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MSB-personal bland raserade byggnader i Nepal på uppdrag av FN-organet OCHA. 
Foto: Johan Lundahl / MSB

Ytterligare ett år 
ligger bakom oss

”Det har inte varit så 
stora flyktingströmmar 
sedan andra världs-
kriget. Jag tror att vi 
veteraner skulle kunna 
göra mycket för att 
underlätta i denna 
situation."

Anders Ramnerup
Generalsekreterare

Inledaren 
 04

Margot Wallström

 15

"Ett medlemskap i säkerhets-
rådet ger Sverige en unik 
plattform att föra fram våra 
värderingar och politik."

Omslagsbilden

Tema: FN 70 år
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Nominera
Årets veteran
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Volontärer till 
Veteranmarchen
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Inbjudningar

till årsmöten

 20-21

SMS:a FLYKT150 till 72980 och ge 150 kronor.
Eller swisha valfritt belopp till 123 90 01 645.
Tack!

Hjälp 
människor 
på flykt!
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Just nu är 60 miljoner människor på flykt undan  
krig och förföljelse i världen. Din hjälp behövs. VINTERMÖSSA

SID 33

BESTÄLL
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Veteranpris på

endurotävling



Inledaren 

Nu har snart ytterligare ett 
år gått i Veteranernas tecken. 
Dags att kavla upp ärmarna för 
ett nytt år men innan vi gör det 
ska vi så klart sammanfatta det 
gångna året.  

 
Det har i vår omgivning varit 
ett omvälvande år med stora 
flyktingströmmar i hela värl-
den. Det har inte varit så stora 
flyktingströmmar sedan andra 
världskriget. Det har även kom-
mit många flyktingar till Sveri-
ge, vilket ingen kan ha undgått. 
Jag tror att vi veteraner skulle 
kunna göra mycket för att un-
derlätta i denna situation. Jag 
vill därför uppmuntra er till att 
kontakta de olika organisatio-
ner som jobbar med detta och er-
bjuda er att hjälpa till på något 
vis om ni har möjlighet till det.  

 
I november hade vi ett för-
bundsråd i Örebro. Det var ett 
mycket bra förbundsråd och jag 
vill tacka alla er som deltog. Det 
var många kloka tankar och idé-
er som kom fram. Vi ska bena ut 
detta och vi återkommer med 
en fullständig redovisning efter 
jul.  Två punkter som kom upp 
tänkte jag ta redan nu. Den ena 
gäller det stöd föreningarna får 
från förbundet.  Det som fördes 
upp var att vissa föreningar har 
brist på pengar till sin verksam-
het samtidigt som andra inte 
förbrukar sina medel. Så kom 
vi överens om att från och med 
2016 kommer föreningsstödet 
att betalas ut för de som är med-
lemmar per den 31 december 
2015. Det kommer att betalas 
ut i två omgångar, en del per 
automatik och den andra om 
man behöver den. Behöver man 
det inte så tar föreningen inte ut 
den andra delen. Oavsett vilket 
så ska föreningen skicka in sina 
årsmöteshandlingar till kans-

liet, gärna i förväg, med en in-
bjudan så kan vi förhoppnings-
vis besöka er från kansliet eller 
styrelsen.  

Det andra vi tog upp var den s.k. 
förbundssamling vi ska ha näs-
ta år. Det finns önskemål från 
föreningarna att det ska vara 
som ett extra förbundsråd. Det-
ta har vi anammat och planerar 
för. Vi kommer att arrangera 
en utbildnings- och informa-
tionshelg som kan liknas vid 
en mässa med utställare, 
föredragshållare och kan-
ske någon paneldebatt. 
Förbundet kommer att stå 
för två personer per fören-
ing, sedan kan föreningar-
na stå för någon eller några 
extra medlemmar därutö-
ver. Naturligtvis är detta 
öppet för alla medlem-
mar därutöver men då för 
egna medel. Planerat att 
ske i april 2016 och vi 
återkommer med mer in-
formation. Hoppas på god 
uppslutning! 

 
Vi har fortfarande den sto-
ra utmaningen att rekrytera 
fler betalande medlemmar. Så 
jag vädjar till er att gå ut och re-
krytera åtminstone en ny med-
lem var. Ju fler vi är desto lätt-
are blir det att få veteraners sak 
hörd i de beslutande leden och 
desto lättare blir det för oss att 
få trovärdighet i vårt krav på att 
få hela samhällets erkänsla för 
de insatser veteraner har gjort 
och alltfort gör. 

 
Avslutningsvis vill jag önska er 
alla en riktigt God Jul och ett 
Gott Nytt År. Var rädda om er 
och ta hand om varandra.  

Anders Ramnerup,
Generalsekreterare

Julen står för dörren och vi har snart 
lagt ytterligare ett år bakom oss
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Anders Ramnerup
070 - 879 90 87
anders.ramnerup@sverigesveteranforbund.se 

Chefredaktör
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Aktuellt 

Anders Ramnerup, 51 år
Har ett mångårigt engagemang i Fredsbaskrarna och varit med i förbundsstyrelsen sedan 
2002. Har arbetat inom psykiatrin och kriminalvården samt i sju utlandsmissioner på Balkan.

Våra samarbetspartners

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

Värdegrund

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

Omtanke
Genom omtänksamhet bidra till 
stabilitet.

Medmänsklighet
Se till att de mänskliga rättigheterna 
tillämpas.

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)

Växel: 08 - 25 50 30   Kamratstöd: 020 - 666 333   E-post: kansliet@sverigesveteranforbund.se
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 SVF stödjer de afghanska 
tolkarnas rätt till prövning

Sverige kandiderar 
till FN:s säkerhetsråd
Regeringen satsar med stöd av alla riks-
dagspartier på en plats i FN:s säkerhets-
råd 2017-2018. Kandidaturarbetet innebär 
inte, menar utrikesminister Margot Wall-
ström i Svenska dagbladet, att regeringen 
”kompromissar på grundprinciper som 
mänskliga rättigheter”.

Sverige är ett litet, fritt och demokratiskt 
land, skriver utrikesministern, och därige-
nom beroende av globalt samarbete. Det 
vill hon och regeringen nu stärka med en 
plats i säkerhetsrådet vars beslut är juri-
diskt bindande för alla medlemsstater. 

Sverige kandiderar som en ”kritisk vän” till 
FN. Sverige är FN:s sjätte största bidragsgi-
vare och, menar utrikesministern, en flitig 
förespråkare för reformer och effektivise-
ring av FN-byråkratin. Konkurrenter om 
platsen är Italien och Nederländerna.
– Det spelar roll vilka som sitter i rådet, 
skriver utrikesministern och pekar på Li-
tauen som genom sin plats fått inflytande 
och sett till att Ukrainafrågan är kvar på 
dagordningen.

Läs mer på sidan 15.

 USA efterfrågar svensk militär mot IS
USA vill att Sverige ska hjälpa till med att strida 
mot IS. Den amerikanske försvarsministern har 
skickat en förfrågan till försvarsminister Peter 
Hultqvist, uppger Expressen. Sverige överväger 
nu om man ska bistå USA.
– Ärendet bereds just nu och då hela brevet är 

hemligstämplat och det även råder utrikes- och 
försvarssekretess kan vi inte gå in i detaljer, säger 
pressekreterare Marinette Nyh Radebo. 

Även Norge har fått en liknande förfrågan, då 
kring stridsflyg, logistikstöd och specialstyrkor.

Fortfarande finns det tolkar kvar i Afghanistan 
som har tjänstgjort med den svenska försvars-
makten och som fruktar för sina liv. Det är dags 
att låta dem få söka asyl i Sverige! Vi samlar nu 
in pengar till advokatkostnader för 22 tolkar som 
alla har jobbat för Sverige i Afghanistan mellan 
åren 2002 och 2014. För sju av dem pågår en 
rättstvist med Migrationsverket. Övriga saknar 
ännu juridisk representation. Vi säger inte att 
alla ska få komma till Sverige och få uppehålls-
tillstånd. Vi säger endast att tolkarnas rätt till 
prövning ska säkerställas!

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna står 
bakom denna insamling. Målet är att få ihop 576 
875 kronor som oavkortat ska gå till advokatkost-
nader för tolkarna.

Det är många veteraner som kan vittna om den 
betydelse som tolkarna har haft under Sveriges 
insats i Afghanistan. Genom att delta i insamling-
en kan du vara med och visa din uppskattning för 
tolkarnas arbete.

Läs mer och ge ditt bidrag på www.tolkarna.se

 139 nödställda i säkerhet
Kustbevakningen fortsätter stötta grekiska myn-
digheter i flyktingkrisen. I slutet av november 
upptäckte personalen ombord KBV 477 söder om 
Lesbos en segelbåt med roderhaveri där kusten 
består av klippor. Ombord fanns 139 personer 
varav 63 barn.
– Folk stod upp i båten och vinkade när vi kom 
fram, flera höll spädbarn, säger Johan som är 
befälhavare på KBV 477, på Kustbevakningens 
hemsida. Segelbåten bogserades i säkerhet av de 
svenska kustbevakarna.

Soldater ur FS14 patrullerar tillsammans med ANA, Afghan National Army, områden i södra BALKH i norra Afghanistan.
Foto: Lt Rickard Wissman/Combat Camera

Veteranmarschen 
söker volontärer
Läs mer på sidan 23.

Skänk gärna en slant till 
Kamrathjälpen som julgåva!

www.tolkarna.se

Seminariet angående 
ett Svenskt Veteran-
centrum är inställt
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna 
(SVF) och stiftelsen Jesper Lindbloms min-
ne hade planerat ett seminarium gällande 
ett svenskt veterancentrum. Detta är in-
ställt på grund av att vi inte kunnat få ihop 
pengar till den tänkta projektgruppen. Ar-
betet med insamlingen fortgår och ett nytt 
seminarium planeras till senvåren 2016.

Sjöräddning mellan Lesbos och Turkiet. 
Foto: Kustbevakningen
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Aktuellt 

FN-dagen 2015
– en värdig påminnelse
FN-dagens årliga manifestation vid minnes-
monumentet för stupade fredssoldater blev i år 
en fin upplevelse för den stora skara av vetera-
ner och anhöriga som samlats. Fint höstväder 
och en högtidlig inramning präglade ceremonin 
med musikinslag från militära hornblåsare och 
ett korum samt sedvanlig parad av flaggor från 
Fredsbaskrarna, Kongoveteranerna, Swedints 
kamratförening och Soldathemsförbundet. Cere-
monin leddes föredömligt av Thorsten Hagelberg 

från Swedint.  Tor Cavalli-Björkman, styrelsele-
damot i SVF, framhöll FN:s strävan och betydelse 
för världsfreden, och som efterlyst, en FN-aktion i 
Syrien. Bengt Wicksén, vice ordförande hos Kon-
goveteranerna, påminde om att minnesmonu-
mentet i år firar 20 år. Anders Stach från Försvars- 
maktens veteranavdelning, avslutade med att 
tacka alla fredssoldater och deras anhöriga för 
goda insatser. Korumet leddes av stabspastor 
Mats Norrman. 

Under den högtidliga kransnedläggningen för 
stupade deltog Fredsbaskrarna, Kongovetera-
nerna, UNEF-kamraterna, Swedints kamratför-
ening, Invidzonen och Legion of Frontiersmen. 
Efter ceremonin inbjöd SVF till en kaffestund på 
Sjöhistoriska museet.

Kvällen avslutades med middag på Restaurang 
Engelen.

Bror Richard Svärd

Aktuellt 

Bosse Jelkvall, en av fanvakterna vid ceremonin.
Foto: Kim Svensson

Drygt 100 åhörare fanns på plats, många med blåa baskrar.
Foto: Kim Svensson

Emma Behrendtz från Invidzonen vid kransnedläggningen.
Foto: Daniel Jansson

Uppslagsfoto: Daniel JanssonMiddag och samkväm under kvällen på Restaurang Engelen.
Foto: Kim Svensson
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Veteranpris på endurotävling

Försvarsmaktens Enduroklubb har tillsam-
mans med Linköpings Motorsällskap genom-
fört en av Sveriges största motorcykeltävling-
ar som heter Stångebroslaget. Det är totalt 
över 2 000 förare som startar under en helg. 
Och veteraner hedrades.

Tävlingen går på militär mark i Linköping och 
eftersom den ideella klubben har militär anknyt-
ning gjordes den skillnad som är försvarets egna 
epitet när verksamheten ska kommuniceras: 
Klubben instiftade ett "veteranpris" där förare, 
20 stycken, som kunde visa upp någon form av 
veteranstatus belönades med ett pris och heder-
somnämnande från speaker och en ceremoni vid 
prisutdelningen. 
– Vi gjorde detta i första hand för att hedra vetera-
ner, men även som en gest av tacksamhet till För-
svarsmakten för att vi kan disponera deras mark 
för detta, säger klubbens ordförande, Anders Rön-
ning.

Bjuda tillbaka
Vad är en veteran?, var första frågan Anders Rön-
ning och hans mc-kompisar ställde sig.
– Vi kom fram till att alla är veteraner som jobbat 
i Försvarsmakten med en insats, oavsett om man 
varit på plats utomlands eller varit en del i logisti-
ken hemma för insatsen.
Nu vill Försvarsmaktens Enduroklubb bjuda till-
baka för att de får använda militär mark för sina 
tävlingar. Det gör de genom att hedra veteraner-
na. Och veteranerna, alla veteraner som ställt upp 
i någon av klasserna i tävlingarna, de får något 
”konkret”.
– Vi ger dem MC-glasögon av god kvalitet. Alla 
som kan påvisa veteranstatus får ett par.

20 veteraner
Överlämningen sker vid prisutdelningen efter av-
slutat lopp. Vid Stångebroslaget fick 20 veteraner 

sin utmärkelse och då blev de också sedda för vad 
de åstadkommit i uniform. 
– De som fick utmärkelsen visade tydlig uppskatt-
ning, säger Anders Rönning.
Enduro på motorcykel är en sport
 som kräver både styrka och 
uthållighet, en bra sport för ve-
teraner?
– Ja. De är ute tre timmar och kör.
Det här var första gången veteran-
priser delades ut vid en enduro-
tävling. 
Varför gör ni det?
– Vi vill ge uppmärksamhet. 
Vi kan bli bättre på det i Sverige. 
Ser vi på USA som ett exempel, 
så är det fullt med idrottsevene-
mang där veteraner hedras. Vi 
tänkte att är det någon som ska 
börja här hemma, så är det vi.

