväpnad	ansågs	av	byborna	i	bägge	lägren	vara	
ett	tecken	på	mod	och	ingav	respekt.	Inte	så	un-
derligt	på	en	ö	där	alla	män	i	båda	folkgrupper-
na	gick	omkring	 rädda	och	beväpnade.	Anställ-
ningstiden för den första svenska polisstyrkan 
var	tre	månader.	Den	17	juli	reste	jag	hem	till	en	
lugnare	tillvaro,	som	passpolis	på	Arlanda.		

Artikeln fortsätter på nästa sida.

Svensk FN-polis 
till Cypern 1964

Artikelförfattaren under patrullering på Cypern 1964.
Foto: Bror Richard Svärd

"När det gällde Cypern insåg FN för första 
gången att även civila polisstyrkor behövdes 
för de fredsskapande åtgärderna."

Poliskommissarie Hans Lagerhorn i samtal med Cyperns president, Ärkebiskop Makarios.
Foto: Bengt Stoltz
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Under månadsskiftet april/maj besökte 27 
veteraner och medföljande 15 familjemed-
lemmar under tio dagar Cypern igen, de 
flesta för första gången på 50 år.

Under	 UNFICYP´s	 nio	 första	 månader	 låg	
SWEBAT	förlagd	i	Troodosområdet	och	under	en	
tredagars	tur	runt	berget	kunde	deltagarna	återse	
sina	 gamla	 förläggnings-	 och	 posteringsplatser.	
Gaziveran,	Lefka,	Xeros,	Kato	Pyrgos,	Polis,	
Ktima	och	Skourotissa	besöktes	under	denna	del	
av	resan.	

Från	bergen	ovanför	Kokkina	kunde	man	betrak-
ta	den	lilla	enklaven	där	striderna	stod	hårda	un-
der	6-9	augusti	1964,	numera	bor	inga	civila	i	byn	
som fortfarande tillhör Norra Cypern men ligger 
inkilad	med	grekcypriotiskt	territorium	runt	om.	
I	Kato	Pyrgos	besöktes	andra	kompaniets	camp-
område,	som	under	striderna	utsattes	för	raket-
beskjutning	av	turkiskt	flyg.

Sveriges	 ambassadör	 på	 Cypern,	 Klas	 Gierow,	
deltog i en av middagarna och höll då ett anföran-
de	med	inriktning	på	Sveriges	syn	på	konflikten	
och	 den	 aktuella	 situationen	 i	 förhandlingarna	
mellan	turk-	och	grekcyprioterna.

Vid	en	särskild	mottagning	på	UNFICYP	HQ	i	Ni-
cosia	 briefades	 gruppen,	 av	Force	Commanders	
ställföreträdare,	 stabschefen	 Överste	 Loudon,	
om	UNFICYP´s	 verksamhet	 idag.	 Överste	 Lou-
don	 presenterade	 vid	 besöket	 även	 deltagarna	
med en speciellt framtagen minnesplakett med 
anledning	av	50-årsminnet	av	styrkans	bildande.		
Att	som	veteran	från	1964	erhålla	denna	gåva	ur	
stabschefens	hand	tolkades	av	deltagarna	som	ett	
tecken	 på	 erkännande	 för	 sin	 insats	 under	 den	
första	problematiska	tiden	på	ön.

Gruppen	bjöds	också	på	en	visning	av	den	sedan	
juli	1974	stängda,	öde	och	förfallna,	Nicosia	flyg-
plats.

Som ett tack för sitt engagemang och minne av 
gruppen	erhöll	Överste	Loudon	Fredsbaskrarnas	
standar.

Resans	sista	fyra	dagar	tillbringades	i	Famagusta-
området	med	besök	på	f.d.	Carl	Gustaf	camp	där	
området	och	verksamheten	förevisades	av	den	nu	
förlagda	Slovakisk/ungerska	styrkans	infodetalj.	
Gold	 Fish	 och	 Reindeer	 camp	 fick	 naturligtvis	
även	besök	av	gruppen	även	om	dessa	camper	till	
stor del är förfallna men används för olika ända-
mål	av	företag	i	staden.	Ett	besök	vid	den	stängda	
grekcypriotiska	delen	Varosha	gjordes	också.

Tid	 till	 allmän	 sightseeing	 såväl	 i	 Famagusta,	
Kyrenia	 och	på	Panhandle	 samt	naturligtvis	 sol	
och	bad	hanns	även	med	innan	det	var	dags	för	
hemresa	efter	tio	dagar	i	minnenas	värld.

Anders Arvidsson

Återresa för veteraner ur
bataljonerna 24, 26 och 28

Öv. Loudon med standarGruppfoto UNFICYP HQ med minnesplaketter

Gruppfoto SLOVCON f.d Carl Gustaf camp

Detta är min berättelse om min 
sista mission på Cypern 1974 
då jag var i byn Eftakomi och vi 
räddade liv.

Andra	kompaniet	fick	i	uppdrag	att	med-
la	 i	byn,	åkte	ut	omgående	och	räddade	
minst	 hundra	 kvinnor	 och	 barn,	 dock	
ej	 deras	män.	 Vi	 som	 var	 där	 då	 under	
andra fasen av invasionen har inte fått 
någon	 som	helst	 kredit	 för	 detta,	 så	 nu	
är	 jag	beredd	att	beskriva	detta	 efter	 så	
många	år	ha	grubblat	över	att	ingen	be-
rättat, inte ens en kommentar om detta 
uppdrag/OP	 som	 vi	 fick	 och	 räddade	
dessa	 liv.	 Jag	 har	 citerats	 i	 boken	 ”Ut-
landsstyrkan	i	fredens	tjänst”	där	en	del	
av	 mina	 tankar	 finns.	 Det	 är	 svårt	 att	
glömma	 en	 sådan	 upplevelse	 och	 som	
sitter	så	djupt	förankrad	i	mig	och	säkert	
också	de	FN-soldater/kamrater	som	ock-
så	fanns	med	mig	på	detta	OP.
 
Vi	fick	en	KP-bil	som	härbärge	i	en	oliv-
lund	 i	 början	 tills	 vi	 efter	 tre	dagar	fick	
komma	in	 i	den	blandade	grek/turkiska	
byn	Eftakomi.	Vårt	OP	kom	att	bli	ett	li-
tet	grekiskt	hus	på	samma	sida	som	vår	
tredagars	 bivack	 innan	 vi	 anlände	 till	
detta	OP	-	mitt	emot	kyrkan	där	jag	och	
min	OP-chef	 såg	 till	 att	 vi	 kunde	utföra	
denna	 insats.	Det	började	med	den	natt	
när	 jag	satt	nattvakt	vid	radion	och	den	
ropade ”alla, alla, turkarna har skjutit 
på Carl Gustaf Camp”!	Sorgligt	nog	blev	
någon	träffad,	det	är	den	information	jag	
har	och	jag	hoppas	att	du	som	upplevde	
detta	mår	bra	idag.

Det	 som	 var	 förbannat	 tragiskt	 var	 att	
vi	 hade	 samlat	 ihop	 alla	 jaktvapen	 från	
männen	i	den	grekiska	byn	för	att	kunna	
rädda dem från deras öde, men vi hade 

tyvärr	inte	detta	mandat.	Så	de	blev	iväg-
körda		i	en	gammal	buss	till	den	turkiska	
by	som	låg	bakom	kullen.	
Deras	 öde	 är	 jobbigt	 för	 mig	 att	 tänka	
på och det är ovisst vad som hände med 
dem.	

Någon	 lycklig	 upplösning	 fick	 de	 säkert	
inte,	och	när	detta	blev	allvar	för	oss	kom	
en	 löpare	 från	 den	 turkiska	 sidan	 som	
hade	placerats	där	 för	att	 skjuta	sig	 in	 i	
byn.	Vi	 	fick	ultimatum	-	 15	minuter	på	
oss	 att	 återgå	 till	 Camp	 Carl	 Gustaf,	 så	
vi	 skickade	 en	 löpare	 från	 oss	 upp	 till	
turksidan.	Vi	gick	också	upp	i	kyrktornet	
för	att	vifta	med	fredsflagga	(ett	av	våra	
lakan)	och	situationen	redde	ut	sig,	så	vi	
kunde	rotera	lugnt.

Det	 värsta	är	minnet	av	den	 familj	 som	
försökte	 fly	 från	 byn,	men	 kom	 tillbaka	
med	en	sönderskjuten	ung	dotter	som	vi	
försökte	transportera	till	en	by	i	närheten	
för	att	hon	skulle	få	vård,	men	de	brydde	
sig	 inte	 om	flickan.	 Jag	 och	min	 chaffis	
snodde	 flickan	 tillbaka	 så	 hon	 skulle	 få	
komma	tillbaka	till	sin	familj	och	Eftako-
mi.	Jag	hoppas	hon	fick	vård	till	slut	och	
överlevde,	 det	 skulle	 jag	 vilja	 veta.	 Jag	
visste	inte	vad	känslorna	skulle	bära	eller	
hur	 de	 skulle	 uppträda	 då,	men	 det	 jag	
vet	idag,	efter	40	år,	är	att	jag	fick	rädda	
många	mäniskors	liv.