Rapid Reaction
De veteraner som äntrade prispallen efter Stånge-
broslaget visade samma spridning på var de gjort 
insats som i Fredsbaskrarnas föreningar.
– De har varit i Sinai, på Cypern, i Afghanistan och 
i Bosnien för att nämna några missioner, säger 
Anders Rönning.

Åldrarna bland de tävlande var från fem år till 65 
plus. Det är inte riktigt samma publiksport som 
till exempel speedway eller motocross, banan på 
Stångebroslaget var över två mil lång. Men spor-
ten har sin tjusning.
– Det är verkligen roligt att köra och alla kan vara 
med. Dessutom hjälper förarna varandra, till ex-
empel om någon kört omkull.
Dessutom skänkte Försvarsmaktens Enduroklubb 
pengar till Veteranernas Rapid Reaction i sam-
band med Stångebroslaget.

Per Lunqe

Veteraner som får pris efter enduro på mc. 
Foto: Privat

KOLLA WEBB

Tema: FN 70 år Aktuellt 

Hjälp att navigera 
bland myndigheter
Det kan vara svårt att navigera bland 
myndigheter och blanketter. Ännu 
värre blir det i en upplevt utsatt 
situation där inte sällan ekonomiska, 
fysiska eller psykiska problem till 
följd av utlandstjänstgöring bidrar till 
komplexiteten.

Detta problem får nu sin lösning när 
SVF påbörjar samarbete med företa-
get Woxzia och tjänsten Myndighets-
lots. Du når din kontaktperson på 
telefon 08-580 80 110. 

Nationernas Förbund hade misslyckats. 1939 
började världen brinna. Under kriget föddes 
tankar om ett nytt förbund som skulle få mer 
tänder än sin föregångare. Med Förenta na-
tionerna skulle det inte bli ett nytt världskrig. 
Flera konferenser hölls och i januari 1942 
antog regeringar från 26 allierade länder At-
lantdeklarationen, ett brittiskt-amerikanskt 
dokument. 

I april 1945 lades grunden för Förenta na-
tionerna av de allierade staterna under en 
konferens i San Fransisco. I oktober sam-
ma år bildades FN formellt. Då var 51 länder 
medlemmar. Sverige hade som neutralt land 
inte anslutits till San Fransiscodokumentet, 
men gick med i FN 1946. Sverige var sedan 
med om driva igenom FN:s deklaration om 
mänskliga rättigheter 1948 och genom åren 
har 100 000 svenskar tjänstgjort i fredsbeva-
rande FN-missioner.

Vetorätten i säkerhetsrådet har diskuterats 
sedan tillkomsten av FN. Den skulle 1945 
skydda de permanenta medlemsländernas 

nationella intressen och förhindra förhas-
tade resolutionsförslag. Under kalla kriget 
blockerades 189 resolutioner, medan 646 
antogs. Efter Sovjetunionens kollaps började 
Ryssland samarbeta med västs rådsmedlem-
mar, vilket ledde till kraftfulla insatser i Irak, 
Somalia, Haiti och Bosnien.

Idag står FN inför historiska utmaning-
ar med ryska aggressioner, terrorhot från 
IS och med 60 miljoner människor på flykt 
från krigens fasor genom tagg-
tråd och över hav för att 
nå säkerhet. FN spelar 
en stor roll i lösningen 
av dessa problem, men 
inte sällan blockeras re-
solutioner i ett oenigt 
säkerhetsråd där po-
litiska skiljelinjer spö-
kar från kalla kriget 
och egna agen-
dor står högre 
än mänskliga 
rättigheter.

Från tandlöst NF 
till ansträngt FN
FN-historien kantas av både med- och motgångar. 
Fredsbaskern har gjort några nedslag i historien samt 
riktat blicken mot dagens utmaningar.

Vi i kamratstödet söker 
nu veteraner som vill 
och kan ställa upp i 
detta viktiga arbete.

Kontakta P-G Dolk
e-post: pg.dolk@
sverigesveteranforbund.se 
telefon: 070-879 90 89.

Kamrat-
stödjare
sökes

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)
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1945

När människor är på flykt finns FN:s flyk-
tingorgan UNHCR där för att ge skydd och 
hjälp. Ansvaret är stort men medlen begrän-
sade.
– Om vi budgeterar för ett minimiuppehälle 
skulle vi behöva 7 miljarder dollar om året. Så 
mycket har vi inte, säger Katinka Lindholm, 
generalsekreterare på svenska UNHCR.

60 miljoner människor befinner sig på flykt, 
inom sina hemländer eller i andra. UNHCR 
hjälper i första hand flyktingar som lämnat 
sitt land. 15 miljoner är på flykt från våld och 
terror i Syrien och Irak. De står inför en kall 
vinter. Det stöd som UNHCR ger finansie-
ras av bidrag från stater, från FN och från 
människor som vill hjälpa till. 630 000 flyk-
tingar från Syrien är i Jordanien, en miljon i 

Libanon och två miljoner i Turkiet. Fyra mil-
joner har lämnat Syrien och åtta miljoner är 
internflyktingar.
Sveriges roll i flyktingströmmarna?
– Svenska staten är en stor givare till UNHCR 
och Sverige har tagit emot många som söker 
asyl. Som EU-land kan Sverige påverka an-
dra länder i Europa.

Det en medborgare har rätt till i sitt hemland 
är trygghet. Mänskliga fri- och rättigheter är 
en del av denna trygghet. 
–När en människa flyr från Syrien till Jor-
danien, har inte Jordanien skyldighet att 
svara för tryggheten. Här går UNHCR in. Vi 
har mandat att skydda och hjälpa flyktingar 
och vi kan aldrig dra oss ur, säger Katinka 
Lindholm.

FN och flyktingkrisen
Kongoinsatsen ONUC, där Sverige bidrog 
med nio bataljoner under åren 1960 till 
1964, var också den första riktigt skarpa 
insatsen för svenska FN-soldater. Kalle 
Fransson var en av skyttesoldaterna, och 
han skrev på för den svenska bataljonen 
12K 1961, direkt efter muck från A6.

– Det var hårda strider, både i september 
och december, säger han.
Kongo var i upplösning, det var en bryt-
ningstid när det belgiska kolonialväldet 
gick i graven. Belgiska Kongo blev själv-
ständigt 1960, men den mineralrika provin-
sen Katanga förklarade sig självständig med 
stöd av Belgien.

1960 hade FN:s generalsekreterare Dag 
Hammarskjöld begärt stöd av svenska för-
band. Första bataljonen åkte direkt från 

Gaza.  1961 inleddes FN:s operation med att 
avväpna Katangas trupper och gripa utländ-
ska legosoldater i Katangas gendarmeri.  
Förhållandena i Kongo var påfrestande. 
Kalle Fransson minns anfall i spöregn och 
afrikansk natt där han inte kunde se handen 
framför sig. Den hårdaste striden han var 
med om var ett brigadanfall, det i modern 
historia största militära företaget för svensk 
del. Unokat inleddes 16 december 1961.
– Vi hade gendarmerilägret Camp Massart 
som vårt anfallsmål, säger Kalle Fransson.
Under Unokat-striderna skadades 17 svens-
ka soldater, tre miste livet.

Striderna fortsatte och under två månader 
mellan 1962 och 1963 besegrade FN Ka-
tangas trupper och det blev slutet för Katan-
ga som självständig stat. Totalt stupade 17 
svenskar i Kongo. 

17 svenskar stupade i hett Kongo

2015

1945
200.000 dödas 
i Hiroshima. 

60 miljoner döda 
i kriget. Europa

brinner. 

1960
ONUC, 

Svenska soldater 
till Kongo 

1945
FN bildas "för att 

rädda kommande 
släktled undan 
krigets gissel"

FAKTA: UNHCR,
FN:S FLYKTINGORGAN

UNHCR syftar till att skydda människor på 
flykt från krig och förföljelse. 
Organisationen uppstod efter andra 
världskriget och arbetar enligt den kon-
vention som 1951 antogs av FN och som 
reglerar flyktingars rättsliga ställning. 

UNHCR delar ut livräddande nödhjälp, 
kämpar för mänskliga rättigheter och ger 
människor på flykt en tryggare vardag.

2001
Terrordåden i USA 

ger Västvärlden 
en ny fiende

2003
Irakkriget inleds, 

trots att FN:s 
vapeninspektörer 
inte hittat några
massförstörelse-

vapen

2015
Klimatmöte i 

Paris, FN:s klimat-
konvention. Syfte: 
Enas om ett globalt 

klimatavtal som 
ska gälla från 

år 2020

1995
Konferens om 

kvinnors 
situation och 

ställning

1994
Folkmordet i 
Rwanda är ett 

stort FN-
misslyckande

Pågående svenska 
militära FN-insatser
Afghanistan – RSM
Bosnien-Hercegovina - EUFOR
Irak
Kongo-Kinshasa – Monusco
Kosovo – KFOR
Mali – EUTM och Minusma
Mellanöstern – Untso
Pakistan (Kashmir) – Unmogip
Somalia – EUTM
Sydkorea – NNSC
Sydsudan – Unmiss

Tema: FN 70 år 

1948
Deklarationen 
om mänskliga 

rättigheter 
antas

1950-talet
FN engagerar sig 
i Koreakriget som 

än idag är en 
olöst konflikt

1946
Sverige blir 

medlem i FN

1956
UNEF 1, 

FN:s första 
väpnade insats 
– Sverige deltar 

1966
Konventionen 

om medborgerliga 
och politiska 

rättigheter
antas

1972
Första FN-

konferensen om 
miljön hålls i 

Stockholm

2015
FN genomgår 

den största 
flyktingkrisen 

sedan 
världskrigen

UNHCR:s uppgift: Skydda 60 miljoner på flykt.    30 000 000 000 kr fattas.

1968
Ickespridnings-

avtalet om 
kärnvapen antas

DAG HAMMARSKJÖLDS 
MYSTISKA DÖD 1961

FN:s generalsekreterare Dag Hammar-
sköljds död är fortfarande ett mysterium 
och flera utredningar har gjorts utan 
att kunna fastställa vad som låg bakom 
flygolyckan under flygningen till Nord- 
rhodesia (nuvarande Zambia). Dag 
tillträdde posten som generalsekreterare i 
FN 1953 och välkomnades av företrä-
daren med orden "Ni övertar världens 
omöjligaste jobb." Efter sin död tilldelades 
Dag postumt Nobels fredspris 1961.

2008
Konvention 
mot kluster-
ammunition

2015
Ett enigt säker-

hetsråd antar en 
resolution om 
insatser mot IS 
och terrorism

2017-2018
Blir Sverige 

temporär medlem 
i FN:s säkerhetsråd?

Kanditaturen
lämnades in

2004
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Det ska inte hända igen. Det var Bo 
Wrankers, hans soldaters och FN:s mål 
för missionerna i Makedonien. Folkmor-
det i Srebrenica 1995 då 8 000 människor 
kördes iväg i bussar, avrättades och be-
gravdes, det skulle inte få hända igen. 

Det blev en uppgift för FN som under åren 1995 
till 1999 fortsatte sitt fredsuppdrag i Makedonien 
med svenska truppbidrag i MA07 till MA13.  

Slaver och albaner 
Bo Wranker var Force Commander på MA07 
och MA08 då FN-insatsen UNPREDEP fortsat-
te 1996. Han skulle stanna till 1997 och hade till 
sitt förfogande två bataljoner, en nordisk och 
en amerikansk. Insatsen stod under ledning av 
FN-högkvarteret i New York. 

Vad gjorde ni? 
– Vi patrullerade norra och västra delarna av 
landet. Vi hade observatörer, säger Bo Wranker. 
I Makedonien finns två stora folkgrupper, slaver 
och albaner, och det fanns motsättningar. Bo 
Wrankers uppgift var att se till att de inte eska-
lerade. 
– Det skulle inte få hända igen. 

Det blev lugnt 
FN-insatsen var på plats för att förhindra ett nytt 
etniskt krig på Balkan och det gick bra.
– Det var kanske den mest lyckade operationen 
FN gjort någonsin. Det blev lugnt, förutom 1997 
då Albanien föll samman, all struktur försvann 
och en av bataljonerna utsattes för beskjutning. 
Albanska grupper som kontrollerade smuggling 
över den makedonsk-albanska gränsen, hade 
uppfattningen att FN var där för att stoppa denna 
verksamhet. Smugglarna ville markera sitt miss-
nöje med detta. Detta klarades ut, FN var där för 
att övervaka freden, inte smuggeltrader. Så hur 
gjorde ni? 
– Vi visade oss och det vi gjorde var att inge 
trygghet. 

Applåder 
Befolkningen såg FN-soldater patrullera. 
– De hade känslan av att världen var där.

Under sådana förhållanden skulle det inte bli 
krig, inga folkmord. Uppskattningen över detta 
skydd visade sig.
– FN-högkvarteret skulle dra ner på antalet sol-
dater, jag informerade borgmästaren i Tetowo. 
Han sa, ni får inte lämna, då börjar det. Och när 

vi var med på festligheter då var det alltid mest 
applåder för den från FN som sa något, säger Bo 
Wranker. Hade denna uppskattning något med 
missionens upplägg att göra? 
– Världen och FN visade att militär sattes in för 
att skydda befolkningen i preventivt syfte. Det 
var en rent politisk operation. 

Inte självklart
UNPREDEP var en multidimensionell insats. 
Där fanns militär, polis och en social del. 

Tillsammans stöttade enheterna den nya själv-
ständigheten och såg till att de båda sidorna, 
folkgrupperna, kunde leva tillsammans på ett 
Balkan där detta var långt från självklart. Svensk 
insats gjordes i två FN-missioner, före UNPRE-
DEP i UNPROFOR. MA07 var det första svens-
ka bidraget till UNPREDEP som blev en följd 
av Daytonavtalet, ett fredsavtal mellan Bosnien 
och Hercegovina, Jugoslavien och Kroatien. Det 
undertecknades i Paris 14 december 1995. Efter 
avtalet upphörde kriget i Bosnien och Hercego-
vina. Den svenska truppen ingick i ett skandina-
viskt kompani som var förlagd till Camp Valhall 
i Skopje. 

Per Lunqe

Inget nytt Srebrenica 
när FN var i Makedonien

Tema: FN 70 år 

Lyckat i Liberia, 
kaos i Libyen

Miljoner människor flyr kriget för sina liv. I 
den största flyktingkatastrofen sedan andra 
världskriget borde FN trycka på mer för att 
länder som har förmåga ska hjälpa till. Det 
säger Aleksander Gabelic. 
– FN måste bli mer konkret. Och FN måste 
bygga broar mellan den arabiska världen 
och Europa, säger han.