Varför alla dess krig i världen? Tre  krig 
har	jag	upplevt	och	på	ett	eller	annat	sätt	
tjänstgjort.	Mina	missioner	är	31G,	42C,	
48C,	52M,	53-55C.	En	kram	och	mycket	
varma	tankar	till	er	alla	som	funnits	där-
ute	för	att	stå	upp	för	freden	i	FN	tjänst.
 

Oa Hällegard, FN-soldat
Stockholm i juni 2014 

Till minne av Oa Hällegard

Oa	Hällegard,	född	1946	avled	9	augusti	2014.
Oa	var	en	hängiven	UNEF-kamrat	och	som	vi	säger	”helyxa”.	
Vännerna i UNEF saknar dig och sänder en sista hälsning 
och	en	önskan	att	du	må	vila	i	frid.

  Några slutsatser
Vid	 en	 jämförelse	 mellan	 att	 vara	 aktör	 under	
fredsfanan	 i	 Suez-Gaza	 1956,	Kongo	 1961	 och	Cy-
pern	1964	blir	skillnaderna	stora.	I	Sinais	öken	var	
vi	posterade	med	enbart	k-pistar	 som	vapen	 i	 ”no	
mans	 land”	mellan	 Israels	och	Egyptens	 tungt	be-
väpnade	stridskrafter.	Det	var	en	farlig	tillvaro,	men	
som	jag	upplevde	som	monoton	då	den	bestod	i	att	

vara	vaktpost	och	spana	över	oändliga	sandvidder.	
I	Katanga	var	vi	redan	från	början	betraktade	som	
icke	önskvärda	av	den	infödde	belgiske	marionetten	
president	 Moise	 Tsombe	 och	 hans	 belgiska	 upp-
dragsgivare.	Slutet	blev	att	FN:s	fredstyrka	hamna-
de i regelrätta strider som ledde till att 19 svenska 
kamrater	stupade	och	att	Dag	Hammarskjöld	om-
kom	i	en	mystisk	flygolycka.	Minnena	från	Kongo	är	
fortfarande	plågsamma.

Minnena	från	Cypern	är	mycket	positiva.	Här	kom	
vi	 civilbefolkningen	 från	 båda	 sidor	 mycket	 nära	
och	vi	kände	att	vi	gjorde	nytta	och	var	till	hjälp	vid	
Green Line och Checkpoint Athallssa, vid eskorter-
na	av	viktiga	transporter	och	under	patrullering	och	
besök	hos	muktharerna	i	avlägsna	byar.
Den	sista	svenska	militära	FN-bataljonen	hemkall-
ades	från	Cypern	i	oktober	1987.
SWEDCIVPOL	var	verksam	på	Cypern	i	29	år	–	till	
den	11	oktober	1993.

Bror Richard Svärd

Polisstyrkan roades ibland av egna spelmän. 
En av cheferna, Rune Thyllström från Falun, spelade dragspel.
Foto: Bror Richard Svärd

Tjänsten innebar många spännande möten, exempelvis med en 
grekisk-ortodox präst.
Foto: Bror Richard Svärd

Utlandsstyrkan i fredens tjänst

Cyperns ambassad högtidlighåller svenskt deltagande i UNFICYP i 
november. Datum ej bestämt, men evenemanget planeras ske på 
Armémuseum och vid Veteranmonumentet i Stockholm. 
Aktuell information kommer att publiceras på 
www.sverigesveteranforbund.se samt på vår Facebook-sida.

Artikelförfattaren
Oa Hällegard

Se hit Cypern-veteraner!
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En utomordentligt nervös ungersk kapten 
vid namn Monica höll en briefing för ett 
gäng veteraner som antagligen visste mer 
än henne om både Cypern och krigshän-
delserna för 40 år sedan. Vi hade ju kom-
mit tillbaka för en resa i minnenas värld, 
liksom en reunion av det större slaget. 
Faktiskt den största återsamlingen någon-
sin av svenskt FN-folk på den mission de 
tjänstgjort. 

328 bataljoner/missioner
När	vi	åkte	hem	1974	var	åldersbalansen	som	vil-
ket	normal	FN-bataljon	som	helst.	De	allra	yngs-
ta	var	runt	20	år	gamla,	högsta	befälet	runt	40-
45.	Nu	har	det	alltså	gått	40	år	och	styrkan	som	
återsamlas	i	Larnaca	varierar	i	ålder	mellan	strax	
under	60	till	över	80	år.	Tillsammans	hade	del-
tagarna	gjort	328	bataljoner	och	missioner.	Där	
fanns	folk	som	burit	blå	hatt	i	Gaza,	i	Libanon,	i	
Egypten,	i	Israel,	i	Saudi,	i	Afrika,	i	Kashmir	och	
förstås på Cypern där Sverige hade personal mel-
lan	1964	och	1993.

Ett drygt år hade det tagit organisationskommit-
tén	 att	 samla	 styrkorna	 från	 den	 gemensamma	
grupperingen	Bat	53	C,	55	C	och	Civpolavdelning	
24.	 Via	 hundratals	mail	 från	 Pär	Hedlund	 från	
53:an	och	55:an,	Håcan	Jönsson	från	53:an,	Jan	
Ravheden	 från	 55:an	 samt	 Civpolaren	 Thomas	
Berlin.
Intresset	 har	 varit	 extremt	 stort,	men	 vi	 kunde	
inte	 gärna	 bli	 fler	 eftersom	 det	 är	 en	 fråga	 om	
transporter,	 restauranger,	 boende	 och	 lokaler,	
säger Thomas Berlin, tidigare också känd som 
”han	som	spelade	trumpet	i	kyrkan	på	campen”.	
Från	 sin	 bas	 som	 boende	 på	 Cypern	 har	 Pär	
”Lycka	till”	Hedlund,	samordnat,	lirkat	och	hotat	
både	de	deltagande	och	en	och	annan	myndighet	
på Cypern som inte reagerat på den stora hän-
delsen.

Lika omålat, lika trist
Första	riktiga	utflyktsdagen	var	en	onsdag.	Iväg	
till	UN	Head	Quarter	i	Nico	som	precis	som	Carl	
Gustav	Camp,	var	sig	likt,	hukande	i	hettan.	Lika	
omålat,	 lika	 trista	 förläggningar,	 men	 finare	
FN-fordon! 
Nuvarande	Force	Commander	är	kines	och	kom-
mer inom kort att ersättas av den första kvinnliga 
Force Commander som för övrigt kommer från 
Norge.	 En	 brittisk	 stabsofficer	 briefade	 om	 den	

nuvarande	situationen	på	Cypern.
Sammanfattning:	 På	 fyrtio	 år	 har	 nästan	 inget	
hänt	mellan	parterna.	Den	enda	visuella	skillna-
den	var	att	infarten	bevakades	av	ett	civilt	bevak-
ningsföretag.	

Vi	 tittade	 också	 till	 Nicosias	 International	 Air-
port,	helt	nära	HQ.	Brittisk	briefing	om	hur	det	
gick	till	när	flygplatsen	angreps.	Cyprus	Airways	
gamla	 sönderskjutna	 maskin	 utgjorde	 kuliss.	
Lasse	Nyblom,	löjtnant	på	53;an,	basade	för	den	
svenska	grupp	som	var	behjälplig	med	bevakan-
det	av	flygplatsen	för	40	år	sedan.	Jag	såg	att	han	
nickade	instämmande	när	britterna	drog	histori-
en som för oss var mer än levande, fyra decennier 
tillbaka.

Iväg	 igen,	 denna	 gång	 genom	 nya	 förstäder	 i	
Nicosia till den stora check pointen för vida-
re	 transport	 till	 The	 Turkish	 Republic	 of	 Nort-
hern	Cyprus.	140	personer	alla	i	blå	skjorta	med	
FN-emblem	och	 relativt	många	också	 i	blå	bas-
ker.	En	smidig	passage	var	utlovad.	Vi	var	ju	trots	
allt	vänliga	turister,	denna	gång.		Men	icke.	Tvär-
nit!	Alla	tvingades	av	bussar,	upp	med	pass,	få	en	
stämpel	och	köa	utanför	endast	 två	av	 luckorna	
som	 var	 öppna.	 Kapten	 Hedlunds	 ansiktsfärg	
översteg	vid	denna	tidpunkt	varningslampan	i	en	
överhettad	motor.

En förrädare skådas
I	 Kyrenia	 händer	 något	 som	 endast	 ett	 fåtal	 i	
gruppen	märkte:	En	tidigare	FN-soldat	vid	namn	
Lindh, som tillsammans med en herre som hette 
Hjalmarsson,	 smugglade	 1964	 vapen	 åt	 turkcy-
prioterna	i	Paphos	district	i	FN-fordon.	Han	stod	
vid	ett	 litet	torg	och	ville	sälja	sin	egenproduce-
rade	bok	över	förräderiet.	Till	allas	heder	såg	jag	
inte	någon	 som	köpte	boken.	Han	och	kollegan	
Hjalmarsson	var	orsaken	att	den	svenska	bataljo-
nen	fick	flytta	till	Famagusta.	Inget	ont	som	inte	
för	något	gott	med	sig.	
Markerande	nog	 tog	 gränspassagen	 tillbaka	 en-
dast	fyra	minuter.	Kanske	hade	kapten	Hedlund	
fått	tag	i	någon	turkisk	general	som	ansvarade	för	
gränsen och med risk för degradering låtit nåd gå 
före	rätt.	

Torsdagen	var	den	stora	dagen.	Återbesök	på	det	
lilla	hemmet,	Carl	Gustaf	Camp,	numera	omgär-
dat	 av	 helt	 nya	 stadsdelar,	 affärskvarter,	 en	 in-
ternationell skola och omdöpt till Camp General 

Stefanic.	Bebott	av	en	blandad	styrka	av	ungrare,	
slovaker	och	serber.	Inte	mer	än	ca	200	män	och	
kvinnnor.	

Under	 rundvandringen	 begav	 sig	merparten	 av	
veteranerna	till	”sina”	skjul.	”Där	låg	mässen,	där	
var	TPC:s	förläggning,	där	är	chefens	kontor,	och	
där	uppe	ligger	sjukan	Oasis,	även	1974	utanför	
staketet”

Nästan fatal skada
—	Och	där	var	Infos	barack,	sa	Ulf	Boghammar	
som	för	40	sedan	var	just	C	Info,	under	prome-
naden	 runt	 campen.	 Några	 hade	 extra	 tunga	
minnen	att	bära	på	och	återuppleva.	Som	FN-sol-
daten	Rune	Nilsson	från	Broby,	deltagare	i	åter-
samlingen, som tillsammans med sin dåvarande 
sergeant	Jan-Olof	Mernelius	beser	det	värn	inne	
på	campen	som	blev	beskjutet	och	Rune	Nisson	
svårt	skadad.

Rune	stod	precis	 framför	mig	när	det	small	och	
han	träffades	väldigt	olyckligt,	strax	under	hjälm-
kanten.	Vi	lyckades	släpa	honom	från	värnet	och	
få	Rune	under	vård,	vilket	var	absolut	livsviktigt.	
Han	klarade	sig,	men	till	ett	högt	pris.
Till saken hör att genom mångåriga insatser av 
flera	 FN-veteraner,	 både	Ängelholmaren	Håcan	
Jönsson	och	Jan-Olof	Mernelius	fick	Rune	Nils-
son	efter	39	år	vid	en	ceremoni	medalj	som	sårad	
i	 tjänsten.	Efter	trettionio	år!	När	Rune	besökte	
det värn där han skadades, kom han mycket väl 
ihåg omgivningen, campen och händelsen, men 
utan	 att	 beklaga	 sig,	 trots	 åratals	 väntan	 på	 åt-
minstone	en	gest	för	sin	FN-insats.

Totalt alkoholförbud
Jag	strövade	bort	till	Sektion	3	och	tittade	på	min	
gamla	redaktörslokal.	Samma	skotthål	i	väggarna	
och	 i	 fönsterkarmen.	Lika	omålat	och	 lika	djäv-
la	 varmt.	 Min	 redaktion	 där	 jag	 också	 bodde	 i	
ett	halvår	var	numera	omgjord	till	TV-rum.	Två	
slovakiska	soldater	 tittade	på	TV.	Båda	berätta-
de	om	en	tjänstgöring	med	totalt	alkoholförbud.	
Inte	ens	öl	och	inte	ens	på	fritiden.	Jag	sände	en	
tanke vad till min mångårige FN-kollega Bärs- 
Anders,	Björn	Andersson,	skulle	ha	sagt	på	den	
tiden.	 Bärs-Anders	 var	 för	 övrigt	 också	med	 på	
resan till Cypern, men trots sitt gamla FN-namn 
är	han	sedan	åratal	helt	vit.	Precis	som	slovaker-
na.

Inför	resan	till	Cypern	hittade	jag	i	ett	förråd,	två	
blå-gula	gamla	stable-belts.	Jag	tog	med	dom	ner	
i	förhoppningen	att	40	år	äldre	grabbar	skulle	få	
testa	sina	midjemått.	Döm	om	min	förvåning	när	
FN-veteranen Roland Bergström från Dalarna 
bevisade	att	han	inte	blivit	ett	kilo	tyngre	på	40	
år!

Under en kväll på ett hotelltak i Larnaca, när alla 
140	satt	sig	till	bords,	skruvades	en	radio	upp	på	
högvarv.	Ut	tonar	något	som	precis	alla	närvaran-
de	känner	igen:	Booker	T	and	the	MG:s	version	
av	Soul	Limbo,	den	låt	som	introducerade	radio-
programmet Snyften	 i	 nästan	 30	 år.	 Samtalen	
liksom	avbröts	där	på	hotellterassen	när	Snyften 
återigen	rullade	ut	i	Cyprus	Broadcasting,	som	en	
del	 i	 det	 ordinarie	 kvällsprogrammet.	 Hedlund	
igen	förstås	som	hotfull	 förhandlare	med	radio-
cheferna:	 Vadå,	 sända	 ett	 program	 på	 svenska!	
Mitt i etern? På Cypern?

Det sista programmet
Med	Håcan	Jönsson	som	producent	och	en	mot-
villig	redaktör	bandade	vi	på	Närradion	i	Båstad	
en	dag	i	maj,	och	detta	program	växte	från	28	mi-
nuter	till	45,	när	det	väl	gick	ut	i	etern.	Anekdoter	
från	40	år	tillbaka	med	musik	från	samma	tidsål-
der,	eller	som	spelades	på	nattklubben	Perroqu-
et,	i	källaren	på	Esperia	Tower	Hotel.	En	bra	bit	
över	hundra	radioprogram	har	jag	som	redaktör	
gjort	under	mina	FN-tjänster.	
Detta	var	det	absolut	sista.
En liten del i radioprogrammet handlade om den 
svenska	FN-truppens	slit	att	försöka	vattna	tiotu-
sentals	djur,	där	ägarna	flytt	sina	gårdar.	Såg	jag	
inte	bestämt	en	tår	i	ögonvrån	på	bataljonsvete-
rinären	Thomas	Göth,	när	minnena	kom	tillbaka	
40	år	senare.

Jag	 hann	 vid	 avslutningsmiddagen	 också	 träffa	
en gammal svenskvän, Georgios Vryonides, som 
på	”vår	tid”	var	Sveriges	generalkonsul	i	Nicosia.	
En	tärd	äldre	herre	som	bara	ruskade	på	huvudet	
när	vi	mindes	många	tidigare	möten.	”Cypern	är	
inget	lyckligt	ställe	längre”,	sa	han	eftertänksamt.	
Familjen	Vryonides	fick	flera	av	sina	hotell	i	Fa-

magusta	bombade	eller	förstörda,	utan	att	någon	
ersättning	utgått	på	alla	dessa	år.

FN:s eget vattenhål
En	 detalj	 bland	 andra	 detaljer.	 Jan-Olof	 Mer-
nelius,	FN-veteran,	boende	sedan	sju	år	tillbaka	
på	Cypern.	 Inför	 jubileet	 hade	han	övertalat	 en	
barägare	att	utanför	sitt	vattenhål	drapera	en	stor	
FN-fana	som	drog	gamla	knekar	liksom	bin	till	en	
honungsburk.		Själv	cyklade	han	runt	och	trum-
made	 ihop	FN-vänner	på	en	gammal	damcykel.	
Möjligen	var	den	också	ljusblå.

Innan	hemresa	som	skedde	enskilt	för	alla,	gjor-
de	 jag	 en	 utflykt	 med	 just	 Jan-Olof	 Mernelius	
som	 lokalguide,	 f.d.	 infochefen	Ulf	Boghammar	
som personligen ville förvissa sig om att inga 
tk-fighters	fanns	på	fel	sida.	Eller	för	all	del	heller	
inga	National	Guard-män	på	 förbjudet	 område.	
Info	är	ju	en	noggrann	avdelning.	Vi	kör	ut	från	
Larnaca	 och	 det	 första	 som	händer	 är	 att	 bilen	
kokar,	 vilket	 ger	 mig	 ännu	 ett	 minne	 tillbaka;	
när	en	gammal	Bedford	1974	började	koka	under	
patrull	i	Rizokarpaso	och	vi	var	tvungna	att	fylla	
kylaren	med	 sodavatten	 som	var	 tänkt	 till	 uoff-
mässens	groggafton.

Så	var	det	med	den	re-union	vi	hade	på	Cypern	
sommaren	2014,	nästan	100	FN-veteraner.		Defi-
nitivt	äldre,	något	tyngre	(utom	en),	förmodligen	
mycket mer erfarna, klokare, men en sak hade vi 
gemensamt;	minnen	från	forntida	tjänstgöring	i	
blå	basker.

”Hemåt det bär, för varje minut,
Träldomens tid snart är förbi,
Och djävligt härjad jag står på hemlandets kust
Åh vad jag längtar hem...”

Text: Anders Wendelberg
Flerfaldig stabsredaktör, också 40 år äldre, och 
minst tjugo kilo tyngre.

Stort	tack	till	Bo	Karlsson,	Jan-Åke	Gustavsson,	
Kent	 Almqvist	 och	 Håcan	 Jönsson	 som	 bidrog	
med	bilder	till	artikeln.	

”Det ser ut 
som om vi åkte 
hem igår!”