Fred och säkerhet
Aleksander Gabelic ser framför sig en 
FN-konferens om Mellersta Östern. 
– Det är många och stora frågor som skul-
le hamna på en sådan konferens. Fred och 
säkerhet i Syrien, ett fungerande Irak och 
konflikten mellan palestinier och israeler är 
några. Nu är det för splittrat.

Aleksander Gabelic menar också att Sverige 
bör utöka insatsen i Mali, efter den histo-
riskt kraftfulla resolutionen i säkerhetsrå-
det med FN:s uppmaning till medlemslän-
derna att radera IS´ baser i Syrien och Irak. 
Sverige skulle med utökat truppbidrag i 
MINUSMA avlasta Frankrike.
– Sveriges och övriga EU-länders interna-
tionella solidaritet sätts nu på prov. Terrorn 
är ett gränsöverskridande hot. Varje land 
bör göra vad man kan. Vi ser att Tyskland 
erbjudit stöd till utökad militär FN-närvaro 
i Mali. Tjeckien har erbjudit sig att fördubb-
la sitt bidrag till EU:s FN-stödda utbild-
ningsinsats i landet.

Långsiktig utveckling
Det är inte bara militärt stöd som Aleksan-
der Gabelic vill se. En lyckad insats ger stöd 
för långsiktig utveckling. Då ger FN inte 
bara militärt stöd utan stödjer också det ut-
satta landet med humanitära insatser. Möj-
ligheterna till en demokratisk infrastruktur 

ökar. Det finns mindre lyckade exempel, 
menar Aleksander Gabelic, som Libyen.
Libyens inbördeskrig startade med ett folk-
ligt uppror våren 2011, under den arabiska 
våren. Den 17 mars antogs en resolution i 
säkerhetsrådet om flygförbudszon över lan-
det. Flera länder deltog, bland dem Sverige. 
Men när den militära insatsen var över, då 
skulle enligt Aleksander Gabelic, FN:s stöd 
kunnat bidra till att bygga Libyen.

– Det var inte en lyckad insats. Vad gjorde 
man sedan? Inget. Nu är Libyen i kaos, sä-
ger han.

Han pekar i stället på inbördeskrigets Libe-
ria där svenska Försvarsmakten och civila 
myndigheter i FN-missioner bidragit till att 
skapa fred och säkerhet sedan 2004. Säker-
hetsrådets resolution gav mandat för freds-
styrkorna att stödja ett eldupphöravtal och 
fredsprocessen, skydda civilbefolkningen 
och bygga upp den nationella säkerheten. 
Men där fanns också ett bredare angrepps-
sätt.
– Det var en bra samlad insats för säkerhet 
och utveckling. Den gav stabilitet i ett land 
som plågats av inbördeskrig. 

Om du ska säga något som FN verkligen 
lyckats med?
– 1945, när FN skapats ville man inte ha ett 
nytt världskrig. Det har vi inte haft, avslutar 
Aleksander Gabelic.

Per Lunqe

SVENSK KRIMINALVÅRD 
PÅ EXPORT INOM FN
Den har gott rykte och är efterfrågad. Sedan 2005 är 
svensk kriminalvård ute på insatser för FN.

I år ger 20 kriminalvårdare från Sverige råd, handledning 
och utbildning vid fem FN-insatser i Afrika. De är med i 
fredsbevarande projekt och hjälper till att återuppbygga 
rättssystemet i länder som härjats av krig.
Detta arbete är en del i att ge befolkningen de mänsk-
liga rättigheter som FN och dess medlemsländer kom-
mit överens om. Också den som hamnat i fängelse ska 
få en korrekt behandling. När rättskedjan fungerar då 
fungerar också en viktig del i samhället. Kriminalvården 
exporterar sin kunskap till länder där den är en bristvara.
– Vi har varit ute på exekutiva insatser i länder som Ko-
sovo och också en tid i Sydsudan. Nu jobbar vi med stöd 
och handledning, säger Christer Isaksson på Kriminal-
vårdens huvudkontor.

Infrastrukturen
Det betyder att myndigheter i insatsområdet får råd och 
stöd från kriminalvårdens utsände med allt från instruk-
tioner till att rättsväsendets infrastruktur byggs upp. Kri-
minalvården jobbar då med civilt mandat. Det finns gott 
om arbete.
– Vi ser hur oskyldigt dömda sitter häktade i åratal utan 
det mest grundläggande som registrering.
I år genomför Kriminalvården fem insatser i Afrika för 
FN. Det är i DR Kongo, Liberia, Centralafrikanska repu-
bliken, Mali och i Somalia.
Vilka krav ställer ni på dom ni skickar ut?
– De ska ha jobbat hos oss i tre till fem år och de ska ha 
språkkunskaper och de ska så klart vara goda represen-
tanter för de värderingar vi representerar.

50-50
Användbart språk i stora delar av Afrika är franska. Det 
innebär att hälften av svenska kriminalvårdare på insats 
har utomeuropeisk bakgrund. Och det är femtio-femtio 
killar och tjejer. Medvetet?
– Ja. Och utan svårigheter, säger Christer Isaksson.
Han och de andra som jobbar med Kriminalvårdens ut-
landsstyrka har upptäckt att en blandad grupp fungerar 
bättre.
– Det blir bättre dynamik och det blir bättre beslut.
De flesta som åker på utlandsinsats för Kriminalvården 
är obefordrade, ”vanliga vårdare”. 
– Men vi skickar också specialister och mellanchefer.
Även om svensk kriminalvård har gott rykte i DPKO i 
FN-högkvarteret, så drabbas ”correction”-delen på in-
satserna av neddragningar.
– Högst prioritet i missionerna har militären, fred, sedan 
kommer polisen, lag och ordning, sedan är det vi som 
ska se till att gripna har någonstans att bo, säger Christer 
Isaksson.

Christer Isaksson i Juba för att bygga upp en korrekt 
behandling av fängslade. Foto: Kriminalvården

Kriserna i Mellersta Östern borde ge upphov till en 
FN-konferens. Då skulle konflikterna hamna på 
bordet. Det menar Aleksander Gabelic, ordförande 
i Svenska FN-förbundet.

"70 år utan världskrig"
Alexander Gabelic

Svensk pansarterrängbil patrullerar gatorna i liberias huvudstad, Monrovia. 
Foto: Jonas Svensson/FM

"Vi möttes av vänliga 
och nyfikna locals. 
Jag minns att det 
fanns ungar som gått 
till frisören och fått 
våra FN-frisyrer", säger 
Mats Ruderfors som 
var nere i Makedonien 
på en mission efter Bo 
Wranker, MA13. 

Foto: Olof Lundin
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Flera år senare ligger Björn Eggeblad på Hem-
värnsskjutbanan i Särna, blundar och trycker 
av. En patron till, han skjuter igen, nu med 
öppna ögon. Det var ju inte så farligt, tänker 
han och har vunnit en riktigt stor seger.

1991 tjänstgjorde Björn som chaufför i en trans-
portgrupp under FN-flagg, UNIFIL, i södra Liba-
non. Det var hans andra resa, han hade varit där 
ett och ett halvt år tidigare på en vinterbataljon. 
Landet var kaotiskt, regeringen hade ingen koll 
på vad som hände. Det som en gång var myndig-
heter hade kollapsat. 150 milisgrupper stred till-
sammans och mot varandra.

Ordning och reda
FN var där för att bringa reda, bygga upp en 
struktur av ordning. Det militära engagemanget 
med blåa hjälmar utgjordes av motsvarigheten 
till en brigad. Också den svenska bataljonen sat-
te upp check-points. Avsikten var att vapen inte 
skulle transporteras mellan byarna. 

Grupperna i södra Libanon skulle inte konfronte-
ras med varandra. När Björn och hans kamrater 
åker för att hämta bröd i Israel den 13 september 
1991 är check-pointen före gränsen på den arabis-
ka sidan obemannad. Något är fel. Efter kontakt 
med DO-expeditionen vänder Björns obeväpnade 
grupp hemåt. Efter 300 meter möter de tre beväp-
nade personer med Kalasjnikovs, handgranater 
och raketgevär. Det dröjer inte länge innan Björn 
och kamraterna sitter gisslan i ett skjul, hållna av 
en palestinsk gerillagrupp. Det som inte syns inne 
i skjulet är att en grupp ur Sydlibanesiska armén, 
SLA grupperar utanför. 

Utan skydd
Det blir eldgivning. Kaos utbryter utanför och 
inne i skjulet. SLA-soldaterna tömmer sina ma-
gasin in mot skjulet i en våldsam skottlossning. 
Raketgeväret avfyras. 
– De har ingen som helst koll på vad de skjuter på 
och därinne sitter vi tretton i gisslan, obeväpnade 
och utan möjlighet att ta skydd, säger Björn.
Helvetet fortsätter i en timme. En kamrat dödas. 
Björn blir träffad i båda benen. Det gör fruktans-
värt ont. Höger ben hänger i vadmuskeln, benpi-
pan är sönderskjuten.

Vid flygplatsen i Beirut ligger Björn i ett SOS-flyg-
plan med destination Arlanda. Han vill inte 

lämna sina kamrater som var med om helvetet i 
skjulet. Men han måste också få ordning på sina 
sönderskjutna ben. Han tappade två liter blod vid 
beskjutningen och var på väg att dö. Han är full-
matad med antibiotika och smärtstillande. 

Fredspriset
Efter sin första resa till Libanon fick Björn och alla 
andra FN-soldater som varit där kollektivt Nobels 
Fredspris för sina insatser, att försöka skapa fred 
och trygghet. Nu är han på väg till Akademiska 
i Uppsala för att rädda benen. Men det var inte 
bara benen som tog stryk i skjulet.

Björn förstod ganska snart att han bar på händel-
sen i sin egen ryggsäck. Han hade fått PTSD. Efter 
mycket om och men fick han också ordning på 
själen. Den riktigt första kvittensen kom när han 
följde med svärfar till skjutbanan. Han blundade 
och tryckte av, utan att få panikångest.

Nu började Björn stötta kamrater som kommit 
hem och hade svårigheter.
– Jag blev egentligen kamratstödjare innan be-
greppet fanns, säger han.
När du är inne i ett samtal med en kamrat, kan du 
då falla in i dina egna erfarenheter?
– Nej. Jag ska ha kommit ut ur det jag själv varit 
med om först. Men jag har ofta lätt att förstå den 
jag pratar med.

Föreläser
Björn jobbar sedan 2012 på Sveriges Veteran-
förbund Fredsbaskrarnas kansli i Örebro. Där 
hjälper han dagligen kamrater som har besvär 
av olika anledningar. Det kan vara ersättnings-
frågor, kroppsliga eller själsliga frågor. Han har 
också föreläst om sina upplevelser. Ett bra sätt att 
bearbeta?
– Nej. Jag ser det inte så utan den fasen ligger 
bakom mig. Det är istället ett sätt att nå ut med en 
verklighet som få svenskar har varit med om och 
att de ska få kunskap om vilka konsekvenser det 
medför och reflektera över det.
Är det pris du betalat värt den sak FN kämpade 
för i södra Libanon?
– Den frågan är lite dubbelbottnad för jag skul-
le verkligen inte vilja ha varit utan den tiden jag 
gjorde i Libanon och Kuwait. Alla härliga möten 
med människor, kollegor som lokalbefolkning. 
En ny kultur och ett underbart vackert land där 
människor försökte leva normalt trots 17 år av in-
bördeskrig visar på en inneboende kraft. 
– Att få vara en del av de som gjorde skillnad gör 
att man växer som människa. Sedan att vi förlo-
rade Kenneth, jag själv blev skottskadad med år 
av konvalescens, killarna i gruppen som mådde 
dåligt och så vidare, är ju inget man vill ha varit 
med om direkt, säger Björn.

Med livet som insats

Genom Gula 
Bandet stödjer du 

utlandsveteranerna 
och deras 
anhöriga.

sverigesveteranforbund.se

Myndigheten för samhällsskydd och bered-
skap, MSB, driver 50 till 60 insatser utomlands 
samtidigt. Många av dom är på efterfrågan från 
FN. Ett stort område är minhantering. Där sam-
arbetar MSB med flera FN-organ, ett är UNMAS, 
United Nations Mine Action Service, som ger 
MSB uppdrag. Arbetet har hög prioritet, varje 
år dödas 20 000 människor av landminor och 
oexploderad ammunition. 

MSB:s arbete i minhärjade länder innebär inte 
bara röjning utan också att begränsa de negativa 
effekterna av minorna. MSB kartlägger minera-
de områden och genomför utbildningar på plats. 
Steg två är mer omfattande insatser där minor 
röjs.

72 timmar
Samarbetet med UNMAS betyder att MSB ingår 
i en snabbstyrka, UNMAS Rapid Response Plan 
for Mine Action. Resurser ska kunna ställas till 
förfogande inom 72 timmar efter en humanitär 
katastrof.

Ett annat område där MSB ofta deltar i FN-in-
satser är urban sök och räddning, SWIFT USAR. 
Det är en avancerad sök- och räddningsstyrka 
som används vid händelser med kollapsade bygg-
nadskonstruktioner, hus och andra byggnader 
har då rasat vid naturkatastrofer, olyckor eller 
avsiktlig förstörelse. 

SWIFT USAR är akronymer för Swedish Inter-
national Fast response Team, Urban Search and 
Rescue. Den klassas som en tung sök- och rädd-
ningsstyrka. Den står i ständig beredskap och 
lämnar Sverige inom tio timmar från beslut, be-
mannad med MSB-personal.

Humanitära insatser
Det MSB och tidigare Räddningsverket är känt 
för är humanitära insatser, såväl under FN-flagg 
som med andra organ. Personalen har mångårig 
erfarenhet av att samarbeta med internationel-
la organisationer vid katastrofer och konflikter.
Inom området humanitära insatser bistår MSB 
med flera typer av stöd som byggnad av basläger, 

sjukvård, vatten, sanitet och hygien, bostäder 
och förnödenheter, rekrytering av specialister på 
uppdrag av andra organisationer och transporter, 
lastbilskonvojer, mekaniker och förarutbildning.

Ebola
En insats som väckte internationell uppmärk-
samhet inledde MSB hösten 2014 under det som 
kunnat bli en ebolaepidemi med interkontinental 
spridning. Insatsen gjordes under FN-organet 
WHO och huvudsakligen gav MSB stöd åt Li-
berianska hälsomyndigheter. Kapacitetshöjan-
de åtgärder gjordes på sjukvårdsinrättningar i 
Sinoe county. Stödet till Liberia är avslutat och 
Totalförsvarets forskningsinstitut menar i en ut-
värdering av insatsen att MSB trots utmaningar 
och en behovsbild som ändrades kraftigt under 
insatsens gång, uppnådde viktiga resultat. MSB 
bidrog inte bara till att hindra spridningen av vi-
ruset utan även till att höja kunskapen i Västafri-
ka om ebola.