Larnaca Cypern, sommaren 2014
När den dubbeldäckade bussen med viss möda svängde in under 
bommen till Carl Gustaf Camp i Famagusta sade någon på de främ-
sta sätena: ”Det ser ta mig fan ut precis som om vi åkte hem igår. Lika 
omålat, lika halvt förfallet, lika allting. Same, same, but different” Med ett 
stort undantag: Den alltid dammiga förrådsplanen hade blivit asfalterad, 
men det var nog också det enda när 98 FN-veteraner plus ett 40-tal 
anhöriga gjorde återbesök på den förläggning som under nästan 30 år 
var tillfälligt hem åt närmare 25 000 svenska knektar i blå basker.

Så var vi tillbaka igen. 98 veteraner och 27 anhöriga. Märk väl att förrådsplan har asfalterats.

Rune Nilsson från Broby skadades svårt i ett värn på CGC 
för 40 år sedan.

Välkomstmiddag på hotelltaket i Larnaca. Strax skall ”Snyften” 
rulla ut i etern på Cyprus Broadcasting, för sista gången.

Första flight Bat 53C anländer Carl Gustav Camp 1974.
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Ute i landet 

Inbjudan FN-dagen
i Stockholm

För att uppmärksamma FN-dagen 
den 24 oktober vid FN-minnesmärket 
i Stockholm inbjuder Sveriges Ve-
teranförbund och Kongoveteranerna 
in veteraner, anhöriga, samarbets-
organisationer och myndigheter för 
att högtidlighålla FN-dagen.
Samtliga organisationer som har en 
fana är välkomna att ta med den.

Program
14.00 Samling vid FN-monumentet, 
uppställning av fanor
14.05 SVF:s Generalsekreterare Anders 
Ramnerup, hälsar välkomna.
14.15 Tal av SVF:s Förbundsordförande
Bengt Wiktorsson
14.30 Tal av Kongoveteranernas 
ordförande Karl-Olof Fransson
14.35 Tyst minut till minne av bortgångna 
veteraner
14.36 Kransnedläggning
14.45 Avslutning

Varmt välkomna!
Anders Ramnerup, SVF
Karl-Olof Fransson, Kongo-Veteranerna

Ute i landet 

Vilken underbar 
veteransommar det har varit!

Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13, 703 63 Örebro
Tel 08 - 25 50 30

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

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

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

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

Lars Nyblom
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
070 - 879 90 89
lars.nyblom@fredsbaskrarna.se

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

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

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

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

Alvi Olsson
Vice förbundsordförande
alvi.olsson@fredsbaskrarna.se

Ledamöter
Bo Carlsson
bo.carlsson@fredsbaskrarna.se

Sture Fredell
sture.fredell@fredsbaskrarna.se

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Örjan Noreheim
orjan.noreheim@fredsbaskrarna.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Händelsekalender
När Vad Var

3 - 4 okt  Möte Veteranmarschen 2015 Arlanda

24 okt  FN-dagen Stockholm

24 okt  FN-dagen Helsingborg

24 okt  FN-dagen Livgardet

25 - 26 okt  Förbundsråd Arlanda

*nov Kamratstödsutbildning Arlanda

*nov UNFICYP 50 år Armémuseum

11 - 13 jan Folk och Försvar 2015 Sälen

  *datum meddelas senare
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Nu	 har	 sommaren	 lämnat	 oss	
men	 när	 jag	 tittar	 tillbaka	 på	
den	 har	 den	 varit	 fantastisk.	
Inte	 bara	 att	 det	 varit	 fint	 vä-
der, varmt och skönt, så har det 
även varit en del aktiviteter i 
veteraners	tecken.	

Först	hade	vi	några	riktigt	bra	
dagar på Gotland i och med po-
litikerveckan.	Där	hade	vi	även	
ett	eget	seminarium	för	att	lyfta	
upp	veteraner	och	deras	anhö-
riga.	
Strax	 efter	 det	 blev	 det	 några	
mycket	 bra	 dagar	 i	 Halmstad	
och	 Veteranträffen	 ÖS21	 på	
Ringenäs.	 Jag	 tycker	 det	 är	
fantastiskt	 roligt	 att	 det	 varje	
år	 dyker	 upp	 så	 många	 per-
soner.	Det	känns	bra	att	 vi	nu	
med	 hjälp	 av	 Försvarsmakten	
kan sponsra detta viktiga ar-
rangemang.	 Det	 blev	 även	 en	
lyckad veteranmarschsträcka 
inne	 i	 Halmstad	 på	 lördagen.	
Jag	hoppas	att	Tony	och	”Ralle”	
håller	ut	några	år	till.	
Veteranmarschen	 blev	 i	 år	 en	
framgång.	 Media	 var	 mycket	
intresserad av detta och det 
avspeglade sig i alla de artiklar 
som skrevs samt radio- och TV- 
inslag.	

Nu	 ser	 vi	 fram	 emot	 en	 höst	
med	 lite	 andra	 inslag.	Det	 för-
sta	ut	på	agendan	är	Förbunds-
rådet	 som	 vi	 har	 i	 samband	
med	 FN-dagen	 i	 Stockholm.	
Vi	skulle	haft	detta	på	Gotland	
men	fick	av	logistiska	skäl	byta	
plats.	
I	 november	 kommer	 Cypern	
via	 sin	 ambassad	 i	 Sverige	 att	
ha	 en	 utställning	 på	 Armé-
museum	 med	 anledning	 av	

Cypernkonflikten.	 De	 kommer	
att	bjuda	 in	alla	ni	 som	deltog	
som FN-soldat eller polis på 
Cypern	mellan	 1964	 och	 1993.	
Det kommer inte att komma 
någon	personlig	inbjudan	utan	
vi från SVF kommer att lägga 
upp	 detta	 på	 vår	 hemsida	 när	
vi har hela programmet och de 
exakta	tiderna.		

Det har tillkommit en 
del nya föreningar och 
träffplatser	 nu	 efter	
sommaren.	 Först	 ut	
var Sveriges Civila Ve-
teraner.	 Sedan	 kom	
FB	 Västerbotten	 tätt	
följda	 av	 Veteraner	 i	
Värmland.	 Nu	 i	 höst	
tillkommer även Upp-
land	och	Kronoberg.
 
Under sommaren och 
även	 nu	 under	 hösten	
har vi en väldigt hög 
arbetsbelastning	 på	
kansliet.	 Jag	 hoppas	 att	
ni som söker oss och har 
frågor har lite överseende 
om	vi	 inte	kan	svara	direkt.	Vi	
arbetar	på	att	 få	 in	bättre	ruti-
ner	för	att	inte	bli	så	överbelas-
tade	som	vi	tidvis	är.	

Jag	hoppas	att	det	kommer	att	
bli	en	skön	höst	och	att	ni	mel-
lan	 svampplockning	 och	 jakt	
också kommer att gå på de träf-
far	som	finns	och	att	ni	tar	med	
några	fler	som	gjort	internatio-
nell	tjänst	samt	att	ni	fortsätter	
att	värva	fler	medlemmar.	

Med förhoppning om en skön 
höst!

Anders Ramnerup

Lättare att kommunicera i höst

Under	 våren	 arbetade	 styrelsens	 projektgrupp	
för	 förbundets	 kommunikation	 fram	 bland	 an-
nat	 en	 kommunikationsstrategi	 och	 utifrån	 den	
en	aktivitetsplan	för	förbundets	kommunikation.	
Projektgruppens	arbete	fastslogs	av	styrelsen	på	
sista	styrelsemötet	före	sommaren.	
Även	om	de	här	dokumenten	inte	syns	utåt	så	är	
de	viktiga	för	att	förbundets	kommunikation	ska	
ske	på	rätt	sätt	för	att	ge	oss	ett	starkare	varumär-
ke.	Det	kommer	hjälpa	oss	att	 få	svenska	 folket	
att förstå vad en veteran är, vad en veteran har 
gått	 igenom	och	 vad	 en	 veteran	 kan	 ge	 tillbaka	
till	Sverige.

Redan synliga resultat
Projektgruppen	 har	 också	 gjort	 arbete	 som	 ni	
redan	har	kunnat	se.	Förbundet	har	till	exempel	
fått	 en	ny	 grafisk	profil,	med	fler	 färger	 och	 ett	
enhetligt	formspråk.	Den	grafiska	profilen	har	du	
bland	annat	kunnat	se	på	bilderna	inför	Veteran-
marschen i somras och inte minst här i tidningen, 
som	också	fått	en	helt	ny	layout	baserad	på	den	
nya	 kommunikationsstrategin	 och	 den	nya	 gra-
fiska	profilen.

Nytt bildspråk med bildbank
Projektgruppen	 har	 också	 jobbat	 fram	 ett	 bild-
språk	 för	 förbundet	 och	 har	 börjat	 planeringen	
för	en	bildbank	med	bra	bilder	som	vi	kan	använ-
da	för	att	sprida	vårt	varumärke.	Du	har	väl	inte	
missat	att	du	just	nu	själv	kan	vara	med	och	bidra	
till	bildbanken	genom	vår	fototävling?	
Läs	mer	och	ladda	upp	dina	bilder	på	
www.sverigesveteranforbund.se/fototavling

Digital verktygslåda till föreningarna
I	 höst	 kommer	 vi	 börja	 arbetet	 med	 att	 göra	
kommunikationsstrategin	 anpassad	 för	 er	 i	 lo-
kalföreningarna, så att ni också kan ha tillgång 
till	enkla	verktyg	för	att	utveckla	er	egen	kommu-
nikation	och	visa	er	samhörighet	med	förbundet.	
Allting	kommer	finnas	tillgängligt	i	en	webbase-
rad	verktygslåda.	Där	kommer	även	tjänster	 för	
att	beställa	profilmaterial	 till	 föreningen	att	fin-
nas.	 Verktygen	 kommer	 vara	 utformade	 för	 att	
lätt	kunna	användas	i	olika	situationer	–	till	ex-
empel	hur	ni	tar	kontakt	och	pratar	med	media,	
hur	ni	når	nya	medlemmar	eller	hur	ni	berättar	
om	er	verksamhet	för	allmänheten.