Per Lunqe

För säkerhet på uppdrag av FN
Björn Eggeblad upplevde ett inferno i södra Libanon, 
återhämtade sig och arbetar nu med att stötta veteraner.

Text: 
Per Lunqe

"De har ingen som helst koll på vad
  de skjuter på och därinne sitter vi 
tretton i gisslan, obeväpnade och 
utan möjlighet att ta skydd"

Ett mer ambitiöst FN med 
Sverige i säkerhetsrådet

Sverige kandiderar till säkerhetsrådet och 
en plats som ska ge möjlighet att påverka i 
frågor där besluten är bindande. 
– Ett medlemskap i säkerhetsrådet ger 
Sverige en unik plattform att föra fram 
våra värderingar och politik, säger utrikes-
minister Margot Wallström.

Hon och regeringen hoppas genom en 
plats mer direkt påverka FN i flyktingfrå-
gor.
– Dagens flyktingkris visar att de globa-
la konflikterna påverkar oss direkt. Vi vill 
bland annat agera för att stärka FN:s för-
måga till freds- och statsbyggande, kon-
fliktförebyggande och medling.

Vad talar för att Sverige får plats i säker-
hetsrådet?
– Det är på basis av vår utrikespolitik och 
vårt globala engagemang som vi söker 
stöd för vår kandidatur. Vi ser att våra an-
strängningar i kampanjarbetet ger resultat. 
Vid generalförsamlingens årliga öppnan-
de gav kontakter med representanter från 
olika delar av världen vid handen att vi 
välkomnas för det vi står för, säger Margot 
Wallström.

Det är på meriterna ett land får en plats.
– Regeringen gör sitt yttersta för att syn-
liggöra Sveriges långa engagemang och 
insatser i FN och globalt och att bygga 
förtroende bland FN:s medlemsländer. 
Det är en dialog med 192 länder.

Utrikesministern och regeringen ser kan-
didaturen som en del i en ”bredare utri-
kespolitik”. 
– Där är det multilaterala samarbetet en 
hörnsten. Vi vill genom en plats i säker-
hetsrådet stärka våra relationer globalt. En 
plats gör att vi skulle kunna bli en kataly-
sator för en mer ambitiös FN-politik, säger 
Margot Wallström.

Per Lunqe

Myndigheten för sämhällsskydd och beredskap, MSB, är en samordnande myndighet i 
Sverige. När MSB ger sig ut i världen för att minska skador efter kriser är det i egenskap 
av experter. MSB är en av de myndigheter FN vänder sig till under en kris.

MSB i Katmandu, Nepal, den 4 maj 2005, klockan är 09:39. MSB-personal bland raserade byggnader på uppdrag av FN-organet OCHA. 
Foto: Johan Lundahl / MSB

Fo
to

: K
ri

st
ia

n
 P

o
h

l /
 R

eg
er

in
g

sk
an

sl
ie

t

14   Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF) Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)   15



Vi sitter i fordonet RG 32 Galten, man svettas, ett 
provisoriskt rör har riggats från fläkten vid förar-
plats för att kall luft ska nå passagerarna där bak. 
Mellan dem står den som har de varmaste förhål-
landena, kulspruteskytten. 
– Det gäller att ordna det för sig, ordentligt med 
vatten och soltak över arbetsplatsen, säger jägar-
soldaten Oscar Karlflo.

En rad terrängbilar av Galten rör sig genom sand-
dynerna. Här är det inte dold framryckning som 
gäller, FN-trupp visar öppet sina avsikter, därför 
sitter blå FN-flaggor på de flera meter höga radio-
antennerna. Förbandet syns tydligt på håll. 
– Det är klart vi uppträder taktiskt vad gäller själ-

va framryckningen, men den sker inte dolt, vi vi-
sar tydligt våra FN-symboler, säger Oscar Karlflo. 

Ansvar för tre utlandsförband
Att regementet K3 med tonvikten på en bataljon 
fått ansvaret att sätta upp tre utlandsstyrkor på 
rad hör till ovanligheterna. I 32:a underrättelse-
bataljonens fall är detta en realitet. Överstelöjt-
nant Jonas Lotsne är bataljonschef hemma och 
har varit kontingentschef för Mali 02.
– Min företrädare som chef för bataljonen, Carl 
Magnus R Svensson var chef för Mali 01, jag själv 
för Mali 02 och min ställföreträdare Markus 
Höök under Mali 03. Det visar själva essensen i 
det så kallade insatsförsvaret. Personal och che-

fer ska vara längst ute på linan emellanåt, det är 
nyttigt, säger Jonas Lotsne. 

Lotsne har en lång tid på Högkvarteret bakom 
sig. Internationellt har han erfarenhet från en 
tidigare insats i Kosovo. Insatsen i Mali har va-
rit utvecklande både för honom och personalen. 
Stort stöd har han fått från övriga organisations-
enheter inom Försvarsmakten. 
– K3 hade aldrig klarat av att bemanna insat-
sen ensamt. Ett flertal förband har bidragit med 
enskild personal, tunga spelare är till exempel 
Trängregementet, Försvarsmedicincentrum och 
Ledningsregementet, men det är egentligen hela 
Försvarsmakten som bidrar, säger han.  

Vi är tillbaka i terränglådan, närmare bestämt 
drygt 6 mil från FN-styrkans camp i Timbuktu. 
Soldaterna från fjärrspaningsskvadronen möter 
upp enheter från stabsunderstödsskvadronen. 
Det är dags att fylla på drivmedel och mat för att 
sedan fortsätta ytterligare 15 mil i östlig riktning 
mot en malariadrabbad by vid Nigerfloden. 

– Min son dog i malaria för två veckor sedan, 
säger en tuaregman som soldaterna träffar i en 
av de sandiga gränderna. Mitt i gatan har sonens 
vita gymnastikskor lämnats kvar som ett minne.  

I ett kvarter står en Toyota Landcruiser med en 
rödakorsetflagga, det är egentligen det enda av 
någon form av sjukvård som existerar här. 

Organisationens representant är en lokalanställd 
man med en utbildning motsvarande en sjukvår-
dare. Han har några bandage och sparsmakat 
med mediciner på sin ”mottagning”.  

Plötsligt blåser en sandstorm in. Det är lite här 
som i fjällen när det kommer till väder, det väx-
lar snabbt. Jägarsoldaterna skyler raskt sina 
ansikten med halsdukar. Man kan förstå varför 
tuaregschalen fortfarande är ett populärt plagg 
i öknen. Om fäder hemma i Sverige uppmanar 
sina barn att bära mössa när det är kallt, så är en 
halsduk ett lika naturligt plagg mot värmen och 
sanden i Afrika. 

När detta publiceras har redan Mali 02 åkt hem 
och lösts av Mali 03. Kontingentschefen Jonas 
Lotsne kan se tillbaka på en tid av många utma-
ningar, inte minst klimatet och miljön. 
– De flesta av oss kommer minnas den obarm-
härtiga värmen. Men också sandstormar och inte 
minst skyfall, hur konstigt det än kan låta i ök-
nen. Det ställde krav både på personalen och hur 
vi agerade rent operativt. 

Livsmedel för en lagad måltid
Jonas Lotsne menar också att FN ibland har sina 
begräsningar. Föregångaren Mali 01 uppmärk-
sammandes i media med ansatsen att soldaterna 
inte fick nog med mat. 
– När Mali 02 kom ned fanns livsmedel för en 
lagad måltid i kökets kylar, FN:s logistikorganisa-

tion haltade helt enkelt. Dock fanns fältransoner 
att tillgå. Understyrkas ska att vi aldrig behövt ta 
till det kortet. Maten har varit enkel och närings-
rik, men ibland enformig, säger Jonas Lotsne.
 
Svenska luftbroar, stödköp av livsmedel på stan 
och en allt mer effektiv logistikorganisation inom 
FN har förbättrat situationen över tid. Transport-
linjerna är utsträckta och det är inte heller alltid 
att civilbefolkningen i Timbuktu har tillgång till 
allt de skulle vilja önska. Vägarna härjas ofta av 
kriminella ligor och banditer som kapar trans-
porter.  

Utmaningarna till trots, Jonas Lotsne och många 
förbandsmedlemar med honom har uppfattat ti-
den i Mali som utvecklande. Han summerar in-
satsen. 
– En tacksam lokalbefolkning som har det svårt 
utifrån många aspekter. Samverkan och arbete 
med företrädare från andra nationer. Att dessut-
om få hålla på med det vi ständigt tränar för hem-
ma är verkligen utvecklande. Relevanta uppgifter 
och ett förband som presterat synnerligen bra. 

Jonas Lotsne stannar upp ett slag och drar på 
tanken.
– Jag tror många veteraner kan hålla med mig 
om att en utlandsmission ger många erfarenhet-
er. Tiden spenderad i insatsområdet är mycket 
intensiv, avslutar Jonas Lotsne. 

Sverige och ett lätt attackhelikopterförband från El Salvador 
har ett nära samarbete. Här flyger en av helikoptrarna över Ni-
gerdeltat nära Timbuktu. 
Foto: Ragnar Sävfors/Försvarsmakten

Insats Mali: ”De flesta av oss kommer 
minnas den obarmhärtiga värmen”

Temperaturen snittar på dryga +45 grader – i skuggan. 

Vi är på väg genom staden Timbuktus gator för att så 

småningom ta vägen österut. Enheter ur den svenska 

Malistyrkan har fått uppgiften att inhämta underrättelser 

ett 20-tal mil från Camp Nobel. 

Text: Richard Kjaergaard
Press- och Informationsofficer, Mali 02

Svenska FN-soldater framrycker i en by öster om Timbuktu i samband med en fjärrspaningspatrull. 
Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten. 

Överstelöjtnant Jonas Lotsne kan se tillbaka på en utvecklande tid som chef för Mali 02. 
– Personal och chefer ska vara längst ute på linan emellanåt, det är nyttigt, säger han.
Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

En svensk taktisk obemannad flygfarkost (TUAV) lyfter från 
Camp Nobel i Timbuktu. Den möjliggör att FN-styrkan snabbt 
kan spana på upp till en 12 mils radie från basen.
Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

"Personal och chefer ska vara längst ute på 
linan emellanåt, det är nyttigt"
Jonas Lotsne

Fakta om MINUSMA och den 
svenska kontingenten i Mali

MINUSMA=Mission multidimensionnelle intégrée 
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali 

Missionen i Mali är en multiintegrerad och civilt 
ledd FN-mission med uppgifter och mandat 
hämtade ur Säkerhetsrådes resolution 2227.

Den yttersta uppgiften är att skydda civila och 
att stabilisera Mali.  

Sverige bidrar tillsammans med Holland med 
ett underrättelseförband (All Sources Infor-
mation Fusion Unit) som verkar med tre typer 
av huvudsensorer: obemannade flygfarkoster 
(UAV), en spaningsskvadron samt en telekrigs- 
enhet. 

Det svenska förbandet innefattar drygt 250  
officerare och soldater. 

Livregementets husarer K3 har huvudansvaret 
för de tre första operativa kontingenterna, där 
den tredje avslutar sin insats i juni 2016. 

Camp Nobel i Timbuktu är en del av en större 
FN-camp och byggdes snabbt av ett ingenjörs- 
förband från Ing 2 i Eksjö.

Tema: FN 70 år Tema: FN 70 år 
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Medlem
Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23, 703 61 Örebro
Tel 08 - 25 50 30

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

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

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

Johnny Jensen 
Ekonomi- och verksamhetsansvarig
070 - 879 90 84
johnny.jensen@sverigesveteranforbundet.se

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

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

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

P-G Dolk
Projektledare/kamratstödjare
070 - 879 90 89
pg.dolk@sverigesveteranforbund.se

Styrelsen
Lennart Bengtsson
Förbundsordförande
Tel. 072- 20 40 196
lennart.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Jerker Westdahl
Vice förbundsordförande
jerker.westdahl@fredsbaskrarna.se 

Ledamöter
Ylva Ehrlin
ylva.ehrlin@fredsbaskrarna.se

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

Rikard Bengtsson
rikard.bengtsson@fredsbaskrarna.se

Mika Sörensen
mika.sorensen@fredsbaskrarna.se

Suppleanter
Daniel Sandberg
daniel.sandberg@fredsbaskrarna.se

Johan Sundin
johan.sundin@fredsbaskrarna.se

Kamratstödstelefon

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

020 - 666 333

NY ADRESS

Ute i landet 

Händelsekalender
När Vad  Var

Vi önskar Er
alla en riktigt
god jul och ett
gott nytt år!

Kansliet är stängt 
21 december till 7 januari

• BBMC Sweden
• Stiftelsen Fritt Näringsliv, 
   Stockholm
• Göran Bredbäck, Örebro
• Jan Persson Cooper, Gråbo
• Leif Larsson, Helsingborg
• Mikael Bodell, Jonsered
• Marita Kjerling, Fjärås
• 193:e Kursen, Karlberg

• Olof Clifford, Finspång
• Peter Mattsson, Yx-prylar
• Bo Schäder, Torslanda
• Alf Wejdell, Jönköping
• Eva Reinhold, Kumla
• Brunkullans Begravningsbyrå,     
   Östersund
• Åke Larsson, Linköping
• Marita Kjerling, Fjärås

• Karl Fundin, Tranås
• Adam Johansson, Karlstad
• Moderaterna Bohuslän,  
   Göteborg
• Per Lindell, Västerås
• Marita Kjerling, Fjärås
• Helena Rågfeldt, Sollentuna

TACK 
FÖR 

ER 
GÅVA

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

Alla medlemmar i SVF kan nominera sina kandidater tillsammans med en motivering. 
Skicka den nominerades namn tillsammans med motivering senast sista februari 2016.

Vem blir
Årets veteran

2016?

Brev:
SVF, Klostergatan 23, 703 61 Örebro (Märk kuvertet ”Årets veteran”)

E-post:  
kansliet@sverigesveteranforbund.se

Martin Bauhn tar emot utmärkelsen Årets veteran på Vaterandagen 2015.
Foto: Kim Svensson

Nominera Årets veteran 2016
Vem tycker du har gjort sig förtjänt av titeln Årets veteran?
Nu kan du vara med och påverka nomineringarna.

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

Vi tror att många veteraner som ännu inte är medlemmar skulle bli det 
om vår verksamhet synliggjordes bättre. Hjälp oss hjälpa fler genom att 
värva nya veteraner och stödmedlemmar. 
Vi vet att du som veteran är den bästa ambassadören vi kan få. 

Registrera medlemsansökan på www.svfmedlem.se

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

www.sverigesveteranforbund.se

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

Vi vill ha din motivering skriftligen 
senast sista februari 2016. 

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

BNBB:s 
förtjänst-
medalj i 
silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i silver.

Fredsbaskrarnas
förtjänstmedalj
i guld.

Inställt, framflyttat Seminarie, Veterancenter  Stockholm

10-12 jan Folk & Försvar, Rikskonferens  Sälen

28 jan Forskningsseminarium, Försvarsmakten  Meddelas senare

30-31 jan Webbseminarium/utbildning  Quality Hotel, Arlanda stad

17-20 mars Grundutbildning Kamratstöd, Försvarsmakten  Meddelas senare

8-10 april Utbildning mentorer och kamratstödjare  Meddelas senare

April Förbundssamling  Meddelas senare

14-17 juli Veteranträffen ÖS23  Ringenäs/Halmstad

Vem tycker Du har 
gjort sig förtjänt av 
en medalj? 
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Inbjudningar och kallelser
PEACE
KEEPING

VETERAN

NORDIC
VETERAN

GOLF
TROPHY

Nordic Veteran 
Golf Trophy 2016

Lindö Golf 10 september

Golftävlingen avgörs på  Lindö 
Dal på Gotland och är öppen 
för alla kvinnor och män som 
har gjort utlandstjänst som har 
sanktionerats av världssam-
fund, och/eller svenska staten. 

Syftet med tävlingen är främst 
att träffa likasinnade under 
gemytliga former. Vi tror att 
veteraner känner sig bekvä-
ma med veteraner, och har ett 
visst behov av att träffas. Dagen 
avslutas med middag, prisut-
delning och underhållning i 
klubbhuset.

Vid frågor kontaktar du 
Peter Enström 
enstrom@telia.com  
070 218 58 06

Anmälan och inbetalning 
måste ske senast 25 augusti.

Mer info kommer i nästa 
nummer av Fredsbaskern.

Aktuell information: 
www.sverigesveteranforbund.
se/fredsbaskrarna-gotland/
nvgt-golftavlingen

Inbjudan till BBMC 
15-årsjubileum 
samt årsmöte 2016

Det var ett bejublat och välbesökt firande 
i Rinkaby med deltagare från BBMC Sve-
rige, Danmark och Färöarna när BBMC 
fyllde 10 år.   Nu hoppas vi på ett ännu 
större deltagande då vi firar 15 år.

Datum: 27 – 29 maj
Festplats: Holmen, Amager i Köpenhamn
Boende: HDMS Peder Skram
Adress: Elefanten 2, 1439 Köpenhamn.
Årsmöte: Lördag 28/5 kl. 10.00. 

När årsmötet är avklarat kommer det att 
bli en gemensam hojtur. Därefter mingel, 
middag och avslutningsvis underhållning 
av AC/DC Jam by High Voltage.
Pris: 400:- inkluderar boende 2 nätter, 
frukost x 2, middag lördag kväll samt un-
derhållning.
Anmälan: ordforande@bbmc.se.
Transport från Kastrup kan ordnas.
Fortlöpande info på www.bbmc.se

Hjärtligt Välkomna
Styrelsen Blue Berets MC

HDMS Peder Skram agerar sovplats under jubileum och 
årsmöte som sker i Köpenhamn den 27-29 maj 2016.

Fredsbaskrarna Skåne kallar till årsmöte
När: Söndagen den 28 februari, kl. 13.00
Var: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Malmö 
Anmälan: Senast 24 februari via e-post till skoghan@me.com eller 0709-995880.

Gästföreläsare Michael Claesson
Michael Claesson är brigadgeneral och tjänstgör för närvarande som ställföreträdande chef
för avdelningen för militärstrategisk inriktning (LEDS INRI) vid Försvarsmaktens högkvarter.
Han är arméofficer med ursprung i pansartrupperna (P 2). Han har tidigare tjänstgjort som 
chef för Markstridsskolan och Norrbottens pansarbataljon. 2005-2009 verkade han som 
militärrådgivare vid Sveriges delegation till Natos högkvarter i Bryssel. Michael Claesson var 
under 2012 och 2013 chef för den svenska kontingenten i ISAF (FS 24) och samtidigt taktiskt 
förbandschef för de multinationella förbandskonstellationerna Task Force Northern Lights 
och senare Nordic-Baltic Trasition Support Unit. 
Förutom i Afghanistan har Michael tjänstgjort i Kosovo (KS 03).

Brigadgeneral  
Michael Claesson är 
gästföreläsare på FB 
Skånes årsmöte.

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

Ditt bidrag gör skillnad.

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

www.sverigesveteranforbund.se

TENNSOLDATER

SID 33

Fredsbaskrarna Stockholm kallar till årsmöte
När: Onsdagen den 24 februari 2016, kl. 18.00
Var: Drottning Victorias Örlogshem, Teatergatan 3, Stockholm 
Anmälan: Senast 10 februari 2016 via e-post till 
stockholm@fredsbaskrarna.se eller tel: 070-742 73 55. 
Motioner: Styrelsen tillhanda senast 24 januari 2016. 
Skickas via e-post till stockholm@fredsbaskrarna.se 

Årsmöteshandlingar skickas via e-post efter den 10 februari 2016.
Förslag på styrelserepresentanter skall vara styrelsen tillhanda senast den 24 januari 2016. 
Förslagen skickas via e-post till stockholm@fredsbaskrarna.se 
Då föreningen saknar valberedning kommer styrelsen samla in förslag och presentera 
dem på årsmötet. Efter mötet bjuder föreningen på kaffe med dopp!

Välkomna!

Fredsbaskrarna Dalarna kallar till årsmöte
När: Söndagen den 6 mars, kl. 16.oo
Var: Karlsbyhedens Folkets hus

Medlemmar och veteraner i Gästrikland är välkomna till FB Dalarnas träffar i Falun. 
Se "Föreningar och träffplatser" på sidan 31.
Vid tillfällen då lokalen vid C-kasern, Dalregementet inte är tillgänglig, träffas vi vid puben, 
Rådhuskällaren vid Stora torget.
 
Alla medlemmar är välkomna!

Fredsbaskrarna Västerbotten kallar till årsmöte
När: Lördagen den 27 februari, kl. 12.00
Var: Garnisonsmässen, Umeå

Välkomna!

Fredsbaskrarna Sjuhärad kallar till årsmöte
När: Torsdagen den 18 februari, kl. 19.00
Var: Restaurang Renässans (Öl- och vinkällaren under restaurangen), Borås

Välkomna!

Fredsbaskrarna Halland kallar till årsmöte
När: Tisdagen den 1 mars, kl. 18.00
Var: Wärdshuset Istanbul, Kungsgatan 14, Varberg
Anmnälan: Senast den 16 februari till någon av adresserna nedan.
Motioner Styrelsen tillhanda senast 16 februari via e-post till
johan.sundin@fredsbaskrarna.se
eller Fredsbaskrarna Halland, c/o. Johan Sundin, Snidaregatan 10A, 432 43 Varberg

Årsmöteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på Wärdshuset Istanbul i Varberg. 
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Tjong, så var tävlingen igång tidigt på morgonen 
lördagen den 12 september på Slite fina golfba-
na. Nordic Veteransoldier Golf Trophy heter 
tävlingen och den arrangeras av Fredsbaskrarna 
Gotland för veteraner som gjort utlandstjänst för 
staten och i fredens tjänst. Den här gången tävla-
de 16 veteraner varav hälften fastlänningar från 
bl.a. Varberg, Grästorp, Landskrona och Stock-
holmstrakten. De 16 täckte med sina erfarenhet-
er in konfliktområden såsom Libanon, Afghanis-
tan, Angola, Balkanländerna, Cypern, Georgien, 

Irak, Iran, Liberia och Sinai. Banan visade sig 
vara ganska svårbemästrad och ibland var viljan 
större än förmågan men till sist kunde en segrare 
koras, nämligen Tor-Björn Johansson (77), Var-
berg. Tvåa blev Tomas Nilsson tätt följd av Ulf 
Hejdenberg, båda från Visby och med resultatet 
80. Närmast hål på sextondes korta par tre-hål 
kom Patrik Ågren.

Dagen avslutades med middag och prisutdelning 
på restaurang på kvällen. I det sammanhanget 

hyllades också tävlingsledaren och initiativta-
garen Peter Enström för sin insats. Nästa års 
tävling var redan i blickpunkten varvid idén att 
genomföra tävlingen på någon bana i Stock-
holmstrakten gillades. Sannolikheten för fler 
deltagare är stor och planer började smidas re-
dan på kvällen. Med fler deltagare kan man för-
hoppningsvis påräkna ett bättre stöd från SVF.  
Läser man http://enstrom1001.wix.com/nvgt 
kan man utläsa ett ökat intresse för tävlingen om 
den genomförs i Stockholmstrakten 2016. Freds-
baskrarna Gotland vill naturligtvis inte släppa 
denna juvel som Peter Enström tagit initiativet 
till. Man skulle därför kunna genomföra arrang-
emanget vartannat år på fastlandet och åren där 
i mellan på någon av de fem utmärkta banorna 
på Gotland. 

Efterhand som kvällen fortskred gled emellertid 
samtalen in på våra utlandsminnen och gemen-
skapen kändes starkt påtaglig.

Fredsbaskrarna Gotland ingår i Sveriges Ve-
teranförbund med prins Carl-Philip som beskyd-
dare. Förbundet arbetar för bättre villkor för de 
veteraner som vänder hem efter sina ofta trau-
matiska upplevelser. Drygt 100 000 svenskar 
har till dags dato tjänstgjort i utlandsstyrkan. Av 
dessa har det stora flertalet gått stärkta med en 
positiv känsla ur den erfarenheten. Några få har 
dock drabbats av postraumatisk stressyndrom 
och de behöver allt stöd de kan få. Ett stöd Sve-
riges Veteranförbund med sina föreningar ute i 
landet kan erbjuda hemvändande veteraner.

Utlandsveteraner puttade på GotlandNy minnessten i Östersund

Minnesstenar växer fram i Sverige. Det är min-
nesstenar över veteraner för deras insatser 
utomlands, för att människor i utsatta länder 
också ska få känna trygghet och leva i fred. 
Minnesstenarna finns på flera platser, nya pla-
neras och byggs. I Östersund restes en stor sten 
i granit i våras. Den står i Badhusparken och in-
vigdes 30 maj då Hemvärnet firade 75 år.

– Det är den mest centrala parken. Där passerar 
många östersundsbor, säger Magnus Kardin som 
tog initiativet för att resa minnesstenen.

Naturligt
Nu har fredsbaskrar i Östersund fått en sten att 
gå till, för att hedra eller minnas. I höstas omkom 
en veteran som jobbade i Norge i en arbetsplatso-
lycka. Det blev naturligt att efter begravningen gå 
förbi stenen för att hedra honom. Där hade någon 
redan tänt ett ljus och lagt en blomma för honom.
Också vid Allhelgonahelgen tändes ljus som ställ-
des vid stenen.
– Det känns som att den verkligen fyller sitt syfte 
och genom Run for Veterans med BBMC kom-
mer det årligen i samband med Veterandagen att 
skjutsas veteraner på motorcykel från Stora tor-
get till vår minnessten.

Och när Fredsbaskrarna i Jämtland fick besök 
av veteraner från Norge, då blev det en samling 
vid minnesstenen som förutom tre kronor har 
inskriften ”Hedra dem som gjort en insats för fre-
den Minns de stupade”.

Först en idé
Hur gör man för att resa en sten? Först kommer 
man på idén. Magnus Kardin fick den under ett 
besök på Veteranträffen ÖS i Halmstad där ve-

teranmarschen 2013 genomfördes. Där var han 
med på en ceremoni i Norre katts park och såg 
minnesstenen som står där.
– Det var fint att den fanns och jag tyckte att 
Jämtland som har bidragit med mycket soldater 
genom åren också borde ha ett monument.

Så Magnus Kardin författade ett medborgarför-
slag som han skickade till kommunen i Östersund 
som tog kontakt med Fältjägargruppen som tyck-
te att det var en bra idé. Kommunen ville veta hur 
det hela skulle gå till och hur stenen skulle finan-
sieras. Fältjägargruppen var med och utformade 
minnesstenen och stod för tillverkningskostna-
den. Kommunen tog ansvar för transport, instal-
lation och parkarbeten.

Fler stenar
I maj stod den där två år efter att Magnus Kar-
din fick idén. Samtidigt pågår bygget av flera 
minnesstenar runt om i Sverige. I Borås är Johan 
Nolén och Fredsbaskrarna Sjuhärad i kontakt 
med kommunen, kulturnämnden och Tekniska 
nämnden, beslut fattades 23 september. I Arvika 
beslutade kommunen 14 oktober om att en sten 
ska resas. Andra städer där minnesstenar plane-
ras är Sundsvall, Trollhättan och Västerås.

På Facebook skriver LG Nyholm om ett veteran-
monument i Malmö. Han har haft möte med 
stadsträdgårdsmästaren och landskapsarkitek-
ten som varit på studiebesök i Köpenhamn och 
Kastellet. Landskapsarkitekten ”skulle känna in 
hur ett veteranmonument skall kännas.” De ville 
inte bara se en bild utan tittade på minnesstenar 
och jämförde. ”Han blev helt klart tagen av allva-
ret” skriver LG Nyholm. Det hela ska leda till en 
lämpligt utformad minnessten på en bra plats i 
Malmö.

Deltagare i Nordic Veteransoldier Golf Trophy 2015 på Gotland.Stolta veteraner på FN-dagen. Fr v: Tomas Hägg, Claes Stråle, Magnus Kardin, Fredrik Schultz, Stig-Bjorn Sundell och Anders Sundin. 
Foto: Stig-Björn Sundell

Min stridskamrat 
har stupat
Folke Norberg, Helsingborg, legenda-
risk FN-soldat har avlidit i en ålder av 88 
år. Många kamrater minns honom från 
Kongo, Cypern och Egypten.

Jag hade förmånen att vara underställd 
honom på pansarbilsenheten bataljon 
XVIII K. När jag med min pansarbil åter-
vände från ett uppdrag mot Kilubi, fick vi 
motorstörningar cirka fyra svenska mil 
från basen. Folke var ansvarig för rädd-
ningsinsatsen, att i mörker hämta hem 
besättning och fordon innan ett förvän-
tat anfall mot oss i gryningen.

Till Försvarsmakten föreslog jag att 
Folke skulle avtackas för hans insats.  
Två överbefälhavare och tre försvarsmi-
nistrar har genom åren haft möjlighet att 
visa sin tacksamhet. Inte någon av dessa 
har räckt fram handen till  Folke med ett 
tack för att han under svåra förhållanden 
räddat sina kamrater.