En	exakt	tidsplan	för	verktygslådan	är	ännu	inte	
satt	så	vi	kan	inte	säga	när	den	finns	tillgänglig.
Glöm	nu	inte	att	skicka	in	dina	bilder	på	temana	
Kamratskap,	Omtanke	eller	Medmänsklighet	till	
fototävlingen!

Projektgruppen

I höst kommer du kunna se ännu fler synliga resultat av det arbete som gjordes i sty-
relsens projektgrupp för SVF:s kommunikation i våras. Bland annat kommer bilderna 
från fototävlingen som pågår just nu att sammanställas och utgöra en första grund 
till förbundets bildbank. Allt arbete syftar till att göra det lättare för er i föreningarna 
att kommunicera och driva er verksamhet.

Inbjudan FN-dagen 
i Helsingborg

Fredsbaskrarna Skånes Helsingborgs 
sektion bjuder in till firande av 
FN-dagen 24 oktober.
Plats: S:ta Maria Kyrka, Helsingborg
Tid: 19:07

Välkommen!

Ett evenemang i samverkan mellan 
Svenska kyrkan, Hemvärnets musikkår, 
FN-förbundet, Invidzonen och Freds-
baskrarna Skåne.

Värva nya medlemmar! 
Formuläret är 
anpassat för 
smartphones 
— snabbt och enkelt.

www.svfmedlem.se

Kronobergs första träff
Kronoberg har fått en ny träffplats i Växjö!
Nästa träff är den 28 oktober kl. 18.00 på 
Mässen, Storgatan 63 i Växjö.
Urban Ahlm, 0470-61878 / 0703-904234
urban.ahlm@hotmail.com

MISSA INTE NYHET

Digital verktygslåda till föreningarna lanseras inom kort.
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Jubileumsträff, Sinai 
— FN-veteraner träffades efter 40 år

1974	utbildades	 och	 genomförde	 bataljon	 54	M	
sin	tjänstgöring	i	Sinaiöknen.
Utbildningen	 genomfördes	 på	 P10,	 Strängnäs	
och	då	 som	nu	 träffades	man	under	 trivsamma	
former	på	”Rogges”.
En	 arbetsgrupp	 under	 ledning	 av	 Jüri	 Münter	
stod	för	planering	och	genomförande.
Träffen	begränsades	till	1:a	kompaniet,	1:a	pluton	
samt	staben	och	infogruppen.
Dagen inleddes med att minnas de som lämnat 

oss.	Rolf	Hagströms	bildspel	och	bataljonsfilmen	
54	M,	filmad	av	Lars	Åström	startade	minnesre-
san.
Dagen	fortsatte	med	deltagarnas	kort	 tagna	un-
der	tjänstgöringsperioden	där	varje	kort	hade	sin	
berättelse	och	eftertanke.
Korten	 presenterades	 i	 ordning	 från	 Strängnäs	
via	 Lake	 Timsah	 och	 ut	 i	 ökentjänstgöringen,	
med	prioritering	dagliga	händelser	och	episoder.
Självklart	 fanns	 övriga	 händelser	 som	 medalj-

paraderna,	midsommar,	 leaveresor,	 flytten	 från	
Lake Timsah till Al Nagila, övertagande av Nep-
bats	område	samt	operation	Kamel	(Svenska	tu-
risters	flykt	från	Cypern	via	Kairo	till	Sverige).
Som	bordsvisa	sjöngs	klassikern	”Hemåt det bär 
för varje minut...”	 och	 deltagarna	 ser	 nu	 fram	
mot	nästa	träff	om	några	år.	

Kurt Josefsson

Här måste vi vara glada. 
Foto: Tommy Hed

För 75 år sedan drog svenska försvarskrafter ut i fält för att ingå i Neutra-

litetsvakten och bevaka våra gränser. Tecknaren Iwan Weijk var en av

dem. I boken NÅGONSTANS I SVERIGE finns beredskapsåren ute i fält skild-

rade i 600 teckningar på 308 sidor. Ett mycket uppskattat bokverk som

med värme skildrar hur vi levde i Sverige i Andra världskrigets skugga.

LÄS MER PÅ HEMSIDAN: WWW.FREDSBASKERFORLAGET.SE

274:- 
inkl porto

Beställes via 
hemsidan 

eller telefon: 
011 - 18 80 88

STYRMANSGATAN 28, 602 26 NORRKÖPING

Målande skildring genom ett ritstift 
av livet under ”beredskapen” - krigsåren 1939-1945

annons 180x62_Bilkåren 180x62  2014-09-05  12:27  Sida 1
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Sms:a AKUT SYRIEN till 72 900
och skänk 50 kr så är du med och räddar liv i Syrien!

www.byaagaard.com

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

Design Claus Scheelke 

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

Varje gång du köper ett ”From Soldier to Soldier”-smycke
skänker Aagaard 100 SEK till Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
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Z-bataljonen samlar veteraner i landets 
näst största län, Jämtland. Det är vetera-
ner som tjänstgjort på så gott som alla av 
Försvarsmaktens missioner. 
Nu har Z-bataljonen firat 20-årsjubileum. 
En som varit med från början av Z-bataljo-
nens liv är Lennart Strömberg. Han är 84 
år och hedersmedlem i styrelsen.
— Tiden går fort, men minnena är kvar, 
säger han.

Länsombud
Lennart	 tjänstgjorde	 1959-1960	 i	 Sinai	 där	 han	
jobbade	 med	 transporter.	 Han	 körde	 i	 öknen	
både	med	och	utan	fyrhjulsdrift.	Han	såg	eländet	
bland	civilbefolkningen	och	han	värdesätter	sina	
kamrater.	Lennart	vet	hur	mycket	det	betyder	att	
vara med människor som har liknande erfaren-
heter.	

1993	var	han	med	på	ett	årsmöte	för	Kamratför-
eningen	Bataljonen	i	Sundsvall.	Där	fick	han	frå-
gan	om	han	ville	bli	 länsombud	i	Jämtland.	Det	
blev	han	och	snart	funderade	han	på	om	det	inte	
vore	en	idé	att	samla	veteranerna	i	länet.

Gå vidare
Lennart satte in en annons i länstidningarna och 
så	träffades	sex	veteraner	på	Stadskällarens	bak-
ficka	i	Östersund.	Det	var	inte	många,	tänkte	Len-
nart,	men	alla	tänkte	att	det	var	ett	bra	initiativ.
—	Vi	måste	gå	vidare.	Det	kom	vi	överens	om,	sä-
ger	Lennart.
Han	tyckte	det	var	uppmuntrande	att	alla	var	så	
entusiastiska.	Det	gällde	att	få	snurr.
—	Vi	var	ju	faktiskt	sex	som	ville	något.	Varför	sit-
ta ensam och inte åstadkomma något, vad är det 
för	fel	med	att	ta	hjälp?		

Det	 lilla	 gänget	 fick	 en	 idé	 av	 Carl	 Fredriksson	
som	jobbat	på	A4,	att	gå	ut	på	Radio	Jämtland.	
Lennart	lät	budskapet	rullas	ut	i	etern	och	kallade	
till	ett	möte	på	A4.
—	Det	kom	50	kamrater.	De	kom	från	Strömsund	
i	norr	till	Funäsdalen	i	söder.	Intresset	var	stort	
och	nu	ville	vi	bygga	vidare.

Lokalfråga
Kamratföreningen	 Bataljonen	 hade	 inget	 emot	
att	Lennart	och	hans	vänner	startade	en	förening.
—	Det	kändes	bra.	Alla	tveksamheter	ur	världen.
Då	 behövdes	 en	 lokal.	 Översten	 och	 chefen	 för	
A4,	Lennart	Uller,	lät	veteranerna	mötas	på	gar-
nisonen,	i	Granaten,	en	matsal.
—	Alla	ville	verkligen	att	vi	skulle	bilda	en	fören-
ing,	och	nu	behövde	vi	en	egen	lokal.
Genom	kamraten	Anders	Sundin	ordnades	en	lo-
kal	inne	på	I5,	Örnen	på	Jägargården.	1994,	den	
15	 juni	bildades	en	 interimsstyrelse	och	namnet	
Z-bataljonen	antogs.	Föreningen	hade	startats.	
Det	skulle	bli	flera	nya	lokaler	efterhand	som	för-
banden	 lades	ner.	Men	nu	huserar	 föreningen	 i	
nedlagda	I5:s	område,	där	det	är	en	företagsby.