Efter att jag vid olika tillfällen påtalat un-
derlåtenheten svarade Försvarsmakten, 
att 2008 år regler var hinder för avtack-
ning. Ingen FN-soldat skulle avtackas för 
berömvärda insatser som ägt rum före 
år 2008. Varför skulle alla dessa soldater 
som gjort berömvärda insatser förned-
ras? Var det ”att visa vem som bestäm-
mer”? Skandal är ett milt uttryck hur po-
litiker och generaler har agerat.

Jag har på senare tid vädjat till nuvarande 
försvarsministern som i likhet med sina 
företrädare undvikit att svara. Vår nuva-
rande ÖB har nyligen tillträtt sin ämbe-
te. Även han har i media uppmanats att 
slopa 2008 års regel. Vi Kongoveteraner 
förväntar oss snarast ett positivt beslut.

Folke, jag böjer mitt huvud i vördnad. 
Tack för att du funnits bland oss och för 
att du alltid kommer att finnas i min värld.

Sven Thufvesson, Helsingborg
veteransoldat

Fortsätt att värva 
nya medlemmar!
Formuläret är 
anpassat för 
smartphones 
— snabbt och enkelt.

www.svfmedlem.se

SUCCÉ FÖR SVFMEDLEM.SE

Efter 2015 års succé så efterlyser vi redan nu 
volontärer som kan tänka sig att avsätta tid 
för att hjälpa till vid 2016 års veteranmarsch.

Kontakta P-G Dolk för vidare information och anmälan
e-post: pg.dolk@sverigesveteranforbund.se 
telefon: 070-879 90 89.

Veteranmarschen 
söker volontärer

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

www.sverigesveteranforbund.se
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Håkan Thelin föreläste i 
Norrköping

Håkan Thelin föreläste vid höstens första ve-
teranträff hos SVF Fredsbaskrarna Norrköping 
”Mina år med FN”.

Torsdag den 17 september gästades vi av f.d. po-
lisen Håkan Thelin som fram till pensioneringen 
arbetat vid polisen i Norrköping förutom tiden 
för sina FN-uppdrag. Han avslutade sitt polisar-
bete som biträdande länspolismästare.

Håkan har haft många olika polisiära uppdrag 
inom FN, förutom det första då han på bataljon C 
80 1982 på Cypern var info/underrättelseofficer.
1989-91 återvände han till Cypern och då som 
chef för den svenska civila polisen. Uppdraget var 
oftast att samverka mellan grek-och turkcyprio-
ter och tillsammans lösa många vardagsproblem 
som uppstod mellan folken. Det kunde röra sig 
om utbetalningar av pensioner, dödsfall och t ex 
ägarförhållanden som inte var reglerade efter kri-
gen. Under Håkans chefskap kom de två första 
kvinnliga poliserna till Cypern och det fungerade 
mycket bra och de blev accepterade av civilbe-
folkningen. Trots protester avvecklade FN civila 
polisen på Cypern 1993. 

Under 1994 tjänstgjorde Håkan som stf polischef 
i Mocambique. Ca 1 100 poliser skulle utbildas i 

att tillämpa och följa den lagstiftning som fanns. 
Landet var i stort kaos på den tiden och korrup-
tion förekom inom alla kretsar. Håkan hade en 
egyptisk general som chef och han beklagade 
sig ofta över kaoset i Afrika. Håkan påpekade att 
även Egypten ligger i Afrika men det förnekade 
chefen bestämt att så kunde det inte vara.

1997-98 var det dags för ett nytt uppdrag och då 
som chef för ca 400 FN-poliser i Angola. De kom 
från 23 länder med olika bakgrund, utbildning, 
språk, kultur, religion mm. Men det fungerade 
dock ganska bra. Det var en svår mission, då lan-
det fortfarande hade inbördeskrig mellan reger-
ing och UNITA. Det förekom mycket smuggling 
av elfenben, HIV härjade stort och övergrepp och 
våldtäkter var omfattande.

Åren 2001-06 blev det sista uppdraget och då 
som polisrådgivare vid svenska FN-delegationen 
i New York. Uppdraget var att bevaka och utveck-
la polisfrågor inom FN.  Som chef hade han bl a 
Pierre Schori. Inom delegationen fanns dåliga 
säkerhetsrutiner, vilket uppdagades i samband 
med den 11 september 2001. Håkan fick ta hand 
om detta och upprätta aktuella säkerhetsplaner 
och rutiner. Attacken den 11 september blev ock-
så en hemsk minnesbild. Från delegationen såg 
man när det sista planet flög in i tornet och hur 
människor hoppade och när tornen rasade sam-
man. Hela Manhattan var insvept i rök och damm 
i flera dagar och lukten av flygbränsle och brända 
kroppar var stark.

Vi var ca 30 veteraner som samlats denna kväll 
och fick lyssna till Håkans trevliga och intressan-
ta föreläsning från sina missioner, som var plat-
ser där inte många av oss har varit. Ordförande 
Janne Frisk avtackade honom med en bok.

Nils-Ove Johansson             
SVF Fredsbaskrarna Norrköping

Ute i landet 

Fredsbaskrarna Sjuhärad
Under hösten 2015 har FB Sjuhärad haft förelä-
sare vid två av de månatliga träffarna på Öl- och 
vinkällaren under restaurang Renässans i Borås 
som är vår officiella träffplats.

Under ÖS22 utanför Halmstad diskuterade jag 
och Kongo Magnéli om han skulle kunna komma 
på en av FB Sjuhärads träffar och berätta om hur 
det är att leva med PTSD vilket Kongo ställde sig 
positiv till utan betänketid. Sagt och gjort, tors-
dagen den 17 september var Kongo med på vår 
månadsträff och höll ett föredrag som var väldigt 
interaktivt, mycket frågor från de närvarande 
medlemmarna och i hög grad styrdes berättelsen 
av de ställda frågorna. Kongo berättade ingående 
om sina utlandstjänstgöringar och de händelser 
som gav både fysiska samt psykiska åkommor 
samt hur det är att leva med diagnosen PTSD. 
Det blev en mycket uppskattad månadsträff tack 
vare Kongos öppenhjärtiga berättelse som grep de 
samlade medlemmarna djupt. 

Det är tydligt att många idéer kläcks i goda vän-
ners lag under ÖS, förutom nämnda samtal med 
Kongo så diskuterade jag även, under ÖS22, med 
Thord Wedman om han skulle kunna närvara på 
en månadsträff och visa foton samt berätta om sitt 
besök i Normandie sommaren 2014 under 70-års-
jubileumet av D-dagen, jag hade nämligen hört 
från Fredsbaskrarna F-län om Thords bejublade 
föredrag som lät mycket intressant. Även här blev 
det sagt och gjort, torsdagen den 15 oktober var 
Thord med på FB Sjuhärads månadsträff och vi-
sade foton på en större TV samt berättade om sitt 
besök i Normandie. Även denna träff blev mycket 
uppskattad av de närvarande medlemmarna och 
diskussioner förs med Thord om fler föredrag med 
bildvisning.

Fredsbaskrarna Sjuhärad vill tacka både Kongo 
och Thord för deras uppskattade närvaro på våra 
träffar i Borås.

Johan Nolén
Ordförande

Kallelse till årsmöte

Datum: Torsdagen den 18 februari
Plats: Restaurang Renässans, Borås
Tid: 19.00

Anmälning till deltagande av årsmötet 
skall ske senast måndagen den 15 februari till 
nolenjohan@gmail.com. (Johan Nolén)

Motioner skall vara styrelsen tillhanda 
senast måndagen den 18 januari till 
noleninger@gmail.com (Inger Nolén)

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

FN-dagen firades 
med kyrkkonsert i 
Helsingborg

Träffplatsen i Helsingborg stod som ar-
rangör i samverkan med andra frivillig-
organisationer i Nordvästra Skåne. När-
varande veteraner hedrades under tiden 
Hemvärnets Musikkår Helsingborg spe-
lade Balladen om den Blå Baskern i en 
välfylld kyrka. De som hade basker och 
halsduk tog det på sig och fick motta upp-
skattning, erkänsla och bekräftelse för den 
viktiga tjänstgöring de genomfört. Cere-
monin kantades av en stor fanborg och ef-
teråt kunde den som ville delta i gemyt och 
trevlig samvaro på vårt stamställe Grand 
hotel.

Dagen och FN:s 70-årsjubileum till ära 
hade Helsingborgs stad pyntat området 
kring Mariakyrkan med blå lyktor och en 
blå allé.

Varmt tack till alla ansvariga för ännu ett 
lyckat och stämningsfullt firande!

Lottie Nordström

Håkan Thelin föreläste i Norrköping.

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

Varbergspojkar
för fred, 18 oktober
Under året har en mängd fredsaktiviteter ägt 
rum i Varberg till minne av den fredskongress 
som hölls i Varberg 1915 som bl.a. skapade 
ett dokument som inspirerat till delar av vår 
FN-stadga.

18 oktober deltog Fredsbaskrarna i Varberg 
på en träff för allmänheten på Fästningen. Här 
fanns veteraner från Gaza, Kongo, Cypern, 
Mellanöstern, Balkan och Afganistan med 
sammanlagda erfarenheter från nästan 60 års 
fredsarbete. Karl Henrik Weddig (Fredsbask-
rarna) inledde med att ge en generell bild av 
fredsssoldatens verklighet, därefter intervjuade 
Museets Christina Andersson-Wiking vetera-
nerna om deras personliga upplevelser och 
erfarenheter. Det blev en mycket uppskattad 
träff med en stundtals magisk atmosfär i rum-
met. Tänk vad en Veteran har mycket tänkvärt 
att berätta.

Grattis till 
vinnarna i 
fototävlingen
Fototävlingen som syftade till att bygga 
upp SVF:s profilbildbank är avslutad.

Vi säger grattis till dessa nio vinnare som 
erhåller ett varsitt presentkort på 500 kr 
att handla för i Profilbutiken. 

Vinnare presentkort 500 kr
Hannes Elvin-Nowak
Tobbe Lind Carrenäs
Andreas Nordin
Jörgen Pettersson
Curt Unbeck
Johan Enblom
David Fagerberg
Bo Bergstedt
Göran Sjölén

Vinnarna kommer att kontaktas inom kort.

Sveriges Veteranförbund
Fredsbaskrarna (SVF)

www.sverigesveteranforbund.se
sverigesveteranforbund.se

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

VINTERMÖSSA
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Certifierad 
FN-skola tackar för 
engagemang

Den 29 augusti fick Gislaveds gymnasi-
um äran att vara en av tjugonio skolor i 
Sverige som är en certifierad FN-skola. 
Kriterierna för att få vara FN-skola är att 
skolan ska ha en internationell profil och 
aktivt jobba för att utbilda och engagera 
elever och personal i internationella frå-
gor.  Detta är något som har genomsyrat 
hela skolans verksamhet av såväl elever 
som personal. 

När Gislaveds gymnasium hade sin årliga ut-
bildningsmässa i oktober var det en självklarhet 
att lyfta fram vår nya FN-certifiering, i synnerhet 
när utbildningsmässan var samma vecka som 
den internationella FN-dagen. Inför mässan 
kontaktade elever från Handelsprogrammet 
FN-skolan för att få tag på material för att göra 
en skyltning på temat FN. De fick då möjlighe-
ten att skapa kontakt med föreningen Freds-
baskrarna F-län, som i sin tur lånade ut material 
från sitt museum i Skillingaryd. 

Både mässan och skyltningen blev en succé, 
närmare 1 000 personer besökte mässan och 
eleverna på skolan informerade om FN samt 
hade en insamling till krigets offer i Syrien. Vi 
på Gislaveds gymnasium vill framföra vårt tack 
till FN-skolans kontaktperson Ulrika Rönmark 
samt Fredsbaskrarna F-län och dess represen-
tant Jan Runesson för deras engagemang kring 
handelselevernas skyltning.

Gert Sjögren, 
Lärare i samhällskunskap och handelsämnen

Kurs i veteran- och anhörigarbete

Torsdagen den 19 november ryckte vi in på 
Försvarets Medicincentrum i Göteborg för att 
under fyra dagar genomgå en ny grundkurs i 
Försvarsmaktens veteran- och anhörigarbete. 

Vi var i runda tal 15-talet entusiastiska och för-
väntansfulla kamratstödjare från främst Freds-
baskrarna men även Invidzonen som under dessa 
dagar skulle genomgå en ny kurs i Försvarets 
personaltjänstförbunds regi. Några kamratstöd-
jare hade oturligt nog drabbats av influensa och 
lämnade återbud. Vi bodde i barack och i tankar-
na återvände man för ett kort tag till grundutbild-
ningen och logementstiden men vi bodde i bra 
enkelrum istället för de tidstypiska logementen. 

Under torsdagskvällens välkomstmiddag som in-
togs på mässen, där för övrigt alla måltider ser-
verades, hälsade främst kurschef Åke Janneryd 
oss hjärtligt välkomna till helgens kurs och gav 
oss riktlinjer för verksamheten. Föreläsningarna 
började i regel klockan 08.00 varje morgon med 
avbrott för kaffe och lunch samt några grupp-
arbeten. Tjänsten slutade klockan 17.00 med 
undantag för söndagen som var den sista dagen 

då vi bröt verksamheten klockan 1130. Kursen 
handlade om Försvarsmaktens veteran- och 
anhörigverksamhet, veteranforskning, mental 
hälsa, Försvarsmaktens värdegrund, stress och 
stressreaktioner, krisens förlopp och avlastande 
samtal. Samtliga kursdeltagare från Malmö i sö-
der till Falun i norr var väldigt nöjda efter dessa 
högst intressanta och mycket givande kursdagar.

Vi vill med dessa ord än en gång rikta vårt var-
ma tack till Åke Janneryd, Jonas Hellsten, Lars 
Olsson och Karin Vikström-Eklund från Perso-
naltjänstförbundet. Från Försvarsmaktens Vete-
ranenhet deltog Ann-Charlotte Lyman samt Ulri-
ca Emilsson och övrig icke namngiven personal; 
vår käcka chaufför Karin Svensson som körde oss 
fram och tillbaka under torsdagen och söndagen 
och personalen i köket som sannerligen inte spa-
rade på krutet när det handlade om att servera 
oss ytterst smakliga måltider. Eleonore Tham vid 
Försvarets personaltjänstförbunds expedition 
hade skött en stor del av logistiken inför vår an-
komst.

Lars Andersson

Ute i landet 

SVF Fredsbaskrarna Norrköping firade FN-da-
gen med gudstjänst i Hedvigs vackra kyrka.         
Ca 100 besökare, veteraner anhöriga och några 
övriga, samlades strax före kl 11.00 för att lyss-
na till ”Basker blå” som spelades i Rådhustornet 
bredvid kyrkan. Flera veteraner bar blå basker 
och halsduk samt medaljer och förtjänsttecken. 
Strax före hade Hemvärnet genomfört en for-
donsparad utefter Drottninggatan och parkerat 
fordonen utanför kyrkan. 

I kyrkan hälsade ordinarie pastor Pether Ström 
Broman välkommen innan han lämnade över 
till bataljonspastor Johan Blix som genomförde 
dagens gudstjänst. Johan som varit bataljonspas-
tor två gånger på Cypern och en gång i Libanon 

talade bl a om relationer som finns med anhöri-
ga hemma och de nya som uppstår när man är 
ute på en mission och hur detta kan påverka oss 
som individer under och efter uppdraget. Vår 
välsjungande fältartist Lotta Källström spelade 
gitarr både solo och tillsammans med kantor 
Fredrik Ingå och framförde flera sånger. Lotta 
som denna dag var uppklädd i uniform har varit 
ute som fältartist bl a i Kosovo. 

Framme vid altaret stod två fanbärare med 
FN-fanan och svenska flaggan. Efter gudstjäns-
ten bjöds på gott kaffe och bröd som vi tillsam-
mans med församlingen hade ordnat samt en 
trevlig samvaro.                     

Nils-Ove Johansson

Kåseri och firande i Norrköping
FN-dagen firades med gudstjänst i 
Hedvigs kyrka, Norrköping

Professor Wilhelm Agrell kåserade
Vid årets sista veteranträff torsdag den 5 novem-
ber hade vi besök av Wilhelm Agrell, professor i 
underrättelseanalys vid Lunds universitet. Han 
kåserade över ämnet ”Från Suezkanalen till Af-
ghanistan – svenska insatser i gränslandet mel-
lan fred och krig.”

Hans intresse för krigshistoria och konflikter bör-
jade redan i hemmet där det fanns mycket littera-
tur från krigen. 1973 sökte han FN-tjänst och blev 
antagen till en beredskapsbataljon som sedan 
snabbt blev 52 M och fick åka iväg till Sinai där 
oktoberkriget mellan Egypten och Israel just av-
slutats. När man kom ner var det mycket som var 

oklart, mandatet från FN var ”luddigt”, och ingen 
klar stilleståndslinje fanns. Eldupphöret efterlev-
des ganska bra, den största risken var alla minor 
som fanns och flockar med vildhundar som drev 
omkring. På båda sidor, framförallt på Egyptens, 
fanns otroligt mycket krigsmateriel som lämnats. 
Agrell tjänstgjorde som bitr underrättelseofficer 
och fick en bra inblick i båda sidors problem och   
fick delta i många lokala förhandlingar mellan 
parterna. Efter FN-uppdraget arbetade han någ-
ra år för den svenska militära underrättelsetjäns-
ten. Agrell berörde också FN-insatsen på Balkan 
och de problem som funnits där. Även där var 
FN-mandatet och uppdraget oklart. »

» Fredsavtalets gränser stämde ej med verklighe-
ten. FN-styrkan accepterades aldrig av parterna. 
Från 1995 övertog NATO ansvaret för styrkorna 
och uppdraget.  

Efter att de båda svenska officerarna skjutits 
i februari 2010 fick Agrell i uppdrag att åka till 
Afghanistan och på plats göra en analys av den 
svenska bataljonens uppdrag och insatser. Han 
gjorde många intervjuer med befäl och soldater 
och åkte med ut på uppdrag. Han konstaterade 
efter besöket att fram till 2010 var det svenska 
uppdraget fredsoperationer men därefter har det 
övergått till upprorsbekämpning och i flera fall 
strid med motståndarna. Enligt Agrell har denna 

förändring av uppdraget inte heller varit klargjort 
mellan regering och riksdag. Hans senaste bok 
Affeland skildrar livet som soldat i Afghanistan.

Han har skrivit många böcker bl a Ökenvägen 
och Mannen från Suez som bygger på tiden i 
Sinai. Efter föreläsningen ställdes många frågor 
från medlemskap i NATO till den idag aktuella 
flyktingfrågan. Enligt Agrell har ett tredje världs-
krig redan börjat genom konflikten i Mellanös-
tern, Nordafrika, IS och terrorgrupper och det 
kommer att eskalera. 

Vi var ca 50 veteraner (nästan rekord) som 
samlats denna kväll, tre var kamrater från 52 
M. Agrell framförde sitt kåseri på ett intressant 
och humoristiskt sätt och berörde många roliga 
episoder från Sinai. Maten med den ofta före-
kommande grönsaksgrytan var just då inte så ro-
lig. Denna kväll åt och drack vi betydligt godare. 
Han avtackades med en stor applåd och en bok.  

Nils-Ove Johansson
SVF Fredsbaskrarna Norrköping                                       

Wilhelm Agrell kåserade på årets sista veteranträff i Norrköping.

Fanbärare under firandet av FN-dagen i Hedvigs kyrka.

Eleverna i HA13 framför skyltningen med temat FN.

Genom Gula 
Bandet stödjer du 

utlandsveteranerna 
och deras 
anhöriga.

sverigesveteranforbund.se
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Ute i landet Ute i landet 

Kongoveteranernas årsavgift
Årsavgiften är viktig för föreningens 
verksamhet – och för den enskilde 
medlemmen. Om Du har glömt att 
betala den missar du nästa Fredsbaskern. 
Medlemsavgiften till Kongoveteranerna 
är 225 kronor. 
Plusgirokonto: 441 1974-1

Styrelsen

Tjugofjärde oktober
Stig Högberg och Per Carlborg gör honnör för de stupade under FN-dagen. 

FN-dagens årliga manifestation vid Minnesmo-
numenten för stupade fredssoldater i Stockholm 
blev i år en fin upplevelse för den stora skara som 
hade samlats bestående av veteraner och anhöri-
ga. Detta berodde på det fina höstvädret och den 
högtidlighet som präglade ceremonin med mu-
sikinslag från militära hornblåsare och ett korum 
samt sedvanlig parad av flaggor från Fredsbask-
rarna, Kongoveteranerna, Swedints kamratfören-
ing och Soldathemsförbundet. Ceremonin leddes 
föredömligt av Thorsten Hagelberg Från Swedint. 
Talarna var tre till antalet. Tor Cavalli-Björkman, 
styrelseledamot i SVT, framhöll FN:s strävan 
och betydelse för världsfreden och som efterlyst 
en FN-aktion i Syrien. Bengt Wicksén, vice ord-

förande hos Kongoveteranerna, påminde om att 
Minnesmonumentet i år firar 20-årsjubileum. 
Det invigdes av Karl XVI Gustav på FN-dagen 
1995 efter att en kommitté hade arbetat med frå-
gan i 16 år. Anders Stach, från FM:s Veteranav-
delning, avslutade med att tacka alla fredssolda-
ter och deras anhöriga för goda insatser. Korumet 
leddes av stabspastor Mats Norrman. 

Under den högtidliga kransnedläggningen för 
stupade deltog Fredsbaskrarna, Kongoveteraner-
na, UNEF-kamraterna, Swedints kamratfören-
ing, Invidzonen (anhörigförening) och Legion of 
Frontiersmen. Efter ceremonin inbjöd SVF till en 
kaffestund på Sjöhistoriska museet.

Makten och 
ärligheten...
...heter en utställning som invigdes på Armé-
museum i Stockholm den 24 oktober. Ett 20-tal 
Kongoveteraner var inbjudna, de flesta av dem 
var soldater som deltog i dramadokumentären 
Kongoveteranerna som hade premiär 2014.  
Avsnitt av filmen visades i en monter i vilken ak-
törerna berättade om sina upplevelser i Kongo. 
På framsidan av montern fanns löpsedlar från 
1960-talet som hävdade att rasism, övergrepp 
och fylleri hade präglat den svenska insatsen. I 
en text förklarades att alla dessa negativa upp-
gifter emanerade från en krigsskadad soldat, 
som intervjuades av flera tidningar utan att 
man frågade andra soldater om sanningshalten. 
Först i våra dagar kom sanningen fram om sol-
daternas verkliga och hårda liv i krigets Kongo 
och framförallt då genom dramadokumentären. 
Detta är ett exempel på hur en makt, media, fel-
aktigt skrev vår historia.

Ett citat ur programbladet lyder: "Vad 
är det som avgör vilka saker som sparas 
och vilka berättelser som får höras? Det 
handlar den här utställningen om."

Inne i montern kunde man beskåda bland annat 
den skottskadade hjälm som löjtnant Inge Kam-
stedt bar vid anfallet mot Tunneln i E-ville den 
6 december 1961.

Sverker Göranson avgick som ÖB den sista sep-
tember. Kongoveteranerna beslöt vid det års-
mötet i maj att han skulle avtackas i samband 
med avgången för de insatser han gjort för Kon-
goveteranerna. Avtackningen skedde 6 oktober 
på Försvarsmaktens HQ varvid Kalle Fransson, 

Bengt Wicksén, Arne Björklund och Bror Svärd 
deltog från vår förening. Det blev en trevlig och 
informell sammankomst varvid vi kunde utbyta 
tankar och åsikter bland annat om hur vi vetera-
ner har uppfattats på olika sätt på 1960-talet och 
i våra dagar.

I tacktalet till Sverker Göranson framhöll Kalle 
Fransson: 
– Vi Kongoveteraner har känt att du under dina 
år som ÖB haft oss i dina tankar. 2008 delade 
du ut medaljer till Kongosoldater som väntat 
i nästan 50 år. Det gällde de svenska soldater, 
som deltog i räddningsaktionen i september 1961 
för att rädda ett irländskt kompani i Jadotville 
i Katanga. Du har delat ut medaljer till soldater 
som sårats i strid i Kongo. Dessutom har du tagit 
dig tid att besöka oss vid årsmötet 2010 vid vårt 
50–årsjubileum. Sent ska vi glömma Veteran-
dagen den 29 maj 2014 då alla Kongoveteraner 
fick motta din COIN. För oss Kongoveteraner 
har detta betytt mycket. Efter Kongoäventyret 
på 1960-talet kände vi oss svikna och förtalade. 
I media påstods att vi uppträtt rått och rasistiskt 
i Kongo. Men nu är läget ett helt annat. Vi möts 
både med respekt och beundran ute i samhället. 
Till en stor del är det din förtjänst. 

Efter anförandet överlämnade Fransson fören-
ingens gåva till Sverker. Ett Katangakors graverat 
på en träplatta med inskriptionen ”Till General 
Sverker Göranson för engagemang, erkänsla och 
omsorg.

Bror Richard Svärd

Folke tog värvning i mycket unga år vid  
P 2 i Hässleholm och var där stammare i 5 år 
och utbildade sig till underofficer. Därefter 
var han tulltjänsteman i Helsingborg i 43 år 
innan han pensionerades i februari 1992. 
På fritiden var han engagerad i den lokala 
idrottsföreningen Mörarps IF.

Folke tjänstgjorde i Kongo i bataljonerna 16 och 18 
som sergeant. Han var stationerad vid Kaminaba-
sen i norra Katanga. På nyårsaftonen 1962 ledde 
Folke en grupp soldater som med en pansarbil in-
gick i täten när staden Kaminaville erövrades efter 
strider mot Katangas gendarmeri bestående av 
vita legoknektar och infödda soldater. Intagandet 
av Kaminaville genomfördes utan några förluster. 
Under bataljon 18 var Folke plutonchef för pansar-
bilsplutonen på Kaminbasen. 

Efter Kongo fortsatte Folke sitt FN-engagemang 
under några bataljoner på Cypern. Ifrån sitt väx-
lingsrika liv hade han mycket att berätta vilket han 
gjorde med stor bravur både skriftligt och muntligt. 

Han skrev åtskilliga artiklar om FN-tiden i såväl 
Bataljonsbladet som i tidskriften Pansar i slutet av 
1990-talet. Mycket intressant är den DVD-skiva 
med titeln Folke Norberg minns Kongo 1962 -63, 
som år 2014 utgavs av kongoveteranen Gösta Carls-
son. Fram till år 2007 besökte han ofta Kongovete-
ranernas årsmöten och underhöll oss med sina be-
rättelser på fredagskvällarnas kamratträffar. Under 
några år i början av 2000-talet ingick han i Kongo-
veteranernas styrelse som revisorssuppleant.

I en tidningsintervju i anledning av 80-årsdagen 
summerade Folke sin viktigaste lärdom från Afri-
ka: Jag blev medveten om kamratskapets styrka 
och vikten av att hålla ihop och göra det man ska.

Folke upplevdes av sina vapenbröder i Kongo, som 
en genomärlig person som alltid fullföljde sin upp-
gift till det yttersta. En episod från i början av de-
cember 1962 illustrerar med skärpa uttrycket ”göra 
det man ska.”

Folke och några kamrater från bataljon 16 var då 

på en tjänsteresa i Elisabethville för att i första 
hand ställa i ordning ett jeepsläp, som behövdes 
på Kaminabasen. Men det blev en del annat också. 
Vid Sabena Guesthouse fanns en av indierna sön-
derskjuten kanon, som Folke och hans kamrater 
plockades delar från för att föras till Kamina där de 
behövdes. När det smutsiga jobbet var klart begav 
sig Folke till HQ för att försöka få tillstånd att föra 
delarna till Kamina. Den svenske förbindelseoffice-
ren gav Folke en ”blåsning” för hans smutsiga uni-
form. Folke svarade: Överstelöjtnant. Det har aldrig 
varit någon skam att jobba i vårt gamla fosterland.

Begravningsgudstjänsten ägde rum i Kropps tra-
ditionsrika kyrka i Ödåkra, Helsingborg den 6 no-
vember. Omkring 125 personer deltog i begravning-
en av vilka ingick familj, släkt, vänner, medlemmar 
i Mörarps IF och ett 20-tal veteraner av vilka en del 
tjänstgjorde i Folkes pluton i Kongo. Officiant var 
komminister Ingrid Dahlström. Blomstersmyck-
ningen runt kistan var rik och vacker.

Bror Richard Svärd

Folke Norberg har gått ur tiden
En stor profil bland Kongoveteranerna, Folke Norberg från Helsingborg, 
avled den 16 oktober vid en ålder av 88 år. 