50-tal
Föreningen har ett möte i månaden då protokoll 
förs.	Varje	första	helgfria	tisdag	i	månaden	träffas	
man	på	restaurang	Captain	Cook	i	Östersund.
—	 Då	 brukar	 många	 komma,	 ibland	 ett	 50-tal,	
säger	Lennart.
Z-bataljonen	 har	 ett	 gott	 utbyte	 över	 kölen.	 Ett	
antal	kamrater	åker	varje	år	över	och	deltar	i	fi-
randet	av	17	maj.	Genom	Vennner over grenserna 
har	föreningen	ett	bra	samarbete	med	veteraner	i	
Norge.	Det	 är	medlemmen	 Jonke	Edström	 som	
ser	till	att	detta	samarbete	flyter.
Föreningen	 har	 varit	 med	 om	 flera	 större	 mö-
ten	och	då	presenterat	 sig,	 till	 exempel	vid	F4:s	
70-årsjubileum	och	när	Fältjägarna	fyllde	350	år.	
Z-Bataljonen	har	i	dag	115	medlemmar.

Jubileumsfest
Årsjubileet	 löpte	 enligt	 plan.	Drygt	40	medlem-
mar	och	sju	norska	vänner	firade	Z-Bataljonens	
första	 20	 år.	 Det	 blev	 en	 guidad	 busstur	 bland	
nedlagda	 förband,	 A4,	 I5,	 F4	 den	 flyttade	 ATS.	
Efter detta samlades veteranerna på förening-
ens stamhak Captain Cook där inte så mycket tal 
hölls, men ordföranden Lave Lavesson hälsade 
välkomna	och	där	förbundets	generalsekreterare	
Anders	Ramnerup	överlämnade	en	sköld.	Nästa	
programevent?	Det	blir	trekamp	i	november	med	
bågskytte,	luftgevär	och	pilkastning.

Per Lunqe

Z-bataljonen firar 20 år
En veteranförening i Jämtland, Z län, med god uppslutning bland sina medlemmar, fyller 20 år. 
Utbyte med Norge är ett stående inslag i föreningens verksamhet.

Anna Sundberg och Anders Ramnerup
Foto: Leena Oginder

Foto, alla bilder: Leena Oginder

Ute i landet 

Stadsvandring
i Kristianstad
Träffplats	Kristianstad	arrangerar	
föreläsning/stadsvandring.

Varför	ligger	militärstaden	Kristianstad	
där den den ligger? 
Hur	tänkte	Christian	IV?

Historisk	föreläsning/stadsvandring	med	
historikern	och	läraren	Göran	Knutsson.

Plats
Mässen	Kronohuset	Stora	Torget	Kristian-
stad	(ingång	högra	dörren	en	trappa	upp).

Tid
Två tillfällen
7	och	21	okt	kl.	1800

Tidsåtgång
Ca 1 timme med föreläsning och 
stadsvandring.	Sedan	är	mässan	öppen.

Avgift
50	kr/gång
Överskottet	går	till	Gula	bandet.

Mässen	är	öppen	efteråt.
 
För	SVF	Fredsbaskrarna	Skåne
Kenneth Ernie Ernstedt

Ny förening i 
Värmland
Veteranerna	Värmland	har	sett	dagens	ljus	
och	bildade	28	augusti	en	förening.	
I	interimsstyrelsen	ingår	Steve	Fogderud,	
Jan-Erik	Edström	och	Mikael	Haglert.

Kontakt:	Steve	Fogderud,	070-5158249,	
fogderud@hotmail.com

Vi	finns	också	på	Facebook:	
Veteranerna-Värmland

Helikopterdivision erhöll ÖB:s medalj

Fr vänster ses Peter Lindvall, Ingmar Ahlström, Janne Frisk, 
Niklas Kale'n samt Lars Andersson. 

Helikopterdivisionen i Linköping erhöll ÖB:s 
medalj den 30 augusti vid en mycket fin 
tillställning. I stadens centrala park hade 
500 civila samlats denna dag. 

Efter tal av bl.a. Försvarsministern avslutades 
ceremonien med kaffe. 

Delar ur FB Östergötland medverkade med 
våra fanor. Att utföra ceremonien utanför 
kasernområdet var mycket trevligt. 

Peter L

Det	blev	en	mycket	händelserik	helg	med	bejub-
lade	uppträdanden	av	Fältartisterna	Sverige	och	
deras	 ”gästartister”	 Josefine	 Nielsen,	 den	 lilla	
sångfågeln,	som	sjöng	som	en	riktig	stjärna,	
Johan	 Sundin	 med	 sitt	 bluesspelande	 och	
munspel	samt	en	hårdrocksröjande	Kongo	Mag-
neli.	 Thomas	 ”Berkan”	 Bergqvist	 rev	 av	 sina	
nostalgiska hits innan Fältartisterna på lördag-
kvällen.	Samma	eftermiddag	berättade	Stig	 von	
Bayer	om	sina	upplevelser	i	Kongo	på	60-talet.
 

Veteranmarschen*	genomförde	en	etapp	i	Halm-
stad	 med	 närmare	 200	 deltagare	 under	 lörda-
gen.	Ett	tjugotal	veteraner	och	anhöriga	gick	till	
Ringenäs	från	Norre	Katts	park	efter	en	mycket	
vacker	och	stämningsfull	ceremoni	vid	FN-
minnesstenen	i	parken.

Under	hällande	regn	lämnade	deltagarna	Halm-
stad	under	söndagen.	Blöta	men	fast	beslutna	att	
återkomma.	Vi	ses	nästa	år!

ÖS21 — Veteranträff i Halmstad
Ett underbart väder mötte närmare 700 personer som kom till 
Ringenäs skjutfält helgen vecka 28 för årets Veteranträff, ÖS21.

Text och foto: Per Lennartsson 
* läs mer om Veteranmarschen på sidan 8-9
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Veterandagen som infaller den 29 maj varje år skall efter ett regeringsbeslut 2010 manifesteras med en statsceremoni 

på Norra Djurgården i Stockholm för att hedra landets veteraner och deras anhöriga. Ceremonin som arrangeras vid 

Veteranmonumentet intill Sjöhistoriska museet hade i år samlat ett tusental besökare.

Fokus på Kongo under Veterandagen

Ceremonin inleddes med en parad för 
fanan och ett tal av vice statsministern Jan 
Björklund. Efter psalmen ”Bred dina vida 
vingar” skedde kransnedläggning av H.M. 
Konungen för att hedra alla som stupat i 
utlandsstyrkan. Korum följde med fält-
prost Sten Elmborg som officiant.

Medaljering
Kungen	 utdelade	 Försvarsmaktens	 medalj	 för	
sårade	i	strid	till	Kongoveteranen	Ove	Eriksson,	
Dikanäs,	vilken	sårades	i	strid	i	Kongo	1961	och	
Joakim	Bohm,	Ängelholm,	som	sårades	 i	strid	 i	
Bosnien	1993.	Därefter	utdelades	Försvarets	för-
tjänstmedalj	 och	 NATO-medaljer	 till	 sex	 yngre	
representanter	för	utlandsstyrkan.

50-årsminnet hedrades med konsert
Med anledning av att det i år är 50 år sedan den 
svenska	FN-insatsen	i	Kongo	avslutades	hade	vi	
Kongoveteraner	 skriftligen	 fått	 en	 inbjudan	 av	
Sveriges	 Överbefälhavare,	 General	 Sverker	 Gö-
ranson, att delta i ceremonin och den efterföl-
jande	 Veterankonserten	 på	 Berwaldhallen.	 150	
av	oss	hade	hörsammat	inbjudan	och	var	under	
ceremonin	placerade	på	hedersplats.		

Försvarsminister	Karin	Enström	och	ÖB,	Sverker	
Göranson,	höll	var	sitt	tal	i	vilka	de	hyllade	Kon-
goveteranerna	för	deras	insatser	för	50	år	sedan.	
Vi	fick	resa	oss	och	ta	emot	applåder.	Ceremonin	
avslutades	med	nationalsången,	Du gamla du fria.

ÖB visade uppskattning
Därefter	samlades	Kongoveteranerna	i	tre	långa	
led	 utanför	 Sjöhistoriska	museet	 för	 att	 bli	 av-
tackade	 och	 hedrade	 av	 ÖB.	 I	 sitt	 tal	 framhöll	
han	att	Kongostyrkan	var	den	första	fredsstyrka	
som på order från FN tvingades att genomföra 
fredsframtvingande	 åtgärder.	 Det	 ledde	 till	 att	
den	hamnade	i	strid	för	att	uppnå	de	mål	som	FN	
verkade	för.	Men	det	skördade	sina	offer.	Under	
åren	 1960-64	 skickade	 Sverige	 ut	 nio	 infanteri-
bataljoner,	 en	 transportflygflottilj,	 fem	 flygdivi-
sioner	och	en	 teknisk	kader.	Totalt	 tjänstgjorde	
6	331	svenskar	i	Kongo.	Ett	40	tal	svenskar	ska-
dades	och	16	gav	sina	liv	i	Kongo	–	de	stupade.
Som	avslutning	utdelade	General	Sverker	Göran-
son Försvarsmaktens coin (mynt) till samtliga 
närvarande	Kongoveteraner.	För	de	som	icke	var	
närvarande	 under	 Veterandagen	 kommer	 ÖB:s	
målsättning vara att samtliga skall få en coin på 
posten	före	årets	slut.