En honnör för Sverker

Årsmöte Kongoveteranerna

Årsmötet 2016 kommer 
att genomföras på 
Ledningsregementet i 
Enköping den 13-15 maj

Styrelsen
Sverker Göransson avtackas. 
Foto Lars Rask, Försvarsmakten

SE ÄVEN SID 22
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Ute i landet 

Starta en förening 
eller träffplats

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

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

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

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

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

Ute i landet 

  Träffplatser

  Föreningar

UNEF-kamraterna
Bildad 24 oktober 1958

www.medaljmaster.se   
info@medaljmaster.se

073 - 974 04 73   

Medaljmäster
Monterar och säljer medaljer och släpspännen

Vi kan inte skryta med att vi är särskilt aktiva i vår lilla förening. Det är 
inte heller så lätt att ordna något eftersom våra medlemmar är spridda 
över landet. Styrelsen återkommer med ett utskick i slutet på året.

På FN-dagen den 24 oktober representerades UNEF-kamraterna av vår 
kassör Rolf Larsén. Deltog gjorde bland andra även Sören Edqvist. 

God Jul och Gott Nytt År!
Erik Westerberg, ordförande

Kamrater deltog på FN-dagen
Föreningar

FB Dalarna
Staffan Trossholmen, 0705332870
s_trossholmen@spray.se

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

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

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

FB Halland
Johan Sundin, 072-719 66 04
sundin66@hotmail.com

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

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

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

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

FB Skåne
Rikard Johansson, 073-386 04 23 
rikard1986@hotmail.com

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

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

FB Västerbotten
Jonas Granström, 070 - 255 96 48
jonas.granstrom85@outlook.com

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

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

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

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

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

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

Rikstäckande 
föreningar

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

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

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

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

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

Träffplatser

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

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

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

Eksjö
Eksjö Stadshotell, Stora torget 9
Sista onsdagen varje månad, kl 19.00
P-G Dolk, 070-563 73 64

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

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

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

Gotland
FB-grupp: Fredsbaskrarna Gotland

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

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

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

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

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

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

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

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

Malmö
The Green Lion Inn, Skeppsbron 9-11
1:a onsdagen varje månad, kl 19.00
Jörgen Ferm, 0708-48 36 23
FB-grupp: Veteranträffpunkt Malmö

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

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

Skultorp
Bunkern
Lars Borwin, 0702-302114

Stockholm
Sjöfartshotellet, Katarinavägen
2/2, 1/3, 4/4 kl 17.00. Mer info på Facebook
Laila Johansson, 0736615566
Clas Högliden, 0703006280
FB-grupp: Fredsbaskrarna Stockholm

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

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

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

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

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

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

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

Föreningar och träffplatser

Meddela nya uppgifter 
och korrigeringar till oss!

redaktion@fredsbaskrarna.se

UNEF-kamraters födelsedagar
100 år 
160807 Bengt Ekeroth Drömvägen 5, 261 61 Landskrona 

95 år 
210516 Börje Didong Enbäcksvägen 12 A, 761 52 Norrtälje

80 år
360317 Sören Edlund Kramersvägen 4, 217 45 Malmö
360318 Bengt Andersson Bandholtzgata 42, 432 52 Varberg

75 år 
410118 Erik Westerberg Befälsgatan 8, 415 06 Göteborg
410213 Lennart Olson Trädlyckevägen 94, 432 34 Varberg
410326 Rune Adielsson Flyttblocksvägen 7, 436 40 Askim
410410 Kjell Hemarö Egnahemsvägen 8 A , 515 70 Rydboholm
410517 Alf Gustafsson Härna, 523 99 Hökerum
410522 Per-Erik Korström Ljungby 2 , 457 93 Tanumshede
410621 Kenneth A Kavlabrovägen 2, 561 32, Husqvarna
411002 Lars Boox  Ridderstenshöjden 4, 443 33 Lerum
411111 Kurt Thunell Vasagatan 35 B. 382 32 Nybro
411213 Malte Eriksson Brona 239, 696 91 Askersund

70 år 
460420 Jörgen Bodholm Briggen 4, 444 30 Stenungsund

55 år 
610814 Kees Rönnbom Ottostorpsvägen 28, 434 97 KungsbackaSören Edqvist och Rolf Larsén vid kransnedläggningen på FN-dagen.

Infälld bild visar UNEF-buketten.
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Profilbutiken 

Fler produkter
01 Broderat märke, Fredsbaskrarna 25:-

02 Klisterdekal, Fredsbaskrarna 15:-

04  Mössa, Fredsbaskrarna 100:-

05  Pin, Fredsbaskrarna 15:-

06  Pin, FN-logo 20:-

07  Pin, FN-basker 20:-

08  Örhängen, FN-basker 30:-

09  Örhängen, Fredsbaskrarna 30:-

10  Slipsklämma, FN-basker 40:-

11  Slipsklämma, FN-logo 40:-

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:-

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:-)

TENNSOLDATER

59  Tennsoldat, Kongo 450:-

60  Tennsoldat, Afghanistan 450:-

Handmålade med väldigt hög finish. 
Tillverkare är Ancile Design AB. 
Överskottet går till Kamrathjälpen.
De är ca 11,5 cm hög och väger 240g.

Beställ så här
         www.sverigesveteranforbund.se

         Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna
         Klostergatan 23, 703 61 Örebro

         Tel 08 - 25 50 30

1

2

3

Keps, Veteran 150:-
Snygg keps i canvas med kardborrespänne. 
Brodyr fram: Veteranmärket 
Brodyr bak: Svenska flaggan och Veteran

Färger: Sand/Khaki, Svart, Royal Blå
Storlek: One size

Svart
150:- 73

Royal Blå
150:- 74

• 351 sidor
• Illustrerad i svartvitt
• Hårda pärmar
• Limbunden
• Utkom oktober 2015
• Ca. pris: 219 kr
• ISBN: 9789175450834

Expeditionskostnad
20 kr i expeditions- och fraktavgift tillkommer på alla beställningar oavsett ordervärde. 

Beställningar under 100 kronor expedieras ej.

VIKTIGT ANGÅENDE FÄRGER
På grund av trycktekniska skäl kan färgerna 
avvika något på produkterna jämfört med de 
färger som visas i tidningen.

Sand/Khaki
150:- 72

NYHET

Läst & Testat 

Svenskar i utländsk uniform
Svenskar som strider i andra länder och i ut-
ländsk uniform, om detta skriver Lars Gyl-
lenhaal och Lennart Westerberg i Svenskar 
i krig 1945-2015. I boken följer vi svenskar 
som tagit värvning utomlands.

Detta är modern svensk militärhistoria och riktigt 
spännande läsning. Vad driver en svensk att lämna 
sin ofta trygga tillvaro för att med vapen ge sig in i 
konflikter i en annan del av världen?
– Det kan vara äventyrslystnad, det kan vara för 
att testa kunskaper från grundutbildning hemma, 
det kan vara ett sätt att bryta upp från en mono-
ton vardag hemma och det kan vara av idealistiska 
skäl, säger Lars Gyllenhaal.
Hur gör man för att skriva om alla, att få tag på 
dom?

– Vi har jobbat i tio år med boken. Vi har samlat i 
den takt källor gett oss information. 

Kammat igenom arkiven
Författarna har sökt och samlat artiklar om 
svenskar som gett sig ut, där har namn dykt upp, 
om inte så har de ringt journalisten som skrivit 
artikeln. De har kammat igenom Krigsarkivet på 
Banérgatan, de har läst böcker som Almedalen har 
fallit av Erik Lewin och de har gått på eget kon-
taktnät.

Boken ger oss en ny bild av svenskar i främman-
de krigstjänst. Det är dramatik och det är bilder. 
Aktuellt nu är svenskar i Syrien och Irak. Men ji-
hadister från Sverige strider inte enbart för IS eller 
Daesh utan även grupper som Al-Shabab. Därtill 
finns det personer från Sverige, inte enbart med 

kurdisk bakgrund, som i högsta grad bekämpar 
IS/Daesh.
– Kanske fler än trettio svenska medborgare har 
stridit eller strider mot IS, mest i kurdiska för-
band. Det har tidigare inte fått så mycket upp-
märksamhet. 
Aktuellt under Balkankrigen var de svenskar som 
reste ner, bland dom en samling ordnad i Viking-
plutonen under ledning av Ulf Nilsson från Hal-
land.
– Den löstes upp ganska omgående på plats. Men 
soldaterna, de flesta med svensk jägarutbildning, 
gick över till bosnien-kroatiska förband på plats. 
Plutonen var en startpunkt för svenskar att kom-
ma med i kriget, säger Lars Gyllenhaal.

Vikingsoldaterna gjorde det inte för att tjäna peng-
ar, lönerna de fick låg under en svensk medelin-
komst. Men det fanns något annat. Att få kriga på 
riktigt.
– Dom kallade sig legosoldater men hade nog hu-
vudsakligen inga illusioner om några stora inkom-
ster.

Från 1948
När en svensk packar säcken och drar ut i ett krig 
långt bort, när är han soldat och när är han ter-
rorist?
– När han eller hon har ett ansvarigt befäl, bär 
vapnet synligt och följer krigets lagar, då är det 
möjligt att räknas som soldat. Det har tidigare fun-
nits ett uniformskrav. I terrorgrupper följs oftast 
inte krigets lagar. IS spottar på krigets lagar och 
gör det därmed svårt eller omöjligt för dess fotfolk 
att desertera.
Vi följer med Lars Gyllenhaal och Lennart West-
berg från svenska soldater i israelisk tjänst 1948. 
Det är rappt skrivet, människor passerar revy 
men ett namn fastnar speciellt, Ingvar Grund-
ström som stred för Främlingslegionen i Algeriet. 
Han och hans grupp tog ett fäste under en fram-
ryckning och han vägrade sedan ta emot en tap-
perhetsmedalj från president de Gaulle. Krig var 
något smutsigt för honom, han hade bara gjort ett 
jobb. Hemma i Sverige vaknade han upp om nät-
terna och såg massakrerade kroppar framför sig. 

Är det en av alla bilder man kan ha av krig?
– Ja och jag tror att för en hel del så blev och blir 
tjänstgöringen i ett annat lands tjänst inte alls vad 
man tänkt. Gällde nog särskilt i Främlingslegionen 
fram till nyligen. Inte för att jag vill rekommende-
ra någon att gå med i legionen idag heller, men 
vissa förbättringar har skett där. 
– Å andra sidan får man kanske lov att skilja på 
dem som söker sig till krigstjänstgöring utan ide-
alistiska motiv och de som mest drivs av sådana. 
Jag föreställer mig att idealisterna, förutsatt att 
de inte är med om extremt traumatiska saker, har 
bättre förutsättningar att må bra senare, efteråt, 
säger Lars Gyllenhaal. 

Per Lunqe

"Med idealistiska motiv 
har man större chans 
att må bättre efteråt."
Lars Gyllenhaal

Skön höst- och vintermössa, 100:-

Ribbstickad mössa med broderat märke. 

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

04

Gula Bandet

Författarna har tidigare 
gett ut en bok om krigs-
åren 1914 till 1945.

22 T-shirt med tryck  150:-

24 Pin 25:-

34 Runt tygmärke 30:-

35 Klisterdekal, stor  25:-

36 Klisterdekal, liten  20:-

42 Tygmärke, siluett  50:-

43 Kardborremärke, siluett  60:-

46 Träningsflaska  70:-

49 Tablettask med mintpastiller  25:-

  Glöm inte 
  artikelnumret

sverigesveteranforbund.se
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Veteranprofilen 

Veteran: Elisabeth Schimann, 52 år 

E
lisab

eth

Korsord 

  Insatser:  

Kamrathjälp

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

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.

Lennart Lannerbäck, 
Eskilstuna

Bertil Svensson, 
Norrköping

Karl Göran Löfström, 
Tierp

Tävlingsinformation

Vi drar tre vinnare bland alla rätta svar 
som är oss tillhanda senast 31 januari.

Du kan svara på två olika sätt.

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

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

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

Det kommer en vinst på posten.

Facit från förra numretVinnare

1

2

3

Elisabeth Schimann har sett mycket på sina 
insatser och gjort vad hon kunnat för att 
människor i utsatta länder ska få känna den 
trygghet som vi tar för självklar i Sverige. 

När hon var första gången i Sudan övervakade 
hon att vapenvilan mellan regeringen och re-
bellerna hölls i Kordofan och Nubabergen. Bara 
finkalibriga vapen var tillåtna, eldrör på strids-
vagnar skulle vara cementerade och larverna 
borttagna. 

Vad tyckte dom när du kom? 
– De var efter 20 år trötta på krig. Det var inga 
problem när vi gjorde våra inspektioner, säger 
Elisabeth Schimann. 

Hon jobbar hemma i Sverige som polis, nu med 
frågor som rör grova brott. Elisabeth är också 
med i Stockholms marinlottakår. Vid den senas-
te svenska insatsen mot sjöpirater i Adenviken 
var Elisabeth ansvarig för säkerheten när HMS 
Carlskrona låg i hamn. 

Det är mycket elände i de områden dit svensk 

personal åker på insatser. Är det något som ändå 
gör dig glad? 
– Jag har varit ute sex gånger och då har de län-
der jag varit i också varit i olika faser. När jag ser 
att vi lyckas med ibland små framsteg, då blir jag 
glad. 

När barnen kan få gå till skolan, när vattentill-
förseln fungerar och striderna har slutat, när 
människor känner sig trygga, då blir Elisabeth 
glad. Men mest glad blir hon när hon möter 
människor. 
– Leenden när vi kommer till en by betyder väl-
digt mycket. 

Och när hon kommer hem till Sverige efter pri-
mitiva förhållanden under en insats, då uppskat-
tar hon också saker som att kunna gå på en vat-
tenklosett eller att ställa sig i en dusch. Elisabeth 
uppskattar också det faktum att Sverige är ett 
välfärdsland. Hon förstår varför hon betalar sin 
skatt. 
– Vi lever i ett fantastiskt land, jag ser vad jag får 
för skatten, säger hon.

Per Lunqe

Libanon L100, FN UNIFIL 1989 
Bosnien BA01, FN UNPROFOR 1993-1994 
Kosovo KPSS/OSCE, 1999-2001 
Sudan, FN JMC/JMM, 2004-2005 
Adenviken ME02, EUNAVFOR, 2010 
Sydsudan, FN UNMISS, 2013-2014

Elisabeth Schimann
Foto: Privat 
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POSTTIDNING B
Returadress: 

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna (SVF)
Klostergatan 23

703 61 Örebro

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

995:- 
inkl. moms
kort, faktura, avbetalning
ord. pris 1495:-

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

Kläder, teknik och skyddsutrustning för operativ personal

side zip från ykk

fuktavvisande 
cambrelle-lining cordura-läder

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

*gäller t.o.m. 1 mars 2016