Musikalisk upplevelse
Kvällens	veterankonsert	i	Berwaldhallen	blev	en	
stor	 musikalisk	 upplevelse.	 Arméns	 musikkår	
under	 ledning	av	Mats	Janhagen	svarade	för	en	
omväxlande	 musikalisk	 resa	 från	 ett	 fältartist-
medley	 (med	 bl.a.	 Sving	 it	 magistern)	 till	 Re-
quiem	for	a	Soldier.	I	vissa	nummer	medverkade	
Helene	 Stureborgs	 kammarkör	 och	 klass	 N	 2a		
från	Stockholms	musikgymnasium.	Skådespela-
ren	och	fältartisten	Stefan	Sauk	 ledde	program-
met.	 För	 sångnumren	 svarade	 Anders	 Ekborg	
och	Elin	Bermark.

Kofi Annan hedrades
Konserten	innehöll	en	del	överraskningar.	En	av	
dem var att stycket Prayer for Peace var kompo-
nerat	av	ambassadör	Hans	Corell	och	tillägnades	
Kofi	Annan	 vid	 dennes	 avgång	 som	FN:s	 gene-
ralsekreteare	2006.	Corell	tjänstgjorde	som	FN:s	
undergeneralsekreterare	under	åren	1994-2004.	
Styckets solist var en spelman med säckpipa, 
Robert	Wallgren.

Bror Richard Svärd

ÖB och försvarsministern samtalade med och dekorerade alla Kongo-soldater med Försvarsmaktens coin. 
Foto: Bror Richard Svärd

Den 3 april 2014 dekorerades Kongo-ve-
teranerna Leif Persson och Hans Holm-
berg med Försvarsmaktens medalj ,”Så-
rad i Strid.” Leif Persson sårades den 16 
december 1961, Hans Holmberg den 7 
december 1961. Närvarande vid ceremo-
nin var Inge Kamstedt, som tjänstgjorde, 
som plutonchef vid 3:e komp, FN-bat XII 
K. Kamstedt var även närvarande när våra 
FN-kamrater träffades. Här följer hans 
rapportering. 

Frontrapport 1961-12-16  
Anfallet mot Camp Massart sker i mörker och i 
efterdyningarna	av	ett	tropiskt	skyfall.	Inte	vilket	
skyfall som helst! Skyfallet var det värsta som 
drabbat	provinsen	Katanga	 i	mannaminne.	Den	
fientliga	 elden	 tilltar.	 Vi	 närmar	 oss	 ett	mindre	
vattendrag.	Några	hundratals	meter	därifrån	lig-
ger	anfallsmålet	Camp	Massart.	Det	tropiska	sky-
fallet förvandlar på några timmar vattendraget 
till	 en	 fors	 som	var	omöjlig	 att	 forcera.	 Jag	har	
tagit	skydd	på	en	klipphäll.	Plösligt	får	jag	syn	på	
eldledaren	på	grk-plutonen,	fanjunkare	Allervik.	
Det	inger	mig	ett	visst	lugn.	Allervik	och	jag	har	
haft	ett	gott	samarbete	under	decemberstriderna.	

Varje	gång	jag	ryckt	ut	med	min	pluton	har	vi	haft	
kontakt.	Allerviks	stående	replik:	
”Du	vet,	Kamstedt,	var	du	har	mig.”
Från	klippavsatsen	 ser	 jag	mynningsflammorna	
från	fiendens	vapen.	Jag	drar	slutsatsen	att	de	är	
grupperade	mellan	vattendraget	och	Camp	Mas-
sart.	Om	några	minuter	får	de	det	hett	om	öronen	
när	Allervik	öppnar	eld.	Jag	vänder	mig	om	för	
att ge order till eldledaren Leif Persson om grk-
stöd.	 I	samma	ögonblick	ser	 jag	hur	han	tar	sig	
för	halsen	och	säger:	”Jag	är	träffad.”
Jag	ger	tecken	bakåt	och	hör	hur	major	Ekengren	
ger	order:	”Sjukvårdare	framåt.”	
Anfallet	fortsätter.

Frontrapport 1961-12-07
På	 eftermiddagen	 denna	 dag	 var	 jag	 och	 Hans	
Holmberg	på	väg	 till	 vår	kompanichef,	majoren	
Robert	 Ekengren,	 som	 drabbats	 av	 en	 svår	 in-
fluensa.	 Det	 började	 skymma	 och	 det	 regnade	
kraftigt	 samtidigt	 som	 krypskytteelden	 blev	 allt	
intensivare.	När	 vi	 steg	 in	 till	Ekengren	var	det	
skönt	 att	 få	 tak	 över	 huvudet.	 Han	 var	 på	 gott	
humör	 och	 vi	 började	 pratas	 vid	 samtidigt	 som	
vi	lyssnade	på	radion.	”Stängde	du	av	radion,”sa	
jag	till	Robert.	”Nej	–	det	gjorde	fienden”	svara-

de	Robert	på	sitt	sjungande	dalmål,	och	pekade	
på	magen	där	en	kula	låg	och	osade.	Kulan	hade	
gått	 igenom	 väggen.	 Och	 radioapparaten	 och	
mjuklandat	på	majorens	mage.
När	 jag	 och	Holmberg	 avlägsnar	 oss	 och	 stiger	
ut	 i	 det	 fria	 faller	 han	 till	marken.	 Jag	 tror	 att	
han	halkat	eftersom	det	 intensiva	 regnet	gjorde	
trappavsatsen	 glashal.	 ”Halkade	 du?”	 säger	 jag	
till	honom.”Nej,”	svarade	han.	”Jag	är	träffad.”
I	samma	ögonblick	får	jag	kontakt	med	min	kal-
faktor,	tillika	sjukvårdsutbildad,	Ragnar	Johans-
son.	Holmberg	får	således	omedelbar	hjälp.

Hans	Holmberg	var	en	av	de	svenska	FN-soldater	
från	tolfte	bataljonen,	som	gjorde	stort	intryck	på	
mig.	Han	verkade	utan	att	synas	eller	höras.	Jag	
har	honom	att	 tacka	 för	mycket.	Vid	ett	 tillfälle	
när	 jag	 jagade	mattjuven	 i	Balubalägret	 slutade	
jakten	med	att	jag	hamnade	i	ett	kloakdike.	Två	
dagar	efter	den	misslyckade	jakten	drabbades	jag	
av	 en	 svår	magsjukdom.	Holmberg	 behandlade	
mig med tillgänglig medicin, vilken dock inte 
hjälpte.	 På	 något	 sätt	 lyckades	Holmberg	 kom-
ma	över	medicin	”Made	in	USA”,	vilket	blev	min	
räddning.

Inge Kamstedt

Frontrapporter från Inge Kamstedt

Veteraner och fanor på Veterandagen. 
Foto: Lars Ekstam

OVAN: På väg till ceremonin, ÖB Sverker Göranson, Karl XVI Gustav, 
Försvarsminister Karin Enström, vice statsminister Jan Björklund, 
förbundsordförande Bengt Wiktorsson, SVF. 
Foto: Lars Erkstam

VÄNSTER: Försvarsmaktens Coin. 
Foto: Bror Richard Svärd

FN-dagen

Missa inte FN-dagen som vi anordnar 
tillsammans med Sveriges 
Veteranförbund Fredsbaskrarna.
Samling vid FN-monumentet i 
Stockholm den 24 oktober. 

Sommarhändelser

Almedalsveckan
Under sommaren har vår förening 
varit representerad på Almedalsveckan 
i Visby genom Bengt Wicksén och 
Karl-Olof Fransson. 

Veteranmarschen
Vi har även deltagit i upptakten till 
Veteranmarschen i Halmstad den 12 
juli. Lennart Olsson och Leif Ove 
Larsson deltog med vår föreningsfana. 
Gullmar Svensson gick hela marschen 
– 30 mil.

Missa inte!
Dokumentärfilmen Kongoveteranerna 

visas i SVT 2, den 23 oktober kl 20.00. 
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Föreningar

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

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

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

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

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

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

FB Norr (Norrbotten)
Lillemor Nilsson
lillemor.n@telia.com

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

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

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

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

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

FB Västerbotten
Jonas Granström, 070 - 255 96 48

jonas.granstrom@gmail.com

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

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

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

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

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

Rikstäckande 
föreningar

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

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

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

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

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

Träffplatser

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

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

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

FB Norr
Träffplatserna varierar från gång till gång. Plats 
presenteras på hemsidan, under föreningar samt 
vid utskick till medlemmarna.
Lillemor Nilsson, 070-367 40 49
lillemor.n@telia.com

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

Göteborg
Träffas första onsdagen varje månad 18.00 på 
The Bishops Arms, Järntorget 6.
Per Neij, peppeneij@hotmail.com och Maria 
Sääf-Westin, 0709-52 57 74.

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

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

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

Kronoberg
Nästa träff: 28/10 kl.18.00 på Mässen, 
Storgatan 63 i Växjö.
Urban Ahlm, 0470-61878 och 0703-904234
urban.ahlm@hotmail.com

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

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

Karlstad
Steve Fogderud, 070-515 82 49

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

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

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

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

Skultorp/Bunkern
Jespher Fröhlin, 073-021 84 61

Skövde
Johan Josefsson
0705-977653

Sundsvall
Anders Arvidsson
073-967 21 97

Såtenäs/Lidköping
Anders Olsson, 070-689 32 57

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

Umeå
Jonas Granström, 070-255 96 48

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

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

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

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

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

Starta en förening 
eller träffplats
Det finns 20 föreningar med träff-
platser utsprida över landet, 
från Boden till Skåne. 

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

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

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

Telefon 08-25 50 30
kansliet@fredsbaskrarna.se

Föreningar och träffplatser

Ute i landet 

  Träffplatser

  Föreningar

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se

UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

Kontakta oss om intresse finns för bildande av nya föreningar eller träffplatser.

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

Vid samtalen efter årsmötet framfördes önskemålet att vår höstfest på 
Väla	skall	vara	vartannat	år.	Efter	en	fantastisk	sommar	har	vi	nu	fått	
riktigt	ruskväder,	så	det	verkar	vara	ett	klokt	beslut.
Styrelsen	undersöker	alternativ,	till	höstfesten	och	återkommer.	
Har	du	något	förslag?	Hör	av	dig!
       
Erik Westerberg
ordförande

Bäste UNEF-kamrat

Stig Thorin 80 år 14 juli
Stig	Thorin	uppvaktades	av	en	delegation	från	UNEF-kamraterna	bestående	av	
Bo	Hellqvist	och	Sture	Pettersson.	Det	blev	en	trevlig	samling,	där	även	Stigs	
bror	Hans	passade	på	att	fylla	75	år.	Det	skiljer	5	år	och	en	dag	på	bröderna.	
Hans	som	inte	hade	uppnått	åldern	för	uppvaktning	av	föreningen	fick	istället	
en	blomma	av	oss	två.
Stig	har	gjort	bataljon	1	G	och	16	K.	Brodern	Hans	har	gjort	8	G/K.

Tore Tejler 90 år 15 juni
Eftersom	Tore	inte	var	riktigt	kurant	på	sin	födelsedag	avvaktade	vi,	på	sonens	
inrådan,	med	uppvaktning.
Vid	telefonsamtal	18	augusti	var	han	vid	gott	mod,	så	vi	skickade	blommor.	
Tore	framförde	också	en	hälsning	till	alla	UNEF-kamrater.
Text:Erik	Westerberg

Till minne av Oa Hällegard
Oa	Hällegard,	Stockholm	avled	9/8	2014.
Oa	föddes	5/1	1946.

Oa var en hängiven UNEF-kamrat och som vi 
säger	”helyxa”.	Han	gjorde	följande	bataljoner:	31	
G,	42	C,	48	C,	52	M,	53-55	C.
Vännerna i UNEF saknar dig och sänder en sista 
hälsning	och	en	önskan	att	du	må	vila	i	frid.
Läs	Oas	berättelse	från	Cypern	på	sidan	14.

Oa Hällegard avled 9/8 2014.

Annons
FB-förlaget

Roland

TIW Försvarsspray
TIW är en av Sveriges absolut mest effektiva 

försvarssprayer med fullgod effekt på 4 
meters avsänd - även i blåst och regn.

Ordningsvaktsbutiken.se

√ Sprutar med en kraft på över 30 kg
√ Färgar ansikte och kläder
√ Slår ut förövarens sinnen
√ Licensfri

159:-
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Profilbutiken 

T-shirt, 30-årsjubileum, 200:-

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

Du hittar hela sortimentet och beställer enklast på vår webshop 
www.sverigesveteranforbund.se

Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Luva, Fredsbaskrarna 100:-

05  Pin, Fredsbaskrarna 15:-

06  Pin, FN-logo 20:-

07  Pin, FN-basker 20:-

08  Örhängen, FN-basker 30:-

09  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

10  Slipsklämma, FN-basker 40:-

11  Slipsklämma, FN-logo 40:-

12  Slipsklämma, Fredsbaskrarna 35:-

13  Nyckelring, Fredsbaskrarna 30:-

27  Baskermärke, Veteran 100:-

28  Klisterdekal, Veteran 25:-

29 Pin, Veteran 20:-

30  Tygmärke, Veteran 30:-

REAPRODUKTER

45 T-shirt Fredsbaskermarschen  100:-

03  Bältesspänne                     5:-

23  Keps, Fredsbaskrarna 80:-

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

25  Nobelmedalj, 35 mm 400:-

26  Nobelmedalj, 16 mm (miniatyr) 200:-

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

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

         www.sverigesveteranforbund.se

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Fredsgatan 13, 703 63 Örebro

         Tel 08 - 25 50 30

1

2

3

Marinblå t-shirt av mycket hög kvalité 
Tryck på vänster bröst: ”Jubileums-logga” 
Tryck på rygg: Veteran + svenska flaggan. 
Text och logotype är tryckt i ”guld”,  svenska flaggan i vanligt gult och blått.

Färg: Marinblå
Material: 100% Bomull 150 gram
Storlekar: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL (storlekarna tar snabbt slut)

58

Jubileum

slut

Stöd oss genom 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.

sverigesveteranforbund.se

Krage och mudd i 2x2 ribb. 
Dekorativa flatlocksömmar, fina detaljer i nedre 
mudd och påsydda fickor. Hel dragkedja.

Material: 80% bomull, 20% polyester 
Vikt: 315 gr/m² 
Storlekar: S, M, L, XL

Stilren collegetröja 
med dragkedja, 495:-

33

FÅTAL KVAR
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Veteranprofilen 

När Ingebrikt Sjövik passerade vägen Ja-
panese Road i Mazar-e-Sharif under en 
patrull mötte han ett hundratal flickor i 
skoluniform på väg till skolan. 
De vinkade glatt åt honom och fordonet 
han satt i.

	—	 Det	 gjorde	 mig	 riktigt	 glad.	 Jag	 blev	 varm	 i	
hjärtat	för	nu	såg	jag	att	vi	verkligen	gjorde	nytta,	
säger	Ingebrikt.

Innan	svenska	Försvarsmakten	och	ISAF	kom	till	
Afghanistan	 kunde	flickor	 bara	 drömma	om	att	
gå	i	och	till	skolan.	Nu	går	de	där.

Det	var	därför	du	åkte	till	Afghanistan?
	—	Ja.	För	att	få	göra	nytta	för	någon	annan.	Jag	
tror	på	det	jag	gör,	kalla	mig	gärna	idealist.	Och	
för	mig	själv	blir	jag	på	missioner	en	bättre	officer	
och	en	rikare	människa,	säger	han.

Ingebrikt	ledde	ett	psyops-team	under	FS21.	Han	
och	teamet	jobbade	varje	dag	med	riktade	infor-
mationsinsatser,	 hela	 kedjan	 från	 planering	 till	
genomförande	och	utvärdering.	
—	Jag	var	ofta	ute	och	pratade	med	människorna	
i	byarna.	Ibland	fick	vi	bra	respons,	 ibland	inte.	
Byarna	kunde	vara	segregerade.	Brunnar	vi	gräv-
de	var	ofta	till	glädje,	men	ibland	kunde	de	leda	
till	missnöje.

Hur	då?
—	 Det	 finns	 människor	 som	 tänker	 kortsiktigt	
och att det de får även kommer människor de 
tycker	illa	om	till	nytta.	Då	känns	det	som	om	den	
tid	och	energi	vi	lägger	ner	inte	tas	emot.

Detta	är	myntets	andra	sida.	Men	Ingebrikt	för-
står varför och han är medveten om att människor 
kan	förlora	på	den	svenska	insatsen.
–	I	vissa	byar	var	de	fientligt	inställda.	Män	med	
ett	 gammalt	 sätt	 att	 tänka	 såg	 inte	 med	 blida	
ögon	på	att	vi	möjliggjorde	för	flickorna	att	gå	 i	
skolan,	säger	Ingebrikt.

Psyopsverksamheten samordnades med andra 
förband	 och	 ett	 projekt	 kunde	 löpa	 under	 flera	
månader.	 Bland	 kanalerna	 för	 budskapen	 hade	
teamet gamla hederliga megafoner på fordon, he-
likoptrar	med	flygblad	och	en	egen	radiostation.	
Målgruppen	kunde	vara	insurgenter.	Roligt?
—	Ja.	Vi	jobbade	för	en	god	sak,	säger	Ingebrikt.

I	 dag	 jobbar	 han	 som	 planeringsofficer	 på	 För-
svarsmaktens högkvarter och kandiderar till riks-
dagen	för	Moderaterna.

Per Lunqe

Veteran: Ingebrikt Sjövik, 32 år

Ingebrikt Sjövik jobbar som planeringsofficer på Försvarsmaktens högkvarter och kandiderar till riksdagen för Moderaterna.
Foto: Per Lunqe
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Korsord 

  Insatser:     Adenviken ME02 2010, Afghanistan FS21 2011

Kamrathjälp

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

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

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Gula Bandet

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

Bo Sandberg
Föllinge

B Peter Fridén
Strängnäs

Sigurd Karlsson
Kalix

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 14 november.

Du kan svara på två olika sätt.

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

Redaktion Fredsbaskrarna
Att: Daniel Jansson
Vantörsvägen 285, 12957 Hägersten

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, dessto större vinstchans!

Grattis!
Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Fredsgatan 13
703 62 Örebro


